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Володимир
Недільський
про Гідро
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Станцію,
яка вбиває
річку Тетерів
с. 3

вул. П. Болбочана, 58

Нектар
ябл.-виногр. білий
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Бички обсмажені
у том. соусі № 5
230 г ТМ «Аквамир»

Ковбаса н/к
«На дровах зі свининою»
1с Т/У 0,4 кг ТМ «Ранчо»

Батончик «Снікерс», 50 г
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У Житомирі затвердили
Стали відомі
22 офіційні парковки
подробиці
проведення
в Україні ЗНО-2019
Ольга Сідлецька

Депутати міськради офіційно встановили місця для парковки.

Алла Герман

У 2019 році
ЗНО проходитиме
з 20 травня до
12 липня.
Наступного року учасники
ЗНО зможуть ск ласти тести
з чотирьох предметів. Про це
у коментарі журналістам «20
хвилин» повідомила провідний
спеціаліст відділу інформації
та комунікації з громадськістю
Українського центру оцінювання
якості освіти Ірина Марущак.
«Відповідно до наказу, кожен
зареєстрований учасник має
право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних
предметів. Загалом зовнішнє
незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова
і література, історія України,
математика, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова,
іспанська мова, німецька мова,
французька мова», – розповіла
Ірина Марущак.
За словами провідного спеціаліста, випускникам старшої
школи закладів загальної середньої освіти 2019 року результати
зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних
предметів буде зараховано як
результати державної підсумкової атестації.
«Ці учасники мають
обов’язково скласти українську
мову і літературу; математику
або історію України (на вибір
учасника); ще один предмет
з переліку (історія України, математика, біологія, географія,

фізика, хімія, англійська мова,
іспанська мова, німецька мова,
французька мова)», – повідомили
в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Спеціаліст пояснила, що
у 2019 році випускники закладів
загальної середньої освіти, які
бажають, щоб результат зовнішнього незалежного оцінювання
з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають
цю мову на стандартному або
академічному рівні, отримають
оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного рівня. Випускники, які
вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами
виконання завдань академічного
й профільного рівнів.
«Наступного року зовнішнє
незалежне оцінювання з української мови і літератури, а також
математики або історії України
(період ХХ – початок ХХІ століття) (на вибір) проходитимуть
учні (слухачі, студенти) закладів
професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2019 року
завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким
учасникам результати тестування
буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію за
освітній рівень повної загальної
середньої освіти», – наголосила
Ірина Марущак.
Додамо, зовнішнє незалежне
оцінювання – іспити для вступу
до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних
процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення
рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних
закладів при їхньому вступі до
закладів вищої освіти.

У четвер, 27 вересня, під час
40-ї сесії Житомирської ради
депутати визначили земельні
ділянки, відведені для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів на території міста. Крім того, було затверджено кількість місць для
паркування транспортних засобів на кожній з парковок.
Відтепер у Житомирі 22 офіційних місця для парковки.
• майдан Перемоги – 64 паркувальних місця,
• вул. Львівська – 76,
• Новий бульвар – 50,
• вул. Івана Кочерги, 1–5 – 35,
• вул. Довженка – 30,
• вул. Коцюбинського – 48,
• вул. І. Франка – 27,

• вул. В. Чорновола – 49,
• вул. С. Ріхтера, 1‑17‑23,
• вул. Домбровського, 25‑29‑67,
• вул. Гоголівська, 1–7 – 53,
• вул. Хлібна, 11‑15‑20,
• в ул . Н е б е с н о ї С о т н і ,
21‑23‑38 паркомісць,
• вул. Небесної Сотні, 8‑10‑21,
• в ул . Н е б е с н о ї С о т н і ,
12‑16‑98,
• вул. Покровська, 54‑56‑30,

• вул. Хлібна, 25‑27‑21,
• вул. Хлібна, 21–23а – 41,
• вул. Хлібна, 17‑19‑23,
• пл. Житній ринок, 1–3 – 56,
• вул. Тараса Бульби-Боровця,
25‑29‑25 парковочних місць.
Нагадаємо, перша офіційна
велодоріжка у Житомирі довжиною у 200 метрів з'явилася
на вулиці Небесної Сотні у травні
поточного року.

Житомирський
рибоохоронний патруль
визнали кращим
Ольга Сідлецька

Найбільшу кількість порушників
правил рибальства
зафіксували працівники Житомирського рибоохоронного
патруля.
Керівник Житомирського рибоохоронного патруля Олександр
Гонтар розповів журналістам «20
хвилин», що під час засідання колегії Державного агентства рибного господарства України високо
відзначили роботу його патруля.
«Нашими 15-ма інспекторами
було складено 1050 протоколів
у період з січня до липня поточного року. Ми і далі продовжуємо працювати належним
чином. На сьогодні закладено
штрафів на 24 тис. грн за порушення правил рибальства», – наголосив Олександр Гонтар.
Редакція «20 хвилин» вітає
Житомирський рибоохоронний

патруль з відзнакою і бажає надалі показувати високі результати
у роботі.
Нагадаємо, згідно зі статистичними даними, протягом
січня-липня 2018 року органами
рибоохорони проведено 15028 рибоохоронних рейдів, що на 47%
більше, ніж за аналогічний період
минулого року. Це свідчить про
активізацію діяльності рибоохоронних патрулів. Під час проведених заходів викрито 25 318

порушень. Найбільшу кількість
порушень правил рибальства
з розрахунку на одного інспектора викрили Житомирський,
Дніпропетровський та Львівський
рибоохоронні патрулі. Тоді як
найменшу кількість порушень
зафіксовано Хмельницькрибоохороною, Херсонрибоохороною
та Чорноморським басейновим
управлінням. Про це повідомляють у Державному агентстві
рибного господарства.
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Інтерв'ю

Володимир Недільський
про ГідроЕлектроСтанцію,
яка вбиває річку Тетерів
Вже не перший місяць у Житомирі йде
боротьба за чистоту
річки Тетерів.

Підприємство, яке належить
одному з депутатів Опозиційного блоку Анатолію Мелашенку,
взяло ГЕС (гідроелектростанцію),
що знаходиться на вулиці Жуйка
в місті Житомирі, в оренду у громади міста і швидкими темпами
знищує і річку, і екосистему на
ній. Небайдужі житомиряни, які
неодноразово навідувалися на
ГЕС, зафіксували не лише масові
порушення у роботі самого підприємства, а й негативні наслідки,
які його діяльність приносить екології. Представники влади неодноразово виїжджали за викликом
жителів міста на річку Тетерів, де
були зафіксовано на відео великі
скиди води, навіть у період нересту риби та раків, що заборонено
водним законодавством України.
Це не принесло ніяких зрушень
у вирішенні цих порушень. Станом на 2 жовтня ніякі порушення
з виявлених раніше не виправлені,
навіть додались нові, а ГЕС продовжує функціонувати, збагачуючи
свого власника. 2 жовтня комісія
з представників житомирян та
влади виїхала на ГЕС, де зафіксувала додаткові порушення: масляні плями на даній гідроспоруді,
які стікають у воду; зі слів охоронця, він працює неофіційно; будівлі
в жахливому стані; на території
безліч побутового сміття; дамба
поросла рослинами і знаходиться теж в дуже жахливому стані.
З власних джерел журналістам
стало відомо, що у працівників
ГЕС немає спецдопусків до роботи
на даній споруді. Окрім того, на
території ГЕС вівся вилов риби
сітями, які 2 жовтня були конфісковані рибоохоронним патрулем.
Журналісти «20 хвилин» вирішили поспілкуватися з житомирянином Володимиром Недільським, який живе неподалік
гідроелектростанції і щодня бачить, як підприємство вбиває екосистему на річці Тетереві. Після
того, як він у соцмережах звернув
увагу житомирян на проблему, що
склалася навколо ГЕС, його почали обливати брудом, посипалися
погрози від людей, які зацікавлені,
щоб ситуація зам`ялася, а вони
далі могли наносити непоправної
шкоди екосистемі. Зі слів Володи-

мира Недільського, одним з друзів
власника ГЕС є Олександр Громов,
який активно захищає бізнес Мелашенка і поливає брудом всіх,
хто стає на захист річки Тетерів,
використовуючи брудні методи
і не добираючи слів.
Пане Володимире, як ви
можете прокоментувати виступи активіста Олександра
Громова?
– У мене складається таке враження, що прокоментувати ситуацію з цією істотою може лише головний лікар нашої психіатричної
лікарні пан Гусак. Тому що мені
здається, що така буйна уява цього
представника нашої житомирської фауни може бути пояснена
тільки осіннім загостренням психіатричних розладів у людини.
Але якщо говорити серйозно, то
подивіться, яка ситуація складається: виходить, що і я, і будь-хто
з нас може стати злочинцем тільки за те, що хоче прокоментувати
або звернути увагу спільноти на
очевидні проблеми, які існують
у нашій державі.
Які саме проблеми?
– Ті проблеми, які зафіксовані,
проблеми, які бачило безпосереднє керівництво цієї гідроспоруди,
проблеми ті, які знаходяться на
поверхні сьогодення нашого. Це
по-перше. По-друге, стосовно
цього персонажа Громова у мене
виникає одне запитання: скажіть,
будь ласка, а хто він взагалі такий,
щоб давати характеристику мені,
щоб характеризувати мою сім`ю,
щоб взагалі давати характеристику ситуації на Житомирщині?
Одне-єдине запитання, яке мене
цікавить, хто взагалі він такий.
Вони називають себе активістами,
журналістами, патріотами. Що
вони взагалі зробили корисного
для міста та держави? Я хотів би
звернутися до керівництва Опозиційного блоку у Верховній Раді
та задати їм питання: шановні,
у мене таке враження, і не тільки
у мене, а й у всієї спільноти і громади Житомирської області, що
ви там взагалі всі з`їхали з глузду.
Чому? Тому що ви направляєте
таких людей, як Мелашенко, керувати вашою обласною фракцією
Опоблоку, бути представником
вашої політичної сили, людину,
яка взагалі не розуміє, що таке
Житомирщина і яка взагалі не
має відношення до Житомирської
області. Як голова обласної екологічної комісії, який має захищати екологію, він навпаки сприяє

своєю діяльністю її знищенню.
Три гідроспоруди працюють на
нього, і він є власником цих комерційних структур. Розумієте?
І цими своїми діями керівництво
Опоблоку взагалі душить останню
надію і останні ті відсотки довіри
людей до цієї політичної сили завдяки отаким-от екземплярам, як
Мелашенко, Лісін, Громов і т. д.
Якщо вони думають, що ці три
особи – це і є спільнота і громада
Житомирщини, то вони глибоко
помиляються. І результати своєї
діяльності, я так думаю, вони дуже
скоро побачать у 2019-му році на
виборах, хто і як буде голосувати.
Дуже багато людей розчаровані.
Приїжджав цілий народний депутат пан Павленко з делегацією
(Наталією Леонченко, Наталією
Рибак –представники Опоблоку)
в день чергового скиду води. Як він
тут засмучений ходив по моєму
подвір`ю, розповідав, як це все
погано, як все це негарно, що він
зараз наведе лад у цій сфері, що
будуть всі покарані і т. д.
Ситуація якось вирішилася після приїзду народного
депутата з делегацією?
– Буквально після їх від`їзду
я почав отримувати погрози від
якоїсь там мавпи на прізвище
Громов. Я щоденно отримую
якісь зйомки свого будинку
з квадрокоптерів, з мосту, біля
моїх воріт. Таке враження, що
вони трішечки чимось стурбовані, тому що постійно за мною
підглядають у замкову щілину.
І у мене виникає питання: якщо
ви щось хочете побачити, то спитайте у мене особисто – я вам все
покажу. У мене є ще запитання
до голови нашого міста, до пана
Сухомлина: скажіть, будь ласка,
чому ви не хочете, щоб дана ГЕС
повернулась у власність міста та
працювала на користь громади,
а не на користь дрібних шахраїв?
Це якось не по-хазяйськи!
Що Вам відомо з приводу захисника ГЕС активіста
Громова?
– Стосовно цієї особи на
прізвище Громов, Абдухаліков,
Аліков чи хто він такий. Взагалі
це загадкова особа. Хто він такий?
Я завдяки нашим соцмережам поцікавився, і нічого доброго, крім
дебоширства, шахрайства і т. д.,
за ним не числиться. Ще раз повторюю: це не моє переконання,
це те, що я вичитав у соцмережах.
Жодна людина не сказала доброго
слова, і, на жаль, мені дуже-дуже

прикро, що ця людина має відношення до такої політичної сили,
як Опозиційний блок. Ось за що
мені боляче. А боляче тому, що
я сам поділяю політику і програму Опозиційного блоку. Але
завдяки таким кадрам, як оця
трійка, про яку я казав, вся та
праця і все те добре, що робиться керівництвом Опозиційного
блоку і депутатами, та й людьми
взагалі, тими людьми, які мають
прихильність до цієї політичної
сили, все зводиться нанівець. Тому
що вони трішечки підзабули, де
вони знаходяться і що вони роблять. Вони ще не прийшли до
влади, я маю на увазі цих трьох,
і вони вже витворяють такі непристойні речі. А що буде, якщо дати
їм владу? Вони взагалі не руйнують екологію, вони її знищують.
Вони знищують навколишнє
середовище. Знищують все, що
знаходиться поруч з ним, вони нічого, крім деструктиву і негативу,
не несуть ні нам, житомирянам, ні

своїй політичній силі, ні тим, хто
знаходиться з ними поряд.
Яким чином вам погрожував активіст Громов?
– Писав у соцмережах, телефонував з погрозами, поливав брудом
мене і мою сім’ю. Але я вже давно
вийшов з того віку, щоб реагувати
або боятися, або навіть звертати
увагу на такі дешеві трюки з боку
деяких осіб. Якщо ви вважаєте за
потрібне перевірити законність
придбаного мною майна, будь
ласка, перевіряйте, ця інформація
публічна. Якщо ви хочете перевірити якусь іншу інформацію стосовно мене, будь ласка, перевіряйте,
але я вам хочу сказати одне: я на
сьогодні спроможний захистити
і себе, і свою будівлю, і своїх рідних. Наостанок хочу попередити:
я захищав, захищаю і буду надалі захищати річку Тетерів від
таких діячів, як ця трійка, і мені
без різниці, яку політичну силу
вони представляють, – провладну
чи опозиційну.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про реформи
Спостерігаючи за тим, що відбувається останнім часом у місті та
країні, дійшов висновку, що країна
не має стратегії та розуміння куди
та до чого ми рухаємося. Те, що
називають реформами, зводиться
до знищення всього, що існувало,
а нове не створюється. Для прикладу, медична та освітня реформи:
все, що залишилося нам у спадок
від радянського союзу, наразі знищується, натомість нічого нового не
створюється. Суспільство не розуміє,
що буде завершенням реформи та,
найголовніше, коли це відбудеться. Напевно, варто було б створити
нову систему, яка працювала б у наших умовах, а вже тоді знищувати
старе. Але, на жаль, робиться поіншому: запозичується досвід інших
країн, і навіть немає розуміння, що
у наших умовах це не працюватиме. Для прикладу, якщо відбудеться
ліквідація, або, як це називають,
«оптимізація» лікарень, і хворого потрібно буде везти до лікарні
40–60 км, чи можливо буде це зробити, враховуючи стан наших доріг
та транспорту, який мають медики?
Подібні приклади можна навести
в багатьох «реформах», які дуже
активно рекламуються та піаряться.
Однак на практиці ситуація лише
погіршується. Наприклад, коли сталася пожежа на картонному комбінаті, служба надзвичайних ситуацій
мало того, що не мала належної та
справної техніки, навіть пального не
було. За моєю інформацію, близько
500 л пального для техніки під час
пожежі було надано вогнеборцям.
«Реформа» поліції, як показує
практика, також не призвела до
покращення. Навпаки – правоохоронна система стала безпорадною.
Останній приклад із блокуванням
кав’ярні у центрі міста: поліція просто виконувала функцію статистів.
Або ситуація з незаконними залами
ігрових автоматів, які працюють під
виглядом лотерей. Правоохоронні
органи перекладають відповідальність один на одного та кажуть, що
не можуть виявити ці заклади.
Одним словом, все, що відбувається, є звичайним безладом.
І він відбувається як у країні загалом, так і у місті (бо комунальні та
міські служби працюють аналогічно). Наразі суспільству починають
нав'язувати думку, що ця ситуація є
великим досягненням реформаторів і що вони є безальтернативними.
Однак більша частина людей вже
давно зрозуміла, що реформатори та інноватори просто вішають
їм «лапшу», при цьому грабуючи
місто та країну.

