
Житомирщина втратила 60 млн грн на 
ремонт доріг, а винуватці отримують премії

вул. П. Болбочана, 58

Нектар
«Мультифрукт» 0,95 л

ТМ «Садочок»

Нектар
«Мультифрукт» 0,95 л

ТМ «Садочок»

9515

Чипси зі смаком краба
133 г ТМ «Lay’s»

Чипси зі смаком краба
133 г ТМ «Lay’s»

95199519

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

354

Сир в асорт. 50%
фас. 200 г

ТМ «Звенигора»

Сир в асорт. 50%
фас. 200 г

ТМ «Звенигора»

8535

Цукерки глазур.
«Пірат Джо» 30 г

ТМ «Житомирські ласощі»

Цукерки глазур.
«Пірат Джо» 30 г

ТМ «Житомирські ласощі»
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«Сюрпризи» від водоканалу:  
третє повне відключення води  
і зростання тарифів

Мер Житомира заявив,  
що перейменування парку 
Гагаріна можливо лише після 
реконструкції, втім, ініціатор 
має іншу думку

 Будмаркет М2
с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4 

budmarketm2.com 

Зустрічай осінь разом з 

+38(093) 850 03 07 

Дверне полотно 
від  469 грн

Ламінат від
188 грн/м2

Лінолеум 
69 грн/м2

Меблі /Ліжка 
Матраци/Текстиль

до -50%

*Кількість товару обмежена

Бітумна
черепиця  

112  грн/м2

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!
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Ольга Сідлецька

У школах Житоми-
ра у тестовому режи-
мі почали вводити до 
меню учнів молодших 
класів йогурти і ря-
жанку. І це ще не всі 
заплановані зміни.

Наприкінці минулого року 
міська влада кардинально змінила 
харчування школярів, відійшовши 
від радянської системи, і запрова-
дила нову, більш сучасну, зокрема 
у меню з̀явилися бургери. Такі но-
вовведення мали як прихильників, 
так і противників.

Цього навчального року тема 
сніданків знову сколихнула со-
цмережі. Батьки обурювалися 
сосискою і половиною огірка, які 
пропонували їхнім чадам у ран-
ковому меню.

Питання харчування учнів 1–4-
х класів піднімалося на брифінгу 
міського голови 4 вересня. Сергій 
Сухомлин наголосив, що за 8 гри-
вень, виділених з міськбюджету, 
сніданок приготувати не так і про-

сто, враховуючи нинішні ціни.
«За цей час значно зросла 

ціна на продукти і фактично на 
8 гривень зробити сніданок для 
дитини майже неможливо. Тому 
ми будемо змінювати цю форму 
і також з наступного року буде-
мо вводити співфінансування, як 
це в дитячих садочках робиться, 
для того, щоб харчування дітей 
у школах було якісним», – розповів 
міський голова.

Наразі у житомирських шко-
лах кілька разів на тиждень дітям 
даватимуть на сніданок замість 
бургерів йогурт і ряжанку в ін-
дивідуальних упаковках разом 
з печивом. А наступного року 
міська влада вирішуватиме разом 
з батьками, як харчуватимуться 
школярі: за 8 гривень з міськбю-
джету, за рахунок батьківського 
співфінансування або ж взагалі 
відмовляться від сніданків.

Анастасія Ліберман

У Житомирі 
мережа кав'ярень 
«Sharikava» опубліку-
вала карту України 
без Криму, після чого 
на вікнах в одному 
з фірмових закладів 
активісти залишили 
напис «Крим – Украї-
на».

Приводом стала карта Украї-
ни, яка була розміщена на сайті 
sharikava.com.ua: житомирські 
активісти побачили, що на мапі 
з локаціями кав’ярень відсутній 
Крим.

На черговому виконкомі 
міський голова Сергій Сухомлин 
зробив гучну заяву про те, що 
мерія чекає публічних пояснень 
від власників мережі.

«Питань до самої мережі не-
має, але є незрозуміла позиція 
керівництва компанії щодо ін-
циденту з сайтом. Мені потрібна 
чітка позиція власників, і тоді 
будемо приймати рішення. Вони 
цього року дають гроші на святку-
вання Дня міста, і ми навіть дума-
ємо відмовитися від цих коштів. 
Якщо буде публічне вибачення від 
власників – закриємо цю тему», – 
заявив Сергій Сухомлин.

Проте мер міста, можливо, 
через недоінформованість особис-
тим прес-секретарем, не знав про 
той факт, що 28 серпня власники 
мережі «Sharikava» вже зробили 
заяву щодо ситуації з публікацією 
мапи України без Криму.

Офіційна заява оприлюднена 
на сторінці у соціальній мережі: 
«Мережа Sharikava народилася 
у Житомирі у 2015 році, і зараз 

налічує більше 15 
локацій у Житомирі, 
Бердичеві, Корости-
шеві та Вінниці. Ми 
прагнули робити 
якісні та привабливі 
заклади, розвивати 
свій бізнес і завжди 
усвідомлювали, що 
це можливо лише 
у вільній та неза-
лежній Україні. Ми 
щиро поважаємо 
захисників України, 

які вже п’ятий рік боронять ціліс-
ність нашої держави, захищаючи 
її від «братського» вторгнення. Як 
кожного свідомого українця, нас 
обурює російська анексія Криму – 
частини України. Ситуація, яка 
збурила соцмережі й ЗМІ, була 
для нас несподіванкою, адже 
Sharikava й досі не має власного 
сайту, а представлена лише у соці-
альних мережах. Наразі наш сайт 
знаходиться на стадії розробки 
і ще офіційно не функціонує. 
Дійсно, його адреса – sharikava.
com.ua, і розміщена там «обрі-
зана» карта України також нас 
обурила, ми обов’язково з’ясуємо: 
це було недбальство чи свідома 
провокація. Просимо вибачен-
ня за цю ситуацію і ще раз під-
креслюємо – ми за соборність та 
розвиток України, і на запитання 
«чий Крим?» у нас лише єдина 
відповідь: Крим – це Україна!».

Вже ввечері 5 вересня Сергій 
Сухомлин розповів місцевому 
ЗМІ про те, що до початку ви-
конкому особисто не бачив заяву 
щодо ситуації з картою України 
без Криму, а володів інформацією 
лише про скандал у соцмережі.

«До початку засідання вико-
навчого комітету я не бачив звер-
нення власників Sharikava з ви-
баченням щодо ситуації, а лише 
скандал у соцмережі про карту 
України без Криму. Тому й сказав, 
що потрібні публічні вибачення, 
адже Sharikava цього року є од-
ним зі спонсорів Дня міста. Тепер 
я почитав їхню офіційну заяву 
«Крим – це Україна», і питання 
зняте. Дякую молодим житоми-
рянам, які розвивають свій бізнес 
у рідному місті, та долучаються 
до проведення загальноміських 
заходів», – сказав Сергій Сухмолин.

Нагадаємо, представники 
праворадикальної громадської 
організації С14 розмалювали вікна 
кав’ярні Sharikava, яка знаходить-
ся на Старому бульварі.

Нововведення у харчуванні 
школярів: йогурт і ряжанка,  
а наступного року – сніданки  
з батьківською доплатою

Аліна Бойко

Екологічний захід 
«Я люблю ліс» про-
водитиметься з метою 
привернення уваги до 
унікальної лісової еко-
системи Житомира.

Таке рішення прийняли під 
час засідання виконавчого комітету 
міськради.

«Заходи проходитимуть 14 ве-
ресня на території гідропарку ко-
мунального підприємства «Парк». 
Заплановано проведення різнома-
нітних заходів, розрахованих як на 
дорослих, так і на дітей: фотозона 
«Я люблю ліс», казкові локації та 
безліч майстер-класів. Учасників 
екофестивалю чекають інтерактив-
ні зони для дітей, зона арт-пікніка, 
куди житомиряни можуть при-
йти з родиною, фестиваль лісової 
кухні. Загалом, усі матимуть змогу 

пограти в цікаві ігри та весело про-
вести час», – повідомила начальник 
управління культури міськради 
Ніна Рябенко.

Також члени виконавчого комі-
тету підтримали пропозицію місь-
кого голови Сергія Сухомлина не 
проводити під час фестивалю акцію 
«Посади своє дерево», під час якої 
планувалося садіння дерев підпри-
ємствами та організаціями міста, 
а також усіма учасниками заходу.

«Наразі не потрібно висаджува-
ти алеї дерев, бо гідропарк враже-
ний жучком – верховим короїдом. 
Мета цього фестивалю – привер-
нути увагу до цієї проблеми. Як 
показують цифри, по Житомир-
ській області уражено 15–16% лісів 
цим короїдом», – зауважив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Як результат, акцію «Посади 
своє дерево» проведуть навесні 
наступного року.

У гідропарку влаштують 
екофестиваль «Я люблю ліс»

Чий Крим: 
як вирішився 
скандал навколо 
житомирської 
мережі кав’ярень
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У Житомирі відбувся хресний хід  
з нагоди вшанування ікони  
Божої Матері «Подільська»

Алла Герман

Щорічно, уже за традиці-
єю, на свято в честь Пресвя-
тої Богородиці у древньому 
соборі на Подолі збирають-
ся православні житомиряни 
та сотні паломників.

Українська Православна Церква 5 верес-
ня молитовно шанує чудотворний образ 
Божої Матері, що знаходиться у Жито-
мирському Свято-Успенському архієрей-
ському соборі та іменується «Подільська». 
Православні віряни пройшли масштабний 
хресний хід від Свято-Успенського архіє-
рейського собору до Спасо-Преображен-
ського та Свято-Хрестовоздвиженського 
кафедральних соборів і назад.

Цього року взяв участь у хресному ході 
та привітав вірян зі святом митрополит 
Вінницький і Барський Симеон.

«Список цієї ікони з Барської ікони про-
славився тут, на цій землі, в тому районі, 
від якого й отримала назву ікона. Барська 
ікона у нас на Вінничині, а у вас вона стала 
Подільською, тому що район ваш Подол 
і те, що вона з Поділля Вінничини. Немає 
різниці, яка ікона і де ікона. Є більше тисячі 
чудотворних ікон Божої Матері. Але це не 
значить, що є стільки Божих Матерів. Є 
одна і та ж пресвята, преблагословенна Діва 
Марія Богородиця, Цариця неба і землі, 
Мати Господа нашого і наша Мати. Сьогодні 

в день віддання свята ми традиційно свят-
куємо день її пам'яті. Вже дікілька років ми 
з вами звершуємо таке величне прославлен-
ня не тільки загальноєпархіальне, а загаль-
ноцерковне. Тому що на сьогоднішнє свято 
до Житомира прибувають гості з різних 
куточків України, а сьогодні ми маємо їх 
ще й з Кіпру, щоб розділити з нами цю 
радість і спільну молитву перед престолом 
Царя слави і перед іконою Божої Матері. 
Свято Успіння має і печаль, і смуток, тому 
що Божа Мати, як ми кажемо по-земному, 
померла. Але це свято великої радості, що 
Божа Матір після свого успіння з’явилася 
апостолам і сказала: «Я буду з вами усі дні 
до закінчення світу», повторивши слова сво-
го сина, який також сказав ці ж самі слова. 
І Божа Матір також разом з нами», – сказав 

владика Симеон.
Владика Житомирський і Новоград-Во-

линський Нікодим зауважив, що зцілення 
наступило тоді, коли віряни пройшли ву-
лицями міста з іконою.

«Так як вулицями всього міста Жито-
мира, тоді, коли була чума, так і сьогодні 
ця епідемія бездуховності присутня в на-
шому народі. Нам потрібно йти з Божою 
матір̀ю, звертатися до неї і молитися, поки 
не буде зцілення. І я хотів би, щоб ми за-
раз всі разом, так само, як сказав владика, 
пройшли з піснею і молитвою про мир 
у серцях. А коли буде мир у своєму серці, 
то всюди буде мир і любов», – наголосив 
правлячий архієрей.
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Оновлення влади буде 
можливим після  
прийняття нового  
Виборчого кодексу  

У листопаді минулого року Верхо-
вна Рада мало не випадково під-
тримала проект нового Виборчого 
кодексу у першому читанні з міні-
мально необхідними 226 голосами. 
Незважаючи на вимоги суспільства 
і свої передвиборні обіцянки, влада 
не хоче виносити документ на роз-
гляд парламенту у другому читанні.

