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реабілітації АТОвців  
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Чипси зі смаком
сметани та зелені

133 г ТМ «Lay’s»

Чипси зі смаком
сметани та зелені

133 г ТМ «Lay’s»
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Сік томатний 0,95 л
ТМ «Садочок»

Сік томатний 0,95 л
ТМ «Садочок»
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Резонансна пожежа  
на картонному комбінаті:  
наслідки та офіційна версія

У Житомирі відкрилась благо-
дійна виставка-продаж картин 
Ірини Малиновської

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

РОЗСЛІДУВАННЯ
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Алла Герман

У житомирських 
пологових будинках 
нарешті почали вида-
вати «пакунки малю-
ка».

Днями 19 пологових будинків 
Житомирщини отримали перші 
«пакунки малюка». Про це у ко-
ментарі журналістам «20 хвилин» 
розповів заступник директора де-
партаменту праці, соціальної та 
сімейної політики Василь Павлюк.

«На минулому тижні нам при-
везли 386 «пакунків малюка», які 
ми того ж дня (19 вересня – ред.) 
доставили до всіх 19 пологових 
будинків області. Якщо говорити, 
скільки народилося дітей станом 
на сьогодні (24 вересня – ред.), 
то, за інформацією управління 
охорони здоров'я та пологових 
будинків, народилося 596 дітей. 
Це мами, які народили в області, 
у Житомирі та в інших пологових 
відділеннях з інших областей», – 
розповів Василь Павлюк.

Також заступник директора 
департаменту праці, соціальної та 
сімейної політики додав, що якщо 

комусь з матусь не вистачило бе-
бі-боксу, то турбуватися з цього 
приводу не варто.

«У зв'язку з тим, що відбулася 
затримка з доставкою «пакунків 
малюка», ми доставили їх до поло-
гових будинків. Ті, що виписалися 
раніше, починаючи з 1 вересня, 
так, як це передбачено постано-
вою Кабміну, їм пакунок малюка 
буде вручено управлінням праці 
та соціального населення райдер-
жадміністрації за місцем реєстра-
ції», – сказав Василь Павлюк.

Коли прийде чергова партія 
пакунків, посадовці не знають. 

Втім, кажуть, що очікують вже 
найближчим часом.

«Прийняти «пакунки малюка» 
ми готові в будь-який день і одразу 
доставити до пологових будинків 
Житомирщини. За нашою їнфор-
мацією, мами дуже задоволені 
цими пакунками. Адже там є всі 
необхідні речі, які потрібні діткам 
після народження», – зазначив Ва-
силь Павлюк.

Нагадаємо, вартість одно-
го «пакунка малюка» складає 
близько 5 тис. грн. До його складу 
входить 25 речей, необхідних при 
народженні дитини.

З 1 жовтня зміню-
ється техніка забору 
крові у дітей.

Відтепер загальний аналіз 
крові братиметься лише з вени 
вакутайнером. Про це повідомля-
ється на офіційній сторінці Цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги Житомира у Фейсбуці. 
Такі кроки обумовлені сучасною 
доказовою меди-
циною та вимога-
ми часу.

Які переваги 
цього методу:

• безпечність 
та безболісність,

• індивідуаль-
ний підхід,

• зменшення 
кількості при-
значень аналізів 
крові,

• висока якість 
самого аналізу,

• виключення фактору люд-
ської помилки,

• 23 різних показника замість 4.
Також просимо звернути ува-

гу на те, що цей аналіз крові так 
само безкоштовний і входить до 
переліку гарантованих послуг. 
Здійснювати забір будуть так само 
в лабораторіях одноразовими ва-
кутайнерами.

Новітня техніка передбачає 
мінімальні стрес та болючість від 
процедури, більш точний результат.

Анастасія Ліберман

У фінансовий план 
КП «Житомирське 
трамвайно-тролей-
бусне управління» 
внесли зміни: зняли 
кошти на закупівлю 
автобусів та підняли 
зарплатню працівни-
кам підприємства.

Дане питання розглядали під 
час звіту начальника управління 
Євгенія Демчика на черговому 
засіданні виконавчого комітету.

«Насамперед я хочу подя-
кувати всім, хто привітав мене 
з призначенням на цю посаду, 
я не підведу. Дякую, Сергію Іва-

новичу, за довіру. Фінансовий план 
відпрацьований на комісії, заува-
жень ніяких не було. Ми зняли 
кошти на придбання автобусів, 
з міським головою це питання 
погоджено. Тобто ми знімаємо 
7 млн 199 тис. грн, а у витрати 
додаємо 12 млн 598 тис. грн. Це 
фонд заробітної плати відповідно 
до галузевої угоди. Це погоджен-
ня міського голови», – прозвітував 
начальник Житомирського ТТУ 
Євгеній Демчик.

Члени виконавчого комітету 
більшістю голосів підтримали 
рішення щодо змін до фінансо-
вого плану підприємства, адже 
завдяки цьому заробітна плата 
працівників ЖТТУ зросте на 22%.

Нагадаємо, міський голова 
Сергій Сухомлин призначив Євге-
нія Демчика з 10 вересня 2018 року 
начальником комунального під-
приємства «Житомирське трам-
вайно-тролейбусне управління».

Пологові будинки 
Житомирщини отримали 
перші бебі-бокси

Анастасія Ліберман

Таке рішення при-
йняли на засіданні 
міськвиконкому. Ви-
ступила щодо даного 
питання голова ГО 
«Аутизм-Житомир» 
Жанна Зарічна.

За словами жінки, їй близька 
ця тема, адже вона також виховує 
неповносправну дитину.

«Я знаю, що більшість із вас не є 
дотичними до цієї проблеми, тому 
хочу пояснити, що інвалідність має 
певний спектр. Тобто є людина 
з інвалідністю, яка просто погано 
ходить, але вона може і працювати, 
і заробляти. Нам запропонували 

напівпідвальне приміщення, яке, 
не підходить для таких діток. Тому 
ще є таке прохання, яке дійсно буде 
відповідати всім нормам і прави-
лам», – розповіла Жанна Зарічна.

Також вона додала, що сама ви-
ховує сина з аутизмом, і він потре-
бує особливого догляду. Неповно-
справних дітей у Житомирі багато, 
тому, аби забезпечити їм денний 
догляд, необхідне спецприміщення. 
Але і в даному питанні є проблеми. 
«Складається таке враження, що 
ніхто, крім батьків самих дітей, не 
хоче опікуватися такими дітьми», – 
повідомила Жанна Зарічна.

Заступниця міського голови 
Вікторія Краснопір відповіла, що 
бачить шлях вирішення цього 
питання у проведенні конкурсу 
на приміщення. «Насамперед 
треба розробити проект рішення. 
Давайте до наступного засідання 
виконкому отримаємо ваші пропо-
зиції з приводу приміщень, які вам 

підходять, і тоді ми розглянемо їх 
на наступному засіданні», – наголо-
сила Вікторія Краснопір.

Своєю чергою виконкому Рус-
лан Годований зазначив, що потріб-
но в даній ситуації створити робочу 
групу, яка сформує список примі-
щень, що відповідають нормам.

«Крім цих людей, ніхто у цьо-
му не розуміється. Потрібно взяти 
список приміщень, обійти їх та йти 
до депутатів. Потрібно створити ро-
бочу групу, а не просто розглядати 
питання на наступному виконкомі. 
Я готовий увійти до цієї робочої 
групи. Давайте думати, як допомог-
ти людям», – зазначив Годований.

У результаті члени виконкому 
проголосували за те, щоб створи-
ти робочу групу з даного питання. 
До складу робочої групи виявили 
бажання увійти п’ять членів ви-
конкому: Неля Ковалюк, Наталя 
Волинець, Руслан Годований, Олена 
Ваколюк та Віктор Потоцький.

У Житомирі створили 
робочу групу щодо питань 
неповносправних дітей

Незабаром у 
маленьких житомирян 
загальний аналіз крові 
братимуть лише з вени 

Житомирське 
ТТУ відмовилось 
від закупівлі 
нових автобусів 
на 7 млн грн

ДОВІДКОВО
Вакутейнер або ваку- 

тайнер (Vacutainer) – одно- 
разовий пристрій, призна-
чений для забору проб ве-
нозної крові. Це комплекс 
із стерильної одноразової 
голки і пробірки (безпосе-
редньо вакутайнера). 
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Олег Ляшко: «Влада виганяє 
українців з рідного дому»

У Житомирі відкрилась благодійна виставка-
продаж картин Ірини Малиновської

Лідер Радикальної партії 
вимагає істотного підвищення 
мінімальних зарплат для всіх 
українців, а також перерахунку 
пенсій для чорнобильців, військо-
вих і колгоспників.

Підвищення мінімальної 
зарплати до 4173 гривень не до-
поможе подолати бідність і зупи-
нити трудову міграцію українців 
за кордон, заявив Олег Ляшко. 
Її рівень має бути не нижчим за 
6000 гривень, вважає політик.

Лідер Радикальної партії роз-
критикував поданий урядом про-
ект держбюджету на 2019 рік, на-
звав його «бюджетом проїдання». 
І розповів, якими бачить шляхи 
підвищення доходів українців.

«Бюджет, який подав уряд – це 
фактично бюджет не розвитку, 
а занепаду. Бюджет, який змушує 
українців тікати з рідного дому 
за кордон, в пошуках кращого 
життя. Влада пропонує з 1 січня 
наступного року підвищити міні-
мальну зарплату до 4173 гривень. 
Це 12% зростання у порівнянні 
з нинішнім роком. При цьому, 
вони тільки офіційну інфляцію 
закладають 8%. А неофіційна 
буде вдвічі більшою. У реальному 

вимірі не буде ніякого зростання, 
зарплата залишиться на рівні 120 
євро», – підрахував Ляшко.

При цьому політик зазначив, 
що в сусідній Польщі мінімаль-
на зарплата зросла до 520 євро. 
Тому підвищення мінімалки 
в Україні навіть до 4200 гривень 
не зупинить трудову міграцію, 
переконаний Ляшко, і люди про-
довжать масово виїжджати на 
заробітки за кордон.

«Президент говорить, що 
зарплата 4200 гривень – це від-
хід від дешевої робочої сили. Це 
наскільки чиновники відірвані від 
реалій, щоб таке говорити! Коли 
вони в останній раз до магази-
нів ходили? В аптеку? На базар? 
Хтось із них знає, що проїзд в ме-
тро вже 8 грн коштує? А людині 
двічі-тричі на день потрібно їзди-
ти, це тільки на транспорт піде 
500–600 гривень на місяць. Тому 

ми вимагаємо, щоб мінімальна 
зарплата в бюджеті-2019 була не 
менше 6000 гривень. В іншому 
випадку ми не виберемося з бід-
ності і не подолаємо трудову 
міграцію. Люди повинні гідно 
заробляти в рідній країні», – за-
значив політик.

А слідом за підвищенням мі-
німалки потрібно провести пере-
рахунок пенсій, впевнений Олег 
Ляшко. В першу чергу – чорно-
бильцям, військовим і колишнім 
колгоспникам, які залишилися 
незаслужено ображеними.

«Пі двищенн я мінімаль -
ної зарплати дасть додаткові 
надходження до Пенсійного 
фонду – 40 млрд гривень. Цей 
ресурс можна направити на пе-
рерахунок пенсій для колгосп-
ників, чорнобильців, військо-
вослужбовців, інших категорій 
пенсіонерів. Сьогодні майже 4 
мільйони пенсіонерів отриму-
ють мінімальну пенсію – 1500 
гривень на місяць. Виконання 
вимог Радикальної партії дасть 
можливість підняти пенсію для 
цих людей мінімум на тисячу 
гривень з нового року », – зазна-
чив лідер Радикальної партії.

Радикальна партія, в свою чер-
гу, пропонує економічний план, 
який дозволить досягти 7–10% 
зростання економіки щорічно.

«Ключове – зміни до Консти-
туції, зміна монетарної політики 
НБУ, дешеві кредити, зробити 
фермерів, а не латифундистів, 
головними господарями на зем-
лі. Президент хвалиться інвести-
ційним бумом в країні. У чому 
полягає цей інвестиційний 
бум? У тому, що араби скупили 
за 200 мільйонів доларів 300 ти-
сяч гектарів землі в Україні? Це 
менше тисячі доларів за гектар! 
Або інвестиційний бум – це те, 
що меблевий магазин відкри-
вають на околиці Києва? Вони 
хваляться цим замість того, щоб 
створювати робочі місця, влива-
ти кошти в відновлення дерево-
обробки та захист власного лісу. 
Зніміть рожеві окуляри, немає 
буму, є, на жаль, відсутність еко-
номічного розвитку і відсутність 
перспективи. Я пропоную полі-
тику, яка дасть перспективу, яка 
дасть можливість розвиватися, 
а не жебракувати », – підкреслив 
лідер РПЛ.

Іван Онопко

Аліна Бойко

У суботу, 22 ве-
ресня, у ресторані 
«S.O.M.» відкрилась 
експозиція укра-
їнської художниці 
Ірини Малиновської.

До уваги аудиторії худож-
ниця запропонувала більше 
30 власних робіт різної тема-
тики. По-особливому оригі-
нальною виставку зробила 
благодійна мета – збір коштів 
на ремонт денного відділення 
Житомирської обласної пси-
хіатричної лікарні.

«Коли з’являється хоча б 
якась можливість допомогти 
тим, хто цього дійсно потребує, 
творчі люди ніколи не стоять 
осторонь, тому на відкриття 
виставки були запрошені гості, 
яких цікавить мистецтво. Моя 
сестра Ірина Малиновська ма-
лює більше 20 років. Вона вже 
займалась благодійною діяльніс-

тю, завдяки мистецтву допома-
гала клініці Амосова і не тільки. 
Саме в Ірини виникло бажання 
розмістити виставку-продаж 
і в Житомирі. Вчив Ірину худож-
ній майстерності знаний в Укра-
їні митець Микола Журавель, 
який через сімейні обставини 
не зміг приїхати на захід, проте 
підготував відеозвернення до 
присутніх», – розповів органі-

затор творчого аукціону Олег 
Малиновський.

З представлених на благо-
дійному вечорі картин у ході 
відкриття експозиції продали 
6 полотен. Як зазначалося рані-
ше, частина вилучених коштів 
від продажу картин піде на 
потреби денного відділення 
Житомирської обласної психі-
атричної лікарні.

«На відкритті виставки жи-
томиряни придбали 6 картин 
вартістю від 3-х до 7 тис. гривень. 
Ми хочемо направити 20% з ви-
ручених коштів у денне відділен-
ня психлікарні, проте є бажання 
зробити повністю косметичний 
ремонт відділення. Адже я на 
власні очі бачив, які там страшні 
умови: сиплеться стеля на голову, 
повністю стара сантехніка. Дня-
ми я отримаю інформацію від 

головного лікаря про точну вар-
тість ремонту відділення. Тому 
вже після закінчення продажу 
усіх картин ми зможемо втілити 
бажане в реальність», – зауважив 
Олег Малиновський.

Бажаючі придбати полотна 
мають у перспективі місяць – саме 
стільки триватиме виставка худож-
ниці Ірини Малиновської у ресто-
рані «S.O.M.», який знаходиться за 
адресою: майдан Перемоги, 13а.

 Олег Ляшко добивається, щоб українці достойно заробляли в рідній країні
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Нинішня влада приречена 
Початок осені дав старт початку 

нового політичного сезону у великій 
політиці. Після того, як у стінах пар-
ламенту Президент України розпо-
відав про демократію, про міфічний 
«інвестиційний бум», про те, що усі 
ми почали жити краще, у Буковелі 
та дорожній компанії «ПБС» в Івано-
Франківську відбувалися політично 
вмотивовані маски-шоу з виламуван-
ням дверей та обшуками на підпри-
ємствах і в помешканнях працівників.

Мотив обшуків у Буковелі ви-
ключно політичний. Адже є безліч 
механізмів і способів отримати усю 
документацію та інформацію про 
діяльність компанії в цивілізований 
спосіб, без застосування сили. Але ж 
ні, потрібно прийти, зламати двері, 
розтрощити меблі, повирізати сей-
фи. Одним словом – показати силу. 
Жодних сумнівів, що це політично 
вмотивовані обшуки, замовники 
яких знаходяться на Банковій. Як 
тільки засновник Буковелю, народ-
ний депутат Олександр Шевченко 
вийшов із фракції БПП у 2015 році, 
відразу почали відкриватися кри-
мінальні справи проти Буковелю та 
дорожньої компанії «ПБС».