Події
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У патрульній поліції Житомирської області
спростували фейкову інформацію про значне
зростання штрафів за порушення ПДР
Ольга Сідлецька

В Інтернеті шириться інформація
про те, що з 27 вересня
штрафи за порушення
ПДР зросли у десятки
разів. Журналісти «20
хвилин» звернулися за
роз`ясненням до патрульної поліції Житомирської області.
Речник патрульної поліції
Житомирської області Ігор Іванюк розповів, що інформація не
відповідає дійсності.
«Всі штрафи залишились фактично такими ж, як були. Інформація про те, що зросли штрафи
за непристебнутий ремінь до
850 грн, керування без документів
до 40 тис. грн,– фейкова»,– пояснює
речник патрульної поліції.
У Законі № 5364 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування сфери
паркування транспортних засобів»,
який набув чинності 27 вересня, вказано, що зростуть лише штрафи
за порушення правил паркування.
Які ж зміни чекають на українських водіїв?
«Відповідно до цих змін, спростили процедуру і прописали випадки, у яких поліцейський має
право евакуйовувати автомобілі,
що припарковані чи зупинились
на стоянках з порушенням правил
дорожнього руху, спростили саму
процедуру, зменшили кількість пояснень і прописали, що насправді
суттєво перешкоджає дорожньому
руху. Якщо раніше це було більш

суб`єктивне поняття, то тепер його
більш деталізували. Тобто вже немає такого, що, на мою думку, цей
автомобіль мені заважає. Зараз,
відповідно до цих змін, є перелік
випадків, коли дійсно автомобіль
суттєво перешкоджає дорожньому
руху, і, як наслідок, поліцейський
має більше інструментів для
впливу до водіїв, що зупинились
чи припаркувались з порушенням
ПДР чи суттєво заважають іншим
учасникам дорожнього руху», –
розповів речник патрульної поліції
Житомирської області Ігор Іванюк.
Згідно зі змінами до закону, відтепер транспортний засіб можна
евакуювати, якщо його:
1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;
2) розташовано у заборонених
Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:
а) на залізничних переїздах;
б) на трамвайних коліях;
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;
г) на пішохідних переходах
і ближче 10 метрів до них з обох
боків, крім випадків зупинки для
надання переваги в русі;
ґ) на перехрестях та ближче 10
метрів від краю перехрещуваної
проїзної частини за відсутності
на ній пішохідного переходу, за
винятком зупинки для надання
переваги в русі та зупинки проти
бокового проїзду на Т-подібних
перехрестях, де є суцільна лінія
розмітки або розділювальна смуга;
д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм
проїзної частини і транспортним
засобом, що зупинився, менше 3
метрів;
е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки
маршрутних транспортних засо-

бів, а за їх відсутності – ближче 30
метрів від дорожнього знака такої
зупинки з обох боків;
є) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх
робіт і в зоні їх виконання;
ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд
транспортного засобу, що зупинився;
з) ближче 10 метрів від виїздів
з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
3) своїм розташуванням робить
неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду
для руху пішоходів, у тому числі
осіб з інвалідністю на спеціальних
засобах пересування та пішоходів
із дитячими колясками;
4) розташовано на виділеній
смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
5) розташовано на позначеній
відповідними дорожніми знаками
та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального
транспорту у разі запровадження
надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною
надзвичайної екологічної ситуації;
7) порушує схему паркування
транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох
або більше смугах руху.
Однією із змін є автофіксація
порушень, але, як зауважують у патрульній поліції, наразі фактична
реалізація цього нововведення
ускладнена, на це потрібен час.
«Також певні зміни були з приводу автофіксації. Те, що тепер це
все можна зафіксувати і винести
постанову на власника транспортного засобу, однак фактично поки
що це буде ускладнено тому, що
не всі бази є у нас в користуванні,
і, наприклад, буде важко виписати
постанову на громадянина, який
не керує даним автомобілем»,– пояснює Ігор Іванюк.

Продовжуються заходи щодо детінізації праці
5 вересня 2018 року
уряд ухвалив розпорядження Кабінету
Міністрів України
«Про заходи, спрямовані на детінізацію
відносин у сфері зайнятості населення».
Розпорядженням передбачено проведення Державною
службою України з питань праці,
Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом
України, Національною поліцією
України, іншими центральними органами виконавчої влади
спільно з органами місцевого

самоврядування комплексних
заходів, спрямованих на детінізацію ринку праці та вдосконалення контролю за оформленням
трудових відносин із найманими
працівниками.
Розпорядженням передбачено посилення координації
органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної
роботи, здійснення заходів щодо
виявлення фактів застосування
незадекларованої праці, а також
перегляд актів органів виконавчої
влади та внесення змін до них
з метою посилення контролю за
оформленням трудових відносин.
Реалізація акта сприятиме
підвищенню ефективності державної політики щодо захисту
трудових прав людей, зменшенню

застосування незадекларованої
праці та посиленню дисципліни
сплати податків.
Для проведення заходів з легалізації найманої праці роботодавцями прем’єр-міністром
Гройсманом надано місячний
термін, тобто до 5.10.2018 року.
Після закінчення зазначеного терміну контролюючими
органами будуть проводитись
перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників, приховування трудових
відносин під виглядом інших
форм діяльності та інше.
За порушення трудового законодавства роботодавцям загрожують чималі штрафи. Зокрема,
статтею 265 Кодексу законів про
працю України у разі фактичного

допуску одного найманого працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) або оформлення працівника
на неповний робочий час у разі
фактичного виконання роботи
повний робочий час передбачено
штраф у розмірі 30 мінімальних
заробітних плат, встановлених
законом на момент виявлення порушення, на сьогодні це 111 690
гривень.
Головне управління ДФС
у Житомирській області рекомендує роботодавцям, які використовують найману працю без
належного оформлення трудових
відносин, забезпечити виконання
вимог трудового законодавства
відповідно до Кодексу законів
про працю України.
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Новини Житомира

Мультимедійне обладанання для шкіл
Житомира закупили з порушенням
принципу системи ProZorro
Анастасія Ліберман

Дану інформацію
оприлюднили на
сесії Житомирської
міської ради.
«У нас є зверення про «згвалтування» системи Прозорро, яке
останнім часом ми бачимо в місті. Ми, депутати міської ради,
члени групи з контролю за використанням бюджетних коштів
Житомирської міської ради, постійно відслідковуємо ситуацію
закупівель, в тому числі у системі Прозорро. Останнім часом
щодо закупівлі мультимедійного
обладнання школам, які підпорядковуються департаменту освіти, є ряд скарг. Наприклад, було
встановлено дії, які порушують

процедуру закупівель. Ми виділяли на це більше 3 млн грн
з міського бюджету на закупівлю.
Дивує той факт, що абсолютно
усі школи вирішили закупити
дошки однієї моделі, що викликало обурення учасників торгів.
Таким чином, на думку депутатів
та самих учасників торгів, були

порушені усі принципи закупівель. Тому наведена вище
інформація дає право вважати,
що має місце змова», – зазначив
депутат Житомирської міської
ради Олександр Рибак.
Таким чином, додав Олександр Рибак, міський голова
повинен провести перевірку,

доповісти депутатам і врешті
вжити необхідних заходів щодо
цього питання. Також депутат
зауважив, що після детального
вивчення тендерних закупівель
всіма школами, було виявлено,
що за всіма закупівлями є лише
один учасник торгів – певний
ФОП з Житомира. За даними
депутатів міськради, нещодавно до України було завезено 110
мультимедійних дошок, які зарезервовані за містом Житомиром,
а це значить, що інші учасники
не мали жодного шансу брати
участь у тендері. Зі свого боку
депутат міської ради Наталія
Леонченко, захистивши департамент освіти міськради, пояснила,
що така ситуація сталася лише
через те, що департамент працює у надважких умовах і у час
реформ.
«Департамент освіти зараз
працює у надважких умовах,
тому склалась така ситуація.

Фінансування департамент, всі
ми знаємо, отримав невчасно,
і з 70% державного бюджету вони
отримали всього 30%», – додала
Наталія Леонченко.
Проводити перевірки системи закупівлі на предмет порушення закону будуть, але після
того, як департамент освіти письмово надасть пояснення.
«Якщо аналізувати це питання, то, можливо, є якісь нюанси.
І вони дійсно були. Бо коли було
намагання провести ці закупівлі
без системи ProZorro і коли ми
проаналізували таблички, які
надали школи, то там були одиндва ФОПи, які хотіли продати цю
продукцію. Ми на це не пішли,
ми запустили ці закупівлі через
систему ProZorro. Ми надамо
відповіді, і департамент освіти
надасть пояснення, чому вони
саме так зробили. Далі ми будемо
аналізувати», – відповів міський
голова Сергій Сухомлин.

Обережно,
Без бійки не обійшлося:
телефонні шахраї!
житомирський суд
продовжив домашній арешт
журналісту Муравицькому
Вкотре в області активізувалося
телефонне шахрайство.

Алла Герман

На засідання прийшло близько півсотні людей, серед
яких прихильники та
противники блогеражурналіста Василя
Муравицького.
У п’ятницю, 28 вересня, в Корольовському районному суді
Житомира відбулося чергове засідання у справі підозрюваного
у державній зраді журналіста
Василя Муравицького.
Розпочалося судове засідання з прослуховування аудіозаписів телефонних дзвінків та
вивчення поштових листів, які,
на думку прокурора, повністю
підтверджують співпрацю житомирського журналіста з проросійськими ЗМІ. Підозрюваний
своєї вини не визнає та усі зви-

нувачення у свій бік відкидає.
Під час слухання обидві сторони подали клопотання щодо
зміни міри запобіжного заходу
підозрюваному у державній зраді.
Прокурор Вадим Левченко наполягав на взятті під варту Василя
Муравицького без права внесення
застави. Натомість адвокати подали клопотання змінити цілодобовий домашній арешт своєму підзахисному на арешт лише
в нічну добу. Втім, жодне з поданих клопотань житомирський суд
не прийняв на розгляд.
Суд оголошує перерву, і у залі
суду одразу виникає сутичка
між членами праворадикальної
організації С‑14 та адвокатом обвинуваченого Андрієм Гожим.
Ситуація загострюється, і бійка
продовжується вже між іншими
присутніми у залі прихильниками
та противниками підозрюваного
Муравицького, у результаті чого
адвоката Андрія Гожого та місцевого журналіста Андрія Лактіонова
забрала карета швидкої допомоги.
Зрештою, після півтораго-

динної перерви Корольовський
районний суд Житомира приймає
рішення перенести розгляд справи на 24 жовтня та продовжити
підозрюваному у державній зраді
блогеру Василю Муравицькому
запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до
26 листопада.
«Суд постановив продовжити
запобіжний захід Муравицькому
Василю Олександровичу у вигляді
домашнього арешту із забороною
цілодобово залишати місце свого
проживання. Строк дії обов’язків
щодо обвинуваченого визначити
тривалістю у 60 днів, тобто до
26 листопада 2018 року включно», –
зачитала зміст ухвали головуюча
суддя Ніна Янчук.
Нагадаємо, житомирський
блогер Василь Муравицький,
якому інкримінують державну
зраду, опинився на лаві підсудних
у серпні 2017 року. Якщо провину
місцевого журналіста доведуть, то
згідно з чинним законодавством
йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як повідомляють у Бердичівській місцевій прокуратурі, зловмисники,
називаючи себе керівниками органів прокуратури,
телефонують до посадових осіб органів державної
влади, місцевого самоврядування,
підприємств організацій та вимагають грошових коштів на вирішення нагальних потреб.
Так, у вівторок, 2 жовтня 2018
року, лише у першій половині
дня до Бердичівської місцевої
прокуратури поскаржилися сім
осіб (серед них приватні підприємці та працівники державних
установ), які одержали такі телефонні вимоги.
Зокрема, вони повідомили,
що шахраї, від імені посадової
особи Бердичівської місцевої прокуратури, телефонували їм з номеру 066‑437‑54‑65 та вимагали
надання матеріальної допомоги,
називаючи реквізити платіжних
документів для перерахування
різних сум грошей.
За попередніми даними, дзвін-

ки здійснювалися із окупованої
території Луганської області.
У зв’язку з цим, Бердичівська
місцева прокуратура звертається
до громадськості, суб’єктів господарювання, керівників органів
державної влади та місцевого самоврядування бути обачними,
не піддаватися на провокації,
а в разі отримання інформації
щодо таких пропозицій, вчинення протиправних дій від імені
працівників органів прокуратури
області, негайно інформувати місцеву прокуратуру за телефоном
(04143) 2‑22‑03, або відповідний
підрозділ Національної поліції
за номером телефону 102.
Також нагадуємо, що за вказані
протиправні дії передбачена кримінальна відповідальність згідно
ст. 190 КК України (шахрайство).
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Точка зору

Киевские гопники из С14
под прикрытием и сопровождением
полиции избили адвоката и
журналиста в суде и преднамеренно
учинили погром в «Шарикаве»

Александр Коцюбко

Члены организации
С14, руководитель
Евгений Карась, прибыли из Киева в количестве 22 человек
и учинили погром
в одном из кафе
«Шарикава». С14 прославилась избиением
адвоката и журналиста в суде, хотя, судя
по видео, адвокат им
«навалял».
Но цель визита С14 в Житомир
была явная – нападение на кафе
«Шарикава» по улице Киевской,
что находится напротив Свято
Михайловской церкви.