Новий Виборчий кодекс має 
замінити систему Януковича, яку 
у 2011 році реалізували для масо-
вого підкупу, повернувши «мажори-
тарку» та створивши «систему», щоб 
контролювати парламент.

Епоха політичних корупціонерів, 
політичних брехунів і пройдисвітів, 
які сидять у владних кабінетах Укра-
їни, повинна минути. Доки нами 
правлять клептократи, які купили 
свої посади, Україна ніколи не вийде 
із замкненого кола злиденного жит-
тя. Поки буде існувати мажоритарка 
та не буде жодної відповідальності 
за підкуп виборців, депутатами і далі 
будуть ставати старі політики. Які за-
мість того, щоб писати та приймати 
нові закони, будуть займатися вста-
новленням дитячих майданчиків, 
видобутком бурштину та власним 
збагаченням.

Діюча влада робитиме все, щоб 
парламентські вибори 2019 року 
відбулися за законом Януковича. 
Для президента й провладних пар-
тій це єдиний шанс виграти вибори 
та законсервувати себе у владі.

Відкриті списки, коли люди самі 
обиратимуть кандидата від партії, – 
це унікальний шанс для України 
реформуватися і змінити політиків 
у владі. Наразі ми маємо систему, 
коли партійні боси самостійно фор-
мують список, показують суспільству 
першу п’ятірку, залишаючи решту 
в тіні. Виборці, які віддають свій го-
лос за партію, навіть не знають, хто 
є в тому списку.

Після того, як вибори відбудуться 
за відкритими списками, старі по-
літики не переоберуться, адже люди 
будуть бачити, кого вони обирають. 
Відкриті списки – це можливість, що 
до влади прийдуть молоді люди та 
якісно і швидко оновлять її.

Якщо восени Виборчий кодекс не 
приймуть, тоді у 2019 році вибори 
відбудуться за старими правилами. 
В такому випадку депутатами знову 
будуть обирати людей, які мають 
сумнівну репутацію, але встановлю-
ють дитячі майданчики та роздають 
квитки до кінотеатру.

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

«Сюрпризи» від водоканалу: 
третє повне відключення 
води і зростання тарифів

Комунальне підприємство «Центр 
інвестицій» від продажу сонячної 
енергії отримає більше 35 млн грн 

Ольга Сідлецька

Житомирянам 
варто готуватися до 
третього у цьому 
році повного відклю-
чення води, а також 
до ймовірного зрос-
тання тарифів, яке 
теж не за горами.

У вівторок, 11 вересня, на офі-
ційному сайті «Житомирводока-
налу» з̀ явилася інформація про 
зупинку водопостачання.

«З 23 години 14 вересня до 17 
години 16 вересня 2018 р. (непо-
вних 2 доби) відбудеться зупинка 
водопостачання міста Жито-
мир», – повідомили у водоканалі.

Третє у 2018-му році відклю-
чення води двічі переносили 
в зв̀ язку з технічними причи-
нами: спочатку його планували 
здійснити у період з 17-го до 19-го 
серпня, потім – з 27-го до 29-го 
серпня.

Водоканал планує заміни-
ти 17 засувок. Як наголошують 
у підприємстві, в подальшому 
використання нових запірних 

елементів дасть можливість ло-
калізовувати ділянки аварій без 
зупинок водопостачання всього 
міста.

Тож, шановні містяни, запаса-
ємося водою, а головне – терпін-
ням, бо, як повідомляли у водо-
каналі раніше, це відключення 
далеко не останнє.

Ну і це ще не всі «сюрпризи» 
від підприємства. У серпні по-
точного року КП «Житомирво-
доканал» поінформувало про 
намір здійснити у 2019 році змі-
ну діючих тарифів на послуги 
з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньо-
будинкових систем) в наступних 
розмірах: послуга з централі-
зованого постачання холодної 
води – 13,23 грн/м³ з ПДВ; послуга 
з централізованого водовідведен-
ня – 15,76 грн/м³ з ПДВ. Тоді ж, 
у серпні, відбулися публічні об-
говорення можливого зростання 
тарифів, результатом яких стало 
підтримання даного рішення. Ін-
формація про це розміщена на 
офіційному сайті підприємства.

«З часу встановлення тарифів 
відбулося/очікується зростання 
складових витрат вартості послуг, 
а саме: на оплату електричної 

енергії, придбання реагентів та 
паливно-мастильних матеріалів, 
оплату праці та збільшення ви-
датків на сплату податків, зборів 
та інших витрат, передбачених 
Порядком формування тари-
фів. Крім того, з 2019 року КП 
«Житомирводоканал» починає 
сплату основної суми субкреди-
ту в рамках спільного з Міжна-
родним банком реконструкції 
та розвитку проекту «Розвиток 
міської інфраструктури-2», очіку-
вана сума до сплати у 2019 році 
становить 75,5 млн грн», – пояс-
нюють у водоканалі необхідність 
зміни тарифів.

Нагадаємо, діючі тарифи 
з ПДВ на централізоване водопос-
тачання – 6,960 грн/м³, централі-
зоване водовідведення – 7,776 грн/
м³, послуги з централізованого 
постачання холодної води (з ви-
користанням внутрішньобу-
динкових систем) – 7,224 грн/
м³, послуги з централізованого 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) – 
8,076 грн/м³.

Якщо наступного року та-
рифи затвердять, а ймовірність 
цього надзвичайно висока, то 
платитимемо за воду сумнівної 
якості немалі гроші. Але це по-
тім, а поки що готуємося до від-
ключення води.

Аліна Бойко

Про це повідомив 
директор підприєм-
ства Валерій Горб на 
черговому засіданні 
міськвиконкому під 
час фінансового пла-
нування на 2019 рік.

«Всі бачили, що вже про-
ведені тендери по закупівлі то-
варів та послуг на будівництво 
сонячної електростанції, є в нас 
переможець – словенська компанія 
«RIKO», з якою укладений відпо-
відний договір. Нещодавно ми під-

писали угоди з центром міжнарод-
ного співробітництва і розвитку 
Республіки Словенія про надання 
гранту Житомирській міськраді 
та громаді міста на суму 3 млн 
євро», – зазначив Валерій Горб

Будівництво електростанції 
заплановане на жовтень, наразі 
документація, яка необхідна від 
підприємства та Житомирської 
міської ради, знаходиться на під-
писі у міністра фінансів.

«На 2019 рік запланований чис-
тий дохід від реалізації продукції 
й товарів у розмірі більш як 36 млн 
гривень: суборендна плата за землю 
у розмірі 450 тис. грн, надання кон-
салтингових послуг – 240 тис. грн, 
дохід від реалізації сонячної енер-
гії – 35 млн 625 тис. грн», – прозві-
тував директор КП «Центр інвес-
тицій» Валерій Горб.

Він зауважив, що у поданому 
фінансовому плані на 2019 рік від-
сутні розрахунки щодо роботи 
аеропорту.

«Всі ми чули заяви міністра 
інфраструктури Володимир Оме-
ляна, що 2019 рік в Україні буде 
роком авіації, тому маємо велику 
надію на капітальний ремонт і по-

довження злітно-посадкової смуги. 
Через це, можливо, у фінансовому 
плані будуть зміни», – зауважив ди-
ректор підприємства.

Чистий прибуток підприєм-
ства з урахуванням усіх виплат 
по кредитах та витрат на 2019 рік 
запланований у розмірі 6,6 тисячі 
гривень.
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Джинсы и футболка: 
2 беспроигрышных 
образа 

Сентябрь, золотая осень, последние 
тёплые деньки, а я подобрала для вас 
два беспроигрышных образа для вы-
ходных дней, когда хочется расслабить-
ся и не думать об офисном дресс-коде! 
Но тем не менее выглядеть стильно хо-
чется всегда! Итак, casual-образ:

1) Джинсы (подойдет базовая мо-
дель или стильная – по вашему типу 
фигуры).

2) Белая футболка (точная модель 
подбирается по типу фигуры). Реко-
мендуется хлопковая футболка, хотя 
возможны и другие ткани, включая 
смесовые.

А теперь обыграем эти вещи в двух 
различных образах. 

В одном из образов мы сделаем 
ставку на правильный шейный аксес-
суар. Его рекомендуется выбирать, ис-
ходя из ваших особенностей фигуры. 
Например, если вы хотите вытянуть 
силуэт и визуально выглядеть более 
стройной, стоит выбрать длинный 
шарфик, который добавит к образу 
активную вертикаль. 

Помня, что образ свободный, до-
полним его обувью на низком ходу. 
Это могут быть слипоны, кеды, ба-
летки. Удобная вместительная сумка, 
очки, часы или браслет — и ваш образ 
готов. Обязательно следите за тем, что-
бы все предметы в образе сочетались 
между собой. Учитывайте стилевое 
направление.

Во втором образе я предлагаю ис-
пользовать темную рубашку, которая 
создаст еще больше контраст с белой 
футболкой. Надевать мы ее будем также 
расстегнутой: полностью или на несколь-
ко пуговиц, как вам больше подходит.

Если ваша проблемная зона – бе-
дра, выбирайте вещь либо короче, 
либо длиннее самой широкой линии 
бедер. Если носить ее поверх футбол-
ки полностью расстегнутой, то белая 
полоска футболки создаст активную 
вертикаль. Темный цвет рубашки будет 
еще и скрадывать объемы корпуса. 

Усилить вертикаль нам поможет 
длинное колье. Добавим созвучный 
ансамбль слипонов и сумки, но вы мо-
жете выбрать и другую обувь. Главное, 
чтобы она была нейтральной, ведь в 
данном образе ставка делается именно 
на простоту и сдержанность. 

А чтобы привнести в наш облик не-
много женственности и оттенить ко-
лье, добавим широкий металлический 
браслет золотистого цвета. 

Теперь у вас есть «мгновенные» тё-
плые осенние casual-образы, которые 
будут уместны для прогулок, неофи-
циальных мероприятий, походов по 
магазинам и многих других ситуаций. 

Будь стильной с Gloria Beauty!
@gloria_beauty_ 
Илона Колодий

КОЛОНКАСмерть породіллі  
у Коростишеві: поліція  
зібрала докази вини лікарів

У Житомирі перевірять школи, 
які утеплювали за кредитні кошти 

Мер Житомира розповів,  
чому компанія «BSI-group» більше  
не обслуговує систему «Безпечне місто»

Докази, що свід-
чать про вину лікарів 
у смерті породіллі, 
отримали поліцей-
ські під час досудово-
го розслідування.

7 квітня 2017 року до Ко-
ростишівського відділу поліції 
надійшла заява від жителя ра-
йону про смерть під час пологів 
у місцевій лікарні його 37-річної 
дружини через неналежне ви-
конання медпрацівниками про-
фесійних обов’язків. Про це по-
відомляють у відділі комунікації 
поліції житомирської області. 

У ході досудового розслідування 
поліцією на підставі отриманих 
свідчень та результатів прове-
дених спеціальних експертиз 
зібрано докази вини лікарів. 
7 вересня 2018 обвинувальний 
акт направлено до суду.

За словами 38-річного чоло-
віка, він привіз дружину увечері 
6 квітня 2017 до пологового відді-
лення. Близько 21.00 він вийшов 
з лікарні і на той момент з жінкою 
усе було добре. Однак уранці він 
дізнався про смерть дружини.

Досудове розслідування за 
цим фактом проводилось за озна-
ками правопорушення, перед-
баченого ст. 140 (Неналежне ви-
конання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним 

працівником) Кримінального ко-
дексу України.

– Слідчими проведено низку 
дій, спрямованих на встановлення 
усіх обставин події, у тому числі 
було призначено комплексні екс-
пертизи фаховості дій медиків, – 
розповів начальник слідчого від-
ділення Коростишівського відділу 
поліції Сергій Данилюк. – Такі до-
слідження довготривалі, але саме 
вони дають можливість отримати 
відповіді на багато принципових 
для розслідування питань.