Після того, як у рейтингах канди-
датів на пост Президента до десятки 
увійшов Олександр Шевченко, СБУ 
почало проводити обшуки, цим са-
мим, напевно, намагаючись догодити 
комусь та залякати опонентів.

Усі, хто бував на Івано-Франків-
щині, могли на власні очі побачи-
ти та відчути якість доріг, які будує 
«ПБС». Це перша компанія в Україні, 
яка почала будувати дороги за єв-
ропейскими технологіями та давати 
10-річну гарантію на них. Напев-
но, чиновникам це не подобається. 
Адже вони замість того, щоб будува-
ти якісні дороги, звикли до ямкових 
ремонтів, коли роботи виконують 
виключно на паперах, а потім усе 
списується на суворі зими. За таки-
ми схемами розкрадаються сотні 
мільйонів гривень щороку.

У той час, коли четвертий рік триває 
війна з РФ і щодня гинуть військові, 
а громадські активісти та журналісти 
піддаються постійним нападам та ги-
нуть на мирній території – силовики 
займаються замовними обшуками 
та надалі продовжують «кошмари-
ти» бізнес. А не виконують свої прямі 
обов’язки – забезпечувати безпеку 
громадян та країни.

Це ще раз показує, що ця влада 
нічим не відрізняється від своїх по-
передників, діючи інколи навіть більш 
цинічніше. Для багатьох ця осінь буде 
останньою в політиці, після чого ті, хто 
грабували та продовжують грабувати 
країну, повернуть усе награбоване.

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Житомира»

У Житомирі стартує голосування 
за проекти бюджету участі

Містян заклика-
ють прийти і віддати 
свій голос за кращі 
проектні пропозиції 
бюджету участі.

Цьогоріч голосування трива-
тиме з 1-го до 10-го жовтня. Як 
повідомляють у Житомирській 
міській раді, загальна сума бю-
джету участі у 2018 році стано-
вить понад 15 000 000 грн. Всього 
до загальноміського голосування 
допущено 80 проектів, з них: 43 – 
великі проекти, 37 – малі.

Обрати найкращі проекти 
можна двома способами:

�� 1. Проголосувати на 
сайті: https://zhytomyr-budget.e-
dem.in.ua/#/

Авторизація голосуючих здій-
снюється в електронній системі 
за допомогою:

• BankID,
• електронного цифрового 

підпису (ЕЦП)
�� 2. Проголосувати в пунк-

тах супроводу:
• Житомирська міська рада
• Корольовська районна рада
• Богунська районна рада
Проголосувати за проект 

мають право особи за наявності 
паспорта громадянина України, 
які відповідають одному із зазна-
чених критеріїв:

• місце проживання особи за-
реєстроване у місті Житомирі, 
що підтверджується відміткою 
в паспорті чи довідкою;

• особа навчається у місті 

Житомирі, що підтверджується 
паспортом та студентським квит-
ком або іншим документом, що 
підтверджує факт навчання.

Як наголошують у міськраді, 
одна особа має право проголосу-
вати за два малих та два великих 
проекти. Автор проекту не може 
проголосувати за свій проект.

Нагадаємо, у рамках минуло-
річного бюджету участі на 13-х 
зупинках Житомира встанов-
лять табло, які не лише прогно-
зують час прибуття громадсько-
го транспорту, а й мають ряд 
інших функцій. Нові табло, крім 
власне функції прогнозування, 
мають входи для підзарядки 
мобільних пристроїв, швидкіс-
ний Wi-Fi, камеру відеоспосте-
реження, а також «тривожну 
копку» з двостороннім голо-
совим зв̀ язком, за допомогою 
якої можна викликати поліцію 
у разі потреби.

Алла Герман

КП «Житомирте-
плокомуненерго» 
у вівторок, 18 верес-
ня, опублікувало на 
своєму сайті проект 
нових тарифів.

Необхідність підвищення 
тарифів комунальне підпри-
ємство пояснює зростанням 
цін та тарифів на електроенер-
гію. Про це у коментарі «20 
хвилин» розповіла начальник 
планово-економічного відділу 
КП «Житомиртеплокомуне-
нерго» Вікторія Весельська.

За словами керівника відді-
лу, підняти тарифи планують, 
аби привести їх до економічно 
обґрунтованого рівня.

«Метою перегляду тарифів, 
які введено в дію з 01.11.2017 
р. рішенням виконавчого ко-
мітету Житомирської міської 
ради № 954 від 11.10.2017 р., є 
приведення їх до економічно 
обгрунтованого рівня у зв’язку 
з ростом цін та тарифів на 
електроенергію, матеріали, 
хім. реагенти, ПММ, ростом 

вимог до мінімальних гарантій 
з оплати праці, зміною ставок 
податків та зборів, підвищен-
ням вартості послуг сторонніх 
організацій, зниженням об-
сягів реалізації. Все це зна-
чною мірою вплинуло на ріст 
собівартості одиниці послуги 
та призвело до збиткової ді-
яльності», – розповіла Вікторія 
Весельська.

Крім того, у «Житомирте-
плокомуненерго» повідомили, 
що на сьогодні діючі тарифи на 
теплову енергію та на послуги 
з централізованого опалення, 
постачання гарячої води не від-
шкодовують фактичних витрат 
на їх виробництво.

Відповідно до наведених 
в оголошенні розрахунків, КП 
«Житомиртеплокомуненерго» 
планує підвищити тарифи на 
теплопостачання для населення 
на 12%.

«Зауваження і пропозиції 
щодо наміру змінити тариф на 
теплову енергію та на послуги 
з централізованого опалення 
та централізованого постачан-
ня гарячої води приймаються 
письмово за адресою підприєм-
ства: вул. Київська, 48, каб. № 5 
протягом 14 календарних днів 
з 17 вересня 2018 року», – йдеться 
у повідомленні.

Світлана Іванова-Голан

15–16 вересня 2018 
року у Чернівцях за 
підтримки благо-
дійного фонду «Я 
майбутнє України» 
відбувся І Міжнарод-
ний дитячий літера-
турний фестиваль 
«Literature Future».

Метою фестивалю є попу-
ляризація читання дитячої лі-
тератури, виявлення творчих та 
обдарованих дітей. 
У рамках фестива-
лю був проведений 
конкурс на най-
кращий твір серед 
учнів загальноос-
вітніх навчальних 
закладів зі всієї 
України. У кон-
курсі взяли участь 
понад 1000 учас-
ників, серед яких 
журі обрали 100 
найталановитіших!

Приємно, що 

серед ста талантів України є учні 
нашого міста – Діана Туранська та 
Ілля Матвєєв – вихованці Жито-
мирської загальноосвітньої І–ІІІ 
ступенів школи № 22 ім. В. М. Ка-
вуна. Юні письменники відвідали 
фестиваль та привезли додому 
грамоти, подарунки та море 
вражень від зустрічей з талано-
витими та відомими українцями: 
Олегом Скрипкою, Вадимом Кри-
щенком, Валерією Ходос, Лаві-
кою, а також Пєтєю Кокудаєвою 
і багатьма іншими, взяли участь 
у різноманітних конкурсах та 
майстер-класах. А школа, в якій 
навчаються діти, отримала від-
знаку «Тут навчається Майбутнє 
України». Вітаємо переможців! 
Житомир пишається своїми 
юними талантами.

У «Житомиртепло-
комуненерго» 
розповіли, чому 
планують підвищити 
тарифи на тепло

Юні житомиряни – 
серед 100 
найталановитіших 
літераторів України
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На картинах я зображую 
те, що мене оточує – 
Тетяна Лаврінець 

Алла Герман

Молода художниця, 
житомирянка Тетяна 
Лаврінець в інтерв'ю 
розповіла журналіс-
там «20 хвилин» про 
свою творчість.

�� Коли ви зрозуміли, що 
хочете стати художницею?

– Я почала малювати ще 
в школі, але більше дивилася, 
як це робить тато. Однак най-
більшу участь, мабуть, проявила 
моя мама, яка записала мене до 
художньої школи. Вона спостеріга-
ла і дуже завжди точно виражала 
свою думку, ніколи не обманюва-
ла. Коли виходило добре, то гово-
рила це, а коли виходило погано, 
вона казала: «Таня, це щось не те». 
Але свою роль зіграв і тато, який 
сказав, що треба робити те, що ти 
хочеш. Він знав це на своєму до-
свіді, у нього роботи були досить 
цікаві. Я їх добре пам’ятаю, я не 
звертаюсь до цієї теми – це сюр-
реалізм, але ці роботи зробили 
свою творчу дію. Це були досить 
складні і моторошні композиції. 
Мені вони не подобаються, хоча 
технічно вони дуже добре вико-
нані. Але все ж не такі, до яких 
звертаюся я.

�� Розкажіть детальніше 
про техніки, у яких ви пра-
цюєте.

– Для мене це реалізм, жи-
вопис, місто Житомир. Тобто 
те, що оточує. Можливо, хтось 
скаже, що це не реалізм, але для 
мене реалізм – це те, що я бачу. 
Бо часом можна зустріти пейзаж 
чи квітку, і вона надихне. Коли 
спостерігаю і розумію, що це гар-
но: десь колір, десь форма. Воно 
диктує настрій і матеріал, в якому 
виконую роботу. Колись після за-
кінчення університету у Львові 
і під час навчання я пробувала 
акварельний живопис, який тоді 
виславлявся. І навіть зараз в мене 
є роботи, які початі ще тоді, 6–7 
років тому. Я їх з часом просто за-
вершую. Вони лежать і чекають 
свого часу, своєї участі, і тільки за-
раз я завершую їх і підписую саме 
роком завершення. На виставці, 
яка зараз проходить у бібліотеці 
для юнацтва, пейзажі Житомира. 
Виставка присвячена Дню міста, 
і там зібрані роботи за останні два 
роки і також за останні чотири 

місяці, над якими я працювала 
під час догляду за своєю малень-
кою донечкою. Також я робила 
монохромний розпис стін. Це для 
мене нове, мене цьому не вчили, 
але все вийшло. Зараз я готуюся 
до наступної виставки, яка прохо-
дитиме в одній із кав'ярень міста.

– Що чи хто вас надихає?
– Яскравий приклад: вчора 

з сім’єю прогулювалися Жито-
миром, і чоловік зробив мені ма-
ленький подарунок. І от ввечері 
ми прийшли додому, свої клопоти 
поробили. Я сиджу, у мене є ак-
варель, яку я маю завершити за 
кілька днів, і починаю згадувати 
ці життєві ситуації, коли люди 
до мене добре ставляться. Коли 

чоловік зробив мені подарунок, 
який він молодець, адже він міг 
цього і не робити. Я підходжу до 
нього і говорю, що ти зробив мене 
щасливою, і це настільки приєм-
но. Ці всі життєві події крутяться 
в голові і надихають творити. Це 
може бути також шопінг. Пере-
важно те, коли зі мною стається 
щось хороше, бо коли погане – це 
неможливо: руки трусяться, і ні-
чого робити не хочеться. А тут – 
це наче на молекулярному рівні: 
складаються якісь позитивні емо-
ції, і все один до одного складаєть-
ся в рухи, і на полотні виходять 

мазки, або акварель тече туди, 
куди саме потрібно.

�� Ваші роботи були пред-
ставлені на виставках. Як їх там 
сприймали?

– Спочатку була художня 
школа, потім Житомирський 
технологічний коледж. Пізніше 
я була учасницею студентських 
виставок живопису та фотогра-
фії Національного лісотехнічного 
університету України, міста Льво-
ва. І далі так сталося, що я брала 
участь, допомагала Ірині Кульбов-
ській в оформленні заходу, на яко-
му збирали кошти для онкохво-
рих дітей. Я подала кілька робіт, 
і там люди помітили їх і сказали, 
що треба робити персональну 

виставку. Але я дуже боялася й не 
хотіла, бо я непублічна людина. 
Але мені це доводиться робити, 
бо, напевно, кожна людина хоче 
себе реалізувати в житті. Тому 
робляться виставки, запрошу-
ються люди для перегляду, і вони 
роблять свої висновки, які я чую 
або читаю. І вони мене надиха-
ють, тому перша персональна 
виставка була в Житомирській 
обласній універсальній бібліотеці 
імені О. Ольжича. Мені було тоді 
22 чи 23 роки. Пізніше виставка 
відбулася в ЗОШ № 36. А далі 
вже у в бібліотеці для юнацтва 

і паралельно в одній з місцевих 
кав’ярень. Це були виставки, по-
чинаючи з 2015 до 2017 років. 
У 2018 році я брала участь в екс-
позиції в Gnatyuk Art Center і ви-
ставці в бібліотеці для юнацтва.

�� У кінострічці «Візерунки 
долі» ви – головна героїня. Чия 
це була ідея?

– Рік тому, це була осінь. Це 
студентська робота Анни Рогаль, 
яка навчається за цією спеціаль-
ністю, і їй потрібно було зня-
ти фільм про видатних людей 
Житомирa, хоча я не можу назва-
ти себе видатною. Але, напевно, 
цікавих людей Житомира. І Анна 
зі своєю мамою запропонували 
мені взяти участь у такому про-

екті. Спочатку мені було мото-
рошно, але потім я погодилася, 
адже розуміла – це буде щось 
нове і цікаве, те, що буде рухати 
мене, в першу чергу, далі. Так само 
і їх, але й мене, бо я побачу себе 
з іншої сторони і те, що бачать 
люди. Бо насправді я не завжди 
про це можу знати й бачити. І це 
вийшов такий відеоетюд досить 
цікавий, і коли я дивилася його, 
навіть сльози текли.

�� Як ви обираєте назви для 
своїх картин?

– Такі якісь цікаві назви в мене, 
напевно, навряд чи виходять. Хоча 

у мене була робота «Місця щасли-
вих людей». Це був пейзаж Жи-
томира. Він був такий натхнений 
і гарний, що люди про нього дуже 
часто запитували. І ця робота по-
їхала в Італію. Мій брат їздить на 
відпочинок в родину до Італії, і ця 
сім’я дуже зацікавилася і захотіла 
кілька моїх робіт, одна з яких саме 
«Місця щасливих людей».

�� Про що мрієте, які плани 
на майбутнє?

– У мене є плани, але я не 
знаю, наскільки я зможу їх досяг-
нути чи виконати. Мені б хотілося 
навчитися робити скульптурні 
композиції з структурними пас-
тами, можливо, якимись штука-
турками. Тобто те, що я пишу, зо-
бражаю, робити їх ще об'ємними. 
Це така одна мрія, а друга – мені 
хотілося б навчитися працювати 
з графічним планшетом. Я для 
себе вибрала кілька імен в інста-
грамі, я постійно переглядаю, 
мене ця творчість затягує. Мені 
так це подобається, але на графіч-
ному планшеті я ще нічого робити 
не вмію. На днях було перше моє 
зображення – це картоплина. Я на-
магалася намалювати її об`ємною, 
і вийшло поки так собі (посміха-
ється Тетяна).

�� Ваші побажання почи-
наючим художникам

– Я побажала б їм везіння. 
Адже тут треба мати талант і щоб 
думку молодої людини, митця, 
підхопили оточуючі, щоб їм це 
сподобалося. Треба зацікавити 
аудиторію, бо насправді дуже 
важко зробити перші кроки над 
своїм іміджем. Адже спочатку ми 
працюємо на свій імідж, а потім 
він працює на нас. В студентські 
роки я дуже багато працювала. 
Це були постійні етюди, по-
тім привозила ці пачки етюдів, 
і Львів залишився на етюдах, які 
потім мій тато продав. І це були 
перші мої зароблені гроші, за які 
мені придбали мобільний теле-
фон. Робити перші кроки дуже 
важко, тому потрібно дуже багато 
працювати і в різних напрямках. 
Але в певний період все-таки ви-
значитися, що саме вони хочуть. 
І все обов'язково вийде!
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Брудний спорт 
(Продовження. 
Початок у № 35 від 12.09.2018 р.)

Федерація взялась за справу сер-
йозно, і у 2009 році народилась 
нова «Формула» зі спрощеною 
аеродинамікою і новими лідера-
ми – вчорашніми аутсайдерами. 
У 1981 році Жан-Марі Балестер 
боровсь з граунд-ефектом і за-
бороняв міні-юбки. Колін Чепмен 
сконструював автомобіль на ідеї 
«подвійного шасі». Перше жорстке 
несло на собі аеродинамічний кузов 
і призначалось для використання 
граунд-ефекту.

Друга підвіска, м`яка, зв`язувала 
колеса з монококом і двигуном 
і створювала гонщику більш ком-
фортні умови управління болідом.