«Шарикава» – сеть безалкогольных кафе, в которых любят
отдыхать житомиряне.
28 сентября среди бела дня
С14 забросала помещение кафе
«Шарикава» светошумовыми гранатами. Перепуганные люди, находящиеся внутри кафе, а это в основном женщины и дети, начали
выбегать из задымленного помещения. Два бойца из 95-й бригады
попытались остановить вакханалию, но нападавшие послали их
«на три буквы» и обозвали военных «ряжеными» Знаменитую
волонтёрку, постоянно помогающую фронту, Евгений Карась
обозвал «сепаратисткой» лишь
за то, что женщина заступилась
за перепуганных детей. Максим
Линник – командир первой роты
управления патрульно-постовой
полиции Житомирской области,
который находился на месте инцидента вместе со своей ротой,
сказал возмущенной женщине:
«Обращайтесь в пресс-центр. Там
Вам ответят». Пожарная машина

стояла недалеко – если загорится,
чтобы успеть потушить, всё-таки
жилой дом. Всё это говорит о том,
что акция была спланирована заранее и власти Житомира были
в курсе. Евгений Карась во всеуслышание заявил, что он объявляет Житомиру войну и имеет
всех в виду. Также он заявил, что «с
ментами он договорился». И действительно, этих 22-х человек,
двое из которых – житомиряне,
сопровождала полиция пешая
и 4 машины экипажей полиции,
а по периметру этих преступников охраняли бойцы Нацгвардии.
С14 совершили преступление,
прошли к памятнику Шевченко
(какой цинизм!), потом вернулись
по Большой Бердичевской, свернули на Михайловскую, а потом
пошли по Киевской в сторону вокзала. Преступники полдня ходили
по нашему городу, и полиция их
не задержала.
Особое внимание уделю представителям С14 из Житомира
и их руководителю. Это некто
Пелькевич – бывший сотрудник
полиции, которого оттуда выгнали, даже стыдно озвучить за что.
Он является другом заместителя
мэра Житомира Ткачука, также
другом Пучича, в общем, бывший
«ДемАльянс» – все «птенчики» Сухомлина. После погрома на место
преступления прибыл заммэра
Ткачук, убедился, что работа выполнена, и пошёл докладывать
Сухомлину. Хочу отметить, что
это вторая акция, проведённая
этим руководителем. Первая была
на Старом Бульваре. По городским
слухам, Сухомлин уговаривал некоторых житомирян сделать это,
но жители Житомира ему отказали. Поэтому ему пришлось
обратиться к киевским. Политики
тут никакой нету. Это банальный
гоп-стоп с разбоем – хочет отобрать сеть «Шарикава».
Где гарантия, что эти «шакалята» завтра не будут атаковать любое
другое заведение города, которое
не нравится или очень нравится
мэру. Зачем нам, налогоплательщикам, технически оснащать
и экипировать полицию, платить
им зарплату, если полицейские не
защищают граждан, а позволяют
всяким преступникам безобразничать в городе, который эти полицейские охраняют и в котором

живут они и их семьи. А потом ещё
провожать эту шайку по городу,
охраняя её от возмущенных житомирян. Они, эти С14, совершали
преступления против граждан под
охраной полиции и Нацгвардии!
Всё это не укладывается в голове!
Эти пришлые преступники совершили преступление против житомирян, против граждан Украины,
против детей, женщин, стариков,
они поставили под угрозу жизни
и здоровья и посетителей кафе,
и жителей жилого дома по улице
Киевской, а полиция проводила
эту банду с почётным эскортом,
как Президента. Люди нарушили
общественный порядок, а полиция
охраняла их от законопослушных
граждан. И что это за уровень подготовки силовых структур у нас
в городе, которые не задержали ни
одного совершенно не прятавшегося от них преступника, а буквально
на следующий день рапортовали
об успешных учениях по нейтрализации диверсантов. Видно, до
нейтрализации настоящих диверсантов силовикам далеко.
Мэр обязан извиниться перед
жителями Житомира за такое вопиющее безобразие в центре города, за возмутительные действия
полиции и Нацгвардии тоже.
Один из представителей кафе
«Шарикава» Александр сказал на
камеру: «Я такой же, как они». Нет,
Саша, ты не такой, ты работаешь,
платишь налоги, а они – безработные, ты был на Майдане в 2013–
2014году, а им в это время было
по 12–13 лет. Им глубоко начхать
на Майдан, на солдат-защитников, на волонтёров, да и на Родину
тоже. У них другие цели – травить
газом детей, женщин, тех, кто не
может за себя постоять. Все они
от призыва до призыва прячутся за липовыми медсправками.
И лица свои эти преступники не
от полиции прятали (полицию
они совсем не боялись), а видно,
от военкомов, вдруг найдут.
Мы, житомиряне, обращаемся
к мэру Сухомлину, с требованием – дать ответ на такие вопросы:
• почему в городе, которым он
руководит, полиция не арестовала
преступников на месте преступления;
• почему в городе, где сам мэр
живёт, напуганные и отравленные
житомиряне не могут из-за этого

получить компенсации за причинённые им моральный ущерб
и ущерб здоровью;
• почему в городе, о котором
мэр, по его словам, так заботится,
полиция вместо того, чтобы задержать преступников на месте
преступления, охраняла их и дала
им спокойно удалиться;
• почему житомиряне в своём
городе Житомире не могу спокойно отдохнуть, выйти в центр
города.
Если в двух шагах от мэрии
среди бела дня житомирян могут
забросать дымовыми шашками преступники, то зачем нам такой мэр?
Чем ближе крах бездарной
власти, тем абсурднее её поступки.
Господин мэр, в Ваших заведениях, где продают алкоголь,
кассы упали не из-за того, что
люди пошли в «Шарикаву» кофе
пить, а из-за того, что половина
молодёжи уехала.
На Бога надейся…
Мы много лет надеялись на
Бога, Просили по чуть-чуть, а иногда и много. Но время подошло
отдать немного И дружно поработать всем для Бога.
Когда настал Майдан – мы зла
боялись, Но вскорости с диктатором расстались. И что же получили мы в остатке? Нам лозунги,
а им, конечно, бабки.
Но вот добро затылок почесало: Что, братья, делать? –заберут
и сало. Придумать надо, как от
зла спасаться. Один нам выход –
организоваться.
Мы все надеялись, надеялись
на Бога, Но Бог устал, и тяжела
его дорога. Но если мы поможем
ему вместе, Тогда не будем на последнем месте.
Ну что, включил мозги, передохнул немного? Нам предстоит
тяжелая дорога, Начни с себя:
какого же ты рода И что сегодня
сделал для народа?
И если мы, народ, не будем
вместе, Пиши пропало – ждут
дурные вести. И если нынешних
оставим править, Все, крышка нам,
и нечего добавить.
Поэтому нам времени немного, Господь потерпит, тяжела его
дорога. На небесах подумает так
строго: А нужен ли такой народ
для Бога?
03.02.2016 г. Сергей Долгий
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популярних запитань
про субсидії

Напередодні
нового опалювального сезону тема
субсидій є однією
з найактуальніших
в країні.
У Мінсоцполітики відповіли
на найбільш популярні серед населення питання.

Чи мають право у субсидії
відмовити усно?
«Усна» відмова працівника
управління соціального захисту
населення є незаконною. Згідно
із законом «Про звернення громадян» та Положенням про порядок
призначення житлових субсидій
орган соцзахисту зобов’язаний
оформити заяву і декларацію
і лише після їх розгляду офіційно
(письмово) повідомити заявника – призначена чи не призначена
йому субсидія із обґрунтуванням
такого рішення. На допомогу від
держави можуть розраховувати
ті українські родини, чиї доходи
не дозволяють в повному обсязі
сплачувати житлово-комунальні
послуги. Для оформлення субсидії необхідно звернутися у найближче управління соціального
захисту населення виключно із
заявою і декларацією про доходи.

Чи можуть у субсидії
відмовити тим, у кого
доходи менші мінімальної
зарплатні?
Міністр соціальної політики
України Андрій Рева стверджує,
що така відмова є неправомірною. Громадяни, які отримують
менше за мінімальну зарплатню,
мають змогу звернутися до комісії
з питань призначення житлових
субсидій. Якщо ЄСВ сплачується
в повному обсязі, комісія у дохід
порахує три або навіть один прожитковий мінімум, залежно від
соціального стану людини, і розрахує розмір субсидії. Якщо ЄСВ НЕ
сплачується з вини роботодавця,
субсидію громадяни мають змогу
оформити на загальних умовах,
без розгляду справи комісією. Субсидію у таких випадках розраховують на основі реально отриманих
доходів, тобто з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Чи потрібно безробітному
сплачувати ЄСВ щомісяця
після призначення
субсидії?
Міністр соціальної політики
України Андрій Рева запевняє, що
для призначення субсидії безробітному ЄСВ потрібно сплатити
лише за три місяці періоду, за
який беруться доходи для розра-

хунку розміру субсидії. Тобто для
«зимової» субсидії соціальний внесок має бути сплаченим за будьякі три місяці 1–2 кварталів 2018
року до моменту подачі документів в управління соцзахисту. Якщо
вас змушують підписати річний
договір на сплату ЄСВ, посилайтеся на статтю 10 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування». Вона гарантує право на одноразову сплату ЄСВ. І якщо ви подали заяву
про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного
соціального страхування, орган
доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня
отримання заяви зобов’язаний
укласти договір про добровільну
участь відповідно до типового
договору. Сплата ЄСВ відображається у базі даних Пенсійного
фонду, і цей період зараховується
громадянам до страхового стажу.

Чи потрібно розлученим
декларувати доходи
колишніх?
Міністр соціальної політики
України Андрій Рева це спростовує
і каже, що якщо подружжя розлучене і немає неповнолітніх дітей,
то ні чоловік, ні дружина не повинні відображати в декларації своїх
«колишніх», які зареєстровані і проживають окремо. Однак якщо сім’я

розлучена, але є неповнолітні діти,
то в декларації потрібно відобразити маму чи тата дитини (залежно
від того, з ким проживає дитина).
І звернутися до комісії з питань
призначення житлових субсидій,
щоб доходи того з батьків, що не
зареєстрований та не проживає
разом з дитиною, не включалися
до сукупного доходу домогосподарства. Разом із заявою необхідно
надати також документ (довідка
з ЖЕКу, сільської/селищної ради),
що дитина проживає із заявником.

Чи потрібно
для оформлення
субсидії додавати
різноманітні довідки?
У загальному випадку для
оформлення субсидії потрібні
лише заява і декларація про до-

ходи. Довідки потрібні, якщо громадяни бажають оформити субсидію не на всіх зареєстрованих,
а лише фактично проживаючих
у помешканні осіб. Тоді до справи
додаються документи з місця роботи в іншому місті, про навчання
в іншому місті, про перебування
на лікуванні, про постійне місце
проживання з ЖЕКу, сільської чи
селищної ради. Субсидію призначають на рік – від травня до
травня наступного року. Розмір
субсидії розраховують окремо – на
літній період і окремо – на зимовий виключно на основі доходів
зареєстрованих і фактично проживаючих у помешканні осіб.
Якщо допомогу уже призначено
на новий рік (2018–2019 рр.), у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без
повторного звернення.

Житомирська ОТГ стала першою в Україні,
створеною навколо обласного центру
Анастасія Ліберман

На черговій сесії
міської ради підтримали рішення про
добровільне приєднання територіальної громади села
Вереси.
Це рішення вступає в дію
з 1 грудня 2018 року.
«Депутати затвердили план
організаційних заходів щодо
добровільного приєднання територіальної громади села Вереси до Житомира, відповідно
до якого заплановано провести

розрахунки обсягу доходів та
видатків територіальної громади міста Житомира після при-

єднання; здійснити: моніторинг закладів, які утримуються
за рахунок бюджету Вересів-

ської сільської ради, майна,
активів та зобов’язань територіальної громади села Вереси;
проаналізувати стан, потреби
та п і д г от у ват и пропозиц і ї
щодо організації на території
села Вереси Житомирського
району Житомирської області
надання адміністративних послуг, вчинення нотаріальних
дій, реєстрації актів цивільного стану, реєстрації та зняття
з реєстрації місця проживання
тощо», – йдеться в офіційному
документі рішення.
У Меморандумі про приєднання пріоритетними завданнями для Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади є: збереження
та покращення існуючої матеріально-технічної бази об’єктів
соціально-культурного при-

значення, закладів освіти та
медицини на території села
Вереси; будівництво та ремонт
вулиць і доріг у селі Вереси
у межах коштів, передбачених на потреби села Вереси,
та субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури; будівництво та ремонт
мереж вуличного освітлення
села Вереси у межах коштів,
передбачених на потреби села
Вереси, та субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури; розвиток мережі
транспортного сполу ченн я
між містом Житомиром та
селом Вереси тощо.
Населення громади зросте
лише на 3,6 тисячі людей, але
площа громади за рахунок приєднання – до 97 км² (Житомир –
65 км², Вереси – 32 км²).
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Споживачу

Навчання без прикрас.