За висновком експертиз, ліка-
рі, які проводили огляд породіл-
лі, неправильно визначили її стан 
та не віднесли жінку до категорії 
вагітних з ризиком розриву матки 
під час пологів. А саме це стало 

причиною її смерті. Ненароджена 
дитина померла від внутрішньо-
утробної асфіксії.

Досудове розслідування про-
водилось під процесуальним 
керівництвом Коростишівської 
місцевої прокуратури.

Відповідно до санкції статті 
невиконання або неналежне ви-
конання медичним працівником 
своїх професійних обов’язків 
внаслідок недбалого чи несум-
лінного до них ставлення, якщо 
це спричинило тяжні наслідки, 
карається позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатись 
певною діяльністю на строк до 5 
років, або виправними роботами, 
або обмеженням чи позбавленням 
волі на строк до 2 років.

Алла Герман

Відповідне рішення 
було прийнято 11 ве-
ресня на позачерговій 
сесії міської ради.

З такою пропозицією до колег 
по депутатському корпусу зверну-
лася голова комісії з гуманітарних 
питань Наталія Леонченко.

«До мене звернулися батьки 
учнів ЗОШ № 17 з приводу якості 
проведення будівельних робіт 

з утеплення, які тривають вже 
дуже довго, і питання якості по-
стає не вперше. Я хочу запропо-
нувати двом комісіям – з питань 
бюджету і з соціально-гуманітар-
них питань – здійснити виїзне 
засідання та вивчити ситуацію 
й надати відповідні рекоменда-
цї. Чому так дорого коштують 
роботи, чому так довго вони три-
вають та чому є пліснява в тих 
приміщеннях, де були проведені 
ремонтні роботи. Цей безлад по-
трібно завершувати», – сказала 
Наталія Леонченко.

Доповнив колегу депутат 
міської ради Олександр Рибак. 

Каже, щоб комісія перевірила 
також й інші школи, в яких про-
водили утеплювальні роботи за 
кредитні кошти.

«Якщо в школі № 17 роботи 
в принципі завершені, то № 14 вже 
стоїть два роки. І там не просто 
пліснява, там вже стіни руйнують-
ся, фундамент тріснув. І з цим по-
трібно щось робити, адже це наші 
діти, які кожного дня перебувають 
в умовах підвищеної небезпеки. 
Давайте проаналізуємо всі закла-
ди освіти, де було утеплення: де 
були виявлені порушення, де були 
зауваження керівників закладів. 
І комісія вивчить це питання», – 

додав Олександр Рибак.
Крім того, депутат Любов 

Цимбалюк внесла пропозицію – 
зробити перелік дитячих садоч-
ків, шкіл, в яких проводились 
дані роботи.

«Ми знаємо, що проблеми є 
на всіх об'єктах, і ретельно пе-
ревірити виїздними комісіями 
абсолютно усі ці заклади почер-
гово. Тож пропоную розширити 
коло об'єктів, які потрібно пе-
ревірити», – зауважила депутат 
міської ради.

Зрештою, 30 присутніх депу-
татів підтримали вищезазначену 
пропозицію.

Алла Герман

Раніше місцева 
влада неодноразово 
заявляла, що не може 
контролювати доступ 
до системи відеоспос-
тереження «Безпечне 
місто».

Головна причина відмови від 
послуг даної компанії – це не-

санкціоновані втручання інших 
користувачів до камер спостере-
жень. Про це під час брифінгу 
з журналістами повідомив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Крім того, за словами міського 
голови, вартість послуг, які нада-
вала дана компанія, надто дорогі.

«Вартість обслуговування 
була в декілька разів більша, ніж 
вартість обслуговування, яку нам 
запропонували. Але навіть це не 
головне, доступ до цієї системи 
був у дуже багатьох IP адрес. 
А це – безпека міста і безпека жи-
томирян. З цього питання у нас 

навіть було офіційне звернення 
до Служби безпеки України, і по 
даному випадку було зареєстро-
ване кримінальне провадження. 
Це безпека людей. І по-третє, 
згідно з договором, ключі від 
цієї програми компанія, яка об-
слуговувала цю систему, пови-
нна була передати на місто, вона 
їх не передала. І ми, фактично 
маючи програму, не могли нею 
повністю користуватися. Наразі 
розслідування триває. І в поліції, 
СБУ підтвердили, що були втру-
чання в систему з тих IP адрес, 
які не мають права на доступ до 

цієї системи», – зазначив Сергій 
Сухомлин.

Нагадаємо, наприкінці травня 
цього року в офісах фірми «BSI-
Group», що розробила та впрова-
дила систему «Безпечне місто – 
Житомир», вилучили сервери та 
комп'ютерну техніку. Внаслідок 
цього було зупинено роботу пуль-
тової охорони, і понад 500 об'єктів 
залишилися без охорони. Керівник 
фірми Олександр Безпалюк тоді 
заявив, що обшуки в їх офісах про-
ведені саме за ініціативи міської 
влади, адже останні заборгували 
компанії кругленьку суму.
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Брудний спорт 
Велика кількість автолюбителів ці-

кавиться перегонами «Формули-1». 
Деякі творили історію, направляючи 
її в потрібне русло, деякі не змогли 
навіть дістатись до старту, а від ін-
ших спритно позбавлялися прямо по 
ходу сезону. Я представлю десяток 
технічних ідей у «Формулі-1», за-
боронених для використання з мір-
кувань безпеки, в результаті полі-
тичних ігор чи заради підвищення 
видовищності гран-прі.

Я розраховую на читачів, які воло-
діють знаннями про будову автомо-
біля, щоб зрозуміти суть проблем.

У 2006 році «Рено» і Фернандо 
Алонсо проводили успішну компа-
нію із захисту титулів. Міжнародна 
автомобільна федерація (ФІА) зна-
йшла метод серйозно загальмувати 
діючих чемпіонів. Причиною стали 
так звані демпфери масс, що пред-
ставляють собою 9-кілограмовий 
диск, розташований між двома 
пружинами в носовій частині болі-
да R26. Його основна функція по-
лягала в погашенні коливань шин. 
А ефект – у рівномірному наванта-
женні на ніс, що якби притискува-
ло болід до траси. ФІА заборонила 
використання пристрою прямо по 
ходу чемпіонату під приводом його 
непрямого аеродинамічного ефекту 
і нелегальності рухомих частин аеро-
динаміки. На колі перевага демпфе-
рів масс оцінювалася у 0,3 секунди.

В кінці 90-х років «Макларен» 
і «Феррарі» запекло боролись не 
тільки на трасах, але і за кулісами, 
в конструкторських бюро і кулуарах 
ФІА. При однакових обертах «Мерсе-
дес» видавав більшу потужність, ніж 
«Феррарі». Секрет був розкритий, 
коли з’ясувалось, що «Мерседес» 
використовував легкий і одночасно 
дуже міцний алюмінієво-берилієвий 
сплав для поршнів і в якості матеріалу 
стінок циліндрів. Природно Феде-
рація втрутилася і з 2001-го року 
ввела повну заборону на екзотичні 
матеріали, в тому числі сплави бери-
лія. «Срібні», за оцінками, загубили 
40–50 к. с., багато грошенят і надій-
ність двигунів після повернення до 
традиційних металів.

У другій половині 2000-х років 
«Формула-1» міцно загрузла в опти-
мізації кожного квадратного санти-
метра кузова. Чистоті форм болідів 
на користь це не пішло, і вони по-
чали обростати «дефлекторами», 
«вушками», «ріжками», «канделя-
брами», «плавниками» та іншими 
елементами. Повітряний мішок по-
заду боліда теж народився в ті часи.

Продовження у наступному номері

КУТОЧОК

ВОДІЯ Мер Житомира заявив, 
що перейменування парку 
Гагаріна можливо лише  
після реконструкції, втім, 
ініціатор має іншу думку

Алла Герман

Два роки тому 
житомиряни зверну-
лися до влади з про-
ханням переймену-
вати парк Гагаріна на 
Шодуарівський, адже 
саме останній є його 
засновником.

Парк можна перейменувати 
лише після його реконструкції. 
Про це під час брифінгу з журна-
лістами 4 вересня заявив міський 
голова Сергій Сухомлин.

За словами міського голови, 
у 2016 році була зареєстрована 
петиція, у якій автор просив 
перейменувати парк культури 
і відпочинку імені Гагаріна на 
Шодуарівський.

«Дійсно, в нас навіть була за-
реєстрована петиція у 2016 році 
по перейменуванню парку Гага-
ріна в Шодуарівський парк. І тут 
я не проти історії. Я за те, щоб 
дійсно відновлювати історичні 
назви. І дійсно, барон де Шодуар 
заслуговує на те, щоб його ім’ям 
був названий парк. Але я думаю, 
що не такий парк, в якому стані 
він зараз перебуває. Ми дуже 
часто робимо такі речі – пере-
йменовуємо. Це нам нічого не 
коштує – максимум таблички 
на вулицях, а за цим нічого не 
йде. Потім якісного нічого не змі-
нюється. Тому цього року у нас 
три важливих інфраструктурних 
об’єкти: школа № 3, садочок № 58 
і стадіон «Спартак». Наступного 
ррку ми плануємо декілька вели-
ких інфраструктурних об’єктів, 
в тому числі оновлення гідропар-
ку і початок робіт у парку Гагарі-
на», – розповів Сергій Сухомлин.

Крім того, міський голова по-
відомив, що днями відбудеться 
презентація концепції щодо 
відновлення набережної в парку 
Гагаріна.

«Ми презентуватимемо кон-
цепцію по відновленню нижньої 
частини парку Гагаріна з продо-
вженням велодоріжок. Кабмін 
вже підписав фінансування по 
програмі секторальної підтрим-

ки, вчора я там був. Це гроші Єв-
росоюзу, з яких місто Житомир 
отримало 12, 5 мільйона гривень 
грантових коштів на цей проект. 
Фінансування вже буде починати-
ся. Я за те, щоб спочатку зробити 
відновлення, повну реконструк-
цію парків, а потім приймати 
рішення про їх перейменування. 
Ініціатива людей вже є, вона про-
йде обговорення, і якщо депутати 
проголосують за те, щоб надати 
парку назву Шодуарівський, 
значить, я це рішення підпишу. 

Якщо ми залишимо парк Гагарі-
на, я думаю, страшного нічого не 
відбудеться. Тому що у нас вже є 
плани по другому майданчику – 
Музею космонавтики. Ми обгово-
рювали ці питання з американ-
ською компанією «Нова сфера», 
яка готова фінансово підтримати 
цей проект. Космонавтика – це 
бренд нашого міста, це така точка 
ідентифікації. І тому парк Гага-
ріна – також непогана назва для 
цього парку. Але це вже будуть 
вирішувати люди, і кінцеву точку 
ставитиме депутатський корпус 
своїм голосуванням. Але ще раз 
скажу: нам парки спочатку по-
трібно відновити, зробити зруч-
ними і гарними і вже після цього 
приймати рішення про перейме-
нування», – додав мер.

Втім, один з ініціаторів пере-
йменування – редактор сайту «Ре-
портер» Сергій Фещенко – у ко-
ментарі журналістам «20 хвилин» 
розповів, що з думкою міського 
голови не згоден.

«Я не бачу жодних перешкод 
для того, щоб перейменувати 
спочатку парк, а потім робити 
реконструкцію. Адже барон де 
Шодуар заслуговує на те, щоб 
парк носив його ім’я. І байдуже 
навіть, в якому вигляді зараз 
парк, якщо буде реконструкція, 
то назва парку жодним чином 
не перешкодить їй. А навпа-
ки – спрямує її в руслі концеп-
ції Шодуарівського парку. І коли 
ця реконструкція буде зроблена, 
то це буде дійсно загальноміське 
свято – відкриття реконструйо-
ваного офіційно названого Шо-
дуарівського парку. І ставити 
питання перейменування парку 
лише після реконструкції – це 
якісь ніби спроби зробити так, 
щоб це перейменування взагалі 
не відбулося, і спроба зірвати це 
питання взагалі», – вважає Сергій 
Фещенко.