Оскільки ціль мого «куточка во-
дія» – розширення знань зацікавле-
них читачів, тому пояснюю: граунд-
ефект – ефект близькості поверхні 
(ефект землі), вплив близькості 
підстилаючої поверхні на аероди-
намічні характеристики рухомого 
над нею тіла. В автоспорті під цим 
розуміють створення області низь-
кого тиску між днищем автомобіля 
і поверхнею траси для забезпечення 
додаткової притискної сили «авто-
мобіль – крила». На проходження 
технічної комісії цьому автомобілю 
так і не дали вийти на старт ні одно-
го Гран-прі.

Чому гоночні автомобілі обов- 
язково повинні бути чотирико-
лісними? На старт Гран-прі Іспанії 
у 1976 році Патрік Депає вивів 
шестиколісний «Тірелл Р 34», скон-
струйований Дереком Гарднером. 
Геніальна ідея проста: замінив дві 
великі передні шини чотирма ма-
ленькими. Команда добилась під-
вищення механічного зчеплення при 
одночасному зменшенні лобового 
опору. «Шестиніжка» виграла свій 
четвертий Гран-прі. Були спроби 
їзди з чотирма задніми колеса-
ми, але справи далі тестів не піш-
ли. А з 1982 року «ненормальну» 
кількість коліс заборонили зовсім. 
Напевно, дуже швидко поїхав шес-
тиколісний «Уільямс».

У 1978 році Гордон Марі встано-
вив осьовий вентилятор у задній 
частині боліда. Це була його від-
повідь на «автомобіль – крила». 
Вентилятор відсмоктував повітря 
з-під днища автомобіля, створю-
ючи тим самим зону розрідження 
і притискання автомобіля до зем-
лі. Автомобіль отримав прізвисько 
«пилосос», але він у великих гонках 
участі не брав.

Закінчення теми –  
в наступному номері

КУТОЧОК

ВОДІЯ Розірвати контракт  
з директором водоканалу  
та впровадити предмет «Основи 
християнської етики» у школах: 
чого хочуть житомиряни

Алла Герман

Житомиряни про-
довжують подавати 
електронні петиції 
з вимогами до міської 
влади.

Вже неодноразово жителі 
міста порушували питання 
щодо звільнення директора КП 
«Житомирводоканал» Андрія 
Нікітіна. Однак міський голо-
ва Житомира Сергій Сухомлин 
продовжив дію контракту із ке-
рівником даного комунального 
підприємства ще на 2 роки.

Розірвати контракт з керів-
ником водоканалу Андрієм Ні-
кітіним через невідповідність 
займаній посаді. Петиція з саме 
такою вимогою 18 вересня була 
опублікована на сайті міської 
ради.

Місцева жителька Наталія 
Мельничук вважає, що керів-
ництво водоканалу робить все, 
що їм заманеться, плюючи на 
думку містян.

«Не на всіх вулицях міста 
з'явилася вода навіть 17.09, на-
приклад, по вулиці Промисловій 
води так і немає. Відповідати, що 
ми вирішуємо це питання, може 
будь-хто, як і піднімати тарифи. 
Як можна так бездумно вими-
кати воду? Заглушки потрібно 
міняти, і це факт. Але плювати 
на думку містян – це вже занад-
то. Просили ж не вимикати воду 
на вихідних. Якщо навіть так не 
виходить – навіщо обіцяти? Попе-
реджувати потрібно точно не за 
2–3 дні до відключення, а хоча б 
за місяць, тоді ще плани мож-
ливо відкорегувати. Мінімальні 
зарплати працівників водока-
налу, які повинні страйкувати, 
щоб підвищились зарплати, є 
сумнів, що після підняття тари-
фів заробітні плати збільшаться. 
Цього більш ніж достатньо, щоб 
розірвати контракт з таким керів-
ництвом. Підтримайте петицію. 
Будемо гуртуватися!» – йдеться 
у тексті петиції.

Автор наступної петиції 
звертається до чиновників з про-
ханням впровадити викладання 
предмету «Основи християнської 
етики».

Житомирянин Сергій Зав’язун 
переконаний, що для забезпечен-
ня прав і свобод дітей та молоді 
на вільний світоглядний вибір 
держава повинна створити на-
лежні умови (Конституція Укра-
їни, ст. 11, 35; Конвенція ООН про 
права дитини, ст. 14, 17, 28, 29).

«Сьогодні Україна переживає 
важкі випробування – військову 
агресію, духовну та культурну 
кризу. Без духовного відроджен-
ня суспільства на християнських 
цінностях неможливо мріяти про 
побудову суверенної, гуманної, 
цивілізованої та правової дер-
жави. Особливо діти та молодь, 
не маючи християнських духо-
вних орієнтирів, знаходяться під 
гнітючою дією важких обставин 
у державі. На дітей небезпечно 
впливають такі речі, як певна Ін-
тернет-інформація, яка отруює 

і буквально вбиває молоді душі, 
а також такі негативні явища, 
як наркоманія, алкоголь, булінг, 
суїцидальні впливи та ін. Тільки 
розуміння, що є добро, а що зло, 
зможе захистити молоді душі від 
вбивчого впливу середовища. Ви-
хована ж на християнських мо-
ральних цінностях молодь зможе 
сама впливати і змінювати це 
середовище на краще», – вважає 
автор петиції.

Житель міста не розуміє, як 
сьогодні молодим людям зроби-
ти свідомий світоглядний вибір, 
якщо не орієнтуватися в тих на-
прямках, між якими вони мають 
вибрати.

«Діти мають право на отри-
мання світоглядної інформації, 
а який зробити вибір – це вже їх 
рішення. Виклик сьогодення – це 
об’єднати зусилля батьків та спе-
ціалістів у вихованні молоді. Крім 

того, християнська мораль не тіль-
ки плекає певні норми поведінки, 
але й виховує людину у любові 
до своєї землі та родини. А ще 
християнська етика – це здорова 
альтернатива гендерній політиці, 
яка останнім часом досить агре-
сивно нав’язується. Тим більше, що 
християнська мораль має великі 
корені та традиції на нашій землі 
(більше тисячі років християнства). 

І відступлення від цих цінностей 
призводить до розбещеності та 
втрати моралі. Практика викла-
дання світоглядних предметів 
у середніх школах повністю від-
повідає стандартам Ради Європи. 
Дослідження Ради Європи конста-
тує, що у всіх країнах Європи, крім 
Франції, вивчення релігії, а саме 
християнства, є обов’язковим 
у школах. Однак і Франція планує 
повернутися до цієї практики», – 
йдеться у тексті петиції.

З огляду на вищесказане ав-
тор Сергій Зав’язун зазначає, що 
на підставі статей 43, 49 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» звертається до 
депутатів м. Житомира прийняти 
рішення:

• Запровадити викладання 
предмету «Основи християнської 
етики» у навчальних закладах усіх 
рівнів акредитації у м. Житомирі 

як обов’язкового, в обсязі 1 година 
на тиждень;

• Формувати християнський 
світогляд при викладанні предме-
тів природничого спрямування;

• Направити звернення депу-
татів м. Житомира про запрова-
дження світоглядного предмету 
«Основи християнської етики» 
як обов’язкового у навчальних 
закладах усіх рівнів акредитації 

до Верховної Ради 
України та Мініс-
терства освіти і на-
уки України;

•  С т в о р и т и 
певні інформацій-
ні площадки із за-
лученням фахівців 
для роз’яснення та 
дискусії по вищезаз-
наченим питанням. 
Вивчити наявний 
досвід викладання 
предмету «Основи 
християнської ети-
ки» у інших облас-

тях та містах України.
Опублікована дана петиція 

була 21 вересня. За п’ять днів її 
підтримали 127 людей (50,8%). 
Наразі збір підписів триває. Зали-
шилось ще 86 днів до завершення 
голосування.

Натомість, 14 вересня на сайті 
міської ради була опублікована 
інша петиція, у якій житомиря-
нин просив не допустити вивчен-
ня у школах релігійних предметів. 
Зокрема, заборонити політичним 
силам виступати від імені грома-
ди із закликами запровадити ви-
вчення у школах християнської 
етики. Автор Дмитро Громико 
вважає, що для формування сві-
тогляду дітей на релігію є інші 
спеціалізовані установи (церкви 
тощо), до того ж не слід забувати, 
що оплата праці вчителів у будь-
якому разі іде з податків виборців 
і використання їх у інших напрям-
ках (наприклад, на ті самі ремон-
ти у класах чи харчування дітей 
у школах) є більш доцільним, 
ніж вивчання будь-яких «релігій-
них етик» у школах». Станом на 
25 вересня ця петиція набрала 217 
голосів (86,8%). Нагадаємо, 12 ве-
ресня відбулося засідання сесії 
Житомирської обласної ради, під 
час якої депутати облради напра-
вили звернення до Верховної Ради 
щодо впровадження у навчальний 
процес шкіл дисципліни «Хрис-
тиянська етика».
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Коней на переправі  
не міняють! А директорів?

Микола Корзун

Питання про за-
міну директорів 
житомирських шкіл 
виникло не сьогодні 
і не вчора, бо потре-
ба в оновленні ке-
рівних педагогічних 
кадрів сьогодні є 
актуальною не лише 
у Житомирі, але й 
у інших містах, де 
школами та гімназі-
ями керують вчите-
лі- пенсіонери.

Взагалі українське зако -
нодавство нічого не каже про 
необхідність заміни пенсіо-
нерів на тій чи іншій посаді, 
а освітянська галузь сьогодні 
укомплектована пенсіонерами 
на одну чверть свого кадрово-
го складу. Фахівці кажуть, що 
молодь, яка завершує навчання 
у вузах, не хоче йти працювати 
до школи. Через низьку опла-
ту праці, а ще точніше – через 
вкрай складний характер ро-
боти. Тому й «викручуються» 
школи за допомогою ветеранів 
педагогічної праці, яким також 
прожити на одну пенсію від-
верто важко.

Але все ж таки про заміну 
директорів шкіл, гімназій та 
ліцеїв. Своєрідним імпульсом 
для розмови на цю тему став 
коментар мера Житомира на 
недавньому брифінгу у міській 
раді. 18 вересня Сергій Сухом-
лин зауважив, що вже на най-
ближчій сесії Житомирської 
міської ради, яка відбудеться 
27 вересня 2018 року, депутати 
мають прийняти рішення щодо 
положення про конкурс для ди-
ректорів освітянських установ 
у місті Житомирі. Після тако-
го рішення (мер сподівається, 
що воно буде ухвалене) процес 
призначення директорів шкіл 
та гімназій проходитиме у Жи-
томирі через конкурс, на якому 
кандидат на посаду директо-
ра має виявити себе не лише 
відмінним педагогом, але й не 
менш вправним господарником. 
Сьогодні у Житомирі вакант-
ними є дві посади директорів 
освітянських установ. Обидві 
директорки начебто вже на-
писали заяви на звільнення 
з посади, але яким чином на їх 
місце призначать нових керів-

ників, це, як кажуть, сьогодні 
питання з питань. За законом 
або якщо так, як було раніше, 
то мер Житомира мав би своїм 
розпорядженням призначити 
людину із відповідними квалі-
фікаційними характеристиками 
на посаду директора школи чи 
ліцею. Але якщо вже мова за-
йшла про конкурс та укладання 
контракту із працівником на 
певний термін, то тут запитань 
набагато більше.

По-перше, Положення про 
конкурс з визначення керівників 
навчальних закладів, яке Жито-
мирська міська рада збирається 
ухвалити на своїй черговій сесії, 
може бути потрібним і зако-
нодавчо бездоганним лише за 
умови змін у законодавстві про 
освіту. Такі зміни насправді вже 
підготовлені, але ще не ухвале-
ні Верховною Радою України. 
Для чого Житомиру виявляти 
ініціативу і обганяти всю Укра-
їну? Якщо лише для того, щоб 
оновити директорський склад 
більшості навчальних закладів 
Житомира, то для цього є дуже 
багато інших методів. Зрештою, 
людина, яка досягла більше 
шістдесяти років, прекрасно 
зрозуміє вчасно отриману «по-
раду» чи «настанову-рекоменда-
цію» від начальства, яке не лише 
призначає директора того чи 
іншого освітянського закладу, 
але й здатне потужно впливати 
на його роботу. Отож, із дирек-
торами, які досягли поважного 
пенсійного віку, маючи по 65, по 
70, а іноді й по 75 років, варто 
працювати. Зрозуміло, мер Жи-
томира, як людина із званням 
«інноватора», неабияк пережи-
ває та бідкається тим, що у по-
ловині шкіл та гімназій міста 
директори є пенсіонерами. А це, 
за логікою Сергія Сухомлина, 
означає, що нову українську 
школу та новий освітянський 
простір педагоги, обтяжені ще 
радянським минулим, навряд 
чи збудують. Ось тому у мера 
Житомира і виникла потреба 
у тому, щоб розповісти жито-
мирянам про проблему омоло-
дження керівництва шкіл під 
час своєї чергової зустрічі із 
журналістами.

Варто зауважити, що комен-
тар Сергія Сухомлина стосовно 
омолодження керівних педаго-
гічних кадрів неабияк збудив 
громадську думку житомирян. 
Звісно, першими відгукнули-
ся педагоги гімназії № 3, яка 
у коментарях мера Житомира 
називалася найбільш осучас-
неною гімназією міста. Мер 
прямо і відверто не казав про 
те, що директора гімназії варто 

негайно звільняти через пен-
сійний вік, але знову ж таки 
згадка про конкурс, на якому 
визначатимуться нові керівники 
освітянських установ, зробила 
своє. Тепер педагоги гімназії 
впевнені, що оновлення освітян-
ських кадрів у Житомирі якщо 
й розпочнеться, то – якраз із їх 
закладу. Ситуація видається 
ненормальною і за законами 
мистецтва піару (піар –  це 
якраз мистецтво налагоджувати 
зв’язки із громадськістю), коли 
мер Житомира мав би чітко та 
детально розтлумачити свою 
позицію, свої наміри чи хоча б 
своє бачення майбутніх змін не 
лише на «капітанському мости-
ку» ряду житомирських шкіл, 
гімназій та ліцеїв, але й взагалі 
у галузі житомирської освіти. 
Адже не секрет, що освіта у Жи-
томирі вже давно перебуває на 
задвірках суспільної уваги, а де-
путати Житомирської міської 
ради вже років із 12 (а можли-
во – й більше) взагалі не обгово-
рювали ситуації в освітянській 
галузі Житомира. Адже питан-
ня про побудову чи утеплення 
шкільного приміщення, про 
оснащення шкільного подвір’я, 
про заміну даху школи чи гім-
назії аж ніяк не може замінити 
важливість обговорення ситу-
ації, наприклад, із станом ви-
ховної роботи у школах міста 
або ж із ситуацією у керівній 
ланці міської освіти. У Жито-
мирі півроку тому був випадок, 
коли педагоги та представни-

ки освітянської профспілки 
прийшли на сесію міськради 
із лозунгами та транспаранта-
ми, але те дійство виглядало 
лише, як погано облаштований 
мітинг, і ніхто так до ладу не 
зрозумів, що ж саме сталося. 
Щоправда, мерія після такого 
мітингового прояву освітянської 
активності взялася за перетво-
рення управління освіти на де-
партамент. Сьогодні, до речі, 
департамент вже створений, але 
у чому його інноваційна суть, 
навряд чи хто-небуть знає або 
здогадується. До речі, якраз із 
кадрового оновлення департа-
менту освіти мер міста і мав 
би розпочинати проведення 
освітянсько-управлінських кон-
курсів у Житомирі. Бо ж про 
які педагогічно-управлінські 
інновації у галузі освіти міста 
може йти мова, якщо половина 
працівників департаменту вже 
пенсіонери?