(Відгуки випускників Вінницької ІТ-Академії)

Ми часто проходимо повз нове кафе,
лише через те, що хтось сказав – “там
не смачно”. Тому висновки про той чи
інший продукт ми робимо на основі
відгуків, рекомендацій, так би мовити
активно працює “сарафанне радіо”.
Важливо робити висновки з перевіреної
інформації.
У цій статті ви прочитаєте реальні
розповіді реальних людей, які навчались
у Вінницькій ІТ-Академії та пройшли
шлях до кінця. Це історії випускників,
про їхні враження та успіхи після отримання диплому. Це люди, які пройшли
шлях до кінця. Можливо у комусь із
них ви впізнаєте себе і теж наважитись
змінити своє життя і досягти успіху?
Хто знає…

Віталій Фрібер,
випускник 2017 року, Java Full-Stack
Developer в SoftGeneration
“До вступу в Академію я навчався у школі! І як кожний абітурієнт здавав ЗНО і мав
намір вступити у ВУЗ. Вирішив, що диплом
для мене не має значення, головним було
здобути знання. Одним з варіантів була
ІТ-Академія.
В процесі навчання сподобалось те
що і всім подобається, коли вчиш щось
нове – це практика. Також уроки англійської та English Club через які я полюбив
англійську мову. Але самим цікави було
спілкування з людьми які вже працюють
у ІТ-сфері (програмісти, HR-и). Слухати
про їх досвід про технології, проекти та
про ІТ-сферу в цілому.
Роботу я знайшов за декілька тижнів до
завершення навчання.
Професія програміста була єдиною професією в якій я себе бачив. Професія дуже
цікава і нею потрібно займатися тільки
якщо вона вам подобається”

Аліна Зайцева,
випускниця 2018 року,
iOS Developer at Steel Kiwi
“До вступу в Академію працювала інженером у будівельній сфері. Вирішила
змінити її на щось близьке до інженерної
спеціальності. Вибір впав на ІТ-Академію,
адже саме тут був оптимальний навчальний
план та строки.
Вчитись було цікаво, ментори компетентні, а матеріали "у ногу з часом". Багато
зусиль потрібно виділяти на самостійне
опрацювання матеріалу, адже без цього
йти навчатись немає ніякого сенсу, ментори
направляють тебе, все інше ти робиш сам.
Допомогла участь у реальних проектах, де налагодила вміння працювати
у команді зі спільними репозиторіями
використовуючи GIT.
Майбутнім студентам хочу побажати
завжди вірити в себе і йти до своєї мети
не дивлячись ні на що, а ІТ-Академія допоможе їм у цьому.”

Михайло Басенко,
випускник 2017 року,
web розробник в RubyCon LLC
“В якийсь момент я вирішив змінити
роботу, хоча вона мені в деякій мірі дуже
подобалась. Я вирішив обрати нову про-

фесію в ІТ. Багато читав на цю тему, складав
для себе дорожні карти входження в цю
сферу. І ось, пройшовши цей шлях, я чітко
можу сказати – це реально!
Зільнившись з роботи, одразу ж вступив
в Академію.
Чесно кажучи, було не легко, але одночасно цікаво та весело. Програма дуже
насичена, кожного дня розглядали нові
теми, теорія поєднувалася з практикою.
Слід відзначити про вдале поєднання
фундаментальних вибіркових дисциплін. Всі дисципліни орієнтовані саме
на розробку. Усі викладачі, керівники
проектів академії – професіонали, талановиті особистості. Завдяки навичкам
програмування, які я здобув під час навчання в IT-Academy, у мене не виникло
проблем з опануванням нової мови за
короткий термін.
Дякую Академії та всьому викладацькому складу за уміння передати учням свої
знання та навики, за те що, допомагаєте
реалізовувати наші мрії.”

затримуюсь на роботі і отримую на горіхи
від дружини =) Але для мене це приємні
клопоти! А найбільше мені подобається
відчуття, коли ти запускаєш свою програму
і вона працює!

Олександр Сандул,
випускник 2016 року,
Android Developer
в Snapp Mobile Germany GmbH

Віталій Богданюк,
випускник 2017 року,
Full-stack Developer в Delphi LLC
“До вступу в академію я отримав вищу
освіту за спеціальністю "Фінанси" та працював економістом в одному з Вінницьких
банків. Я вирішив кардинально змінити
професію і пригадав, що мріяв програмувати та створювати власні програми (сайти)
ще зі школи.
Про ІТ-Академію я дізнався випадково,
чув дуже багато гарних відгуків! І вже за
кілька тижнів я відвідав свої перші лекції!
В ІТ-Академії завжди відчинені двері
для людей, які дійсно прагнуть навчитись програмувати. Пам'ятаю, що окрім
лекцій, майже півроку щодня з 10 годин
ранку і до 10 годин вечора проводив свій
час саме в Академії, вивчаючи нові технології та створюючи проект з командою
студентів.
Роботу почав шукати після презентації
дипломного проекту на Prof IT Day. Допомогло те, що в Академії ми мали змогу
створити наші перші проекти, які вже
можна вказати у своєму резюме!
Мені подобається моя робота, я приходжу на роботу із задоволенням, і не звертаю
увагу на те як летить час, через що часто

“В один прекрасний зимовий день,
я вирішив що пора мені піти в програмісти:) Хоча закінчив ВНТУ, факультет
програмного забезпечення. Потрапив
я в IT Академію випадково – підказали
друзі. Перших пару місяців досить складно сприймати великий обсяг інформації.
Так і ще була робота з частими відрядженнями.Через чотири місяці навчання
я звільнився – це дало відчутний результат
у навчанні. Про IT-Академію можу сказати
тільки позитивне: класні викладачі, які нас
терпіли і намагалися навчити, і зробити
з гуманітаріїв технарів:) Завжди можна
було подіставати питаннями по 10 разів
на одну тему, якщо не зрозуміло. Тут я навчився доводити почате до завершення
і бути наполегливим.
Одразу після завершення Академії влаштувався в компанію ASTA.MOBI на посаду
Android Developer.
Так що не опускайте руки і все у Вас
вийде, головне вірити і діяти в напрямку
своєї мети кожен день!!!”
Кожен студент – це окрема історія успіху, яка розпочиналась з бажання змінити
своє життя. Вінницька ІТ-Академія робить
все для того, щоб таких історій ставало
більше та активно підтримує талановиту
молодь.
Вже зараз скористайтесь унікальним шансом та отримайте престижну
освіту безкоштовно. Кожен, хто здасть
екзамен з математики та лог іки на
максимум і пройде тестування з англійської мови, буде зарахований на
бюджетне навчання.
Програмуй своє майбутнє!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067‑431‑19‑21, 073‑209‑97‑43
https://ita.in.ua
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У Житомирі директорів
шкіл обиратимуть
по-новому
Ольга Сідлецька

Відтепер керівників житомирських
шкіл обиратимуть на
конкурсній основі.
Деп у тати Житомирської
міської ради під час чергової
сесії 27 вересня затвердили Положення про конкурсний відбір
керівників закладів загальної середньої освіти міста Житомира
у новій редакції.
Отож, згідно з Положенням,
на посаду керівника закладу
загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування,
типу і форми власності може
претендувати особа, яка є громадянином України, має вищу
освіту ступеня не нижче другого (магістерського) рівня вищої
освіти, який відповідає восьмому
рівню Національної рамки кваліфікацій, та стаж педагогічної
роботи не менше трьох років,
а також організаторські здібності,
фізичний і психічний стан якої
не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Призначатиме керівника закладу загальної середньої освіти
департамент освіти Житомирської міської ради за результатами
конкурсного відбору.
Для проведення конкурсу департаментом освіти створюється
конкурсна комісія, до складу якої
включаються:
• профільний заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради – голова
комісії,

• директор департаменту
освіти – заступник голови комісії,
• головний спеціаліст департаменту освіти, у функціональні
обов’язки якого входить питання
кадрового забезпечення – секретар конкурсної комісії,
• юрисконсульт департаменту
освіти, що здійснює юридичний
супровід роботи комісії і у відсутність секретаря виконує його
функції,
• представники педагогічного колективу закладу загальної
середньої освіти, де наявна вакансія, у кількості 4-х осіб, які обираються більшістю працівників на
загальних зборах (конференції)
трудового колективу,
• представники батьків, учні
(вихованці) яких навчаються у закладі загальної середньої освіти,
де наявна вакансія, у кількості
4-х осіб, які обираються простою
більшістю на загальних зборах
батьків,
• представники керівників закладів загальної середньої освіти
міста Житомира, підпорядкованих департаменту освіти у кількості 4-х осіб, які обираються
простою більшістю на загальних
зборах керівників.
Рішення конкурсної комісії
ухвалюється простою більшістю
голосів присутніх на засіданні
членів комісії. Якщо розподіл
голосів рівний, вирішальним
стане голос голови конкурсної
комісії.
У Положенні зазначається, що
конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості,
об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке
втручання в діяльність конкурс-

ної комісії, тиск на членів комісії
та учасників конкурсу, зокрема
з боку засновника, його представників, посадових осіб, інших
юридичних та фізичних осіб.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
1. Перевірки на знання законодавства України у сфері загальної
середньої освіти, зокрема Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших
нормативно -правових акт ів
у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа»
на період до 2029 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016
року № 988-р.
2. Перевірки професійних
компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення
ситуаційного завдання.
3. Публічної та відкритої
презентації державною мовою
перспективного плану розвитку закладу загальної середньої
освіти, а також надання відповідей на запитання членів кон-

курсної комісії щодо проведеної
презентації.
4. На публічну та відкриту
презентацію державною мовою
перспективного плану розвитку
закладу загальної середньої освіти запрошується міський голова,
який має право ставити запитання кандидатам щодо проведеної
презентації.
«Під час конкурсного відбору
Житомирською міською радою
забезпечується відеофіксація та
за можливості відеотрансляція
з подальшим оприлюдненням на
веб-сайті Житомирської міської
ради та веб-сайті закладу освіти,
де відкрита вакансія керівника,
відеозапису впродовж одного
робочого дня з дня його проведення. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору
визначає переможця або визнає
конкурс таким, що не відбувся,
та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті Житомирської
міської ради та веб-сайті закладу
освіти, де відкрита вакансія керівника», – йдеться у Положенні про
конкурсний відбір керівників закладів загальної середньої освіти
міста Житомира у новій редакції.

Житомирській міській дитячій лікарні
присвоїли ім’я Володимира Башека
Анастасія Ліберман

Відповідний проект
рішення розглядали
на черговій сесії міської ради.
Під час голосування за даний
проект рішення виникла філологічна суперечка.

«Наскільки я знаю, чоловічі
прізвища, навіть іншомовного походження, відміняються,
тому має відмінятись закінчення у назві установи», – зауважив
один із депутатів.
«Саме в цій редакції повинно звучати так, ми це опрацювали з родиною, це чеське
прізвище, і воно має звучати
саме так», – пояснив міський
голова Сергій Сухомлин.
«Про прис воєн н я ком у-

нальній установі «Центральна
дитяча міська лікарня» назви
«Центральна дитяча міська
лікарня ім. В. Й. Башека» та
затвердження іі статусу в нові й р е д а к ц і ї п р ог оло с у ва в
31 депутат.
Довідково: Володимир Йосипович Башек більше 30 років
був головним лікарем міської
дитячої лікарні. Завдяки людським якостям, професійному
досвіду та знанням Володимир

Йосипович користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег та працівників
лікарні, населення міста, області та за її межами. Громадськість міста знала і цінувала
Володимира Йосиповича як невтомного керівника, сумлінну,
творчу людину, яка віддавала
увесь свій життєвий досвід та
знання д ля вирішення найскладніших проблем охорони
здоров'я України.

КОЛОНКА
Кримінальна
відповідальність
за несплату аліментів
До Любарського бюро правової допомоги звернулась Інга
Янко (ім’я та прізвище змінені
з етичних міркувань,– прим. автора). Жінку цікавило, чи можна притягнути до кримінальної
відповідальності колишнього
чоловіка за несплату аліментів
Роз’яснення, в межах проекту
«Я маю право!», надали фахівці Любарського бюро правової
допомоги.
Кримінальний кодекс України
містить статтю 164, яка передбачає кримінальну відповідальність
за ухилення від сплати аліментів
на утримання дітей.
Підстави для притягнення
до кримінальної відповідальності:
– факт звернення одержувача
аліментів до суду з позовом про
стягнення аліментів, за результатами розгляду якого має бути
винесене судове рішення щодо
задоволення такого позову;
– наявність заборгованості із
сплати таких коштів у розмірі, що
сукупно складають суму виплат за
три місяці відповідних платежів;
– злісний характер ухилення
від сплати аліментів на утримання дітей. Злісний характер може
виражатись у будь-яких діяннях
боржника, які спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця
проживання чи місця роботи
без повідомлення державного
виконавця, приватного виконавця тощо).
Для початку кримінального
провадження необхідно звернутися до поліції із заявою про
кримінальне правопорушення
за ст. 164 КК України.
Після проведення досудового
розслідування кримінальне провадження направляється до суду
для розгляду та винесення вироку. Ухилення від сплати аліментів
є злочином невеликої тяжкості та
не передбачає такого покарання,
як позбавлення волі.
Як можуть покарати неплатника аліментів?
– громадські роботи тривалістю від 80 до 120 годин;
– арешт на строк до 3-х
місяців;
– обмеження волі на строк
до 2-х років.
Повторне притягнення до відповідальності за цією статтею:
– громадські роботи тривалістю від 120 до 240 годин;
– арешт на строк від 3 до
6 місяців;
– обмеження волі на строк від
2 до 3 років.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги)
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Нарівні з чоловіками.
Чи з’явиться в Україні
жінка-генерал?
У вересні депутати
надали можливість українським жінкам ставати
генералами ЗСУ.
Це вагоме досягнення, адже ґендерна
рівність є ознакою розвинених країн. Як
представлені жінки в професійному і суспільному житті держави, дослідив Центр
громадського моніторингу та контролю.

Чи існують
«чоловічі» та «жіночі» професії?
Згідно з опитуванням соціологічної
групи «Рейтинг», 60% українців поділяють
професії на суто чоловічі та суто жіночі.
І наявна статистика зайнятості чоловіків
і жінок підтверджує цей стереотип. За
даними Держкомстату, серед працівників
освіти – майже 90% жінок, серед викладачів – 80%, серед продавців – 74%. Тим
часом чоловіки переважають на вищих
службових посадах – 74%, на менеджерських – 58%. Керують підприємствами
також більше чоловіки, аніж жінки: 59%
проти 41%. При цьому зарплата жінок
на 25% менша.
Цікаво, що у 2005 році Верховна Рада
ухвалила закон «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків»,
однак його складно назвати дієвим. Зокрема, багато спеціальностей донедавна були
для жінок недоступні. Наприклад, праця
на автомобільному, морському, річковому,
залізничному транспорті і метрополітені,

а також будівельні, монтажні, гірничі,
геологорозвідувальні роботи та багато
іншого. Справа в тому, що МОЗ визнав
ці спеціальності шкідливими. Лише на
початку 2018 року в. о. міністра охорони
здоров’я Уляна Супрун скасувала цю дискримінаційну заборону.
«На сьогодні змінилися характер та
умови праці, впроваджуються новітні
технології. Першочерговим завданням
держави є не обмеження прав жінки щодо
роботи, а створення безпечних умов праці
та якісної системи профілактичної медицини», – пояснила експерт Міністерства
охорони здоров’я Ірина Руденко.
Сьогодні поступово відбувається фемінізація традиційно «чоловічих» галузей. Зокрема, за останні 7 років частка
жінок в ІТ-секторі зросла з 7% до 20%.
Побільшало жінок і в силових відомствах. На думку експертів, не в останню
чергу на ситуацію вплинула Угода про
Асоціацію з ЄС, адже, відповідно до неї,
Україна зобов’язується забезпечити рівні
можливості жінок і чоловіків у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної
та суспільної діяльності, а також у процесі
ухвалення рішень.
Власне, у лютому 2018 року Кабмін
призначив урядову уповноважену з питань ґендерної політики. Нею стала Катерина Левченко, до повноважень якої
належать контроль за дотриманням
принципу ґендерної рівності, допомога
в розробці державних програм, співпраця з міжнародними організаціями
та громадянським суспільством щодо
ґендерних питань.