Ініціатор повернення Шо-
дуарівському парку своєї назви 
впевнений, що доцільніше спо-

чатку перейменувати парк. А вже 
потім робити реконструкцію 
у стилі, відповідному до назви.

«Тому що реконструкція 
може бути, наприклад, у стилі 
парку Гагаріна. І потім, коли вона 
відбудеться, можна буде сказати: 
ось ми його відреконструювали 
в сучасному стилі, а тому назва 
Шодуарівський парк не відпові-
дає концепції цієї реконструкції. 
Тому я не бачу жодних причин, 
окрім відсутності політичної 
волі, спочатку задекларувати 
і чітко сказати міському голові, 
що ми парк перейменовуємо. Це 
парк Шодуарівський, і ніщо нам 
не завадить відродити його як 
перлину старого міста Житоми-
ра в рамках концепції древнього 
міста, до якої входить Шодуарів-
ський парк, Замкова гора та інші 
пам’ятки старого міста», – наголо-
сив Сергій Фещенко.

Тож чи отримає парк імені 
Гагаріна назву на честь свого за-
сновника барона де Шодуара, 
покаже лише час. А ми про це 
обов’язково повідомимо.

Нагадаємо, відповідна пети-
ція, у якій чітко стояло питання 
про перейменування парку в Шо-
дуарівський, набрала необхідну 
кількість голосів за 21 день. За ре-
зультатами цієї петиції у лютому 
2016 року були проведені громад-
ські слухання, які більшістю були 
підтримані. Вже на основі цих 
громадських слухань на початку 
липня 2016 року на сайті міської 
ради був оприлюднений проект 
рішення про перейменування 
парку. Втім, далі сайту відповід-
ний проект рішення так нікуди 
й не потрапив.
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Реформа – реформою,  
а порядок пора вже навести! 

Микола Корзун

Початок вересня 
2018-го посилив увагу 
до реформи україн-
ської школи. Влада 
знову не встигла або 
просто прогавила 
момент для вчасного 
забезпечення шкіл но-
вим начинням, мебля-
ми та підручниками.

На виправлення помилок чи-
новники просять місяць, а це озна-
чає, що колишня перша чверть 
(зараз – половина семестру) у біль-
шості українських шкіл піде на те, 
що можна було б зробити влітку. 
Проте у процесі розмов українців 
про НУШ (Нову українську шко-
лу) на задвірках суспільної уваги 
опинилася ситуація щодо стано-
вища у старших класах гімназій, 
ліцеїв та шкіл. Не менш важливо 
подивитися зараз на те, що від-
бувається у закладах вищої освіти.

Наприклад, депутати Жито-
мирської обласної ради мали б 
згадати про Бердичівський ме-
дичний коледж, у якому майже 
півтора року тому було замінене 
керівництво. З того часу, коли 
депутати відправили у відставку 
тепер вже колишнього директора 
Володимира Клименюка, у коле-
джі запрацювала нова команда на 
чолі із новим керівником, але про 
її роботу, як і взагалі про ситуацію 
у навчальному закладі, депутати 
жодного разу не згадували. А дар-
ма, бо ситуація у Бердичівському 
медколеджі виглядає гнітючою 
і невтішною. У квітні-травні поточ-
ного року у Житомирі працювала 
комісія із Кабміну України, яка 
звернула увагу на ряд критичних 
зауважень щодо ситуації у Бер-
дичівському медичному коледжі. 
Але вже опісля, у липні 2018-го, до 
Бердичева приїздила бригада фа-
хівців із Державної служби якості 
освіти України. Упродовж тижня 
столичні контролери знайомили-
ся із роботою коледжу і виявили 
у ньому цілу низку порушень та 
недоліків. Важко стверджувати, 
що вони стали сенсаційно не-
сподіваними, бо ж керівництво 
Житомирської обласної ради, а та-
кож обласне управління освіти 
та науки прекрасно знали, який 
фах має людина, призначена ви-
конуючим обов’язки директора 
Бердичівського медичного коле-
джу. Адже голова Житомирської 
обласної ради Володимир Шир-

ма, підписавши розпорядження 
№ 146-к від 17 травня 2017 року 
про призначення керівником 
коледжу підполковника міліції 
В‘ячеслава Шевченка, який мав 
ще й досвід роботи у пенітенці-
арній системі, чудово розумів, 
що жодних фахових підстав для 
такого призначення не існує. Тому 
виходить, що саме голова Жито-
мирської облради став автором 
по суті незаконного призначен-
ня керівником спеціалізованого 
начального закладу людини, яка 
не мала законних підстав обі-
ймати цю посаду. Мав знати про 
дивовижне призначення на по-
саду директора Бердичівського 
медичного коледжу і мер міста 
Бердичева Василь Мазур, так само, 
як і губернатор Житомирщини 
Ігор Гундич. До речі, до І. П. Гун-
дича педагоги із медколеджу нео-
дноразово зверталися упродовж 
квітня – травня 2017-го року, бо 
очевидно відчували, якого «ви-
датного» фахівця-реформатора 
надіслала доля на плечі (чи на го-
лови) майже сотні викладачів, ви-
хователів та технічного персоналу 
одного із найкращих навчальних 
закладів у місті Бердичеві. Не за-
йве було б згадати, що губернатор 
Житомирщини під час зустрічі 
із викладачами Бердичівського 
медичного коледжу обіцяв, що 
ніяких кадрових чисток чи звіль-
нень членів трудового колективу 
за нового керівництва коледжу 
не буде. Якби ж то Ігор Петрович 
знав, що ж воно буде насправді? 
Адже за рік і три місяці свого 
«тимчасового» перебування на 
посаді директора медичного коле-
джу В’ячеслав Шевченко звільнив 
майже два десятки (!) працівників. 
Для порівняння можемо заува-
жити, що такої плинності кадрів 
(кількість звільнених та прийня-
тих на роботу) коледж не мав за 
попередні сімнадцять (!) років 
своєї життєдіяльності до того, як 
на його «капітанському мостику» 
не з’явився «справжній» підпол-
ковник, та ще із досвідом, так би 
мовити, тюремної педагогіки. 
На що розраховували керівники 
Житомирщини, запрошуючи на 
посаду директора медичного ко-
леджу людину, яка не має досвіду 
роботи ні у медицині, ні у педа-
гогіці, а тим паче – жодної відпо-
відної освіти? На це важко знайти 
логічно обгрунтовану відповідь. 
Проте ще важче відповісти на 
запитання, яке ставлять сьогодні 
багато людей, що занурюються 
у вир подій, що відбулися у коле-
джі після призначення туди ново-
го виконуючого обов’язки. Чому, 
наприклад, людина, яка може 
перебувати на відповідальній по-
саді у тимчасовому статусі лише 

лічені місяці, насправді працює 
вже без малого аж півтора року? 
Чому грубо порушуються усім 
відомі вимоги статті 42-ї Закону 
України «Про вищу освіту»? І чому 
із приходом В’ячеслава Шевченка 
у Бердичівському коледжі слово 
«порушується» можна вживати 
доволі часто у стосунку до низки 
питань навчального процесу? На-
приклад, із очевидним порушен-
ням вимог відомого для кожного 
керівника начального закладу 
Наказу МОН № 60 від 23. 01.2013 
р. про штатну чисельність заступ-
ників директора коледжу у Бер-
дичівському медколеджі у серпні 
2017-го з’являється посада першо-
го заступника директора! Це – при 
наявності вже існуючих двох посад 
заступників керівника закладу. Чи 
то вже новопризначений керівник 
звик не звертати уваги на перед-
бачені законодавством вимоги, 
чи то йому дуже вже закортіло 
влаштувати на престижну поса-
ду запрошену до Бердичева аж із 
Вінниці Наталю Педоренко? До 
речі, працівницю, яка до того не 
мала досвіду керівної роботи і яка 
сьогодні (окрім обов’язків неза-
конно створеної посади першого 
заступника директора коледжу) 
викладає для студентів навчаль-
ний предмет «Культурологія». 
Також, між іншим, порушуючи 
вимоги щодо проходження від-
повідного стажування, або під-
вищення кваліфікації, оскільки за 
фахом вона лише вчитель історії 
і правознавства.

І таких порушень законів, на-
казів, інструкцій щодо організації 
освітньої діяльності у Бердичів-
ському медичному коледжі ви-
щезгадана комісія від Державної 
служби якості освіти виявила цілу 
низку. Можна сказати про фор-
мальний підхід у веденні докумен-
тації зборів трудового колективу, 

можна згадати і про поверхове 
ставлення до роботи циклових 
комісій, де чомусь не вказані під-
стави для розподілу педагогічного 
навантаження, де не аналізуються 
процес підвищення кваліфікації 
викладачів, результати проходжен-
ня практики студентами, резуль-
тати проведення директорських 
контрольних робіт. Перевіряль-
ники чітко встановили велику 
кількість випадків призначення 
педагогічного навантаження для 
працівників, які не мають відпо-
відної кваліфікації. Можливо, для 
когось такий перелік недоліків ви-
дається звичайною дрібницею, але 
загалом таких «дрібниць» та недо-
ліків у Бердичівському коледжі так 
багато, що виникає закономірне 
запитання: а що ж далі? Наслід-
ки перевірки у Бердичівському 
медичному коледжі вже у серпні 
2018-го року були доведені до ке-
рівництва Житомирської обласної 
ради, так само, як і до керівників 
управління освіти та науки Жито-
мирської облдержадміністрації. 
Так би мовити, «для врахування 
при прийнятті управлінських 
рішень». Фактично йдеться про 
негайне втручання власника на-
вчального закладу (Житомирської 
обласної ради) у процес виправлен-
ня недоліків та порушень у життє-
діяльності коледжу. Тим паче, що 
сьогодні, коли навчальний рік вже 
у розпалі, «тимчасове» керівни-
цтво коледжу продовжує керувати 
освітнім процесом на свій розсуд. 
Юрист навчального закладу, який 
має диплом із фахом «Правознав-
ство», береться за викладання ін-
форматики. Дико? Кричуще? Але 
порушення, які знову доведеться 
колекціонувати у чергову низку, 
створюють цілковитий безлад. 
Хіба ж це не є очевидним? Але, 
виходить, обласна влада цього не 
бачить. І що там робить, як саме 

керує коледжем пан підполковник, 
ніхто особливо не переймається. 
Хоча головою спостережної ради 
Бердичівського медичного ко-
леджу є депутат Житомирської 
облради Ігор Романський. Він, до 
речі, також має нести хоча б мо-
ральну відповідальність за те, що 
відбувалось у медичному коледжі 
за останні півтора року. Адже не-
спроста із коледжу звільнялися 
педагоги, головні бухгалтери, лабо-
ранти, бібліотекар і навіть заступ-
ник директора із виховної роботи. 
І так само невипадково у довідці 
перевіряльників Державної служби 
якості освіти було зазначено про 
«необхідність посилення контролю 
за дотриманням вимог чинного за-
конодавства при організації освіт-
нього процесу, кадровій політиці 
та зазначено про відсутність на-
лежного морально-психологічного 
клімату в колективі Бердичівського 
медичного коледжу». Про це все 
мали б знати у найвищих кабіне-
тах Житомирської облради і навіть 
обласної адміністрації. А якщо 
врахувати, що у 2018 році Жито-
мирська обласна рада вирішувала 
питання про передачу розпочатого 
будівництва спорткомплексу Бер-
дичівського медичного коледжу 
на баланс Бердичівської міської 
ради, якщо врахувати те, що де-
путати Житомирської обласної 
ради передали для потреб Дер-
жавної судової адміністрації ще й 
приміщення колишньої школи, 
у якому мав бути облаштований 
гуртожиток для студентів Бер-
дичівського медколеджу і одне 
із його нових відділень, то тут, як 
кажуть, виникає багато питань. 
Адже схоже на те, що таке, м’яко 
кажучи, легковажне ставлення до 
роботи і життєдіяльності одного 
із найкращих навчальних закладів 
Житомирщини є нічим іншим, як 
прелюдією до його закриття. Сьо-
годні все це, звісно, називають не 
інакше, як оптимізацією, під яку, 
при бажанні, можна легко назби-
рати низку вагомих та очевидних 
підстав. Хтозна, як воно буде на-
справді, бо, можливо, у Житомир-
ській облраді чекають, допоки пан 
підполковник отримає таки педа-
гогічну освіту, щоб позбутися свого 
статусу виконуючого обов’язки, 
а, можливо, правники та юристи 
обласної ради чекають, коли влітку 
2019-го року у незаконно звільнено-
го директора кодеджу Володимира 
Клименюка завершиться термін 
дії контракту. Як би там не було, 
але наводити порядок у Бердичів-
ському медичному коледжі треба 
негайно. Причому розпочинати 
треба із виправлення очевидних 
порушень законодавства, а потім 
братися вже й за низку недоліків, 
яка сьогодні лише зростає.
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Житомирщина втратила  
60 млн грн на ремонт доріг,  
а винуватці отримують премії

Анастасія Ліберман

5 вересня на за-
сіданні уряду було 
затверджено рішення, 
в рамках якого у шес-
ти областей України 
забрали невитрачені 
302 млн грн на ремонт 
доріг; серед них є 
і Житомирська об-
ласть.