Загалом, ситуація, яка ви-
никла або, якщо точніше – про-
явилася дещо несподіваним ко-
ментарем мера Житомира щодо 
змін в освіті міста, є закономір-
ною. Зрозуміло, що керівництво 
шкіл треба омолоджувати. 
Зрозуміло, що реформування 
школи в Україні стосується не 
лише парт і меблів у школах та 
гімназіях. І навіть рівень знань, 
який продемонстрували випус-
кники житомирських шкіл під 
час минулорічного ЗНО, не може 
бути остаточним вердиктом чи 
хоча б підставою для вчинення 

певних висновків. Реформа шко-
ли (власне, як будь-яка реформа 
в суспільстві) має розпочина-
тися із спілкування, із діалогу, 
із вивчення думки людей про 
ситуацію, про явище чи стан 
справ у галузі. Адже для цього 
є не лише сесії Житомирської 
міської ради, але й подібні сесії 
Корольовської та Богунської ра-
йонних рад. Зрештою, щороку 
напередодні 1 вересня прохо-
дять традиційно звичні серп-
неві педагогічні конференції, 
на яких сьогодні у Житомирі 
чомусь не прийнято порушу-
вати важливі проблеми (а то 
й «хвороби»), які дошкуляють 
освітянам міста. І тут, наче грім 
серед ясного неба, лунає заклик 
або то вже наче й попередження 
від Сергія Сухомлина: «Педагоги, 
увага, конкурс!». Зрозуміло – це 
проблема! І її доведеться вирі-
шувати. Тепер вже напевно. Але 
для початку варто було б все ж 
таки з’ясувати одну важливу 
річ: а у чому ж полягає суть но-
вої української школи? Бо хоча 
й часто вживають нині модну 
абревіатуру НУШ, але, схоже, 
що не всі однаково розуміють 
її значення. От хоча б із такого 
простого завдання, як звірити 
свої реформаторські диспозиції 
із ситуацією у школах та гімназі-
ях Житомира, сьогодні й бажано 
розпочинати справжню рефор-
му. Тоді досить швидко можна 
буде переконатися у тому, де, 
кого і коли у Житомирі треба 
міняти. Звісно ж – на посадах!
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Рейдерські маневри:  
а хто запитав у селян?

Вікторія Суворова

Штучне розхи-
тування ситуації 
навколо заводу 
ТОВ «Аскона-Пів-
день» з виробництва 
будівельних матеріа-
лів ТМ ANSERGLOB, 
що розташований 
у селі Довжик, і далі 
продовжує демон-
струвати всі ознаки 
замовності.

Очевидно, що політичний 
виборчий сезон набув хворо-
бливого осіннього загострення, 
оскільки тільки в нездоровій уяві 
режисерів багатосерійної розі-
граної комедії могло вкластися 
спростовувати очевидне.

Черговий фарс псевдопред-
ставників «занепокоєної гро-
мадськості», затіяний під час 
сесії Житомирської обласної 
ради з лозунгами про нібито 
знищений ліс під приводом 
розширення промислового 
виробництва, не отримав очі-
куваної уваги, тому після пус-
топорожнього галасу «шапіто» 
мусили згорнути. Щоправда, 
перед тим купка горлопанів 
попозувала, колективно сфото-
графувалася біля заблокованої 
трибуни і з почуттям викона-
ного обов’язку вшилася із зали, 
не напружуючись дочекатися 
розгляду такого «болючого» для 
них питання. А навіщо? За про-
довження ж не приплатили…

Відтак без відповіді, зате з ар-
гументами «не полишати бороть-
би» і витворити черговий кульбіт 
на замовлення та скосити ще гро-
шенят. Так само їм абсолютно 

байдуже до публічно спростова-
ної поширеної ними інформації 
про нібито причетність «Аско-
ни-Південь» до знищення лісів, 
забруднення довкілля і ще низки 
інших висунутих гріхів, якими 
вони вправно маніпулюють під 
дудку рейдерів. Про що замов-
ляють, про те й заливають. На-
справді ж таким псевдопатріотам 
абсолютно байдуже до думки та 
долі простих людей, яких вони 
нібито захищають з піною біля 
рота. Хто муляє їм око, виводячи 
з душевної рівноваги? Той, хто 
законно працює, дає легальну 
роботу та гарантує соціальний 
захист місцевим жителям, хто 
розбудовує сучасне екологічно 
чисте європейського рівня вироб-
ництво, впорядковує територію, 
допомагає людям. За своїми про-
плаченими пафосними балач-
ками та гаслами мітингарі про 
справжні людські негаразди на-
віть не думають. Їм і на думку не 
спадає комусь реально зарадити.

Натомість для «Аскони-Пів-
день» доброчинність є не про-
сто ознакою соціально відпо-
відального бізнесу, а життєвим 
кредо кожного працівника на 
великому виробництві. Добро 
не вимірюється грошима. Воно 
залежить від виховання, здат-
ності співпереживати. Тож не 
високі нагороди за благодій-
ність є найціннішими, а таких 
у «Аскони» за роки діяльності 
чимало, а саме – тепле та душев-
не спілкування з тими, до кого 
прийшов з відкритим серцем, 
добрим словом і, вже традицій-
но, – не з порожніми руками. 
А ще зігрівають численні листи 
вдячності від простих людей, 
котрим стали в нагоді у важкий 
період у житті. Днями ще один 
лист вдячності надійшов на адре-
су колективу «Аскони-Південь» 
від жителів села Довжик. Його 
підписали близько сотні селян. 
Люди різного віку, соціальних 
верств дякують підприємству. 

І за робочі місця з гідною зарп-
латнею, адже майже півтори 
сотні місцевих жителів мають 
можливість упевнено дивитися 
в завтрашній день, забезпечу-
вати сім'ї. Дякують селяни й за 
можливість бути упевненими 
в безпеці виробництва завдяки 
дотриманню підприємством 
справді європейських стандартів.

Порядок, благоустрій при-
леглої до заводу території ство-
рюють неймовірну атмосферу, 
затишок у сільській місцевості. 
Втім, підприємство вважає за 
обов’язок навести красу не тільки 
в себе, а й взяти участь у ремонті 
сільських під’їзних шляхів. Для 
безпечного в’їзду в село на пе-
рехресті встановили світлофор, 
відновили зовнішнє освітлення 
головної вулиці, облаштували 

для дітлахів ігровий майданчик.
У безпосередній близькості 

до підприємства розташований 
меморіал загиблим воїнам, над 
яким заводчани взяли шефство. 
А ще допомагають місцевій фут-
больній команді, дбають про здо-
ровий спосіб життя молоді.

Глибока повага проявляється 
й до підопічних Житомирського 
геріатричного пансіонату, в тому 
числі завдяки покращенню умов 
їх перебування у цьому закладі. 
Будинку для одиноких літніх лю-
дей підприємство допомагало 
будівельними матеріалами. Про 
все це теплими словами вдячнос-
ті відгукуються в листі жителі 
Довжика. Прихожани місцевої 
церкви проникливо згадують 
безцінну допомогу підприємства 
у відновленні дзвіниці, а також 

збудовану поруч із підприєм-
ством капличку.

Жителі Довжика висловлю-
ють сподівання на те, що бю-
джетоутворююче підприємство, 
яке, без сумніву, вважається їх 
цінним надбанням, в тому числі 
завдяки соціальній відповідаль-
ності цього головного інвестора 
громади, і надалі буде проявляти 
таку ж підвищену увагу до по-
треб місцевих жителів і працю-
ватиме на благо територіальної 
громади, на нарощування ї ї 
економічної спроможності та 
благополуччя місцевих жителів. 
Присутність поряд стабільно 
працюючого виробництва в наш 
непростий час додає захищеності 
та упевненості в тому, що інтер-
еси, потреби та голос громади 
завжди будуть почутими.
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Відпустка для осіб  
з інвалідністю

До Романівського бюро 
правової допомоги звернув-
ся Ілля Андрієвський (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань, – прим.автора). 
Чоловіка цікавило, яка три-
валість відпустки для осіб 
з інвалідністю. Роз’яснення, 
в межах проекту «Я маю 
право!», надали фахівці Ро-
манівського бюро правової 
допомоги.

Питання надання та три-
валості відпусток регулю-
ються Кодексом законів про 
працю України та Законом 
України «Про відпустки».

Щорічна основна відпуст-
ка надається працівникам 
тривалістю не менш як 24 
календарних дні за відпра-
цьований робочий рік, який 
відлічується з дня укладення 
трудового договору.

Законодавчо передбаче-
но, що особам з інвалідністю 
I і II груп надається щорічна 
основна відпустка трива-
лістю 30 календарних днів, 
а особам з інвалідністю III 
групи – 26 календарних днів 
(ст. 6 ЗУ «Про відпустки»).

Положення ціє ї  статт і 
щодо тривалості щорічної 
основної відпустки не по-
ширюються на працівників, 
тривалість відпустки яким 
установлюється іншими ак-
тами законодавства, проте 
тривалість їхньої відпустки 
не може бути меншою за пе-
редбачену законодавством.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консульта-
цією звертайтесь до місце-
вих центрів та бюро право-
вої допомоги. Їх адреси та 
контакти ви можете знайти 
на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розді-
лі «Місцеві центри».

Більше інформації про 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» – 
на сайті pravo.minjust.gov.ua 
та за номером 0 800 213103 
(єдиний контакт-центр на-
дання безоплатної правової 
допомоги)

КОЛОНКА

Анастасія Ліберман

Вранці 18 вересня на 
території ТОВ «Жито-
мирський картонний 
комбінат» спалахнула 
масштабна пожежа – 
зайнявся склад готової 
продукції.

Керівництво комбінату розпо-
відає, що приблизно об 11.04 спра-
цювала система оповіщення про 
пожежну небезпеку. Працівники 
підприємства відразу зреагували та 
викликали рятувальників.

«Об 11.04 спрацювала система 
оповіщення про пожежну небез-
пеку. Ми одразу почали власними 
діями на неї реагувати, викликали 
пожежні розрахунки. Через 17 
хвилин приїхала перша пожежна 
машина і, на жаль, виявилась не-
здатною здійснювати будь-які дії 
через технічні поломки. В цілому 
на комбінат заїхало 9 пожежних 
машин, і три з них, на жаль, не змо-
гли працювати для пожежогасіння. 
На жодній з них, навіть із тих, які 
змогли працювати, не було засобів 
піногасіння, тобто піни не було, 
а тільки вода. І, на жаль, у нас також 
були перебої з водою (і в нас, і в по-
жежників) в самий розпал роботи 
по локалізації пожежі. Постраждало 
кілька тисяч квадратних метрів ви-
робничих територій. Пожежа розпо-
чалась на складських приміщеннях 
цеху литої тари. Зайнялась стеля, 
і головне завдання, яке ставили 

перед працівниками комбінату та 
перед пожежними, – локалізувати 
пожежу і не дати їй розгорітись на 
сусідні цехові приміщення», – роз-
повів заступник директора ЖКК 
Ярослав Павловський.

Зі свого боку житомирські ряту-
вальники пояснили, в чому причина 
довгого приборкування вогню. За 
офіційними даними, для локалізації 
та гасіння пожежі було задіяно 15 
одиниць техніки та 75 житомир-
ських рятувальників.

«Керівництво комбінату ствер-
джує, що про пожежу стало відомо 
об 11.04, коли спрацювала система 
оповіщення про пожежну небез-
пеку. Однак працівники підприєм-
ства не одразу викликали підроз-
діли ДСНС, розраховували на свої 
сили. І коли зрозуміли, що пожежа 
набула загрозливих масштабів, об 
11.20 звернулися за допомогою до 
рятувальників. А дорогоцінний час 
було згаяно», – йдеться у повідомлен-
ні прес-служби ДСНС.

Вже через 5 хвилин після пові-
домлення до місця події прибули 
перші відділення вогнеборців другої 
пожежної частини. Полум’я охопи-
ло склад готової продукції, щільно 
завантажений папером в рулонах 
та лотками для яєць. Під впливом 
високої температури утворилися 
отвори, через які продукти згорян-
ня потрапили на покрівлю. Вогонь 
миттєво розповсюджувався по її 
дерев’яних конструкціях, які не були 
просочені вогнетривким розчином.

«Того дня на ліквідацію пожежі 
на місце події за підвищеним номе-
ром виклику були спрямовані ряту-
вальні відділення усіх частин Жи-
томира та району, а сили та засоби 
постійно нарощувалися упродовж 

усієї доби, починаючи від пожеж-
них автоцистерн, автопідйомників 
і закінчуючи автомобілем швидкої 
допомоги, адже від тривалої роботи 
в задимленому середовищі ряту-
вальникам довелося звертатися за 
медичною допомогою. Загалом на 
гасіння задіяли понад 15 одиниць 
техніки та близько 75 рятувальників. 
О 13.40 пожежу вдалося локалізува-
ти та о 6 годині ранку – ліквідувати. 
Безліч версій у соцмережах від «про-
фесіоналів» у гасінні пожеж змушу-
ють рятувальників наголосити, що 
піна для гасіння виробів з паперу 
не використовується, за допомо-
гою піни гасяться лише загоряння 
паливно-мастильних матеріалів та 
пожежі в закритих приміщеннях, 
кабельних тунелях», – пояснюють 
рятувальники.

«Тому була застосована вода з до-
даванням піноутворювача в якості 
змочувача для зменшення витрати 
води на гасіння», – розповів помічник 
начальника оперативно-координа-
ційного центру Управління ДСНС 
Максим Данчук.

Крім того, розповідають у ДСНС, 
існували й складнощі із забором 
води з пожежного гідранту через 
відсутність необхідного тиску у водо-
гінній мережі. Після звернення на 
водоканал його було піднято, але все 
одно тиск був недостатнім.

«Гасіння ускладнювалось ще 
тим, що на території була лише одна 
водойма, під’їзд до неї був усклад-
нений. Водойма знаходиться дуже 
низько, а наші машини можуть за-
брати воду максимум з 7 м висоти. 
Спільними зусиллями було розчи-
щено місце біля водойми, що дало 
змогу встановити два пожежних 
автомобілі, прокласти магістральні 

рукавні лінії та забезпечити безпере-
бійну подачу достатньої кількості 
води для гасіння пожежі», – пояснив 
Максим Данчук.

О 6 ранку наступного дня по-
жежу вдалося ліквідувати. І ще 
знадобилося чимало часу на роз-
бирання та проливку конструктив-
них елементів будівлі для виявлення 
скритих осередків горіння.

Загалом внаслідок пожежі 
вигоріла готова продукція всере-
дині складу на площі 800 кв. м та 
покрівля, пошкоджені кабінети 
в адмінбудівлі. Врятовано 2 цехи 
з обладнанням.

«Велика площа пожежі та 
значні матеріальні втрати – це 
наслідки невиконання посадови-
ми особами підприємства вимог 
керівних документів з питань по-
жежної безпеки. До речі, тільки 
в п’ятницю, 14 вересня, інспектор-
ським складом Управління ДСНС 
України у Житомирській області 
була завершена планова перевірка 
зазначеного об’єкта. За результа-
тами керівництву комбінату вру-
чили акт, в якому і було вказано 
про необхідність проведення про-
сочення дерев’яних конструкцій, 
зменшення пожежного наванта-
ження у складі готової продукції, 
очищення території, у тому числі 
і водойми від горючого сміття, що 
перешкоджало забору води та віль-
ному пересуванню по території», – 
зауважують рятувальники.

Крім того, в акті зазначалось 
і про необхідність обладнання 
автоматичними системами проти-
пожежного захисту для швидкого 
виявлення, гасіння та автоматичної 
передачі сигналу про загоряння на 
пульт пожежної частини.

Анастасія Ліберман

Запропонував це 
один із членів ви-
конкому на засіданні 
комітету під час обго-
ворення питання про 
затвердження фінан-
сового плану КП УАШ 
на 2019 рік.

Зокрема, член виконкому Руслан 
Годований зазначив: якщо підпри-
ємство не ремонтує ями, то потріб-
но хоча б обмальовувати аварійні 
ділянки люмінісцентною фарбою. 
«Можна ями обмалювати фарбою, 
щоб їх хоч видно було. Так, як це 
зробили активісти на вулиці Домб-
ровського. Завдяки фарбі буде зручно 
водіям бачити проблемні частини 
дорожнього покриття», – заявив член 
комітету Руслан Годований.

Зі свого боку начальник КП 
УАШ Сергій Янушевич повідомив 

присутнім на засіданні міськви-
конкому про те, що на сьогодні по 
вулиці Домбровського вже повністю 
ліквідована ямковість.

Він також додав: «Підходить до 
завершення ремонт дороги біля Бо-
гунського мосту, де ще три місяці 
тому зняли верхній шар асфальту». 
Крім того, за словами керівника КП 
УАШ, найближчим часом почнеть-
ся ремонт на вул. Корольова, а на 
Новопівнічній комунальне підпри-
ємство буде завершувати ремонт 
дороги своїми силами.

«По вулиці Новопівнічній робо-
ти розпочала фірма «Асфальт плюс», 
вони асфальт зняли і пішли на інші 
об’єкти, а цей не завершили. Ми пла-
нуємо зробити цю ділянку своїми 
силами. За роботу підрядникам не 
заплатили. Найближчим часом ву-
лиця Новопівнічна буде зроблена», – 
зазначив Сергій Янушевич.

За затвердження фінансового 
плану комунального підприємства 
УАШ на наступний рік проголосу-
вали 17 з 18 присутніх членів викон-
кому (всього у складі виконкому 25).