Жіноче обличчя ЗСУ

У вересні депутати усунули дискримінацію жінок у Збройних силах України
та інших військових формуваннях. Після
того, як Президент підпише закон і він набуде чинності, жінки зможуть проходити
військову службу нарівні з чоловіками,
тобто не будуть обмежені у військових
посадах та званнях.
«Він урівнює можливості при укладанні контракту та при виході в запас, під час
проходження військових зборів та уніфікує
міру відповідальності за виконання поставлених завдань», – розповіла співавтор
законопроекту, депутат Ірина Суслова.
Цікаво, що два роки тому жінкам стали доступні понад 100 бойових військових спеціальностей. Якщо раніше вони
були переважно медиками, зв’язківцями,
бухгалтерами, кухарями тощо, то з 2016
року отримали можливість бути водіями,
гранатометниками, кулеметниками, снайперами, командирами відділень тощо.
«Завжди вважалося, що служба в ЗСУ –
це чоловіча справа і жінкам там нема що
робити. Але, подивіться, зараз у Збройних
cилах України проходять військову службу
більше 25 тисяч жінок. Такої великої кількості ніколи не було», – зазначив Президент
Петро Порошенко у березні 2018 року.
У цілому в армії 22,4% жінок, з них –
понад 3 тисячі офіцери і 70 – полковники.
Активісти сподіваються, що завдяки законодавчим змінам незабаром з’явиться
і жінка-генерал.

Жінки у владі

Статистика свідчить, що українські
жінки є активнішими виборцями, ніж
чоловіки, але у владі їх значно менше.
Якщо у Європі жінки в політиці складають 25–40%, то в Україні лише після
останніх виборів цей показник вперше

зробив відчутний стрибок – до 12%.
Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано 51 жінку народного депутата. А в уряді працює 3 жінки-міністри. Це – віцепрем’єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе, міністр освіти Юлія
Гриневич і в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун. Серед очільників областей
лише одна жінка: Юля Світлична в Харківській ОДА. У середньому в обласних
радах 15% жінок. Найбільше – у Сумській
облраді (21,9%).
За словами активістів, співвідношення
статей у владі мала б змінити норма про
30% ґендерну квоту у виборчих списках
кандидатів у депутати, яка була внесена
у виборче законодавство перед виборами
2014 року. Для тих, хто виконав вимогу,
були передбачені додаткові кошти – 10%
від щорічного державного фінансування
статутної діяльності. Однак в реальності
ані в парламенті, ані в міських радах немає
30% жінок. На думку активістів, причина
в тому, що закон не передбачає покарання
за недотримання квоти.
У 2014 році в парламенті був зареєстрований законопроект № 1456, який
передбачає збільшення кількості жінок до
40% для першої п’ятірки в списку політичної партії та до 30% у кожній наступній
десятці. При цьому ЦВК не повинна приймати документи партій, які ігнорують
ці вимоги. Якщо Верховна Рада ухвалить
цю пропозицію, то це стане відчутним
кроком до подолання ґендерного розриву
в українській владі.
За оцінками економістів, ВВП країни
можна суттєво підвищити, якщо працевлаштувати всіх працездатних жінок і надати
їм рівні права із чоловіками. Тому подолання ґендерної дискримінації є ще однією
стратегією успішного розвитку України.
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Акцент тижня

Йдемо по «бєзпрєдєлу»?
Чи поки що – тренуємось?
Микола Корзун

Те, що відбувалося
у Житомирі минулого тижня, можна
запросто віднести до
номінації «очевидненеймовірне».
Йдеться про події негативного
забарвлення, які сталися у приміщеннях державних установ за
присутності найвищих чиновників міста, суддів, прокурорів і поліцаїв-правоохоронців. До речі,
про поліцію і її роль у щоденному житті житомирян варто було б
розповісти окремо. Але для того,
щоб сказати, що правовий порядок у нас опинився в очевидному
«офсайді», достатньо й того, що
відбувалося минулого тижня
у приміщенні Житомирської
міської ради, а потім – у залах
Корольовського районного суду.
Отже, спочатку про сесію Житомирської міської ради. Про так
звану «бійцівську» сесію, якою
відтепер називають 40-у сесію
Житомирської міської ради. Те,
що активісти вчиняють мітинги
на сесіях Житомирської міської,
так само, як і на сесіях Житомирської обласної ради, – у Житомирі усім відомо. Зрозуміло,
влада працює не так, як цього
хоче народ, а громадські активісти, відчуваючи очевидні владні
«проколи», вдаються до такої собі
«демократії прямої дії». Це – очевидна реальність, з якою, схоже,
чиновники поки що миряться.
У цій ситуації найважче правоохоронцям, які почувають себе
у площині публічної політики
не дуже впевнено. Адже важко
собі навіть уявити, що колись, ще
так років з 10–15 тому, до сесійної
зали могли заходити люди у масках, у військовому вбранні або ж
у спортивно-мисливській формі
одежі. Сьогодні до цього звикли,
і звикла найпершим чином влада. Найцікавіше те, що у таких
мітингово-охлократичних умовах
(охлократія – влада натовпу) влада навчилася домагатися свого,
ухвалюючи рішення, які, до речі,
потім визнаються незаконними
у судовому порядку.

«Бійка» на сесії –
це ще новина!
Але скільки ж можна?
Однак 27 вересня 2018-го
року під час сесії Житомирської

міської ради активісти не обмежилися лише мітингом, а вдалися до бійки. Так, вона лише
спалахнула, і до справжнього
«рукопашного бою» справа не
дійшла, але сесію довелося перервати, конфліктуючі сторони
ще трохи потренувалися у словесних перепалках, та й на тому
усе завершилося. Безумовно, настрій у багатьох учасників сесійного засідання був зіпсований,
хоча «картинка» для ЗМІ була
створена і швидко розтиражована аж до всеукраїнського рівня,
а тому вже увечері вся Україна
знала про те, що у Житомирській міськраді сталася бійка.
Не можна стверджувати, що
така новина для нашої країни
є сенсаційною, але те, що Житомир знову зазвучав у масштабах
всієї держави, було очевидним
фактом. Знову ж таки чому так
сталося, що вкотре активісти
приход ять до сесійної зали
з очевидними претензіями, а то
й навіть із звинуваченнями? На
це питання можна довго шукати
відповіді і називати, як то кажуть, крайніх. Але попри всю
повагу до всенародно обраних
депутатів, до обраного житомирянами мера міста, найперші
і найскладніші питання щодо
причин, які призводять до бійок чи потасовок, мають бути
адресовані саме до них. Якщо
конкретно та предметно проаналізувати порядок денний
40-ї сесії Житомирської міської
ради, то абсолютно резонним
постає питання про землю для
поважного церковного чиновника. Неважливо, хто він, який
напрямок чи релігійну конфесію
представляє або уособлює, але
куди важливіше те, за яких умов
виникло питання про землю
для будівництва індивідуальної
споруди у прадавній та всуціль
історичній частині Житомира.
Депутати міськради, так само, як
і міський голова та секретар міської ради, мали б передбачити
ймовірну реакцію громадськості
міста. Адже більшість аргументів та обвинувачень, які звучали
у ході «мітингової» прелюдії на
сесії Житомирської міської ради
27 вересня 2018 року, були прогнозовано відомі кожному, хто
цікавиться громадськими справами та суспільним життям міста. Не вдаючись до конкретних
рецептів та порад, можна все ж
таки запитати у керівників міста,
чому не працює давно створена
громадська рада при міському
голові. Якщо точніше – чому питання про «землю для владики»

не було спочатку обговорене на
засіданні громадської ради, де,
як відомо, ті ж самі активісти
могли висловлюватися скільки
завгодно. Чому, зрештою, влада не влаштовує громадських
слухань чи обговорень тих найгостріших питань, які потім виносяться на сесію і викликають,
м’яко кажучи, нездоровий резонанс? Невже присутність кількох
десятків працівників поліції,
спецавтомобілів у дворі міської
ради стала обов’язковою умовою
для проведення сесій? Питання
очевидні, слушні та актуальні.
Тоді чому б не взятися за їх
успішне вирішення? Зволікати
із цим не можна, бо мітингові
«розминки» на старті сесії будьякої ради нікому користі не приносять. Ні городянам, які з подивом та іронією ставляться до
більшості «штатних» активістів,
ні самим активістам, оскільки
вони часто змінюють вектори
своїх протестів та звернень і не
завжди етично себе поводять.
Взагалі про етику сьогодні мало
хто пам‘ятає, бо зважати на моральні норми сьогодні просто
«немодно». Але куди важливіше – не перетворити головний
самоврядний орган у Житомирі
на мітинговий майданчик, який
мало чим корисний для громади
міста. Хоча знову ж таки – це питання не стільки до активістів,
скільки до влади міста.

У Житомирі принизили …
Українську державу
Такі ж самі питання, але вже
не лише до мерії Житомира, але
й до керівництва Житомирщини, а ще більшою мірою – до керівників держави виникли й під
час судового засідання у справі
блогера Муравицького, яке 28 ве-

ресня 2018-го року проходило
у залі Корольовського райсуду.
Власне кажучи, про сам зміст
судового засідання розповідати нічого: судді продовжили
термін перебування журналіста В. Муравицького в умовах
домашнього арешту ще на два
місяці. Але те, що відбувалося
у перерві судового засідання,
але (увага!) у приміщенні Українського суду, викликає огиду,
занепокоєння і обурення. Ще
ніколи у Житомирі ніхто так не
принижував Українську державу,
як купка молодиків, які прибули
до Житомира із столиці. Їх називають представниками нині
популярної організації «С14»,
але це не дає їм жодних підстав для того, щоб ініціювати
та провокувати бійку у залі суду.
І знову ж таки хто із житомирян
міг собі уявити ще рік-два, не кажучи про 10 чи 15 років тому,
що у Будинку правосуддя можна
спокійно організувати бійку, яка
більше нагадувала хуліганську
потасовку біля генделика? Вкотре виринає питання про судову
охорону, про поліцію, яка має
найпершим чином потурбуватися про забезпечення порядку
у приміщенні суду. Зрештою, виникає питання і до керівництва
того ж таки Корольовського суду,
яке, виявляється, не може забезпечити елементарних заходів
безпеки для своїх працівників.
Так само це стосується і Житомирського міського відділу
управління Нацполіції у Житомирській області. Мало того, що
радикали-дебошири влаштували
«розборки із сєпарами» у приміщенні Будинку правосуддя, так
потім естафета «гарних справ»
від С14 виплеснулася на вулиці
Житомира. Виявилося, кав’ярня
«Sharikava» погано чи неякісно

вибачилася за «карту Криму»,
а тому делегація від С14 намагалася довершити процес та поставити власників кав’ярень на
місце. Що із того вийшло і яким
чином все це відбувалося – усім
відомо. Знову ж таки складається враження, що рейд по Житомиру із бійками, лайкою та
образами усіх, хто «не з нами»,
був ретельно спланований та
узгоджений із правоохоронцями. Інакше як можна кваліфікувати їх повну бездіяльність
і виключно карикатурну реакцію? До речі, з часу конфлікту
у суді, а потім – розборок біля
«Sharikava» вже минуло кілька
днів. І жодної реакції на зразок
заяви чи коментарів від очільників поліції Житомирщини
досі ще не пролунало. Така ж
точно позиція і у судових органів. Таке враження, що нічого
серйозного, не кажучи вже про
надзвичайність подій, не було.
Це, як мінімум, небезпечно. Це
породжує певні аналогії, які
траплялися в історії ряду країн
на різних етапах їх розвитку.
Якщо в Україні поставлено мету
створення хаосу, упослідження
державної влади та нагнітання екстремістських настроїв,
тоді все зрозуміло, бо все йде
у «правильному напрямку».
Але якщо питання стоїть про
євроінтеграцію, про побудову
правової держави та створення
громадянського суспільства, тоді
ситуація вимагає зовсім іншого
реагування. До речі, своє слово чомусь досі не сказали і політики Житомирщини. Таке
враження, що вони не живуть
в обласному центрі або ж не чують і не бачать того, що робиться
на вулицях, на сесіях міськради
та облради, а тепер – вже і у коридорах судової влади. Ні тобі
заяви, ні оцінки, ні коментарів
стосовно подій минулого тижня
у Житомирі так і не прозвучало.
Таке враження, що лише спілкування у «Фейсбуці» сьогодні є
вершиною партійної комунікації
із народом. Із людьми, до яких
вже за п’ять місяців політики
будуть йти за підтримкою на виборах Президента України. Але
то буде потім, колись, не зараз.
Сьогодні можна поки що промовчати. Можливо, й так. Але
якщо на вулиці братимуть гору
горлопани-тітушки, які сьогодні
виголошують начебто правильні гасла, але діють на свій смак
і розсуд, – політиків люди не
почують. Навіть тоді, коли це
буде вкрай важливо. Просто –
буде пізно!
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 418-189

МЕГАПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95
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ОРГАНІЗАТОР:

Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018
Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД»
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус»
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК»
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна
Виробник молочної продукції: Молокія
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан»
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета
Дитячі центри: Амі Гамі, Капітошка, Kids Sity
Забудовник: ЖК Преміум Парк, ЖК Тетерівський бульвар, 777, ЖК Перлини Корбутівки
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island
Кондитерські вироби: Ненажерка
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан
Магазин будматеріалів: Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс
Магазин садової техніки: Добрий Господар
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан»
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення
Магазин одягу: Класік
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», Горілка ТМ «Житомир» сучасна, ТМ «Президентський стандарт»
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській області
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes»
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет
Торговельний центр: ТРЦ Глобал.UA
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл
Ювелірний магазин: КЮЗ

ПАРТНЕРИ:

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області
м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Політична арена

Вилкул: Власть готовит
очередное антинародное «шоу» – дележ
в Раде 1 триллиона гривен госбюджета-2019
Кабмин подготовил
очередной бюджет
полицейского государства, в котором
деньги направляются
на поддержку чиновников и силовиков,
на коррупционные
«схемы», а люди продолжат жить в нищете.