Тему про те, що в області забе-
руть вищезгадані кошти, оскільки 
Служба автодоріг у Житомирській 
області не спромоглася вчасно 
провести тендери на виконання 
ремонтних робіт, вже піднімали 
у соціальних мережах ще до пе-
рерозподілу коштів Кабінетом 
Міністрів.

«Ну ось і дочекалися. На на-
ступне засідання КМУ виноситься 
постанова про перерозподіл ко-
штів дорожнього фонду між об-
ластями України. Тобто з областей, 
які не в змозі використати кошти, 
їх заберуть на ті, які можуть. За-
вдяки якісній, самовідданій роботі 
керівника Служби автомобільних 
шляхів у Житомирської області 
Геннадію Савченку у області, по-
передньо, заберуть 65 млн грн. 
Найгірше те, що на дороги дер-
жавного значення ОДА витрачає 
кошти, які могли б піти на кому-
нальні або місцеві дороги. Давай-
те всі разом подякуємо за якісні 
дороги Житомирщини Геннадію 
Савченку», – коментував ситуацію 
у соцмережі один із нардепів від 
Житомирщини.

Натомість Служба автомобіль-
них доріг назвала інформацію нар-
депа фейком.

«Надзвичайно хотілось би 
прокоментувати публікацію на-
родного депутата. Але тверда 
позиція Служби автомобільних 
доріг у Житомирській області – не 
відповідати на інформацію, що не 
відповідає дійсності», – йдеться на 
офіційному сайті САД області.

Як результат, через те, що об-
ласть не змогла протягом 7 міся-
ців освоїти кошти, заплановані 
на будівництво та ремонт доріг 
державного значення, уряд на по-
над 60 мільйонів гривень «обрізав» 

фінансування для Житомирщини.
Так, у рамках програми «Роз-

виток мережі і утримання авто-
мобільних доріг загального ко-
ристування державного значення» 
передбачається зменшення витрат 
у ряді областей, зокрема: Волин-
ській області – на 3,87 млн грн, Жи-
томирській – на 61,4 млн грн, Іва-
но-Франківській – на 47,97 млн грн, 
Київській – на 28,37 млн грн, Мико-
лаївській – на 98,61 млн грн, Черні-
вецькій – на 67,81 млн грн.

Проте перерозподілені гро-
ші було вирішено направити 
в наступні регіони: Вінницьку 
область – 46 млн грн, Дніпро-
петровську – 25,99 млн грн, Кі-
ровоградську – 52,85 млн грн, 
Одеську – 30 млн грн, Полтав-
ську – 50 млн грн, Хмельниць-
ку – 25,33 млн грн, Черкаську – 
25 млн грн.

Чому ані губернатор облас-
ті, ані голова обласної ради не 
проконтролювали Службу авто-
шляхів, аби остання не втратила 
таку суттєву суму грошей, поки 
незрозуміло.

«Так, в області забрали більше 
61 млн грн через те, що не встигли 
тут освоїти кошти. На ремонт до-
ріг державного значення повинно 
було надійти більше 160 млн гри-
вень. Проте через те, що Служба 
автомобільних доріг не змогла їх 
вчасно освоїти, отримаємо лише 
108 млн. За ці кошти ми планували 
відремонтувати 10 км на ділянці 
дороги міжнародного значення 
М-21 від Бердичева до Житомира. 
Від села Гришківців у напрямку 
Житомира ми мали відремонту-
вати ліву смугу, яка вже почала 
руйнуватися. Замість цього наші 
кошти отримає Вінниця і ще ряд 
областей, які мають наразі кращі 
дороги», – розповідає начальник 
управління промисловості та роз-
витку інфраструктури Житомир-
ської ОДА Роман Крисюк.

Не встигли у Житомирської 
області забрати такі потрібні ко-
шти на автошляхи, як обласне 
керівництво «прокинулось». Вже 
на найближчій сесії Житомирська 
облрада хоче ухвалити звернення 
до Кабінету Міністрів щодо ситуції 
з перерозподілом коштів. Відповід-
ний проект рішення сесії, підготов-
лений управлінням дорожнього 
будівництва та інфраструктури 
ОДА, 10 вересня оприлюднили 
на сайті обласної ради.

«Через Житомирську об-
ласть проходить автомобільна 

дорога загального користування 
державного значення М-21 Ви-
ступовичі –Житомир – Могилів-
Подільський (через м. Вінницю). 
Вказана автомобільна дорога 
була побудована у 1979 році та 
нині перебуває у незадовільному 
транспортно-експлуатаційному 
стані, у зв'язку з чим потребує 
ремонтно-будівельних робіт. До-
рожнє покриття на більшій час-
тині протяжності даної дороги 
має колійність, ямковість, про-
садки, напливи, інші дефекти, які 
ускладнюють рух транспортних 

засобів. У 2018 році Житомир-
ською облдержадміністрацією 
у Перелік об'єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів 
автомобільних доріг загального 
користування, у рамках експери-
менту з фінансового забезпечен-
ня реалізації заходів з розвитку 
автомобільних доріг загального 
користування області, включено 
дорогу М-21 Виступовичі – Жито-
мир – Могилів-Подільський (через 
м. Вінницю) для проведення по-
точного середнього ремонту, про-
тяжністю 18,7 км, від державного 
кордону із Республікою Білорусь, 
на що передбачено фінансування 
у сумі 50,0 млн грн. Однак потре-
ба на виконання робіт складає 
203,3 млн грн. Відповідно до про-
екту постанови Кабінету Міністрів 
України, по Житомирській області 
проводиться перерозподіл коштів 
у сумі 61,4 млн грн на ремонт 
доріг загального користування 
державного значення, у зв'язку із 
затримкою тендерних процедур 
та початком будівельного сезо-
ну», – зазначається у зверненні.

Згідно з документом, облрада 
просить спрямувати кошти при 

їх перерозподілі на виконання 
поточного середнього ремонту 
автомобільної дороги М-21 Ви-
ступовичі – Житомир – Могилів-
Подільський (через м. Вінницю) 
на ділянках км 4+344 – км 11+000 та 
км 11+000 – км 19+000.

«На сьогодні Службою авто-
мобільних доріг у Житомирській 
області, згідно з вимогами держав-
них закупівель, визначено підрядні 
організації для виконання поточ-
ного середнього ремонту на зазна-
чених відрізках дороги М-21. У разі 
наявного фінансування підрядні 
організації готові виконати дані 
ремонтні роботи до кінця будівель-
ного сезону. Разом з тим, Жито-
мирською облдержадміністрацією 
всі кошти, які надійдуть у рамках 
експерименту з фінансового забез-
печення реалізації заходів з розви-
тку автомобільних доріг загального 

користування, будуть спрямову-
ватись на проведення ремонтних 
робіт вищезазначеної міжнародної 
дороги», – йдеться у зверненні, яке 
планують прийняти на сесії об-
ласної ради.

Чи доотримає Житомирська 
область кошти на ремонт доріг 
державного значення, покаже 
час, а поки можна констатувати 
той факт, що у рейтингу областей 
з найгіршими дорогами загально-
го користування чорний список 
очолили Полтавська, Чернівецька, 
Сумська та Житомирська області. 
Також наша область входить до 
списку аутсайдерів з проведення 
ремонту доріг будь-якої складності.

Нагадаємо, у держбюджеті на 
2018 рік 44 млрд гривень закладено 
на ремонт доріг (з них 32,6 млрд 
гривень – бюджет Державного до-
рожнього фонду).



9 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA Новини Житомира

Спадкування  
майнового сертифіката

До Пулинського бюро пра-
вової допомоги звернулась 
Лариса Осадча (ім’я та пріз-
вище змінені з етичних мірку-
вань – прим. автора) з питан-
ням щодо порядку звернення 
до суду про визнання права 
власності на майновий серти-
фікат у порядку спадкування. 
Підставою звернення була 
відмова приватного нотарі-
уса у вчиненні нотаріальної 
дії у зв'язку з тим, що право-
встановлюючий документ був 
виданий після смерті спадко-
давця. Клієнта цікавить, які 
документи необхідні для цього 
і який порядок звернення до 
суду. Роз’яснення, в межах 
проекту «Я маю право!», нада-
ли фахівці Пулинського бюро 
правової допомоги.

Спеціаліст бюро пояснив, 
що для визнання права влас-
ності в порядку спадкування 
необхідно пред’явити позов 
до суду, і таке право настане 
вже на підставі судового рі-
шення. Позовна заява фізич-
ної особи подається до суду за 
місцем її проживання.

Перелік документів, які 
необхідно долучити до позо-
вної заяви:

– копія паспорта позивача;
– копія ідентифікаційного 

номера платника податків;
– докази, які підтверджу-

ють наявність права на спад-
щину (правовстановлюючі 
документи, документи, ви-
дані нотаріусом, свідоцтва 
про народження, свідоцтво 
про смерть спадкодавців, до-
кументи, що підтверджують 
родинні стосунки, заповіт, до-
відки з місця проживання на 
день смерті спадкодавця);

– копії  позовної заяви 
(за кількістю зацікавлених 
осіб);

– квитанція про сплату су-
дового збору.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультаці-
єю звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової до-
помоги. Їх адреси та контак-
ти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/ у розділі «Місцеві 
центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сай-
ті pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги)

КОЛОНКА

Аліна Бойко

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
моніторити електро-
нні петиції, подані 
житомирянами на 
розгляд місцевій 
владі.

Світлофор  
на вул. Нобелівській

Житомиряни просять вста-
новити світлофор на зупинці по 
вул. Нобелівській. Відповідну 
електронну петицію оприлюд-
нили 10 вересня.

Автор петиції Олександр 
Брижанюк наголошує, що через 
відсутність пристрою оптичної 
сигналізації на даній вулиці за-
фіксована велика кількість аварій.

«В зв'язку з дуже інтенсивним 
рухом прошу розглянути можли-
вість встановлення світлофора на 
зупинці вул. Нобелівська (зупинка 
«Нафтобаза»), діти бояться перехо-
дити дорогу, хоча там є зебра. Існує 
велика загроза наїзду на пішохода. 
Постійні аварії на пішому перехо-
ді», – йдеться у тексті петиції.

Загальнодоступне цифрове 
телебаченння у м. Житомирі

Через відк лючення ана-
логового телебачення по всій 

Україні житомиряни просять 
встановити вишку цифрового 
мовлення Т2.