Резонансна пожежа  
на картонному комбінаті: 
наслідки та офіційна версія

Обережно, ямковість: міська 
влада пропонує фарбою позначити 
проблемні місця на дорогах
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                 Новий центр   реабілітації АТОвців 
чи ширма з відмивання   мільйонів з бюджету

Тарас Боросовський

Перетворення при-
міщень колишньої 
туристичної бази 
«Лісовий берег» у ком-
фортний центр для 
інвалідів та учасників 
АТО, за словами голо-
ви Житомирської 
ОДА, є справою честі.

Оглянувши реконструкцію, 
народні депутати з бюджетного 
комітету Верховної Ради назвали 
майбутній центр «житомирською 
Феофанією». Проте, витративши 
більше двох десятків мільйонів 
гривень, область може залиши-
тися без грошей і без центру 
реабілітації. Розхвалена будівля 
визнана приватною власністю 
дочірнього підприємства «Ук-
рпрофтур», що залишає примар-
ним подальше майбутнє роботи 
розхваленого центру.

Втрачене державне майно
Історія «Лісового берегу» роз-

починається в далекому 1973-му 
році, коли на березі Тетерева 
з’являється туристична база. Збу-
довані господарським способом 
дерев’яні корпуси в той час нале-
жали Житомирській обласній раді 
по туризму. У 1991 році Федерація 
незалежних (саме так вона назива-
лась у той час) профспілок України 
разом з Фондом соціального захис-
ту створює акціонерне товариство 
«Укрпрофтур». У його власність 
передаються десятки збудованих 
у радянські часи туристичних баз 
та готелів, включно з «Лісовим 
берегом».

У 1997 році Фонд держмайна 
України намагався визнати утво-
рення «Укрпрофтуру» неправомір-
ним. Проте Вищий арбітражний 
суд став на бік приватної структу-
ри. Того ж року туристична база 
«Лісовий берег» реєструється об-
ласним інвентаризаційним бюро 
на праві власності за «Житомирту-
ристом», дочірнім підприємством 
«Укрпрофтуру». У 2001 році викон-
ком Житомирської міської ради ви-
дає «Житомиртуристу» свідоцтво 
про право колективної власності на 
майно. Примітно, що підставою 
для його появи вказується рішення 
№ 1072 від 21 грудня 1972 року. Од-
нак у документі замість згадки про 
туристичну базу міститься лише 
список представлених до нагород 

матерів-героїнь.
Починаючи з 2011 року, Гене-

ральна прокуратура розпочала 
масову кампанію з повернення 
в державну власність майна ко-
лишніх радянських профспілок. 
У вересні 2012 року Фонду дер-
жавного майна навіть вдалося за 
собою зареєструвати право влас-
ності на базу «Лісовий берег». Але 
рішення Господарського суду Жи-
томирської області, яке слугувало 
підставою для проведення реє-
страції, не набуло законної сили. 
І в липні 2016 року туристична 
база по вул. Чуднівське шосе, 1 
знову повертається дочірньому 
підприємству «Укрпрофтуру». 
Підставою зазначається все те ж 
рішення виконавчого комітету 
з відомим списком матерів-геро-
їнь. Згідно з витягом, відповідний 
запис до державного реєстру не-
рухомості вносив Євген Баренко, 
який на сьогодні керує реєстра-
ційним відділом Житомирської 
міської ради.

– Якщо такі реєстраційні дії 
мали місце, вони виконувалися згід-
но з законом та жодних порушень 
в цьому не може бути, – повідомив 
у коментарі пан Баренко.

Проте остаточну крапку в бо-
ротьбі за 7 847 кв. м приміщень 
ставити було зарано. Починаючи 
з осені 2016 року, прокуратура 
Житомирської області та Фонд 
держмайна взялися в черговий раз 
доказувати незаконність їх пере-
ходу в приватні руки.

Халатність чи підробка
Не дочікуючись остаточного 

рішення Феміди, Житомирська 
облдержадміністрація вирішила 

ініціювати реконструкцію будівлі 
«із застосуванням енергозберіга-
ючих технологій». За проектом 
на утеплення фасаду, заміну ві-
кон і дверей та інженерні мережі 
у 2017 році передбачали витратити 
13,44 млн грн. При цьому осно-
вну частку коштів запланували 
отримати з держбюджету, по-
давши проект на фінансування 
до Державного фонду регіональ-
ного розвитку. Ігноруючи власні 
вимоги до подачі документів на 
обласний конкурс до 29 березня, 
необхідну проектно-кошторисну 
документацію по реконструкції по-
годили лише 11 травня. За 2 тижні 
міжвідомча комісія Мінрегіонбуду 
підтримує надання урядом з дер-
жавного бюджету понад 9 млн грн. 
Ще 4 млн грн зобов’язалася виді-
лити обласна рада.

Серед поданих документів 

віднаходимо довідку, підписану 
директором департаменту містобу-
дування та архітектури Житомир-
ської ОДА. В ній Роман Щебетов 
стверджує, що фінансуватиметься 
«об’єкт комунальної власності Жи-
томирської обласної ради». Жод-
ного витягу або ж підтвердження 
щодо володіння обласною радою 
будівлею по вул. Чуднівське шосе, 
1 не наводиться.

На початку липня 2017 року 
оголошується тендер, в якому бе-
руть участь два учасники. Нижчу 
пропозицію ТОВ «Комфорт-Буд» 
відхиляють через наявність ряду 
невідповідностей. Перемогу здо-
буває ТОВ «Тетерів Будпроект» 
з пропозицією у 12,3 млн грн.

Підписавши 21 серпня договір, 
через 19 днів від департаменту міс-
тобудування та архітектури підряд-
ник отримує аванс у 3,69 млн грн. 
У наступні три місяці нічого не 

робиться, і лише в грудні «Тетерів 
Будпроект» звітує про виконання 
одночасно всіх робіт. У кінці року 
департамент декількома платежа-
ми виплачує за актами виконаних 
робіт решту – 8,61 млн грн.

Проте навіть на сайті проектів 
ДФРР знаходимо звіти про вико-
нання проекту, де реконструкція 
будівлі триває аж до березня та 
квітня 2018 року.

Розчерком пера
Одночасно з магічно швидким 

виконанням робіт у стінах Жито-
мирської ОДА «народжується» 
досить оригінальний документ. 
Ігор Гундич власним підписом 
22 грудня 2017 року приймає 
у власність облдержадміністрації 
весь комплекс будівель вже фактич-
но реконструйованої колишньої 
туристичної бази.

Як свідчить інформація на 
офіційному сайту ОДА, текст 
підписаного документа з’явився 
25 грудня 2017 р. Тобто через два 
дні після підписання. Однак ко-
жен бажаючий може завантажи-
ти документ і, заглянувши у його 
властивості, знайти інформацію 
про автора та дату створення до-
кумента. За авторством o.gritsenko 
стоїть головний спеціаліст відді-
лу діловодства та документообігу 
Оксана Гриценко. З точністю до 
хвилини збережена інформація 
про підготовку нею з 10–33 до 11–
02 3 січня 2018 року даного доку-
мента. Тобто на офіційному сайті 
розпорядження мало б з’явитися 
не раніше опівдня 3 січня, а не 
25 грудня, як це зазначено.

Проте фактично текст розпо-
рядження приховували впродовж 
8 місяців. Про це свідчать й збере-
жені копії архіву сторінки, де ви 

знайдете усі, окрім даного розпо-
рядження. Станом на липень ді-
знатися текст розпорядження мені 
вдалося лише після направлення 
інформаційного запиту.

Навіщо так ретельно прихо-
вувати всього лише один доку-
мент впродовж всього цього часу? 
Тому що рішення про прийняття 
у власність керівник ОДА при-
йняв самочинно без жодних на 
те підстав.

– Ви ж самі бачите, як могло 
дочірнє підприємство «Укпрофту-
ру» стати власником туристичної 
бази за рішенням 1972 року про на-
городження матерів-героїнь, – по-
яснює в коментарі заступник голо-
ви Житомирської ОДА Олексій 
Ясюнецький. – Обласна державна 
адміністрація як особа, яка має 
право здійснювати право власнос-
ті держави. Ми (ред. – ОДА) зна-

РОЗСЛІДУВАННЯ

 На фото зліва-направо: керівник управління охорони здоров’я 
     ОДА Микола Суслик, депутат обласної ради Анатолій Подік, 
     голова Житомирскої ОДА Ігор Гундич

 Скріншот з Розпорядження № 513 від 22.12.2017
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                 Новий центр   реабілітації АТОвців 
чи ширма з відмивання   мільйонів з бюджету

ли, що це наше, але право не було 
оформлене. Ми оформили право 
(ред, – власності) за державою!

Поспішаючи якнайшвидше 
захистити інтереси держави, об-
лдержадміністрація вирішила 
не чекати на остаточне рішення 
з цього приводу від Верховного 
суду. Постановляючи своє рі-
шення, суд відмовив у скасуванні 
свідоцтва від 2001 року на право 
власності за дочірнім підприєм-
ством «Укрпрофтур». Незважаючи 
на визнання судами порушень при 
оформленні будівель у приватну 
власність, прокуратура та Фонд 
держмайна пропустили всі тер-
міни з витребування майна у во-
лодіння держави.

Однак реальним мотивом для 
прийняття розпорядження, ско-
ріш за все, стала вкрай нагальна 
потреба щодо наявності правовста-
новлюючих документів для пере-
рахування виконавцю 8,61 млн грн 
за виконані роботи.

– Для того, щоб витратити 
бюджетні кошти, в тому числі че-
рез тендер, об’єкт робіт повинен 
бути на балансі замовника. Устано-
ва проводить ці роботи за рахунок 
капітальних витрат, передбачених 
у кошторисі за відповідним кодом 
класифікації видатків бюджету 
(КЕКВ), – розповідає Мирослава При-
мак, юрист ініціативи «За чесний 
тендер». – Після завершення робіт 
збільшується первісна вартість 
об’єкта, тобто будівлі, протягом 
усього строку використання на 
вартість витрат із цього поліп-
шення. Таким чином, здійснити 
реконструкцію приміщення за ра-
хунок бюджетних коштів замовник 
може, якщо ця будівля перебуває 
у нього на балансі.

На підтвердження такої гіпо-
тези варто зауважити, що ані про-
куратурі Житомирської області, 
ані Фонду держмайна України 
в судах не вдалося визнати недій-
сним попередній запис про право 
власності на будівлі за дочірнім 
підприємством «Укрпрофтуру». 
Зі свого боку Житомирська ОДА 
за трохи більш як годину з почат-
ку робочого дня не лише видала 
розпорядження, а й о 10 год 18 
хв зареєструвала за собою право 
власності.

Для цього обрано не державну 
реєстраційну службу, а приватну 
регіональну філію Центру дер-
жавної реєстрації. Хоча на момент 
реєстрації попередній запис про 
володіння дочірнім підприємством 
«Укрпрофтур» нерухомістю ніхто 
не скасовував, після реєстрації цьо-
го ж майна за Житомирською ОДА 
жодної згадки про попереднього 

власника не залишилося. Начебто 
раніше цим майном ніколи ніхто 
не володів.

– Якби запис про власність 
«Укрпрофтуру» був, ні один держав-
ний реєстратор не зміг би внести 
реєстраційний запис, – зауважила 
начальник юридичного відділу об-
лдержадміністрації Ірина Демид-
чук. – Це ж рівноцінно, якщо б хтось 
прийшов з технічним паспортом та 
переоформив на себе чужу квартиру 
чи будівлю.

Нескінченні тендери
На цьому розтрата коштів 

з реконструкції приміщень по 
вул. Чуднівське шосе, 1 не зупи-
нилися. У травні поточного року 
обласний департамент містобуду-
вання та архітектури оголошує чер-
гову закупівлю на 8 млн грн з ре-
конструкції приміщень Обласного 
медичного центру вертебрології 
та реабілітації. Запропонувавши 
7,9 млн грн, переможцем даного 
тендеру в останній день травня 
знову стає все те ж товариство 
«Тетерів-Будпроект».

Не дочікуючись підписання 
договору, 5 червня з цим же ж 
підрядником департамент міс-
тобудування укладає ще один 
окремий договір. За 554 тис. грн 
без проведення тендеру по тому ж 

приміщенню замовляються додат-
кові ремонтні роботи.

На додаток, 16 серпня кому-
нальна установа «Обласний медич-
ний центр вертебрології та реабі-
літації», не оголошуючи відкритий 
тендер, заключає ще один прямий 
договір з «Тетерів-Будпроект». За-
плановано додатково витратити 
1,49 млн грн на ремонт їдальні, 
розташованої в центральному 
корпус і будівлі, яка підлягає ре-
конструкції за виграні ще в травні 
фірмою кошти.

– Той факт, що є два договори, 
укладені без процедури відкритих 
торгів та жодної інформації про змі-
ни до проектної документації, може 
свідчити про те, що договори від 
05.06.2018 року (на 554 917,20 грн.) 
та від 16.08.2018 року (на 1,4 млн.) 
укладені з недотриманням вимог 
законодавства, – переконана Мирос-
лава Примак, юрист ініціативи «За 
чесний тендер».

– Замовник не має права діли-
ти предмет закупівлі на частини 
з метою уникнення проведення 
процедури відкритих торгів або 
застосування даного Закону. Та пе-
ревірити те, що на окремі договори 
немає нової проектної документа-
ції (чи об’єктивного внесення змін 
до первісної проектної докумен-
тації), може аудиторська служба 

і, відповідно, встановити наявність 
чи відсутність порушення, – зазна-
чає юрист.

Окремої уваги заслуговують 
преференції для підрядника 
у вигляді попередньої оплати за 
матеріали та оплати практично 
всіх робіт. За графіком виконан-
ня робіт по виграній закупівлі на 
7,9 млн грн проплати встановлені 
упродовж 7 місяців.

Однак впродовж наступних 
після заключення договору днів 
підряднику сплачують спочатку 
30% авансу, а згодом протягом 
трьох наступних тижнів загалом 
7,83 млн з 7,9 млн грн. Тобто 99% 
суми від загальної вартості робіт.

– Умови оплати і наявність 
авансу встановлюються в договорі. 
Якщо аванс перераховується до ви-
конання робіт, то всі інші платежі 
можуть бути здійснені лише на 
підставі актів виконаних робіт. 
Таким чином, якщо оплата мала 
місце протягом 3 тижнів, то або 
роботи виконувались дуже швидко, 
або ж роботи почались раніше, що 
і сприяло їх швидкій оплаті, – пере-
конана юрист ініціативи «За чесний 
тендер» Мирослава Примак.

Редакція звернулася до ди-
ректора «Тетерів-Будпроект» 
Анатолія Бондюка і отримала від-
мову в будь-якому коментарі про 

роботу підприємства. З діючою 
власницею товариства Іриною 
Самсонюк також нам не вдалося 
поспілкуватися. Варто зазначити, 
що до лютого 2017 року власницею 
«Тетерів-Будпроект» вважалася 
Олена Подік, а її чоловік, депутат 
Житомирської обласної ради Ана-
толій Подік, раніше керував під-
приємством. При цьому чинний 
на сьогодні директор товариства 
працював водієм Анатолія Подіка, 
а Ірина Самсонюк й досі займає 
посаду бухгалтера. Можна при-
пустити, що депутат обласної ради 
продовжує впливати на роботу 
та неофіційно контролює роботу 
«Тетерів-Будпроекту», отримую-
чи як приватний підприємець за 
рахунок його роботи мільйонні 
прибутки. Не дивно, що саме Ана-
толій Подік з усіх депутатів Жито-
мирської обласної ради регулярно 
з’являється під час будівельних ро-
біт Обласного медичного центру 
вертебрології та реабілітації. Робо-
ти виконує, отримуючи мільйонні 
передоплати, виключно «Тетерів-
Будпроект».

Матеріал підготовлено в рам-
ках проекту «Сприяння прозорос-

ті влади у Західній Україні», що 
реалізовується ГО «Рівненський 

центр «Соціальне партнерство» 
за фінансової підтримки NED

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Департамент містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово -  комунального господарства
10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 12. Телефон (0412) 47-44-27, 47-43-60, факс 47-43-88, 47-43-86, 

електронна адреса www.odaguba@meta.ua

11.05.2017 № 03.3-  Ш

ДОВІДКА

по об’єкту «Реконструкція обласного медичного центру вертебрології і 
реабілітації за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівське шосе, 1 із 

застосуванням енергозберігаючих технологій»

КУ «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» 

Житомирської обласної ради, що знаходиться у м. Житомирі по 

вул. Чуднівське шосе, 1 є об’єктом комунальної власності Житомирської 

обласної ради.