Один из лидеров оппозиции
Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Чтобы
в парламенте проголосовали за
предложенный Кабмином госбюджет, власть будет подкупать
депутатов коалиции и псевдо-оппозиции бюджетными деньгами
на связанные с ними предприятия,
проекты и округа. А потом закрывать глаза на то, что эти деньги разворуют».
Он подчеркнул, что Оппозиционный блок будет голосовать
против очередного предложенного
этой властью бюджета геноцида
и уничтожения страны.

«После победы на выборах
в следующем году мы будем пересматривать госбюджет. Бюджетные
деньги – это не деньги власти, это
деньги народа.
Моя позиция – средства должны идти не на чиновников и закупку за границей продукции,
которую могут производить наши
предприятия, а на поддержку людей и нашей промышленности», –
сказал он.
Оппозиционер назвал составляющие проекта госбюджета,
предложенного властью: «Нищенски «повышаются» минимальные
пенсии (+4 грн/день) и зарплаты
(+15 грн/день).
Несмотря на очередное повышение цены на газ, финансирование субсидий сокращается
практически на четверть (2018–
71 млрд грн, 2019–55 млрд грн).
Замораживается рост зарплат
учителям.
Правительство лишает госфинансирования ПТУ и вузы, которые
не имеют статуса национальных.
Продолжится закрытие школ
и больниц, будут закрывать шахты
и т. д.
Все это власть объясняет тем,

что в бюджете нет денег.
Ну как нет?
Для людей – нет, а для чиновников и силовиков – есть:
Расходы на МВД увеличиваются на 16,3 млрд грн до 82,3 млрд грн
(в том числе 400 млн грн на строительство проекта «Стена»).
1,7 млрд грн – расходы на Верховную Раду.
2,3 млрд грн – обслуживание

Українців чекає чергове
здорожчання хліба
До кінця року
найдешевший хліб
може зрости у ціні на
10–20%.
Цьогоріч в Україні пшениці
зберуть менше, ніж минулого
року. Водночас більша частина врожаю традиційно піде на експорт.
Зменшення обсягів пшениці на
внутрішньому ринку призведе до її
здорожчання. Вкупі зі зростанням
цін на пальне, електроенергію та
газ, зростання цін на хліб не уникнути, розповідає журналіст програми «Ранок з Інтером з 7.00 до
10.30» Олена Короткошейко.
– Поганий врожай зерна – через посуху, пояснює фермер з Полтавщини Юрій Житниченко.– Тонна зерна вже зросла в ціні на 15%
до 8 тисяч гривень. Всі складові
ціни хліба зростають. І маючи таке
зростання витрат на виробництво,
неможливо втримати ціну на хліб
на низькому рівні. Хіба що він буде
дуже низької якості.
В об‘єднанні хлібопекарських
підприємств «Укрхлібпром» визнають, що ціни протягом року

чиновников через Госуправление
делами.
2,2 млрд грн – расходы на Кабмин.
7,2 млрд грн – расходы на Генпрокуратуру.
И т. д.
Кабмин говорит, что будет оптимизировать некоторые суммы,
но напомню, что в госбюджете‑2018
расходы на чиновников и силови-

З 2 жовтня – нові
мінімальні ціни
на алкоголь
Ціна на алкогольні
напої зросла.

зростали.
– У нас відбувалось підвищення цін на хліб плавно. Протягом цього року – на 9%, майже
на 1% у місяць. Незначні суми,
які люди можуть навіть не помітити, розповідає Олександр
Васильченко, генеральний директор «Укрхлібпрому».
Проте економісти прогнозують,
що до кінця року хліб може зрости
в ціні на 10–20%.
– Якщо брати найдешевші
сорти хліба, то здорожчання не

перевищуватиме 3 грн. В кінці
року ціна батону може скласти
13–14 гривень, а найдешевших
сортів хліба – від 9 до 12 гривень
за буханку, розповів Андрій Мокряков, провідний аналітик консалтингової компанії.
Перший етап здорожчання
розпочнеться у жовтні, коли хлібозаводи почнуть випікати паляниці з борошна нового врожаю,
зазначила журналіст програми
«Ранок з Інтером з 7.00 до 10.30»
Олена Короткошейко.

ков были увеличены почти в три
раза по сравнению с 2013.
Для народа такого увеличения
не было».
Ранее один из лидеров оппозиции Александр Вилкул выступил
с резкой критикой представленного Кабмином проекта госбюджета
на 2019 год.
По его мнению, этот проект не
имеет ничего общего с развитием экономики и выводом страны
и людей из кризиса.
«Правительство принимает
свой последний бюджет, потому
что эта власть уйдет через полгода на свалку истории», – заявил он
во время выступления с трибуны
в Верховной Раде.
«Накануне выборов власти пытаются нас убедить, что нет ничего
важнее, чем НАТО. Нас умышленно отвлекают провокационными
пиар-акциями вместо того, чтобы
отвечать перед людьми за повышение тарифов, цен, безработицу
и развал экономики. Посмотрите
на поданный Кабинетом Министров проект госбюджета на 2019
год. В нем ничего не говорится,
как выжить десяткам миллионов
людей», – сказал Вилкул.

У Головному управлінні ДФС
у Житомирській області повідомляють, що постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2018
року № 748 «Про внесення змін до
постанови КМУ від 30 жовтня 2008
року № 957» змінено розмір мінімальних цін на алкогольні напої.
Вказана постанова опублікована 22 вересня в офіційному
виданні «Урядовий кур’єр» № 78
(6294) та набирає чинності через
10 днів з дня її опублікування, тобто 2 жовтня
2018 року. Постановою,
зокрема, підвищено
розмір мінімальних
оп т ов о -ві д п ус к н и х
і роздрібних цін залежно від коду виробів:
• на горілку та лікеро-горілчані вироби –
на 12,4–19,6%;
• віскі, ром та джин
на 12; коньяк (бренді) –

на 6,6–9,5%,
• вина – на 4,5–13,5%.
Так, наприклад, мінімальну
роздрібну ціну за пляшку горілки
0,5 літра вмістом спирту 40% підвищено з 79,55 до 89,40 гривень,
або на 12,4%. Відповідно до чинного законодавства, у разі реалізації алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених
мінімальних оптово-відпускних
або роздрібних цін, передбачено
штрафні санкції. Розмір штрафу
складає 100% отриманої партії алкогольного напою, але не менше
10 000 гривень.
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Свердловина в приватному
будинку: плюси і мінуси
Вода – це не тільки основа
життя людини, але й база
для цивілізації. Вона потрібна для багатьох побутових і садових завдань, а також для підтримки гігієни.

Саме з цих причин дачники або власники приватних будинків без центрального
водопостачання найперше дбають про видобуток води. Найпопулярнішими досі
залишаються колодязі, однак все більш
затребуваною стає свердловина в приватному будинку.

Види свердловин та їх особливості

Якщо при виборі способу видобутку
води ви задалися питанням: «Колодязь або
свердловина – що краще для дому?», мабуть,
варто придивитися саме до другого варіанту,
оскільки він забезпечить більш якісну та чисту воду. Якщо на дачі ще можна зекономити
за допомогою криниці, то для постійного
місця проживання не варто. Розглянемо докладніше види свердловин та їх особливості.

Свердловина-голка

Її глибина сягає від 4 до 12 метрів, а вода
приблизно така ж, як і в звичайному колодязі, може, трохи краще через відсутність
у ній різних предметів і комах. Такий
спосіб гарний тим, що для спорудження
потрібно всього один день, свердловину

можна облаштувати в підвалі, вода буде
під постійним тиском, і в певних випадках
її можна вживати без додаткової очистки.
Однак на противагу можна вказати,
що необхідно постійно використовувати
свердловину, оскільки вона може замулитися. Також далеко не весь грунт підійде
для успішної роботи, а використання декількох водозабірних точок призведе лише
до падіння напору.

Фільтрова свердловина на пісок

Така свердловина облаштовується на
піщаному грунті, її глибина доходить до
30 метрів. Недоліки даного методу – це обмежений запас води (приблизно 500 літрів)
і нетривалий термін служби. Також така
свердловина повинна використовуватися
регулярно, інакше буде замулюватися.
Зате у переваги порівняно з артезіанською свердловиною можна записати
меншу вартість, низький вміст заліза,
короткі терміни буріння і використання
малогабаритної техніки.

Артезіанська свердловина

Вибираючи, що краще – свердловина
або колодязь для котеджу, потрібно зазначити, що артезіанська свердловина – це
найдорожчий варіант, який також зажадає
додаткових витрат на придбання глибинного насоса. Однак це повністю компенсується
високою якістю води, довговічністю, а води
буде достатньо, щоб поділитися з сусідами,
завдяки чому можна розділити витрати.

Переваги і недоліки свердловини
Якщо ви все ще сумніваєтеся, що вибрати – колодязь або свердловину, плюси
і мінуси останньої допоможуть вам остаточно визначитися.
Почнемо, мабуть, з найприємнішого.
• Чиста та якісна вода. У свердловину
ніяк не можуть потрапити поверхневі води
і верховодка, а також за рахунок вузької
горловини всередину не потрапляє сміття,
яке через розкладання може становити
загрозу для життя.
• Термін дії. Звичайно, в даному випадку
можна впевнено говорити лише про артезіанські свердловин і свердловини-голки, а їх
термін служби досягає 50 років і більше.
• Вода в свердловинах не залежить від
погодних змін, адже рівень води постійно
зростає, що дозволяє користуватися нею
постійно і у великих обсягах. У випадку ж
з колодязями все навпаки – при одноразовому використанні великої кількості
води доведеться чекати, поки вона знову
просочиться крізь грунт і повернеться до
первісного рівня. Наповнення колодязя

ЖАЛЮЗІ

РОЛЕТИ захисні
тканинні
СИСТЕМА «День-Ніч»

Римські штори

ЕЛЕКТРИЧНА

ТЕПЛА
ПІДЛОГА

Обігрів труб з рідиною
Підігрів сходів
Обігрів водостічних
систем покрівлі

м. Житомир, вул. Покровська, 73, 2-й поверх, оф. 4
(0412) 55-27-80, (067) 411-34-36, (073) 478-38-28. www.evrolain.com.ua

становить близько 200 літрів у годину.
• Свердловини не вимагають регулярної очистки, а якщо встановити якісний
фільтр, то можна і зовсім позбутися такої
необхідності.
• Витрати на експлуатацію зазвичай
менші порівняно з колодязем, оскільки
свердловини не вимагають регулярного
чищення та дезінфекції, а також ніколи не
потребують робіт з поглиблення.
Говорячи про мінуси, варто відзначити
наступні:
• Буріння свердловини обійдеться досить дорого, потрібна спеціальна техніка,
обсадні труби, а також насос.
• У разі поломки і відмови насоса добути
воду вручну буде просто неможливо.
• У разі замулювання або будь-якого
іншого забруднення очистити свердловину буде неможливо, через що доведеться
бурити нову.
• Вода може містити значну кількість
заліза.
• Свердловина на пісок може не забезпечити достатньої кількості води, через що
доведеться подумати про резервні ємності.

ВАСТО

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua
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• Адміністратор-прибиральниця в хостел м.Київ. Г/р вахтовий, без шз, бажано
жінка, володіння ПК. Обов язки: підтримка порядку і правил у гуртожитку, заселення, прибирання, контроль. Зп 2000
грн/тижд або 8000 грн/міс+проживання.
0663664336,0637940200

БАРМЕН-АДМІНІСТРАТОР В РЕСТОРАН
АРАРАТ. ГРАФІК РОБОТИ І ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 0963607603

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомобільний завод (Закарпаття)
запрошує операторів виробничої лінії з
навчанням, наданням житла. ЗП 8000 12000грн. 0677477060

АДМІНІСТРАТОР МИЙКИ, АВІАМИЙНИКИ
(З/П ВІД 10000 ГРН), ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (З/П 10000-12000 ГРН + ПЕРЕРОБІТКИ), КАМЕНЯРІ (З/П 15000-20000
ГРН), СІМЕЙНА ПАРА З ПРОЖИВАННЯМ
ЗА РАХУНОК ГОСПОДАРЯ (З/П 16000
ГРН). 0672420500,0932615792

ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА
ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МРМ. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7.
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Виробнику с/г техніки (Одеса) з навчанням: робочі, маляр по металу, вантажник,
слюсар-рем, слюсар-склад, контролер
ОТК, диспетчер цеху, водій навантаж,
зав.склада (плазма). Надаємо житло.
0504927524

• Виробнику с/г техніки, Одеса: оператор
верстатів з ЧПУ, газорізчик, стропальник,
токар, плазморізчик, наждачник, дробометчик, формувальник, плавильники піскоструйники, інші. Навчаємо. ЗП висока.
Житло. 0504927524

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ».
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС
ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 0675488050
ВОДИТЕЛИ(КАТ.В) И ОДНОВРЕМЕННО
МОНТАЖНИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ.
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 0675488050
ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ. КАТЕГОРИЯ С1Е
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ЖИТОМИРУ, УКРАИНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ. 0675488050

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА.
НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 0675488050
ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО
УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 12 000
ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
СОЦ.ПАКЕТ. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ЗА 0982597062
ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е В М.ЖИТОМИР. МАШИНА RENO. З ДОСВІДОМ РОБОТИ. З/П
ВІД 10.000-15..000ГРН. 0974127620ЮРІЙ
ВОДІЙ КАТ Е (НА ЗЕРНОВОЗ) ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЯ СХ ПРОДУКЦІЇ ПО ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ
(НЕ СЕЗОН). ЗП ВІД 18 000 ГРН+ПРЕМІЇ.
0679947963ОЛЕГ,0676795159ОЛЕГ
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- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
• Водій-міжнародник на рефрижераторні
перевезення. Всі деталі обговорюються.
0504460530,0679132551
• Высокооплачиваемая работа в Польше, Чехии, Израиле для всех. Такого
еще не было: Оформление и проезд за
наш счет. З/п от 20 000 до 60 000 грн.
0685859090

ГРУЗЧИК. НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ.
0675488050
• Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м. Київ.
Висока заробітна плата. Надаємо житло.
0673417292,0673417323
• Збиральники піддонів з д/р на дере-

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ. ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА ОТ
ВЫРОБОТКИ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 0974851152

вообробне підприємство (Київська обл.,

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР НА ПРОДОВОЛЬЧУ ГРУПУ ТОВАРІВ ХАРЧУВАННЯ.
ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0679900992,0679497805

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ В ПОЛЬЩІ. ДОПОМОГА В ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, ЗАПРОШЕННЯ,
КАРТИ ПОБУТУ. PANKIV1990@UKR.NET
0958577536,0987370576.

Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від
12000 грн (від виробітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта. 0674443630

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання.
0971733982

КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З
ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО,
АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА
ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 0672948342
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-

• Масажистки. Зарплата висока. Виплати
щотижня. Графік роботи обговорюється

ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ.

індивідуально. Іногороднім надається

ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ.

житло. 0635191236

Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271
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• Офіц.робота в Європі для фахівців і
різноробів. (Чехія, Польща, Латвія, ОАЕ,
Литва, Фінляндія, інші). Житло б/к. З/П
17000-72000 грн. Оформ. віз. Л.ДСЗАЕ637118-16.03.15, www.befind.com.ua,
0979391431,0662731011,0800212324
р о б о т а
в
•О ф і ц і й н а
Польщі,Литві,Естонії.26-45тис.грн.
Житло(безкошт).Від 3міс. Л.МСПУАВ585193-25.07.12. optimuswork.com.ua
0504363636
• Монтажники, монолітники, арматурники,
різноробочі, водії-оператор бурової та
самоскида, екскаваторник, прораб, кошторисник для роботи на буд-ві в м.Київ.
Компанія надасть житло при необхід.
0973297339

Бізнес
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• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928

ПОМІЧНИК КОМІРНИКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
• Прасувальниці, слюсарі-механіки, водії, різнороби, вантажники. Для Київа/
обл: менеджери продаж, роб.з клієнтами. Оформ., житло. харч, транспорт! ЗП
10000-16000 грн. Київ.обл, Борисп.р-н,
с.Щасливе. 0674347430,0932964393
• Продається 1- поверх. буд. в с. Сподахи
площею – 48,6 кв. м. У дворі колодязь,
дворівневий гараж, кам`яний сарай, підвал. Опалюється газом та піччю. Земля
– 68 соток. Повний пакет документів. Ціна
160000 грн., торг. 0675837443

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ), ШТКУКАТУРИ,
ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000
ГРН). РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО.
0503100753

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15,
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО,
ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ.
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! (095)(097)
(093)2261010

МУЛЯРИ, КРОВЕЛЬНИКИ, ПІДСОБНІ
РОБІТНИКИ, МОНОЛІТНИКИ. ОБ ЄКТИ
В КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ЖИТЛО
НАДАЄМО. ЗАРОБІТНА РОБОТА ДОГОВІРНА. 0963090165,0730465327

ОХОРОНЦІ ДЛЯ РОБОТИ ВАХТОВИМ
МЕТОДОМ, 15/15. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ НА
ОБ`ЄКТІ. ЗП ВІД 5500. (БЕЗКОШТОВНО З
БУДЬ-ЯКОГО ОПЕРАТОРА). 0800 30 30 21

• Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від
14000 грн (від виробітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта. 0674443630

• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес
шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п. (067)5669709

• РАБОТА В ЛАТВИИ. ТРЕБУЮТСЯ
СТРОИТЕЛИ, ПЛИТОЧНИКИ, СВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, БЕТОНОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛАТВИИ!
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗП
ОТ 30 000 ГРН. ПРОЖИВАНИЕ ЗА СЧЕТ
РАБОТОДАТЕЛЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ID КАРТОЧКИ 0980774670

ПОКРІВЕЛЬНИКИ, ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, СПЕЦІАЛІСТИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ. З/П ВІД 6000 ДО 12 000 ГРН.
0973641836;0935656240

• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів.
0990140026;0989489508

ОФИЦИАНТ В АРТ ПАБ «ЧЕШИРСКИЙ
КОТ». ГРАФИК-3/3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАСТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

• Промоутеры для раздачи листовок, и
расклейщики объявлений. Свободный
график. Оплата ежедневная. 0506917120,
0636917120,0676917120

• Рибопереробному підприємству (Київська область) потрібні пакувальники
продукції, ЗП від 8000 грн. Оброблювачі
риби, ЗП від 10000 грн. Безкоштовне житло та обіди. (097)8101848,(050)9531032.

РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М.
БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО
ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683
• РОБОТА В ПОЛЬЩІ НА СКЛАДІ ДЛЯ ЖІНОК (ПО ВІЗАХ). РОБОЧА ВІЗА 2000 ГРН.  
0500263389
• РОБОТА В УГОРЩИНІ!!! ШУКАЄМО
ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА
ОПЕРАТОРІВ. 0951131214,ОЛЕКСАНДР.
ЛІЦЕНЗІЯ:№987ВІД07.
• РОБОТА У AVON! БЕЗКОШТОВНА РЕЄСТРАЦІЯ! ЗНИЖКА ДО 30%. ПОДАРУНКИ КОЖНОГО КАТАЛОГА! ТЕЛЮ:
(097)6496602 VIBER(097)6496602; МАЙЯ
СЛЮСАРІ В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ В М. КИЇВ (РЕМОНТ ВАНТАЖНИХ
АВТОМОБІЛІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВЛАСНОГО АВТОПАРКУ.). Г/Р - 6-ТИ
ДЕНКА, У СЕРЕДНЬОМУ ЗАРОБІТНА
ПЛАТА 20000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО.
0672465446,0637549111
• ТОВ "БРЕГО" під-во з виробн. буд. матер. в пропонує роботу для різноробочих. Вітаються навички роботи з бетоном
Обов`язки: замішування бетону, склад-ня
продукції. з/п-15000 грн. Житло надається
0662552413 Микола
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 4-кім квартира заг.пл. 71,6 кв.м., житл. 45,8 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Попільнянський р-н, смт. Попільня, вул. Ватутіна 1а, кв. 10. Дата торгів: 29.10.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №305314 (уцінено лот № 298230);
2. Прим. адмін. буд. заг.пл. 394.5 м.кв., за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича,
9а. Дата торгів: 29.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №305321
(уцінено лот № 224991);
3. Прим. готелю "Жовтень" №19,20,23,26,27, заг.пл. 73.6 кв.м., за адресою: Житомирська обл., смт. Попільня, вул. Хмельницького Б., 35 а. Дата торгів: 29.10.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №305340 (уцінено лот № 297505);
4. Об'єкт незаверш. буд. та земел. діл. пл. 0.1493 га, К/№1822086800:03:001:0024 за
адресою: Житомирський р-н, с. Слобода-Селець, вул. Лісова, 18. Дата торгів: 29.10.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №305339 (уцінено лот № 298240);
5. 1-кім квартира заг.пл 29.15 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 19, кв.
6. Дата торгів: 29.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №305619.

Розсадник пропонує саджанці
районованих та морозостійких плодових дерев

Cаджанці яблунь, груш, слив, абрикос, персиків, аличі гібридної, кизила та фундука.
Також є саджанці смородини, порічки, агрусу, малини та ожини.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта.

Продаємо бджоли
www.Seedlings.at.ua
"Саджанці Житомирщини"

Тел.: (067) 368-51-08 (050) 738-13-02 Вадим
В’ячеславович

• Трактористи, вальники, пилорамники,
механіки, звар-ки в Житом.обл. на лісозаготівлю, з/п висока. 0968919614.

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ
ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В
КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІШУВА/МІКСЕР)
ЗП ВІД 15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА
РОБОТА 0954044923
• ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ В Г.КИЕВ! РАБОТА ПОСМЕННАЯ, СМЕНЫ ДНЕВНЫЕ И
НОЧНЫЕ (НА ВЫБОР), ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦОДЕЖДА.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА ДО КИЕВА. З/ТА 700010500 ГРН. 0730307424
УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР.
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
0672948342
• Фасувальники, пакувальники, різноробочі, водії навантажувача, оператори
сушки піску, водії вант. автомобілів, комірник, електрик на вир. будсумішей в
Києві. ЗП від 10500 грн. Забезп. житлом.
0730569259

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ
НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА
15/15. 0635831415,0442878713
• ФРЕЗЕРОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО
ГРАНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ. РАБОТА С ГРАНИТОМ. ОБРАЗОВАНИЕ: НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ЗП ВЫСОКАЯ, СВОЕВРЕМЕННО.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВИМ ЖИЛЬЕ.
ОБУЧАЕМ! 0673650914

Бізнес
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Головне управління ДФС у Житомирській області на виконання п. 1 Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері
зайнятості населення» № 649-р від 05.09.2018 з метою проведення інформаційно –
роз’яснювальної кампанії про заплановані заходи та неприпустимість допуску до
роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин звертається
до Вас з пропозицією, розмістити довідкову інформацію для громадян, на шпальтах
газети, під час випуску у друк наступних номерів наступного змісту:
05 вересня 2018 року Уряд ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення», яким
передбачено проведення Державною службою України з питань праці, Державною
фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, Національною поліцією
України, іншими центральними органами виконавчої влади спільно з органами
місцевого самоврядування комплексних заходів, спрямованих на детінізацію ринку
праці та вдосконалення контролю за оформленням трудових відносин із найманими
працівниками.
Цей нормативний акт розроблено Міністерством соціальної політики за результатами наради з питань детінізації ринку праці під головуванням Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координації
органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення
заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці, а також перегляд
актів органів виконавчої влади та внесення змін до них з метою посилення контролю
за оформленням трудових відносин.
Також, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручається
переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення
контролю за оформленням трудових відносин із найманими працівниками під час
реалізації наданих повноважень.
Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо
захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та
посиленню дисципліни сплати податків
Для проведення заходів з легалізації найманої праці роботодавцями, Прем’єр –
міністром В. Гройсманом надано місячний термін, тобто до 05.10.2018 року.
Після закінчення зазначеного терміну, контролюючими органами будуть проводитись перевірки, щодо виявлення неоформлених найманих працівників, приховування
трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.
За порушення трудового законодавства для роботодавців загрожують чималі
штрафи. Зокрема, статтею 265 Кодексу законів про працю України у разі фактичного
допуску одного найманого працівника до роботи без оформлення трудового договору
(контракту) або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного
виконання роботи повний робочий час передбачено штраф у розмірі 30 мінімальних
заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення, на сьогоднішній день це 111 690 гривень.
Головне управління ДФС у Житомирській області рекомендує роботодавцям, які
використовують найману працю без належного оформлення трудових відносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів
про працю України.

2.16. Здам в оренду

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ. ЦЕНА 281
690 ГРН. 0683226004
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ
Р-Н, С.ПАВОЛОЧ. ЦЕНА 107 955 ГРН.
0992410114
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н,
С.МАЛАЯ ПЯТИГОРКА, УЛ.ШКОЛЬНАЯ.
ЦЕНА 423 729 ГРН. 0504122263
• Продам будинок с. Левків, не далеко,
біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі.
Ціна договірна. 0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну
ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира
(р-н Хімволокно). 0673911769

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам
• Причепи автомоб."Лев". Розміри:1,1х1,33,6х1,6м. Потовщ. метал, німецькі з/ч. Гарантія 5р.Завод-виробник.
0671181888,0503098085

3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М:
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОР
Д,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТО
ЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ
ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775

• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та
інші. www.agrozone.com.ua . (050)181118
0;(097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• СЕДАН ROVER 75, 2000 Г.В., 2.5 Л, 200
ТЫС.КМ. Г.ТЕРНОПОЛЬ. ЦЕНА 160 413
ГРН. ТОРГ. ОБМЕН 0981336666
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8), СЗ3,6(5,4), Great Plains-2000. Культиватор КРН-5,6.Діскова борона АГ-2,1-3,1.
(067)7801439
• Трактор Джон Дір-7720, 2005р., 200к.с,
комбайн Джон Дір-1052; плуги оборотні
3-,4-,5-корпусні; преси; обприск.причіпні 21м, навісні 15-18м; жатка кукурудзи
4-8-рядна, розкидач міндобрива 1000кг,
навісний глибинний розпушувач 3м.
(097)3850784,(097)5847243

20

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 3 жовтня 2018

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з
метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Промислові запаси кварцового піску Мар’янівського-1 родовища затверджені
Протоколом ДКЗ України № 3657 від 22.09.2016 р. по категоріях В+С1 в об’ємі
105,0 тис.т Середньорічна виробнича потужність видобутку піску 10,0 тис.м3,
розкривних порід 1,25 тис. м3. Термін служби кар’єру складе 6 років. Площа
ліцензійної ділянки 4,2 га.
Мар’янівське-1 родовище кварцових пісків розташоване на відстані 0,25 км
на південний захід від околиці смт. Мар’янівка на малопродуктивних землях
запасу Мар’янівської селищної ради Баранівського району Житомирської області.
Режим роботи кар’єру по видобутку - 260 днів на рік.
2. Суб’єкт господарювання.
ПрАТ «Мар'янівський склозавод». Адреса: 12725, Житомирська обл., Баранівський район, смт. Мар’янівка, вул. Заводська 1. Код ЄДРПОУ 00480810. Тел/факс
(04144)73-195. Голова правління Костюк П. С.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення Управління екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20, тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна
особа Семенюк М.М.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ч. 1 ст.
11) ПрАТ «Мар'янівський склозавод» при розробці Мар’янівського-1 родовища
кварцових пісків.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі з оцінки висновку впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 25.10.2018 р. об 11 годині в приміщенні Довбиської селищної ради смт. Мар’янівка, вул. Романівська, 16.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа
Семенюк М.М.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа
Семенюк М.М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 150 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними:
- Житомирська область, Баранівський район, Довбиська селищна рада.
смт. Мар’янівка, вул. Романівська, 16. Контактна особа – в.о. старости ОТГ смт.
Мар’янівка Добровольський О.П. тел. (04144) 73-235.
- м. Житомир, вул. Рильського, 7 контактна особа Вітюк Віталій Анатолійович,
тел. +38(096)982- 05-30, е-mail: 0969820530@ukr.net.