«У зв’язку з відключенням ана-
логового телебачення та впрова-
дженням Т2 по всій Україні багато 
житомирян переходять на остан-
ній, купуючи цифрові приставки 
та антени, встановивши які, не ма-
ють обіцяної якості. Адже вишки 
Т2, розміщені навколо Житомира 
(на обмеженій території маємо 
сигнал з Бердичева та Андріївки), 
лише частково покривають деякі 

території нашого міста. Внаслідок 
цього сигнал є нестабільним, тим-
часовим тощо. Зроблено це задля 
того, щоб оператори кабельного 
ТБ Житомира не залишились 
без клієнтів (можливо, присутня 
корупційна схема), чи якась інша 
причина, але мають головний біль 
люди, яким начебто дають право 
вибору. Було б файно встановити 
вишку Т2 для м. Житомира, щоб 
кожен житель зміг скористатись 
безкоштовними, якісними по-
слугами Т2», – пише автор петиції 
Петро Корбут.

Звільнення заступника 
міського голови  
Дмитра Ткачука

Також містяни днями опри-
люднили електронну петицію 
з вимогою звільнити «транспорт-
ного» заступника міського голови 
Дмитра Ткачука.

Автором петиції виступає 
Петро Петрович Козак, який 
помістив текст вимоги в одному 

реченні: «Жители города Жи-
томира требуют немедленной 
отставки Ткачука с занимаемой 
им должности».

Транспортний біль
Житомиряни, зокрема жителі 

мікрорайону Паперової фабрики, 
просять повернути пряме тран-
спортне сполучення до Крошні. 
Відповідний електронний доку-
мент оприлюднили 6 вересня на 
сайті міськради.

«Прошу розглянути питання 
щодо повернення прямого тран-
спортного сполучення мікрорайо-
нів Паперова фабрика – Крошня. 
Після відміни маршруту № 4 
стало майже неможливо доїхати 
вчасно на роботу жителям мікро-
району, які працюють на Крошні, 
та дітям, які навчаються у Жито-
мирській міській гімназії № 3. 
Надії на тролейбус № 8 немає 
(особливо у зимовий період). А но-
вий маршрут № 53С, який прямує 

до зупинки ЖДУ імені І. Франка, 
себе не виправдовує. Тому що 
маршрутні автобуси № 53С і 53, 
53А не зв̀ язані часовим графіком 
руху. Виходячи зранку з автобусу 
№ 53С, треба подекуди 20–25 хв. 
чекати на автобус № 53, щоб пере-
сісти у напрямку Крошні. А увече-
рі так і взагалі немає можливості 
доїхати жителям мікрорайону 
Паперова фабрика, які працюють 
на Крошні, у зв̀ язку з відміною 
вечірніх маршрутів. Сподіваюся 
на ваше розуміння та бажання 
працювати у напрямку розвитку 
міста з урахуванням потреб жи-
томирської громади», – йдеться 
у тексті петиції від житомирян.

Наразі триває збір підписів до 
усіх вищезгаданих петицій.

Нагадаємо, петиції мають 
набрати не менше 250 підписів 
впродовж трьох місяців для їх 
подальшого розгляду відпові-
дальними особами Житомир-
ської міської ради.

Наявність доступної мережі 
Т2, звільнення заступника 
мера, встановлення 
світлофора: актуальні 
петиції житомирян
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Близько 300 працівників «Кромберг 
енд Шуберт» стали учасниками Нова 
Пошта Космічного напівмарафону 

Разом з осінню в Україну  
прийдуть нові тарифи на газ та тепло

Алла Герман

У неділю, 9 вересня, 
у Житомирі відбувся 
третій Напівкосміч-
ний марафон, спон-
сором та учасником 
якого вкотре стала 
компанія «Кромберг 
енд Шуберт».

Цього року «крошівці» з не-
абияким розмахом підтримали 
Нова Пошта Космічний напівма-
рафон у Житомирі. Якщо мину-
лого року участь у космомарафоні 
взяв 71 працівник компанії, то 
цьогоріч їх кількість сягнула 270-
ти. І така цифра дійсно вражає. Та 
насамперед не лише кількістю, а й 
здобутими результатами.

Більш детально про успіхи 
у корпоративному забігу коман-
ди від «Кромберг енд Шуберт» 
журналістам «20 хвилин» розпо-

віла PR-менеджер компанії Ольга 
Воєвуцька.

«Напівмарафон здолали 100 
бігунів, дистанцію 10 км – 133 
учасники; 40 крошенят взяли 
участь у дитячому забігу. До-
сягнення: абсолютним лідером 
став Тарас Герасимчук, який має 
результат 1 год. 18 хв. та здобув 
12-те місце у загальному заліку. 
Також найкращі результати се-
ред «Крошу» у Павла Левиць-
кого (відділ логістики), Андрій 
Кривець – 1 год. 41 хв. та Сергій 
Скрицький – 1 год. 45 хв. Серед 
жінок у напівмарафоні 25-е міс-
це здобула Світлана Бондарчук, 
4-те (призове) місце серед жінок 
(39–45 років) – Лілія Дикун. 25-те 
місце на дистанції 10 км – Олег 
Чердаков з часом 44 хв. 12 с. І 20-
те місце десятки серед жінок – 
Любов Мартинюк з часом 59 хв. 
Це дуже гарні результати. Ми 
вітаємо переможців та пишає-
мося нашою командою!» – сказала 
Ольга Воєвуцька.

За словами PR-менеджера ком-
панії «Кромберг енд Шуберт», ор-
ганізація Нова Пошта Космічного 

напівмарафону була виконана на 
найвищому рівні.

«Нам дуже все сподобало-
ся. Зокрема хочемо подякувати 
управлінню сім'ї, молоді та спор-
ту міської ради, які на високому 
рівні підійшли до організації за-
ходу. Ніхто з учасників не звер-
тався за медичною допомогою, 
погода також сприяла бігунам, 
а ведучий був дуже драйвовий. 
Наша команда залишилася задо-

воленою. Спортс-
менів «Крошу» 
відмітили, сказа-
ли, що ми гарні, 
спортивні та за-
просили вже на 
найближчі забіги 
в інших містах. 
Зокрема у Київ, 
на «Пробіг під 
каштанами», – за-

значила Ольга Воєвуцька.
Варто додати, що цього разу 

команда «Крошу» змінила свою 
спортивну форму. Одяг учас-
ників був яскраво-фіолетового 
кольору, що значно виділяв 
команду компанії «Кромберг 
енд Шуберт» протягом усього 
космомарафону.

Вітаємо переможців та  
бажаємо нових звершень!

На початку осе-
ні Україну чекає 
черговий раунд 
переговорів з МВФ 
стосовно перегля-
ду тарифу на газ, 
який є обов’язковою 
умовою для продо-
вження отримання 
Україною міжнарод-
ної фінансової допо-
моги.

Аналітик DIXI Group Роман 
Ніцович розповідає, коли від-
будеться підвищення та до чого 
воно призведе.

«Міжнародний валютний 
фонд ставить чітку умову щодо 
перегляду ціни на газ для на-
селення як передумови надання 
наступного траншу допомоги. 
Такий перегляд необхідний для 
того, щоб збалансувати фінансо-
вий стан Нафтогазу та попере-
дити можливі ризики, пов’язані 

з компенсацією витрат Нафтога-
зу з державного бюджету.

Наразі вже зрозуміло, що 
перегляд відбуватиметься у на-
прямку підвищення, але його 
масштаб та формат має погоди-
ти Кабінет Міністрів», – вважає 
експерт.

На думку Романа Ніцовича, 
можна прогнозувати поступове, 
але невелике підвищення, або 
різке разове підвищення.

«Різке підвищення означає, 
що значна частина споживачів 
буде подаватися на отримання 
субсидій, а отже, потрібні сер-
йозні розрахунки для того, щоб 
зрозуміти, яку кількість субси-
дій уряд може собі дозволити. 
Вже зараз зрозуміло, що того 
рівня, що закладений у держав-
ному бюджеті, недостатньо. Це 
також тиск на питання держав-
ного боргу та інші моменти, що 
хвилюють наших партнерів», – 
розповідає аналітик.

За словами експерта, у верес-
ні нас очікує наступний раунд 
переговорів з МВФ, і є дуже 
велика вірогідність, що буде 
прийняте рішення до першого 

жовтня. Починаючи з жовтня, 
вірогідно, з’ясується питання 
щодо ціни та щодо покладен-
ня на Нафтогаз нових обов’язків 
щодо врегулювання ціни на газ 
для населення, релігійних орга-
нізацій та постачальників тепла.

«Очевидно, що проблема не 
лише у зростанні сум у платіж-
ках, але й у перегляді тарифів 
для компаній, що купуватимуть 
газ у Нафтогазу чи інших по-
стачальників для того, щоб ге-
нерувати тепло. Цей перегляд 
має здійснювати Національна 
комісія з регулювання, а також 
місцеві органи влади, залежно 
від того, кому підпорядкований 
безпосередній постачальник те-
пла. Цей перегляд може зайняти 
деякий час, і було б добре, якби 
політика уряду в цьому питанні 
була більш прогнозованою. Це 
дало б час принаймні до по-
чатку опалювального сезону, 
щоб теплопостачальник встиг 
перерахувати суми для сплати. 
Якщо ж рішення буде прийняте 
в останній момент, постачальник 
може не встигнути вирішити 
це питання, що призведе до 

подальших проблем з вистав-
ленням рахунків споживачам та 
їх сплатою», – розповідає Роман 
Ніцович.

На його думку, в результаті 
тарифи не покриватимуть со-
бівартості придбаного газу, а це 
призведе до зростання боргів 
постачальником. «Звісно, взимку 

відключати від теплопостачання 
нікого не будуть, але матиме на-
слідком судові позови та інші 
проблеми. Як ми це бачимо на 
прикладі Києва», – підсумував 
аналітик.

Матеріал підготовано 
у рамках співпраці  

з проектом «Voxconnector»



11 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA Євроінтеграція

«Перната байдужість»: як у Європі 
дбають про тих, кого в Україні знищують

В Україні роками 
нехтується актуаль-
на проблема зник-
нення диких птахів. 
Пріоритетна для всієї 
Європи сфера, де ви-
трачають мільярди 
на збереження зни-
каючих видів пер-
натих, нарешті має 
стати важливою і для 
нашої країни.

Ще донедавна у нашій країні 
не існувало повноцінної системи 
охорони диких птахів. Щоб не 
допустити їх повне зникнення, 
створювалися природні запо-
відники. Рідкісних птахів роз-
водили у вольєрах, після чого 
випускали в природнє середови-
ще. Обмеження на полювання 
пернатих встановлювали лише 
в період їх розмноження.

У країнах Європейського Со-
юзу з проблемою різкого змен-
шення популяції диких птахів 
борються з 1979-го року. Саме 
тоді набула чинності спеціаль-
на директива по їх збереженню. 
Документ прописує для усіх 
держав-членів ЄС умови для 
охорони, управління та контр-
олю за популяцією диких птахів.

Після підписання Україною 
Угоди про асоціацію наша країна 
розпочала імплементацію євро-
пейського законодавства у при-
родоохоронній сфері.

– Директиви у нас будуть 
чинними лише тоді, коли ми 
станемо частиною Європей-
ського Союзу. Проте ми можемо 
адаптувати своє законодавство, 
зробивши його більш подібним до 
європейського. На момент, коли 
Україна стане членом Європей-
ського Союзу, виявиться, що у нас 
уже все так само працює, і нічого 
змінювати не потрібно. Просто 
законодавство ЄС стане нашим 
законодавством. Відповідно ди-
ректива у нас не запроваджена, 
а триває її впровадження в законо-
давство, – пояснює експерт-еколог 
МБО «Екологія-Право-Людина» 
Олексій Василюк.

Долучення  
до Смарагдової мережі

Для охорони найдавнішого 
в Європі середовища проживан-
ня птахів та тварин, починаючи 
з 1996 року, закладені основи зі 
створення Смарагдової мережі 
(Emerald Network). Смарагдова 
мережа є загальноєвропейською 
мережею територій особливого 
природоохоронного значення, де 

здійснюються заходи зі збережен-
ня певних місцевих видів тварин.

В Україні з 2009-го року три-
ває планування Смарагдової 
мережі. Радою Європи уже за-
тверджено 271 територію. Про-
те вони дуже перекриваються 
з існуючими територіями при-
родно-заповідного фонду.