Директор департаменту Р' ° ‘ Щебетов

 Фото витягу про право власності  
    на базу Лісовий берег від 13 вересня 2017 року

 Довідка про комунальну власність приміщень 
    ЛІсового берегу станом травень 2017 року
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Сантехніка посідає одне 
з найважливіших місць 
у домі. Від вибору сантехні-
ки залежить те, який ви-
гляд матиме ваша інтимна 
кімната, чи буде вам там 
комфортно і затишно.

Адже скільки виникає клопоту, коли 
тече кран, забивається ванна, не спускає 
унітаз або не працює умивальник. Аби 
уберегтися від таких неприємних сюрп-
ризів, варто вибирати сантехніку дуже 
ретельно. Сьогодні ринок пропонує ве-
ликий вибір сантехнічного обладнання, 
яке не просто створить комфорт в оселі, 

але й також прикрасить інтер'єр.
Як зробити правильний вибір і що 

необхідно взяти до уваги, вибираючи сан-
техніку, з'ясували журналісти «20 хвилин».

1. Спочатку вирішіть, що б ви хотіли 
бачити у себе на кухні, у ванній і вбиральні 
і якій колірній гамі ви віддаєте перевагу.

2. Заздалегідь зробіть виміри, аби 
легше було визначитися, сантехніка яких 
розмірів може поміститися у вашу ванну 
або кухню.

3. Необхідно накреслити схему сан-
технічної розводки і план розташування.

4. Порівняйте ціни на потрібні ви-
роби в будівельних супермаркетах та ін-
тернет-магазинах. Не бійтеся ставити про-
давцям-консультантам всі ваші запитання.

Обов'язково поцікавтеся умовами по-
купок у магазині. Якщо ви купуватимете 

кілька виробів в одному магазині, вам 
можуть надати знижку, а також зробити 
безкоштовну доставку товару.

Зверніть увагу:
• Дізнатися, що входить до комплекту 

виробу. Перевірте наявність всіх деталей.
• Обов'язково огляньте поверхні ви-

робів, щоб не було подряпин, відколів та 
інших пошкоджень.

• При покупці унітаза беріть моделі 
з круговим зливом, коли вода стікає по 
всьому ободку унітаза. Труби відведення 
мають бути під таким самим кутом, як 
і в системі каналізації будинку. Віддавайте 
перевагу моделям з антибактеріальним 
і водовідштовхувальним покриттям і з без-
шумним набором води.

• При покупці раковини змішувач 
вибирається під неї. Віддавайте перевагу 
порцеляні, тому що вона менше вбирає 
запахи і бруд. І також беріть раковини із 
захистом від переповнення.

• При покупці ванни віддавайте пе-
ревагу акрилу. Звичайно, його вартість 
досить висока, але він має високу міцність 
і менше забруднюється.

• При покупці душової кабіни пере-

вірте, наскільки щільно закриваються 
дверцята і наскільки вони якісні, а також 
зверніть увагу на необхідні для вас деталі: 
полички, тримач для душа, масажери, 
радіо і т. д.

• При виборі труб краще віддати пере-
вагу металопластиковим. Вони і надійні, 
і гнучкі, і антикорозійні. Водночас най-
більш довговічні, гарні, надійні й навіть 
корисні для здоров'я – це мідні труби. 
Недоліків у них практично немає, якщо 
не зважати на ціну.

• Металопластикові труби можна 
використовувати практично у всіх комуні-
каційних системах: опалення, каналізації, 
гарячого та холодного водопостачання, 
а також для підігріву підлоги. Якщо тер-
мін експлуатації пластикових труб – 15 
років, сталевих – 20, то металопластико-
вих – 35–50 років.

Що потрібно знати  
при виборі сантехніки:

• 70 см вільного простору має залиша-
тися перед ванною або душовою кабіною.

• 60 см вільного місця має бути перед 
унітазом (або біде) – щонайменше.

Як правильно обрати 
сантехніку для приватного 
будинку: поради експертів

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

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ
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• 40 см – по обидва боки від середини 
унітаза. Інакше просто не розвернутися.

• 1,2 метра – на такій висоті монтують 
змішувачі для душа.

• 120 см завдовжки довжину і 70 за-
вширшки – мінімальний простір перед 
раковиною. Тут мають спокійно розмісти-
тися 2 особи.

• 80 см – висота раковини від підлоги 
з особистим змішувачем, 85 – із загальним 
змішувачем для раковини і ванної.

• 45 см – найоптимальніша висота для 
дзеркала в стандартній ванній. Його (а та-
кож шафку або поличку) кріплять на висоті 
135 см від підлоги.

До поняття водопостачання можна 
віднести надходження питної і технічної 
води (гаряча і холодна). Окремо виділяєть-
ся саме холодний контур: його розводка 
по поверхах, до казанів і баків. Сантехніка 
у приватному будинку повинна бути ви-
конана з урахуванням необхідного тиску 
і додаткових факторів у вигляді запасних 
і відсічних магістралей.

Вкрай важливим буде вибір труб водо-
постачання, фітингів і краників. Особливо 
цінується прихована сантехніка: зашиваю-
чи трубу в стіну, ви позбавляєте себе ряду 
можливих незручностей із зіпсованим ди-
зайном. Тематика водопостачання досить 
велика, її варто розглянути окремо.

Змішувач
Вибір змішувача і раковини потрібно 

здійснювати одночасно, бо така сантех-
ніка повинна добре поєднуватися між 
собою. Змішувач може просто не підійти 
для раковини. Краще купувати порце-
лянову раковину, оскільки вона миється 
простіше, бо фарфор володіє наймен-
шою пористістю, а тому він гірше вбирає 
бруд. Змішувачі краще купувати відомих 
брендів у фірмових магазинах. Поганий 
змішувач – це завжди більше проблем, 
ніж вигоди. Краще заплатити за якість, 
ніж за ремонт, адже змішувач може по-
чати текти вночі. Також варто приділити 
увагу водяним шлангам, вони також по-
винні бути хорошої якості.

Опалення
Сантехніка в приватному будинку, що 

відноситься до опалювальної системи, теж 
має особливості. Важливо розуміти, що 
центральне, пічне і контурне опалення ви-
магає певного виду труб і монтажу додатко-
вого обладнання (у кожній системі свого).

Постарайтеся зрозуміти, що вхідна гру-
па для опалення та сантехніки може бути 

однією, тобто промальовувати для себе 
креслення сантехніки потрібно комплек-
сно, щоб враховувати всі можливості труби 
і тиску. Під опалювальну систему вибира-
ється матеріал для обшивки і нагнітання 
тиску, і ці будматеріали відрізняються за 
ціною і ККД. Необхідності комплексного 
вибору труб для опалення та периферії 
відводиться окрема тема.

Каналізація
Водопровід і каналізація, природно, 

мають абсолютно різне призначення, але 
монтаж магістралей у них проводиться 
паралельно. У 90% випадків пряма магі-
страль водопостачання та водовідведення 
йдуть поруч, причому каналізаційна труба 
монтується нижче (іноді на мінусових ви-
сотах в кресленнях).

Монтаж каналізації у приватному бу-
динку проводиться однаково, незалежно 
від типу зливу: персональні відстійники, 
очисники або центральна каналізація. Голо-
вне – дотримуватися необхідного ухилу або 
встановлювати двигун, що нагнітає тиск. 
Принцип монтажу каналізації досить про-
стий, і зробити ви його зможете самостійно, 
слідуючи інструкціям з монтажу.

Проектування зливу
Перед початком всіх робіт необхідно 

ретельно продумати розташування всієї 
системи в цілому, а також склад всіх її комп-
лектуючих. Найкраще викласти своє бачен-
ня конструкції на папері. Намальований 
проект буде постійно перебувати в полі 

зору, допомагаючи враховувати важливі 
деталі. Робота над кресленням дозволить 
спланувати компактне розташування труб 
і врахувати особливості будови будівлі. 
У проекті важливо врахувати розташування 
кожного вузла сантехніки, позначити спо-
соби прокладки трубопроводів до устат-
кування, прорахувати необхідну кількість 
фітингів, труб, матеріалів. Конкретні ді-
лянки, де прокладаються інженерні мережі, 
потрібно позначити окремо, прорахувавши 

довжину труб і їх діаметри. При закупівлі 
матеріалів дана інформація буде дуже ко-
рисною. Схема каналізації в приватному 
будинку буде надійною підмогою при її 
будівництві.

Такі матеріали будуть служити не 
одне десятиліття, радуючи мешканців 
будинку своєю функціональністю, на-
дійністю, безперебійною роботою. При 
необхідності заміни дрібних деталей їх 
можна з легкістю поміняти без шкоди для 
сімейного бюджету. Таким чином, рито-
ричне питання, як зробити каналізацію 
в приватному будинку або котеджі своїми 
руками – приваблива тема, яку під силу 
виконати для себе кожному власнику не-
рухомості, вибравши з безлічі конструкцій 
найоптимальніший варіант.

Підіб’ємо підсумок
Сантехніка в приватному будинку має 

масу особливостей. Кожен вид інженер-
ної системи для більшого розуміння теми 
необхідно розглядати окремо, але при пра-
вильному виборі труб і комплектуючих, 
усвідомлення особливості сантехніки ви 
зможете виконати монтаж нових систем, 
які довго та якісно слугуватимуть вам.
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Началась с зачист-
ки оппозиционного 
поля.

Один из лидеров оппози-
ции Александр Вилкул назвал 
представление ГПУ о снятии 
депутатской неприкосновенно-
сти очередной попыткой власти 
оказать давление и ограничить 
его политическую активность на-
кануне выборов.

На своей странице в Фейсбук 
оппозиционер написал: «Пре-
зидентская кампания началась. 
Началась с зачистки оппозицион-
ного поля. Власть снова пытается 
протащить фейковое «подання» 
против меня.

В первый раз ГПУ даже не удо-
сужилась предоставить юридиче-
ское обоснование своих нелепых 
обвинений.

Как следствие, в прошлый раз 
регламентный комитет Верховной 
Рады попросту вернул ГПУ их так 
называемое «подання». Сейчас ве-
домство Луценко делает вторую 
попытку – такую же нелепую и не-
обоснованную. И однозначно по-
литически мотивированную».

Вилкул подчеркнул, что, как 

и ранее, он не считает себя вино-
вным. «Все, кому было чего опа-
саться, четыре года назад покину-
ли Украину. Эти же четыре года 
власть под микроскопом изучала 
мою деятельность, проверяла 
каждую мою подпись и не нашла 
ничего, кроме какого-то документа 
за 2011 год. Логика понятна: на-
чалась избирательная кампания, 
и подобными репрессивными дей-
ствиями власть пытается зачистить 
оппозиционные поле от неудобных 
конкурентов, от тех, кто способен 
составить им реальную конкурен-
цию и победить», – сказал он.

Нардеп написал, что расце-

нивает действия ГПУ как избира-
тельное правосудие и как попытку 
ограничить его политическую 
деятельность.

«Преследуя меня, а, главное – 
моих родных и близких, власть хо-
чет, чтобы я прекратил обличать 
ее преступления, коррупционные 
схемы, геноцидные реформы. Но 
у них ничего не получится. Я чув-
ствую поддержку людей и по-
нимаю, что нахожусь на верном 
пути. А преследования со стороны 
власти только укрепляют меня 
в правильности моих действий. 
Нас большинство, и мы побе-
дим!», – резюмировал Вилкул.

Вилкул о представлении ГПУ 
против него: Президентская 
кампания началась 

Вилкул: Правительство 
принимает свой 
последний госбюджет, 
потому что эта власть 
уйдет через полгода  
на свалку истории 

Один из лидеров 
оппозиции Александр 
Вилкул выступил 
с резкой критикой 
представленного Каб-
мином проекта гос-
бюджета на 2019 год.

По его мнению, этот проект не 
имеет ничего общего с развити-
ем 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 пы-
таются нас убедить, что нет ничего 
важнее, чем НАТО. Нас умышлен-
но отвлекают провокационными 
пиар-акциями вместо того, чтобы 
отвечать перед людьми за повы-
шение тарифов, цен, безработицу 

и развал экономики. Посмотрите 
на поданный Кабинетом Мини-
стров проект госбюджета на 2019 
год. В нем ничего не говорится, 
как выжить десяткам миллионов 
людей», – сказал Вилкул.

Согласно проекту госбюджета, 
представители власти заявили, 
что минимальная пенсия вырастет 
с 1497 грн до 1638 грн, зарплата 
с 3723 грн до 4173 грн. Оппозици-
онер подчеркнул, что в нынешних 
условиях выжить на эти деньги 
людям просто невозможно.

«Нам рассказывают о повы-
шении минимальной пенсии. 
Плюс 3 грн в день. Это повыше-
ние? Аналогично с минимальной 
зарплатой. 15 грн в день. Это по-
вышение? Власть просто издева-
ется. Это нищенское повышение 
уже съела инфляция, – отметил 
нардеп. – При этом еще цена на 
газ будет повышена – об этом уже 
говорит премьер-министр, а ко-
личество получателей субсидий 
уменьшится».

Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із 
Законом ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змоги 
звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на адресу 
редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до міської вла-
ди. Обов'язково вказуйте ім'я, прізвище та контактний номер. Із кожним вашим питанням  
ми звернемось до адресата, а відповіді опублікуємо на сторінках нашого видання.
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Осінь – не привід 
сумувати. Збирайте 
валізу і нумо фестива-
лити.

Національне  
Свято Шоколаду

�� Де: Палац Потоцьких, 
вул. Коперника, 15.

�� Коли: з 12 до 15 жовтня.
Національне Свято Шокола-

ду – це всеукраїнська подія, яка 
проводиться у Львові та з року 
в рік об’єднує найкращих вироб-
ників, наймайстерніших шоко-
латьє та, звісно, найсмачніший 
шоколад.

Кожен відвідувач матиме змогу 
спробувати не лише шоколад на 
будь-який смак, а і посмакувати 
різноманітні шоколадні напої, 
взяти участь у «шоколадних» 
майстер-класах, а також придбати 
особливі «шоколадні» сувеніри на 
згадку про свято.

Традиційно для відвідувачів 
Національного Свята Шоколаду 

діятимуть Шоколадний ярмарок 
та «Дитяча шоколадна країна»: 
цікаво та смачно буде і дорослим, 
і діткам. На вас чекатимуть також 
вражаючі скульптури із шокола-
ду: 9-метрова коробка цукерок, 
5-метровий шоколадний млин та 
3-метровий шоколадний ведмідь.

Окрім цього, кожен бажаючий 
зможе взяти участь у чемпіонаті 
кондитерів-аматорів «Домашній 
кондитер»: необов’язково бути 
професіоналом, достатньо ві-
рити в свої сили та приготувати 
смачний десерт, який оцінить 
компетентне журі.

Незабутнє та найсолодше свя-
то України чекає на вас!

Свято сиру і вина у Львові
�� Де: Львівський палац 

мистецтв, вул. Коперника, 17.
�� Коли: з 19 до 21 жовтня.

Свято сиру і вина у Льво-
ві – гастрономічне свято, на якому 
можна довідатись про культуру 
сироваріння та традиції винороб-
ства у Львові, відвідати ярмарок, 
забави, конкурси, концерти му-
зичних колективів та скуштувати 
сиру та вина.

Чотири століття тому клімат 
у Львові був настільки теплим, 
що виноградники на південних 
схилах Високого Замку, Личако-
ва, а потім – на пагорбах Кайзер-
вальду, аж до Винників, давали 
львів'янам щорічно більше сотні 
бочок вина. Крім цього, львів'яни 
насолоджувались вишуканим іта-
лійським, критським, іспанським 
та угорським вином, так як Львів 
був великим торговим центром.

«ЗооБонусФЕСТ»
�� Де: Київ, вул. Дорого-

жицька, 8.
�� Коли: 26–27 жовтня.

«ЗооБонусФЕСТ» – грандіозне 
та феєричне свято для всіх, хто 
любить домашніх тварин і піклу-
ється про них!

На відвідувачів чекає феє-
рична шоу-програма, розваги й 
цікаві конкурси. Майстер-класи 
з грумінгу і дресури навчать пра-
вильно доглядати за домашнім 
улюбленцем. Приємний бонус – 
можливість отримати зоопродук-
цію як подарунок від одного зі 
спонсорів фестивалю. На святі 
ваш улюбленець зможе стати мо-

деллю на майстер-класі чи показі 
мод. Дегустації найсмачніших кор-
мів та найвишуканіших ласощів 
принесуть домашнім тваринам 
справжнє кулінарне задоволення. 
На дітей чекає спеціальна про-
грама з конкурсами й розвагами 
та дитячий майданчик. Яскраві 
тематичні зони селфі – для фік-
сації незабутніх вражень.