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому
стані (можливо, нерозмитнені), до 2017р.
0988605070.
• Викуп авто дорого, в робочому стані, можливо, неробочі.
0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ
В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ – ЦІЛІ, НЕСПРАВНІ, ПІСЛЯ ДТП. САМОВИВІЗ.
0674267828,0939499776
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ:
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР.
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та ремонт б\у
(зварювання, заточка, розводка). Якість
гарантуємо. 0962461677

4.10. Електромонтажні роботи.
Послуги
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола,
строгана в шпунт, столярна дошка (обрізна, не обрізна різних розмірів, балки,
крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки,
штахетні, дерев`яні відходи з пилорами)
з доставкою на дом. 0673911769

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ,
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ.
0677855628,0677723483

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPCO
NSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн.
0676917120

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,
КАМАЗ. 0969524540
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ,
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом),
припой ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново,
в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть,
за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий
Ріг. 0963409983
• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.
художн. до 1995р. Янтарне намисто(250-1500 грн/1 гр), коралове намисто,
книги видані до 1917р, коньяки СРСР,
ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку. 0503466068
• Міжнародні пасажирські перевезення: з
АС м.Рівне - 04.30, з АС м.Луцьк - 06.10,
з АС м.Варшава - 08.20, з АС м.Люблін 11.40. ; сайти: www.zubustik.com.ua; www.
busfor.ua. (099)2861600,(063)8967762,(0
67)9112004
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____________________________________________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
_____________________________________________________________________________
унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, для паперової версії
зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВ «НЕВИРІВСЬКИЙ ЛАБРАДОРИТ», код
згідно з ЄДРПОУ: 38580872, інформує про намір
провадити плановану діяльність та оцінку її
впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВ «НЕВИРІВСЬКИЙ ЛАБРАДОРИТ»,
12122, Житомирська обл., Хорошівський район,
село Рижани, Вул. КУТУЗОВА, будинок 55, директор – Чугаєвський О. А. тел. 0672331330.
(місцезнаходження юридичної особи або
місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає в розробці
(продовженні розробки) та подальшої рекультивації Аннівського родовища лабрадориту
яке розташоване за 0,7 км від південно-східної
околиці с.Невирівка у Хорошівському районі
Житомирської області, з метою видобування
лабрадориту, придатного для виробництва
блоків і облицювальних виробів з них. Родовище експлуатується з 2014 року. Розробка родовища буде здійснюватись відкритим способом
(кар’єром) з в’їздною та нарізною траншеями.
Система розробки транспортна з зовнішнім
розташуванням відвалів скельних та розкривних
порід. По закінченню видобування корисних
копалин передбачається гірничотехнічна і біологічна рекультивація порушених гірничими
роботами земель.
Технічна альтернатива 1
Розкриття родовища далі буде здійснюватися
відкритим способом з в’їздною траншеєю з утворенням робочого майданчика на добувному горизонті і необхідного випередження по розкриву.
Транспортна система розробки з паралельним
фронтом робіт і з зовнішнім відвалоутворенням
розкривних порід, суцільна.
Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розробляється
по сучасній технології, яка враховує мінімальний
вплив на довкілля та максимальну економічну
рентабельність виробництва, технічна альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1
Розробка Аннівського родовища лабрадориту буде проводитись за 0,7 км на південний
схід від с. Невирівка у Хорошівському районі
Житомирської області.
Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має затверджені запаси корисної копалини, географічну
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності полягає в забезпеченні
населення робочими місцями, крім того, сплаті
податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата рентних
платежів).
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо)
Площа родовища складає 2,82 га. Балансові
запаси Аннівського родовища лабрадориту станом на 01.10.2016р. становлять 352,9 тис.м3. Вихід
блоків, відповідно до робочого проекту розробки родовища становить 21,2%. При планованій
потужності 3700 м3 блоків на рік, забезпечить
гірничодобувне підприємство сировиною на
термін 20 років.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої
діяльності встановлюються згідно Законодавства
України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження
на природне середовище, санітарних нормативів,
охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного
контролю, поводження з відходами тощо.
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2 Не
розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу, еколого-інженерна
підготовка і захист території не потрібен.
щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче територіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося,
територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 1 при розробці
Аннівського родовища лабрадориту на довкілля
включають:
– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної
ділянки відведеної під розробку кар’єру,
за межами виді леної ді лянки в місц ях
збереження вплив на ґрунти відсутній.
ТОВ»НЕВИРІВСЬКИЙ ЛАБРАДОРИТ» має відведену земельну ділянку під розробку кар’єру
по видобутку габро площею 5,00га. Для розміщення відвалів буде додатково відведено земельну ділянку площею 2,0 га. Після відпрацювання
родовища передбачена гірничотехнічна і біологічна рекультивація порушених гірничими
роботами земель відповідно до проекту.
– геологічне середовище – порушення природного рельєфу данної поверхні з утворенням
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім відвалоутворенням скельних порід, тимчасовому
зниженню рівня поверхневих вод у зоні впливу
кар’єру на час проведення промислової розробки.
– повітряне – вплив на повітряне середовище
відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин при проведенні розкривних
та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної
техніки та в процесі обслуговування техніки.
Шумове навантаження пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонтних
робіт. При цьому концентрації забруднюючих
речовин в повітрі, на межі санітарно-захисної
зони і на межі найближчої до родовища житлової
забудови, не перевищують рівнів ГДК.
– водне – вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води та
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод
в р. Паромівка. Аварійних скидів кар’єрних вод
здійснюватися не буде.
– рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти – фізичний і ландшафтно-формуючий
вплив на флору і фауну району робіт, зміни умов
існування рослин і тварин на безпосередній тере-

торії проведення робіт. Території об'єктів ПЗФ, та
території перспективні для заповідання відсутні.
– навколишнє техногенне середовище –
вплив відсутній.
щодо технічної та територіальної альтернативи 2: Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу
на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до другої
категорії видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, п. 3, ст. 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного
негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля який
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля
та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати частковий вплив на окремі
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура,
що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення
планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання,
а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого
попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на
довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього
повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає
екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти участь
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Процедура громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля встановлюється відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» та
зокрема включає:
1. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції,
необхідно вказати унікальний реєстраційний
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці
цього повідомлення). Це значно спростить процес
реєстрації та розгляду зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
2. Суб’єкт господарювання під час підготовки
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде
отримання дозвільних документів, які видаються
органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України, в т.ч виконання умов Міністерства
екології та природних ресурсів України – наказ
від 03.03.2017р. № 106.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації.
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014,
тел./ факс (0412) 22‑08‑24;
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна
особа: Семенюк М. М.
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ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

металочерепиця
від 129 грн/м2

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

розрахунок, заміри, продаж
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металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 172 грн/м2
від 23 грн/м.п.
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00
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від 85 грн/м2
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Дахові вікна та драбини на горище
• Поршнева група Кострома, гільза, поршень, кільця, вкладиші, вали, р/к двигунів, КПП, мостів. Шир.асорт. оригинал.з/ч
КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. Інтернетмаг. www.aktiv-agro.com.ua. Ціни дог. Доставка. 0675702202,0507190074
• Трубогиби, комплекти обладнання для
виробництва кованих виробів та м/п вікон.
Ковані боковини для лавок. Ковані лавки,
столи, гойдалки. (097)3588260,decorzabor.
prom.ua

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам
• Продам саджанці морозостійких ківі,
інжиру, хурми. Саджанці черенковані, вирощені в контейнерах. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)
Тел.: (068) 957-54-04; (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК,
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ОБОДЗІНСЬКИЙ
ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УБД, ВИДАНЕ
НА ІМ`Я АРАППА СЕРГІЯ СТАНІСЛАВОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ №648485, ВИДАНЕ НА ІМ'Я СУСЛОВ
ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю
• Куплю марки, альбомы для
марок, а также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги.
0637610940,0506389475

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

автовишки, автокрану та екскаваторів,
бульдозерів,самоскидів. Копання
ставків. Перевезення негабаритів.
Продаж піску, щебню, ґрунту.

тел.: 097-440-16-93

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ!
Холодильники, пральні машини.
Діагностика і підбір запчастин.
Виїзд до клієнта!
Тел.: 097-508-20-36, 063-214-80-81
Куплю авто вітчизняного або

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та
дорого.
Тел.: 067-745-98-77,

063-243-94-32, 068-790-50-05

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
СТО "Каприз":

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

тел.: 063-886-23-45
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Гороскоп на тиждень 3 - 9 жовтня
ОВЕН

На роботі вас підтримають колеги та керівництво. Пильнуйте,
щоб з честю «розрулювати»
непередбачені ситуації.

ТЕЛЕЦЬ

Гарний настрій зірки гарантують на весь
тиждень. Ділові зустрічі будуть
продуктивними, тож сміливо
висувайте свої умови.

БЛИЗНЮКИ

У вас все вийде: і
зовсім нові проекти, і
повернення до незакінчених і
давно забутих справ. Творчі ідеї
принесуть прибуток.

РАК

Ймовірні несподівані зміни, тож даремно
не ризикуйте. Присвятіть більше часу завершенню
старих справ і приємному відпочинку.

ЛЕВ

Доведеться з головою поринути в роботу – саме від неї залежатимуть
ваші подальші успіхи у кар'єрі
та матеріальний добробут.

ДІВА

Постарайтеся проявляти більше тепла й
турботи у взаєминах з
близькими. Зірки лукаво посміхатимуться вам у другій
половині тижня.

ТЕРЕЗИ

На вас чекає маса
ц і к а ви х з ус т р і ч е й ,
дзвінків, контактів ділового та особистого характеру.
У вихідні можете ризикнути та
виграти.

СКОРПІОН

Цілком позитивний
період. Будете сповнені
сил та енергії, робота просто
кипітиме у ваших руках.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

На вас очікує маса
серйозних справ, не
відкладайте їх на потім. Зустрічі
й нові знайомства виявляться
корисними у майбутньому.
Непростий період.
Будьте тактовні, зважуйте кожне своє слово й не
давайте нездійсненних обіцянок
колегам та партнерам.

ВОДОЛІЙ

Перед вами ві дк ри ю т ь с я бл ис к у ч і
перспективи. Саме час
закласти фундамент для майбутніх змін.

РИБИ

Сприятливий період
для завершення справ, а
їх нагромадилося чимало. Постарайтеся менше критикувати
оточуючих.

Цікаві факти про пори року
• Влітку у Франції Ейфелева
вежа росте більш ніж на шість
дюймів через розширення заліза
в спекотні дні.
• Календарне літо складається
із трьох місяців: в північній півкулі – червня, липня та серпня, в південній – грудня, січня та лютого.
• За даними НАСА осінь – це
«сезон полярних сяйв», так як геомагнітні бурі в цей час відбуваються приблизно вдвічі частіше, ніж
в інші сезони.
• У 2008 році в місті Бетел
(США) був зліплений найбільший
сніговик у світі з висотою 37 м. На
створення сніговика пішло при-

3

жовтня
середа

4

жовтня
четвер

близно 6000 тонн снігу. Сніговика
назвали «Олімпією» на честь сенатора штату Олімпії Сноуї. Розтанув сніговик остаточно тільки
в липні того року.
• З приходом весни частота
дихання людини втричі більша,
ніж восени.
• При температурі навколишнього середовища 40 °C людський
організм випаровує приблизно
1 літр поту за годину.
• Людський організм при сухому повітрі може витримати
температуру +71 °C протягом однієї години, +82 °C – 49 хвилин,
+93 °C – 33 хвилини, а +104 °C –

5

жовтня
п’ятниця

6

жовтня
субота

26 хвилин.
• Дослідники з'ясували, що
найактивніше людський мозок
працює в кінці літа і восени, а ось
взимку і навесні – демонструє найнижчі показники.
• Осінні діти, народжені в період з вересня по листопад, мають
велику ймовірність дожити до 100
років, ніж ті, хто народився в інші
сезони.
• Сезонні спостереження за
змінами статусів відносин в профілях соцмережі Facebook показують, що найчастіше статуси «Без
пари» змінюються на «Зустрічається» або «Заручений (–а)» восени.

7

жовтня
неділя

8

жовтня
понеділок
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

с. Станишівка,
вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

жовтня
вівторок

+ 8°
+ 12°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Шляхетні волоцюги
Жанр: бойовик, комедія, музика

Львів часів Другої світової війни. Саме
в цьому старовинному місті вирішувалася
доля всього світу. Десь серед середньовічних
вуличок захований давній артефакт – браслет
самого Олександра Македонського. Власник
цієї прикраси може завойовувати території та
народи. Ясна річ, що і Гітлер, і Сталін хотіли би
собі таку дрібницю. Результат усієї війни буде
в руках двох друзів Боді та Мірека, які люблять
тільки Львів, дівчат і жарти. Ці благородні
бродяги підуть на будь-які авантюри, щоб домогтися свого. Несподівано ставши опікунами
Христини, життя підносить хлопцям усе нові
сюрпризи. Чи вийде у бродяг урятувати світ?

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Смолфут
Жанр: мультфільм, пригоди

Серед йєті ходить легенда, що існують
літтлфути. Так вони називають людей.
Ніхто ніколи не бачив цих маленьких
монстрів, і всі відмовляються вірити так
званим "свідків існування літтлфутів".
Але Міго, молодий єті, все-таки побачив
справжню людину. У нього дуже маленька
стопа, та й сам він більше схожий на якусь
комашку. На жаль, вітер забрав нову іграшку у Міго, але ніхто в селі не повірив його
історії. Тому єті вирішив довести всім, що
літтлфути існують, і відправився на пошуки
одного такого. Тільки ось що з цього вийде
ніхто навіть не підозрює.

Будинок
з годинником у стінах
Жанр: сімейний, фентезі

Десятирічний хлопчик Льюїс Барнавельт
завжди вважав себе звичайною дитиною.
Правду кажучи, так і було, поки він після
втрати батьків не приїхав жити в Мічиган
до свого трохи дивного дядька Джонатана.
Чоловік разом зі своєю сусідкою місіс Зіммерман живуть у дуже старому таємничому
будинку, де є повно годинників. Дядько
Джонатан відкриє хлопчикові справжній
світ магії. Неймовірні монстри, живі картини
та багато чудес – ось що стане буденністю
для Льюїса.

kinoukraina.zt.ua

Герой мого часу
Жанр: комедія

Щороку з глибинки у великі міста в пошуках
щастя і кращого життя перебираються тисячі, а
то й мільйони людей. Ось так і Жорик приїхав
зі своєї дірки до Києва, щоб знайти сенс свого
життєвого призначення саме у столиці. У його
планах елітні заклади, європейські цінності та
культурні заходи, але поки що доводиться жити
серед брудних під'їздів, убогих каруселей, дешевих дівок і моря пивасика. Із цього прокляття
треба вибиратися сто відсотків. Жорик шукає
роботу, щоб жити постійно серед прекрасного,
бути серед дорогих речей. Але найважче – побудувати відносини, адже йому дуже сподобалася одна дівчина із заможної сім'ї.

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

«SHOW MUST GO ON»
5.10
Початок о 19:00

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

«Стрибаюча принцеса»
6.10
Початок об 11:00 та 13:00

«Івасик і Змія»
7.10
Початок об 12:00 та 14:00

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