– Для прикладу, на нашій 
території є озеро, на якому зу-
пиняються для міграції лебеді. 
І вони зазначені у пташиній дирек-
тиві. У разі входження цього озера 
в Смарагдову мережу там будуть 
вживатися заходи, необхідні для 
збереження лебедів. Приміром, 
буде заборона полювати на них. 
Проте це не означає, що буде за-
борона на риболовлю, відпочинок 
і так далі, – пояснює Олексій 
Василюк.

Аналогічно має відбуватися 
з кожним видом, який охоро-
няється на рівні всієї Європи. 
Згідно з Угодою про асоціацію 
з Європейським Союзом, до 
2021-го року Україна має забез-
печити охорону всіх зазначених 
у директиві видів птахів. На ві-
дібраних територіях, важливих 
для конкретного виду пернатих, 
запроваджуються заходи з їх 
збереження в довгостроковій 
перспективі.

– Вже зараз на цих місцях іс-
нують національні парки і запо-
відники, де вони охороняються. 
Більш доцільним для нас є вклю-
чення територій, які до цього часу 
не мали охоронного статусу. До 
кінця наступного року триває ак-
тивна розробка нових територій 
Смарагдової мережі. Я з колегою 
також туди долучений. Саме щодо 
птахів пропонується більше но-
вих територій. Це тому, що пта-
хи – у нас найбільш вивчена група 
з усіх рідкісних груп тварин: де 
вони бувають, де проживають, 
які території для них важливі, – 
пояснює еколог МБО «Екологія-
Право-Людина».

У ході планування Смараг-
дової мережі організовуються 
міжнародні заходи, де обговорю-
ються усі деталі. Це процес, який 
по суті стосується усієї Європи. 
Обговорюється кожна територія 
країнами, що знаходяться в тій 
же кліматичній зоні.

У результаті, Україна пови-
нна до кінця наступного року 
мати для кожного виду птахів 
виділену територію, яка важлива 
для збереження цього виду. Зви-
чайно, час від часу такі території 
будуть перекриватися. Однак до 
кінця наступного року кожен вид 
птахів, який зазначений у дирек-
тиві, має достатньо охоронятися 
на території України. Важливі 
для їх збереження місця мають 
бути включені до Смарагдової 
мережі.

У середньому по ЄС на охо-
рону території Смарагдової 
мережі виділяється 9% всього 
бюджету Європейського Союзу. 
При плановому кошторисі ЄС 
на 2017 рік у 156 млрд євро, ви-
трати на збереження природи 
становлять близько 14 млрд євро, 
або 435 млрд грн.

– За українськими мірка-
ми, це «космічна» сума. Але ми 
можемо подивитися на сусідів-
поляків, у яких це вже працює 
понад 10 років. У них настільки 
непомірно великі, як для україн-
ських реалій, кошти виділяються 
на охорону об’єктів Смарагдової 
мережі, що в принципі у нашій 
країні жоден національний парк, 
жоден заповідник так не фінансу-
ється, як у Польщі фінансується 
кожна територія, яка визначена 
в рамках директив як території 
Смарагдової мережі, – стверджує 
Олексій Василюк.

Втілення у життя пташиної 
директиви відбувається шляхом 
розробки Смарагдової мережі 
для цих видів птахів. Це направ-
лено на те, що як тільки Україна 
завершить розробку і стане час-
тиною Європейського Союзу, ці 
території матимуть більш ніж 
достатнє фінансування для охо-
рони цих видів.

Захист птахів  
на Житомирщині

Житомирська область на від-
міну від Кіровоградської чи Запо-
різької має велику кількість при-
родних територій. До Червоної 
книги включено 25 видів птахів 
з нашої області. Всі вони пере-
бувають під особливим природо-
охоронним статусом: зникаючий, 
рідкісний або ж вразливий.

До зникаючого виду відно-
сять птахів під загрозою повного 
зникнення. Їх можна зберегти 
за умов створення спеціальних 
заходів щодо їх охорони. На від-

міну від зникаючого, рідкісний 
вид під прямою загрозою зник-
нення не перебуває. Птахів, яким 
у найближчому майбутньому за-
грожує зникнення, відносять до 
вразливого виду.

Житомирщина є ареалом 
природного проживання для 
вразливих червонокнижних пта-
хів, таких, як голуб-синяк, дятел 
білоспинний та дятел зелений, 
лунь лучний, орябок, кульон се-
редній, сичик-горобець, дупель, 
шуліка чорний. До рідкісних чер-
вонокнижних птахів належать 
лелека чорний, лунь польовий, 
орел-карлик, орлан-білохвіст, 
підорлик малий, пугач, сич 
волохатий, сова болотяна, сова 
бородата, сорокопуд сірий. У на-
шій області станом на 2007 рік 
налічувалось 711 глухарів. Окрім 
зникаючого тетерука, якого на-
лічувалось 3426 особин, у Жи-
томирській області можна досі 
побачити змієїда, сиворакшу, 
скопу, шуліку руду.

Особливу увагу хочеться при-
ділити рідкісним чорним лелекам, 
занесеним до категорії особли-
вого виду фауни Європи. При-
чинами їх низької чисельності є 
вирубування лісів, де століттями 
гніздувалися лелеки, та активне 
ведення сільського господарства. 
Оселяються чорні лелеки в гли-
бині лісів поблизу водойм і боліт 
на заповідних територіях Полісся 
та Карпатському регіоні. Чорного 
лелеку можна помітити в період 
міграції на луках чи пасовищах. 
Рідкісну птаху спостерігали і в бо-
танічному саду Житомирського 
національного агроекологічного 
університету.

Актуальну інформацію про 
чисельність птахів та ареали їх-
нього проживання у відкритому 
доступі знайти неможливо. Ми 
спробували запитати у місцевому 
управлінні екології, яке на рівні 
області представляє Міністерство 
екології та природних ресурсів. 

Проте нас відверто здивувала 
отримана від профільного управ-
ління Житомирської обласної ад-
міністрації відповідь. Управління 
екології та природніх ресурсів 
не вважає себе розпорядником 
запитуваної інформації.

– У Житомирській області 
дуже специфічне управління еко-
логії. Вони вважають, що навіть 
заповідними об’єктами не мають 
займатися. Це єдиний департа-
мент на всі області, який не впи-
сав своє положення у природно-за-
повідний фонд. Вони навіть кудись 
діли архів. Грубо кажучи, охорона 
природи зараз у Житомирській 
області юридично не існує взагалі. 
Ніхто не відповідає за жоден запо-
відний об’єкт у Житомирській об-
ласті. – запевняє експерт-еколог 
МБО «Екологія-Право-Людина» 
Олексій Василюк.

У Житомирській області є 
кілька десятків мисливських 
господарств, деякі межують 
або ж знаходяться у межах при-
родно-заповідного фонду. Проте 
Житомирське обласне управ-
ління лісового та мисливського 
господарства також відмовило 
нам у наданні інформації. Насто-
рожує, як, не знаючи чисельнос-
ті занесених до Червоної книги 
диких птахів, управління здатне 
проконтролювати, чи не знищу-
ються вони в період сезону по-
лювань. Відповідно гарантій того, 
що всі ці види птахів залишаться 
в майбутньому, немає.

У жовтні 2016-го року Вер-
ховна Рада запровадила зміни 
в мисливське законодавство. 
З цього часу заборонено викорис-
товувати свинцевий мисливський 
шрот, який роками є основною 
причиною отруєння переліт-
них птахів та водойм і боліт, де 
вони постійно осідають. Проте 
за майже два роки закону не до-
тримуються: дикі птахи продо-
вжують гинути від смертельних 
свинцевих набоїв.

Слід враховувати те, що пер-
наті Європейського Союзу та 
України належать до мігруючих 
видів і мають спільну для всіх 
нас цінність. Тому відповідаль-
ність за охорону диких птахів 
повинні нести повною мірою 
обидві сторони. Україні потріб-
но запозичити у країн – членів 
Європейського Союзу толерантне 
та бережливе ставлення до при-
роди, якого досі нашій країні та 
посадовцям не вистачає.

Ця публікація була під-
готовлена в рамках проекту 

«Просування реформ у регіони» 
за сприяння Європейського Со-

юзу (http://ec.europa.eu/europeaid). 
Зміст цієї публікації є виключ-

ною відповідальністю автора 
і жодним чином не відображає 

точку зору Європейського Союзу.

 На фото: лелека чорний
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На відміну від квартир 
у багатоповерхівках, при-
ватні будинки і котеджі не 
підключені до централізо-
ваного опалення.

З одного боку, це недолік, тому що 
власникам доводиться самостійно вирі-
шувати завдання проектування і монта-
жу систем. З іншого – істотна перевага, 
оскільки будинок не залежить від поста-
чальників тепла.

Коли почнеться опалювальний се-
зон, вирішують тільки господарі. Їм не 
доводиться мерзнути в міжсезоння або 
переплачувати за неякісні послуги. Опа-
лення котеджу має бути економічним, 

безпечним і зручним в експлуатації. Як 
це реалізувати?

Яке опалення в будинку 
найвигідніше

Якщо є можливість підключитися до 
газової магістралі, це ідеальний варіант. 
Водяне опалення в котеджі від газового 
котла було і залишається найвигіднішим. 
Як опалювальні прилади найкраще ви-
користовувати радіатори.

Альтернатива традиційним батаре-
ям – водяна тепла підлога. Однак у регі-
онах із суворим кліматом одного тільки 
підлогового обігріву буде недостатньо. 
Можна вибрати комбінований варіант: ра-
діатори та тепла підлога. При відсутності 
газу доводиться вибирати, яке джерело 

Як зробити опалення  
в будинку: види систем 
і вибір оптимальної 
схеми розведення
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енергії обійдеться найдешевше. Це може 
бути електрика, тверде або рідке паливо. 
При розрахунках орієнтуються на площу, 
кількість поверхів у будинку. Також важливі 
тип будівельних матеріалів, особливості 
теплоізоляції.

Для комфортного проживання необ-
хідно подбати про гаряче водопостачання. 
Найчастіше має сенс підключити двокон-
турний котел, який забезпечить одночасно 
обігрів і потрібний обсяг гарячої води.

Плюси і мінуси  
теплоносіїв різних видів

Залежно від теплоносія обігрів може 
бути водяним, повітряним, електричним. 
Деякі котеджі опалюють за допомогою 
відкритого полум’я – камінів або печей. 
Кожен з типів теплоносіїв має свої пере-
ваги і недоліки:

Водяні системи складаються з котла, 
труб і радіаторів. Холодний теплоносій на-
грівається в казані, потім по трубах надхо-
дить у радіатори, де віддає тепло навколиш-
ньому повітрю. Захолола вода подається 
в котел, і цикл повторюється знову.

Якщо система скомбінована з теплою 
підлогою, то з радіаторів теплоносій над-
ходить у другій контур і лише потім по-
вертається до нагрівального приладу. Сам 
котел може працювати на газу, електриці, 
твердому або рідкому паливі.

Принцип роботи повітряної системи 
простий: холодне повітря надходить у те-
плогенератор, звідки по воздуховодах по-
дається в кімнати котеджу. Теплі потоки 
витісняють холодні, які теж надходять 
у теплогенератор, і цикл повторюється.

Режим циркуляції повітря може бути 
природним і примусовим. У першому 
випадку робота опалення в котеджі по-
рушується, якщо відкриті вікна або двері. 
А в другому доводиться задіяти електро-
вентилятори.

Для обігріву котеджу можна використо-
вувати конвектори, обігрівачі або електрич-
ну теплу підлогу будь-якого типу (кабельна, 
карбонова і т. д.). Такі системи найпростіше 
обслуговувати, оскільки вони зазвичай по-
вністю автоматизовані.

Електричний обігрів котеджу обійдеть-
ся набагато дорожче інших видів опалення. 
Ще один мінус: при аварії будинок може 
залишитися без електроенергії та опалення 
одночасно.

Піч або камін може бути непоганим 
варіантом для приміщення маленької пло-
щі, але він навряд чи підійде для будинку 
з кількох кімнат. До того ж доведеться від-
мовитися від думки організувати зручну 
систему ГВП.