На виставці-ярмарку мож-
на придбати корми й ласощі за 

привабливими знижками. Також 
відбудуться презентації нових зо-
отоварів і ветпрепаратів від про-
відних виробників.

У межах фестивалю відбу-
дуться конференції та воркшопи 
для фахівців і власників тварин. 
Гостей заходу чекають зустрічі 
з професіоналами вет- та зообі-
знесу: лікарями, кінологами, дре-
сирувальниками, грумерами та 
зоопсихологами.

Куди поїхати і що  
подивитися у жовтні
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Як система ProZorro  
змінила державні закупівлі?

Понад два роки 
тому в Україні запра-
цювала система елек-
тронних закупівель 
ProZorro.

За даними Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі, 
за цей час було оголошено по-
над 2 млн електронних 
тендерів і заощаджено 
55 мільярдів гривень 
держа вн и х  кош т і в. 
Які рег іони досягли 
найбільших успіхів за 
прозорістю і які зміни 
у системі досі відбу-
ваються, аналізували 
експерти Центру гро-
мадського моніторингу 
та контролю.

Як працюють  
електронні 
закупівлі?

ProZorro –  це сис-
тема публічних заку-
півель, у якій можна 
проводити тендери онлайн. Вона 
включає веб-портал та автори-
зовані електронні майданчики, 
на яких можна зареєструватись 
для участі у торгах. Система 
дозволяє замовникам обирати 
найоптимальніше поєднання 
ціни та якості, а громадськості 
відслідковувати, на що витрача-
ються кошти.

Перехід на нову систему пу-
блічних закупівель в Україні від-
бувався поетапно. З 1 квітня 2016 
року ProZorro стала обов'язковою 
для центральних органів вико-
навчої влади і великих держпід-
приємств, а з серпня 2016-го – 
для всіх державних замовників. 
Йдеться про товари і послуги 
вартістю 200 тисяч грн і вище 
або роботи вартістю 1,5 млн грн 
і вище. Добровільно замовники 
отримали право підключати до 
ProZorro і «допорогові» тендери, 
тобто на суми до 200 тисяч.

За словами керівника проек-
ту SmartTender.biz Сергія Сагуна, 
система працює за принципом 
«всі бачать все». Адже в електро-
нній системі можна побачити 
детальну інформацію щодо 
пропозицій учасників, рішення 
тендерної комісії, а також квалі-
фікаційні документи. Це не тіль-
ки робить процес використання 
державних коштів прозорим та 
ефективним, а й дозволяє викри-
ти корупційні схеми.

Прозорі регіони
За статистикою порталу 

ProZorro, беззаперечним лідером 
за використанням електронних 

тендерів є Київська область. У лі-
дери її виводить Київська міська 
держадміністрація, яка є най-
більшим замовником у системі. 
За два роки в області було оголо-
шено 440 тисяч тендерів на суму 
377 млрд грн, у яких вдалося за-
ощадити понад 11 млрд грн.

На другій позиції рейтингу – 
Дніпропетровщина із показни-
ком у 207 тисяч тендерів на суму 

61 млрд гривень. Найактивніші 
замовники – Дніпропетровська 
облдержадміністрація, Дніпров-
ська, Криворізька і Нікопольська 
міськради. Найдорожчий тендер 
в області – ремонт дороги Дні-
про – Миколаїв, який коштував 
957 млн грн.

«На прикладі Дніпропе-
тровської області ми бачимо 
ефективність ProZorro. Прозо-
рі механізми торгів дозволяють 
отримувати товари і послуги за 
найнижчу ціну, заощаджуючи 
кошти, які потім йдуть на бу-
дівництво шкіл, доріг, лікарень. 
Для підприємців прозорі заку-
півлі відкривають можливість 
чесно конкурувати, розвивати 
бізнес і, як наслідок, – сплачува-
ти податки», – тішиться голова 
Дніпропетровської ОДА Вален-
тин Резніченко.

Наступною за темпами ви-
користання ProZorro є Донецька 
область, у якій за два роки було 
зареєстровано 157 тисяч тенде-

рів на суму 39 млрд грн. Ліде-
ром серед замовників в області 
є Маріупольська міськрада, яка 
оголосила найбільшу кількість 
тендерів. Далі у рейтингу йде 
Харківська область, яка провела 
122 тисячі тендерів, закупивши 
через систему товарів та послуг 
на 57 млрд грн. Найдорожчий 
тендер на 1,13 млрд грн оголо-
шений на закупівлю робіт із 
ремонту дороги Київ – Харків – 
Довжанський.

Замикає п’ятірку Одеська об-
ласть із показником у 121 тисячу 
тендерів на суму 47 млрд грн. Лі-
дери за кількістю оголошених 
закупівель у регіоні: Мінінфра-
структури, Одеська ОДА, Одесь-
ка міськрада, Міноборони, МОЗ. 
Найдорожчий тендер провели 
на суму понад 1 млрд грн – на 
реконструкцію водних підходів 
порту Південний.

За статистикою, найбільше 
через систему ProZorro у ре-
гіонах закуповують продукти 

харчування та напої, нафто-
продукти, паливо, електро-
енергію, медичне обладнання 
та будматеріали. Серед послуг, 
які закуповуються, найпопуляр-
ніші – ремонт і техобслуговуван-
ня. Зокрема, архітектурні, буді-
вельні, інженерні та інспекційні 
послуги. Не дивно, що майже 
у всіх п’яти областях рейтингу 
найдорожчі тендери – це ремонт 
та будівництво доріг.

Система не стоїть на місці
За словами заступника міні-

стра економрозвитку Максима 
Нефьодова, хоча ProZorro істотно 
змінила підхід до державних за-
купівель, трапляються випадки, 
коли публічну процедуру торгів 
намагаються обійти. Найпро-
стіші схеми – участь у тендері 
«псевдофірм» або дискриміна-
ційні умови торгів, яким відпо-
відають лише 1–2 потенційних 
підрядники на ринку.

Тож через два роки після 
старту систему продовжують 
допрацьовувати. ProZorro допо-
внили системою ризик-індика-
торів, яка дозволяє автоматично 
виявляти закупівлі, які порушу-
ють норми закону «Про публічні 
закупівлі». Серед критеріїв, які 
відслідковує система: аномаль-
на економія (понад 60%), робота 
постачальника тільки з одним 
замовником, надмірно велика 
кількість лотів в одній закупівлі.

Нефьодов пояснює: «ProZorro 
не почне бити струмом поруш-
ників, але бізнес та правоохо-
ронні органи зможуть викорис-
товувати ризик-індикатори для 
того, щоб визначати надійність 
замовників та перевіряти їхню 
діяльність відповідно».

Крім того, у січні цього року 
Президент України Петро По-
рошенко підписав законопроект 
про вдосконалення системи мо-
ніторингу публічних закупівель. 
Якщо раніше аудиторська служ-
ба могла реагувати на порушен-
ня лише після торгів, коли угоди 
вже підписані і гроші переказані, 
то зараз закон дозволяє переві-
ряти порушників ще до завер-
шення тендеру.

«У мене викликає обурення, 
коли один і той же державний 
замовник за державні кошти 
робить закупівлю дев’яти до-
говорів на суму 199 тисяч гри-
вень. Яка мета? Дуже проста 
і одна – обійти ProZorro, обійти 
тендерні ефективні процедури 
й укласти угоду з кишеньковим 
постачальником. Тому головна 
мета, яку має цей законопро-
ект, – це зберегти всі позитивні 
напрацювання ProZorro і не 
дати аж ніяк нікому дискреди-
тувати цю систему», – наголосив 
глава держави під час обгово-
рення закону.

Розробники ProZorro кажуть, 
що за два роки ефективність 
електронного майданчика пере-
вершила очікування. Найбільш 
очевидний плюс роботи систе-
ми – це економія коштів плат-
ників податків, яка вимірюється 
мільярдами гривень. Громади 
отримали доступ до фінансової 
звітності, яка традиційно була 
за сімома печатками, а корупція 
хоча і не зникла, її стало про-
стіше відслідкувати і притягти 
порушників закону до відпові-
дальності.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автомийники(-ці) на	роботу	в	м.	Київ.	

Заробітна	плата	-12	000	грн.	Можли-

во	без	д/р.	Г/р	-2/2	дня.	Хороші	умови	

праці.	Іногороднім	надаємо	гуртожиток.	

0982799914

•	Автомобільний завод	(Закарпаття)	

запрошує	операторів	виробничої	лінії	з	

навчанням,	наданням	житла.	ЗП	8000	-	

12000грн.	0677477060

АГРОФІРМА В КЕГІЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЄ РО-
БІТНИКІВ НА ЗБІР ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ, 
ІНШІ СІЛЬГОСПРОБОТИ. ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ ЗАБЕСПЕЧУЄМО. ПО-
ДРОБИЦІ ЗА 0503009445

БАРМЕН-АДМІНІСТРАТОР В РЕСТОРАН АРА-
РАТ. ГРАФІК РОБОТИ І ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ПРИ СПІВБЕСІДІ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
0963607603

•	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	вер-
статів	з	ЧПУ,	газорізчик,	стропальник,	токар,	
плазморізчик,	наждачник,	дробометчик,	фор-
мувальник,	плавильники	піскоструйники,	інші.	
Навчаємо.	ЗП	висока.	Житло.	0504927524

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГО-
ВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 09.00 
ДО 17.00. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 12 000 ГРН. ОФІ-
ЦІЙНЕ 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

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙ-
СЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
ТЕЛЕФОНОМ 0634615340

ВОДІЙ КАТ Е (НА ЗЕРНОВОЗ) ДЛЯ ПЕ-
РЕВЕЗЕНЯ СХ ПРОДУКЦІЇ ПО ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ 
(НЕ СЕЗОН). ЗП ВІД 18 000 ГРН+ПРЕМІЇ. 
0679947963ОЛЕГ,0676795159ОЛЕГ

•	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

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

•	Двірники, прибиральниці,	оператори	під-

логомийної	машини	на	роботу	в	м.	Київ.	

Висока	заробітна	плата.	Надаємо	житло.	

0673417292,0673417323

• ЗВАРЮВАЛЬНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ 

(ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ). ОПЛА-

ТА ВІДРЯДНА - ВІД 15000 ГРН. 0938089988

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 
ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЮ В ПОЛЬЩІ. ДОПОМОГА В ОФОРМ-
ЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, ЗАПРОШЕННЯ, 
КАРТИ ПОБУТУ. PANKIV1990@UKR.NET   
0958577536,0987370576.

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

•	Кіпр, Ліван,	 Туреччина:	 офіціанти/кі,	
працівники/ці	 хостес	 в	 клубах,	 барах,	
шоу-балети,	танцівники/ці.	Контракт,	ро-
боча	віза.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
0972201876;0936439307;kenjob@mail.ru

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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•	Офіц.робота в	Європі	для	фахівців	і	різно-

робів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	ОАЕ,	Литва,	

Фінляндія,	інші).	Житло	б/к.	З/П	17000-72000	

грн.	Оформ.	віз.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15,	

www.befind.com.ua,	0979391431,066273101

1,0800212324

•	Офіційна робота	в	Польщі,Литві,Естонії.26-

45тис.грн.	Житло(безкошт).Від	3міс.	Л.МСПУ-

АВ585193-25.07.12.	optimuswork.com.ua	

0504363636

• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО ВІ-
ННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. ПРОЖИ-
ВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, ПРОЇЗД ЗА-
БЕЗПЕЧУЄ ФІРМА. ЗП 7000 ГРН. 0981185916

ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ, 
ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ. 0976064072,068
2572853,0673509395

•	Охоронники, чоловіки	та	жінки	запрошу-

ються	на	постійну	роботу,	охоронне	підпри-

ємство.	Вахтовий	метод	по	території	України,	

з/п	5000-8000	грн.	0975058722,0673333770.

•	Охоронники. Вахтовий	метод	роботи	14/14,	

21/10.	Оплата	200-300	грн.	за	зміну.	Офіційне	

працевлаштування.	0931472102,0509923940

,0961905620

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

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

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	
щотижня.	Графік	роботи	обговорюється	ін-
дивідуально.	Іногороднім	надається	житло.	
0635191236

•	МЕДСЕСТРА потрібна	в	Київ(Позняки).	З/п	
від	7000грн	до	9000грн,	Вахтовий	метод	з	
8:00	до	21:00.	Житло	надається.	0678841771

•	Менеджери з	продажу,	робота	в	офісі,	зруч-
ний	графік	роботи	з	09.00	до	17.00.	Заробітна	
плата	-	ставка	+відсоток.	0680191605

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
В КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. 
ДЕТАЛИ ПО 0672948342

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 7500ГРН. 0974870271

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	

різноробочі,	водії-оператор	бурової	та	само-

скида,	екскаваторник,	прораб,	кошторисник	

для	роботи	на	буд-ві	в	м.Київ.	Компанія	на-

дасть	житло	при	необхід.	0973297339

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВНИК, ВО-
ДІЙ-МЕХАНІК, ЕКСКАВАТОРНИК 0977912897 
ЛЕОНІД

•	Оператор виробничої	лінії	в	м.Львів	та	в	

м.Ужгород	(чоловік/жінка	без	досвіда	роботи).	

Зарплата	від	8000	грн,	житло,	соц.пакет.	095

2915556;0974304077;0734017393(Анна)
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ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК (МЯСНИК). ДЕТАЛЬ-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0984772267НАТА-
ЛЬЯНИКОЛАЕВНА

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	
для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шлако-
блочний,	прес	полублоків,	транспортне	об-
ладнання	і	т.п.	(067)5669709

ПОКРІВЕЛЬНИКИ, ПІДСОБНІ РОБІТНИ-
КИ, СПЕЦІАЛІСТИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРО-
ФЕСІЙ. З/П ВІД 6000 ДО 12 000 ГРН. 
0973641836;0935656240

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-
ЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

• ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА АЗС, ОХОРОННИ-
КИ, ВОДІЇ З МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. 
(067)3326330,(095)8742170

•	Прасувальниці, слюсарі-механіки,	во-
дії,	 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

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В ПІЦ-
ЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО 
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
0442314415;0503314415

• ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ. ТРЕБОВАНИЯ К СО-
ИСКАТЕЛЮ: М/Ж, НЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ АЛ-
КОГОЛЬ; ОБРАЗОВАНИЕ - НЕ ВАЖНО; РАБОТА, 
СОГЛАСНО ПРОЦЕССАМ ПРОИЗ-ВА; УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ - СЕЗОННАЯ, В ПОМЕЩЕНИЯХ; ЖИ-
ЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 0672091505

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	

расклейщики	 объявлений.	Свободный	

график.	Оплата	ежедневная.	0506917120,	

0636917120,0676917120

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	

Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	

вариантів	ж/ч	запахів.	0990140026;0989489508

•	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.

•	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.

РОБОТА + ЖИТЛО У М. УЖГОРОД. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛ-НЯ, ЖИТЛО, ПРОЇЗД І СТАЖУ-
ВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА, З/П 
ВІД 8700 ГРН. ДО 12000 ГРН. (I БІЛЬШЕ), 
ПІДЙОМНІ 2500 + КАР`ЄРНИЙ ЗРІСТ + ПІЛЬ-
ГОВЕ ХАРЧУВАННЯ. 0974531734

• РОБОТА  В  УГОРЩИНІ! ! !   ШУКАЄМО 

ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПА-

РАТУРИ,  ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ  ТА  ОПЕ-

РАТОРІВ .   0951131214 ,ОЛЕКСАНДР.

ЛІЦЕНЗІЯ:№987ВІД07.

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЛІСОРУБІВ, З/П 
20000ГРН, ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ 
ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, СІМЕЙНИХ ПАР 
(БУДІВЕЛЬНИКИ, ЗВАРНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, 
ПОКОЇВКИ, ШВАЧКИ, РОБОТА НА КУХНІ, 
ПРАЦІВНИКИ НА В-ВО), З/П ВІД 18000ГРН. 
НАКАЗ МСПУ №286, ВІД 24.02.2017Р. (096
)8475954,(097)8652523,(096)6329672

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК ТРЕБУЕТСЯ В 
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С ОПЫТОМ И БЕЗ 
РАБОТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО, СОЦ.ПАКЕТ. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВА-
НИИ. 0979100888

Т РА К Т О Р И С Т .  В С І  Д Е Т А Л І  З А 
0964101719ОЛЕКСАНДР

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

• ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ В Г.КИЕВ! РАБОТА 
ПОСМЕННАЯ, СМЕНЫ ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ 
(НА ВЫБОР), ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. ПРЕД-
ОСТАВЛЯЕТСЯ  СПЕЦОДЕЖДА.  ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА ДО КИЕВА. З/ТА 7000-10500 ГРН. 
0730307424

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕС-
ТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДО-
СТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТАЛЬЯ-
НИКОЛАЕВНА

УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. ВСЯ 
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342
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•	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, МОН-
ТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА 
РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИ-
ВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15. 
0635831415,0442878713

•	Хімчистка,Київ: портна-16000,	майстер	
трикотажу,	пом.майстра-7000,	оператор	
плямовиводу-8500грн,	приймальниця.	Жит-
ло	б/к.	0952441886

ШВЕЙНІЙ КОМПАНІЇ CARDO ПОТРІБНІ 
ШВАЧКИ, ЗАРПЛАТА ВІД 10.000 ДО 20.000 
ГРН. В МІСЯЦЬ, ЦЕ РЕАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ. 
ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВ-
НЕ ЖИТЛО. ХАРКІВ, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 317. 
0503337711СЕРГІЙ.

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКАЯ ОБЛ., Г.ОЛЕВСК, УЛ.САДОВАЯ. ЦЕНА 903 
955 ГРН. 0662001770

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.ПАВОЛОЧ. 
ЦЕНА 107 955 ГРН. 0992410114

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКАЯ 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	ді-
лянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	(р-н	
Хімволокно).	0673911769

ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ДІЛЯНКУ У М.ХАРКІВ, 
НА ВЕЛИКІЙ ДАНИЛІВЦІ ВУЛ. КУЛІША, 10 
СОТОК. ВСІ КОМУНІКАЦІЇ ПО ВУЛИЦІ. ДУЖЕ 
МАЛЬОВНИЧЕ І ГАРНЕ МІСЦЕ. 10 ХВИЛИН 
ЇЗДИ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР І МЕТРО. ВСІ ДО-
КУМЕНТИ НА РУКАХ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 
Є КАДАСТР НОМЕР. 0996803959

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-КІМ.КВ.  ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-
3,6х1,6м.	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,ФОРД
,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, 
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)1811180;(
097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-
НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.

•	Куплю ретромототехніку	М72,	ІЖ49,350,	
К750,	МВ750,	М61,62,	Дніпро12,16,	ДКВ,	
Арді,	БМВ,	Цундапп,	NSU,	Індіан,	Тріумф+з/ч.	
0669663546

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-3,6(5,4),	
Great	Plains-2000.	Культиватор	КРН-5,6.Діс-
кова	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,	роз-
кидач	міндобрива	1000кг,	навісний	глибинний	
розпушувач	3м.	(097)3850784,(097)5847243

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	
стані	(можливо,	нерозмитнені),	до	2017р.	
0988605070.

•	Викуп авто	дорого,	в	робочому	стані,	мож-
ливо,	неробочі.	0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (097
)1521331;(093)2613742;(097)7266640.

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 ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050
)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	
(зварювання,	заточка,	розводка).	Якість	га-
рантуємо.	0962461677

4.10. Електромонтажні роботи. 
Послуги 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• ПРОДАМ ДЕРЕВ'ЯНІ ДВЕРІ З ЗАМКОМ І 
ЧАСТИНОЮ РАМИ, В ХОРОШОМУ СТАНІ, СА-
МОВИВІЗ. БУЛИ ВХІДНИМИ ДВЕРЯМИ ДО 
КВАРТИРИ. ЦІНА 1000 ГРН. 0937719140

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	стро-
гана	в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	об-
різна	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 НАСОСНО-
ГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАН-
ТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛ-
ТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРА-
ТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-
дитная	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, ОБ-
ЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА 
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575

• ПОСЛУГИ ЕКСКАЛАТОРА. 0963557014

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Зварювальні пересувні	апарати	САК,	
дизель	Д-144	(Т-40),	2	одиниці,	в	роботу.	
0930458242,0506146423

•	Куп.токарське, фрезерне	оснащення,	вер-
стати,	лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	різці.	
Фото:	оlegsustrikoff@gmail.com,	0968709687

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	при-
пой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	в	будь-
якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	за	ціною	
домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

Тел.: (067) 368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник пропонує саджанці

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли

"Саджанці Житомирщини"
Вадим
В’ячеславович

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. 

районованих та морозостійких плодових дерев
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 2018523854
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
Продовження розробки Кам’янобрідського родовища габро в Коростишівському 

районі Житомирської області. Кам’янобрідське родовище габро розробляється з 
1973 р.  Розробка родовища здійснюється відкритим способом, з метою видобутку 
блоків габро. Система розробки суцільна, транспортна з зовнішнім відвалоут-
вренням. Площа родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами 
становить - 6,4 га. Розроблення корисної копалини передбачається кар’єром до 
горизонту з абсолютною відміткою +154 м. Наявність перерахованих запасів габро 
в межах плоші родовища - 1368 тис. м 3  забезпечить термін розробки родовища 
на протязі 25,0 років за річної продуктивності 7,4 тис. м3.      

2. Суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «Коростишівський гранітний кар’єр», код 

ЄДРПОУ  03343781, 12502, Житомирська область, Коростишівський район, м. 
Коростишів, вул. Червоних партизанів, буд 117. Голова правління Вернер В.М. 

тел. (04130) 5-24-18,  (096)150-1202. 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 
Управління  екології та природних ресурсів Житомирської обласної держав-

ної адміністрації. 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 діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде продовження терміну дії спеці-
ального дозволу на користування надрами Кам’янобрідського родовища габро 
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”), що видається Державною службою геології та надр України згідно 
Постанови № 615 від 30 травня 2011 р. «Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами».

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 висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої 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 (перші) відбудуться
17 жовтня 2018 року, об 11 годині 00 хвилин, в приміщенні Кам’янобрідської 

селищної ради.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 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 територі-
альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій.

Управління  екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, 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 234 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації 
- в Кам’янобрідській селищній  раді за  адресою: Житомирська область, Ко-

ростишівський  район, с. Кам’яний брід, вул. Зарічна, 8; 
- на сайті  Мімістерства екології та природних ресурсів України, https://menr.

gov.ua;
- м. Житомир, вул. М. Рильского, 9 офіс. 521, контактна особа Божок Р.П.  

тел. 097-998-58-53

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1.Нежитл. прим., кафе-магазин, заг.пл. 60.8 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Луппова, 4.  Дата торгів: 19.10.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №303813 (уцінено лот № 297205);

2. Нежитл. буд. магазину заг.пл. 267,2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 22. Дата торгів: 19.10.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №303795 (уцінено лот № 296989);

3. Одноповерхова буд. механічної майстерні заг.пл. 1114,2 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40 а. Дата торгів: 19.10.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №303805 (уцінено лот № 297070);

4. Садовий буд. заг.пл. 43,10 м.кв. та земел. діл. К/№1822083000:06:000:0447, пл. 
0.045 га, за адресою Житомирський р-н, Іванівська сільрада, "Барвінок" садово – 
городницьке товариство, буд. № 131. Дата торгів: 22.10.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №303616;

5. 3-кім квартира заг.пл. 108,2 м2, за адресою: м. Житомир майдан Польовий, б. 
10 кв. 1. Дата торгів: 22.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №304209;

6. Нежитл. буд. магазину, заг.пл. 315,8  кв. м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Фрунзе, №16-А. Дата торгів: 24.10.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №304653 (уцінено лот № 297927);

•	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

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю 

КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ, 
РІПАК, ГРЕЧКУ ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД НА-
СЕЛЕННЯ. 0679826838

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	кар-

тини	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.	Га-

рантую	порядність,	справедливу	оцінку.	

0503466068

•	Лазерне різання,	лазерне	гравірування,	

фрезерна	порізка,	фрезерне	гравірування:	

фанери,	металу,	пластику,	МДФ,	шкіри,	тка-

нини,	картону,	пінопласту	і	т.д.	в	Харкові.	

0660040701,0688142040,plazmex.com.ua

•	Металодетектори промислові,	конвеєрні,	

арочні	Бастіон:	виробництво,	продаж,	установ-

ка.	Розробка,	виготовлення	та	встановлення	

систем	автоматизації	та	електро-технічного	

обладнання.	metalfind.net.	0663581201

•	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,(067)9112004

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	по-

ршень,	кільця,	вкладиші,	вали,	р/к	двигунів,	

КПП,	мостів.	Шир.асорт.	оригинал.з/ч	Ка-

мАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ.	Інтернет-маг.	

www.aktiv-agro.com.ua.	Ціни	дог.	Доставка.	

0675702202,0507190074
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ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ ТА ДОДАТОК ДО ДИ-
ПЛОМУ, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ДЕР-
ЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 
ІМ.І.ФРАНКА НА ІМ'Я ШКЛЯРЧУК АНЖЕЛИ 
ПЕТРІВНИ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	 альбомы	для	марок,	 а	
также	другую	филателистическую	продук-
цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

Дахові вікна та драбини на горище
м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)

Тел.: (068) 957-54-04;  (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

розрахунок, заміри, продаж

Металочерепиця
Металевий

сайдинг

Водозбіжні

системи
Металопрофіль

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ!

Тел.: 097-508-20-36, 063-214-80-81

Холодильники, пральні машини. 
Діагностика і  підбір запчастин.
Виїзд до клієнта!
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Вино «П’ять чеснот» зберіга-
ється в посудині висотою близь-
ко 180 см, а важить воно близько 
585 кг. Наповнювали її 5 відомих 
виноробів з Австрії. Для виготов-
лення цього напою використовува-
ли грони виноградників «Шираз». 
Пляшку-гіганта забили спеціально 
виготовленою з дерева «пробкою», 
вартість якої понад 3500 у. о. Якщо 
вино, яке перебуває в цій пляшці, 
перелити в звичайну тару, то зна-
добитися 387 пляшок.

• Вино дійсно може виліку-
вати хвороби, і цей дивовижний 
факт вже доведений багатьма 
вченими різних країн. Напри-

клад, при захворюванні на чуму 
в Австрії не захворіли лише ті 
жителі, що періодично пили вино 
місцевого виготовлення, відоме 
як ліки від мікробів і бактерій. 
У 19 столітті саме воно вважалося 
ліками для боротьби з холерою.

• Слово «вино» Біблія згадує 
450 раз. Навіть сам святий Павло 
нагадував Тимофію в своєму по-
сланні, що вино допоможе йому 
поліпшити самопочуття.

• При проведенні археоло-
гічних робіт в м. Сіань, розта-
шованому на території Китаю, 
було виявлено унікальне вино 
витримкою близько 2000 років. 

Воно зберігалося в посудині 
з бронзи, виконаному у вигляді 
голови фенікса.

• Слово «вино» в перекла-
ді з санскриту має значення 
«любити».

• Червоне вино – справжні 
ліки. Воно зміцнює імунітет, 
зменшує шкідливий вплив тю-
тюнового диму, а також запобігає 
виникненню тромбів.

• Вино «Trokenbeerenauslese» 
виробляють з рідкісного виду 
винограду. Один професійний 
працівник за одну добу зможе зі-
брати ягід тільки на одну пляшку 
цього німецького напою.

Гороскоп на тиждень 26 вересня - 2 жовтня

ОВЕН
Досить непростий 

тиждень, тож реально 
розраховуйте свої сили 

та можливості. Намагайтесь 
уникати суперечок з батьками 
та начальством.

ТЕЛЕЦЬ
Не квапте події – 

швидкий успіх може 
так само швидко розчарувати. 
Будьте спокійні та ввічливі з 
оточуючими. 

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий час 

для реалізації сміливих 
та креативних задумів. Нала-
штуйтеся на досягнення цілей 
і одержання прибутку. 

РАК 
Вдалий тиждень. 

Зможете досить легко 
впоратися з усіма справами та 
завданнями. Не бійтеся брати 
на себе відповідальність.

ЛЕВ
Великий обсяг ро-

боти навряд чи вдасть-
ся «перелопатити» самотужки. 
Потрібні будуть помічники.

ДІВА
Відчуєте приплив 

оптимізму й бадьорос-
ті, тож вдасться реалізувати дав-
но намічені проекти. Вільний 
час проведіть на самоті. 

ТЕРЕЗИ
Приділіть особливу 

увагу роботі й кар'єрі. 
Можливо, доведеться 

відкоригувати свої плани. Не 
завадить обережність у словах.

СКОРПІОН
Постарайтесь від-

город ити себе  в і д 
зайвої роботи та кло-

потів, частіше відпочивайте й 
аналізуйте ситуацію у всіх її 
аспектах. 

СТРІЛЕЦЬ
Ваші ідеї та плани 

знайдуть розуміння і 
підтримку. Час розкрити свої 
таланти та здібності.

КОЗЕРІГ
Будьте трохи жор-

сткіші. Ви надто довго 
жили за чужими правилами, 
тепер можна дати вихід вну-
трішньому напруженню. 

ВОДОЛІЙ
Від вашої відпові-

дальності та серйозного 
підходу залежить діловий успіх. 
Вихідні чудово було би провести 
у дружньому колі. 

РИБИ
Завд як и вашому 

гарному настрою та 
оптимізму все намічене вихо-
дитиме практично з першого 
разу. Перешкод у досягненні 
мети не виникне.

Цікаві факти про вино

26
вересня
середа

27
вересня
четвер

28
вересня
п’ятниця

29
вересня
субота

30
вересня
неділя

1
жовтня

понеділок

2
жовтня
вівторок

+ 4°
+ 12°

+ 8°
+ 15°

+ 11°
+ 20°

+ 9°
+ 12°

+ 5°
+ 13°

+ 5°
+ 15°

+ 6°
 + 12 °

755 746 743 744 749 745 740
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Агент Джонні Інгліш: 
Нова місія

Жанр: бойовик, комедія
Легендарний агент Джонні Інгліш повер-

тається до роботи. Через хакерську атаку 
всьому світу стали відомі особистості всіх 
британських шпигунів. Єдина надія країни на 
порятунок – це Джонні Інгліш. Його викликали 
з відставки, тому що більше нікому рятувати 
Британію. Цей красень, справжній англійський 
джентльмен і спокусник буде як завжди шука-
ти неймовірні виходи із безвихідних ситуацій. 
Тільки ось світ із його останніх місій сильно 
змінився – Джонні повинен звикнути до нових 
цифрових технологій, які просто всюди.  

Проста послуга 
Жанр: детектив, драма, трилер
Одна маленька послуга може кардинально 

змінити життя людей. Стефані – звичайна 
дівчина середніх років. Вона є блогершею та 
мамою. І зовсім недавно жінка познайоми-
лася з чарівною Емілі. Вони швидко здружи-
лися, хоча життя Емілі все так же оповите 
безліччю таємниць. Одного разу жінка попро-
сила Стефані про одну маленьку, на перший 
погляд, послугу. Але після цього Емілі просто 
зникає. Стефані хоче зробити все можливе, 
щоб знайти подругу. Допоможе їй чоловік 
Емілі на ім'я Шон. Ця пропажа сповнена за-
гадок, неймовірних поворотів і відкриттів. Що 
б не трапилося, життя не стане колишнім..

Таємниця будинку іграшок 
Жанр: мультфільм, пригоди
Знайомтеся, це Ах Танг. Він є представни-

ком старовинного роду чайних іграшок. Так, 
вам не здалося – існують спеціальні іграшки 
для чайних церемоній у Китаї. Кожна з них 
під впливом гарячого напою, змінює свій 
колір. Тільки ось із Тангом щось не так – він 
завжди залишається таким же. Господар 
вважає, що він просто марна трата чаю. Й 
ось одного разу у вікно будинку, де живуть 
чайні іграшки, потрапляє робот із майбутньо-
го. Йому потрібно повернутися у свій час, і 
наш герой хоче приєднатися до робота. Ах 
Танг вважає, що це буде відмінна пригода та 
готовий піти куди-завгодно.

Коли падають дерева
Жанр: драма
Богом забута українська глибинка. Там відбу-

ваються історії, у які часом важко навіть повірити. 
П'ятирічна Вітка спостерігає за всієї драмою, яка 
відбувається навколо. Її старша сестра Лариса 
закохалася в місцевого бандита-цигана на пріз-
висько Шрам. Але всі навколо засуджують такий 
вибір дівчини. Батько, єдина людина, яка могла її 
підтримати і захистити від критики в селі, зовсім 
недавно помер. Мати дуже слабка психологічно 
для цього, а бабусю тільки хвилює думка інших 
людей. Щоб позбавитися від усіх ці проблем, Ла-
риса зі Шрамом хочуть втекти. Вони мріють жити 
без осуду оточення та без таких родичів. Але чи 
готові вони заплатити ціну за свободу?
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«Муха-цокотуха»
29.09

Початок о 11:00

«Пригоди  
Каштанчика»

29.09
Початок об 11:00 та 13:00

«Принцеса  
на горошині»

30.09
Початок об 12:00 та 14:00

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