На чому все-таки зупинити вибір
Більшість власників будинків обла-

штовують водяні системи, але це зовсім 
не означає, що інші варіанти неможливі. 
Якщо в проекті закладено повітряне опа-
лення в будинку, воно може виявитися 
набагато більш вигідним, особливо якщо 
теплогенератор буде працювати на газу або 
у власника є можливість дешево купувати 
дизельне паливо.

Для зручності монтажу повітряної 
системи збільшують висоту стель у при-
міщеннях. Це дозволяє правильно розта-
шувати і замаскувати повітроводи. Будуть 
потрібні і деякі інші зміни, проте всі турбо-
ти і витрати окупаються, якщо складений 
вдалий проект, а сама система грамотно 
змонтована.

Електричні прилади – найбільш невда-
лий вибір, якщо з їх допомогою планується 
облаштувати основну систему опалення 

в котеджі, зате в якості додаткової або 
альтернативної вони цілком можуть бути 
використані. Якщо електроприлади включа-
ються тільки в сильні морози або тимчасово 
замінюють водяну або повітряну систему 
в разі аварії, це цілком прийнятний варіант.

Паливо: розглядаємо  
варіанти енергоносіїв

Безглуздо обговорювати питання опти-
мального енергоносія, якщо є можливість 
провести газ. Суми щомісячних рахунків 

будуть залежати від вартості палива, тому 
газові системи поза конкуренцією. Якщо ж 
газу немає, то вибір зводиться до твердого 
палива (дрова, вугілля, пелети, брикети) та 
рідкого (дизельне паливо).

Завбачливі господарі нерідко купують 
котли, розраховані на два види енергоносіїв: 
газоподібний і твердий. Це має сенс, якщо 
є ризик істотного зростання ціни на газ 
або потрібен запасний варіант на випадок 
непередбачених обставин. Перехід з одного 
типу енергоносія на інший здійснюється 
за допомогою невеликого переобладнання 
котла.

Плашка
Зверніть увагу! Фахівці вважають, що 

без особливої потреби комбіновані котли 
брати не варто, тому що вони менш надійні.

Який опалювальний котел  
краще поставити

Котел вибирають в залежності від до-
ступного палива. Кількість варіантів об-
межена:

• Газові. Сучасні котли на газу оснаще-
ні надійною автоматикою. Вони безпечні 
і зручні в експлуатації. Профілактичні 
огляди необхідно проводити після закін-
чення опалювального сезону і / або перед 
початком нового.

• Електричні. Обігрів за допомогою 
електрокотла повністю автоматизований. 
Деякі моделі можна програмувати на пере-
хід у потрібний режим по годинах.

• Рідкопаливні. Котли, що працюють 
на дизельному паливі, теж забезпечені 
системами автоматичного контролю. Це 
зручно, тому що не доводиться постійно 
стежити за їх роботою.

• Твердопаливні. Дрова і вугілля – най-
вигідніші енергоносії після газу, однак такі 
котли незручні в експлуатації. Власникам 
будинків потрібно контролювати кількість 

палива. Є моделі з автоматичною подачею 
дров, але вони дуже дорогі і далеко не всім 
по кишені.

Схеми реалізації  
водяного опалення будинку

Циркуляція води в системі опалення 
може бути природною і примусовою. У пер-
шому випадку вода рухається самопливом, 
а в другому її подача до радіаторів здійсню-
ється за допомогою циркуляційного насоса. 
Є котли із вбудованими насосами. Вони 
набагато зручніші, але вартість таких моде-
лей вище, ніж без додаткового обладнання.

Природна циркуляція можлива завдяки 
тому, що тепла і холодна вода має різну 
щільність, а саму систему монтують під 
ухилом у 3–5 градусів. Опалення з при-
родною циркуляцією енергонезалежне, 
а його схема проста. Це відмінний варіант 
для обігріву маленького котеджу. Однак 
якщо опалювальний контур має загальну 
довжину понад 30 м, реалізувати таку схе-
му не вийде через занадто низький тиск 
у системі.

Для циркуляції теплоносія в приму-
совому режимі необов’язково облаштову-
вати ухил. Завдання перекачування води 
лягає на насос. Це очевидний плюс. Але є 
і мінуси. При відключенні електроенергії 
циркуляційний насос припинить роботу, 
а будинок почне остигати. Є два варіанти 
вирішення проблеми: придбання аварійно-
го генератора і монтаж системи, яка може 
працювати в обох режимах.

�� Варіант № 1:  
           однотрубне розведення

Схема однотрубного розведення вигідна 
з точки зору витрат на матеріали і монтаж, 
але недоліків у неї куди більше, ніж переваг. 
Однотрубну систему варто вибрати, якщо 
власник приватного будинку обмежений 
у коштах. Якщо ж бюджет дозволяє реалізу-

вати двотрубну схему, краще зупинитися на 
ній. Втім, думки фахівців з цього питання 
розходяться.

Поступаючи від котла, вода послідовно 
проходить через всі радіатори. Найближ-
чий опалювальний прилад прогрівається 
максимально, а кожний наступний все 
менше. Нерівномірний розподіл теплової 
енергії призводить до того, що в одних кім-
натах може бути занадто гаряче, а в інших 
холодно.

Вирішити проблему можна за допо-
могою т.зв. «ленінградської» схеми. Вона 
передбачає установку запірних кранів 
і байпасів на радіатори. Відключивши один 
опалювальний прилад, власник будинку 
може домогтися кращого прогріву іншого. 
Завдяки обхідній трубі рух теплоносія не 
припиняється.

�� Варіант № 2:  
           двотрубна система

Кожен радіатор двотрубної системи 
підключається до двох труб: прямого і зво-
ротного напрямку. Завдяки цьому батареї 
прогріваються приблизно однаково в усіх 
кімнатах будинку. Якщо потрібно домогтися 
різного теплового режиму у приміщеннях, 
температуру приладів можна регулювати 
незалежно один від одного.

Як розрахувати систему опалення?
В ідеальному варіанті такі розрахунки 

повинні робити професіонали, які здатні 
розрахувати витрати теплоенергії й визна-
чити рівень тепловтрат.

Якщо ж ви вирішили здійснити роз-
рахунок самостійно, то потрібно пам’ятати 
про наступні норми:

• Норма споживання теплоенергії в бу-
динках, що мають середню теплоізоляцію, 
рівна приблизно 41 Вт/м3. Для того, щоб 
розрахувати необхідну потужність котла, 
необхідно всього лише помножити обсяг 
будинку на дане значення.

• Щоб устаткування працювало дов-
го й не давало збоїв, необхідно додати до 
отриманої цифри ще 20%. Подібний захід 
дозволить не допустити довгої роботи котла 
на межі його потужності, що зі свого боку 
продовжить його життя.

• Розрахунки радіаторів проводяться 
за такою ж схемою.

Ніхто не буде сперечатися з тим, що 
необхідно поступово переходити на сучасні 
технології, які дозволять і заощадити значні 
кошти, й зберегти здоров’я.



14 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA Політична арена

«Мы, как оппо-
зиция, не говорим 
о начале нового поли-
тического сезона. Мы 
говорим о продолже-
нии борьбы», – заявил 
с трибуны Верховной 
Рады один из лидеров 
оппозиции Александр 
Вилкул на открытии 
осенней сессии парла-
мента.

«За что эта борьба? За достой-
ную медицину для наших граж-
дан. За достойное образование для 
украинских детей. За достойные 
пенсии для наших стариков. Это 
борьба против тех, кто уже пятый 
год загоняет нашу Украину в бес-
порядок и безнадегу, а украинцев – 
в депрессию. Это борьба за мир-
ную, богатую и процветающую 
страну. Именно так мы, как оппо-
зиция, определяем свои основные 

цели и задачи», – подчеркнул он.
Вилкул отметил, что наступает 

финальная фаза для действующей 
власти: «На ближайших выборах, 
мы в этом уверены, народ даст ей 
свою оценку и отправит на свал-
ку истории. Но, к сожалению, за 
полгода, которые остались, эта ко-
манда, в частности это правитель-
ство, может успеть наделать много 
вещей, последствия которых потом 
еще долго придется разгребать тем 
людям, кому народ Украины до-
верит управлять страной дальше».

Он подчеркнул: «Не секрет, что 
власть готовит повышение цен на 
газ для населения. Собирается про-
должать социальные эксперимен-
ты, которые почему-то ошибочно 
называют «реформами»».

Оппозиционер акцентировал, 
что, не имея четкой экономиче-
ской программы, правительство 
планирует продолжить «бездум-
ную и тупиковую политику на-
копления внешних долгов. Вместо 
поддержки промышленности, они 
снова просят у МВФ миллиардные 
кредиты, называя это единствен-
ным шансом удержать экономику».

Отметим, что объем государ-
ственного и гарантированного 
государством долга Украины 
по состоянию на 31 июля 2018 
в гривневом эквиваленте уже 
превышает 2 триллиона гривен. 
Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings утверди-
ло рейтинги Украины на уровне 

«стабильного» дефолта.
Вилкул объяснил, к чему ре-

ально ведет постоянно ухудша-
ющаяся ситуация в экономике: 
«Может произойти еще больший 
обвал курса гривни, страну мо-
жет ожидать кризис невыплат 
пенсии и зарплат. Как мы уже 
увидели летом».

«Это все – последствия той 
непрофессиональной государ-
ственной политики, которую мы 
наблюдаем последние четыре с по-
ловиной года, а также рекордной за 
время независимости коррупции. 
Наша задача как оппозиции – сде-
лать все, чтобы последние полгода 
этой власти не оказались роковыми 
для нашей страны и наших лю-
дей», – резюмировал он.

Ранее оппозиционер неодно-
кратно подчеркивал, что про-
должающееся падение курса 
гривни – цена, которую платит 
Украина за неэффективную ра-
боту власти.

Александр Вилкул системно от-
стаивает позицию, что экономику 
надо строить не на кредитах МВФ, 
а на поддержке собственной про-
мышленности, создании рабочих 
мест, поддержке экспорта и раз-
витии внутреннего рынка. Вместе 
с коллегами из Оппозиционного 
блока Вилкул подал в парламент 
соответствующий пакет законо-
проектов в рамках стратегии «Но-
вая Индустриализация», но власть 
блокирует их принятие.

Вилкул: Как оппозиция, мы продолжим 
борьбу против власти, которая уничтожает 
страну, а людей добивает нищетой

Як довго буде дешевшати 
гривня: прогноз від експертів

За останній місяць 
гривня подешевша-
ла стосовно долара 
майже на 1,5 грн, або 
більше ніж на 5%. 
VoxConnector розпи-
тав трьох провідних 
українських еконо-
містів про причини 
ослаблення гривні, 
чи варто хвилюва-
тися українцям та 
яким буде курс на 
кінець року.

Як наголошує керівник ана-
літичного відділу інвестиційної 
компанії Concorde Capital Олек-
сандр Паращій, девальвація буде 
продовжуватися, оскільки для 
України це сезонне явище. Про-
тягом останніх чотирьох років 
восени відбувається ослаблення 
гривні, і 2018 рік виключенням 
не буде. Єдина відмінність цього 
року – девальвація почалася ра-

ніше, у середині серпня замість 
початку вересня. На те є дві при-
чини: глобальна та локальна.

«Глобальна – зараз ми спосте-
рігаємо загальне ослаблення ва-
лют інших країн. Подешевшали 
і російський рубль, і казахський 
тенге, і турецька ліра. Цей тренд 
торкнувся і України.

Що ж до локальної причи-
ни, яка є основною – очікування 
девальвації, що створилися про-
тягом останніх чотирьох років, 
почали працювати. Вже ніхто не 
чекав першого вересня: до падін-
ня гривні почали готуватися за-
здалегідь. Ці дії на випереджен-
ня ринкових агентів призвели до 
того, що девальвація почалася 
раніше», – вважає експерт.

На думку Олександра Па-
ращія, вихід НБУ на аукціон 
з валютою не є спробою втри-
мати курс. «Усі розуміють, що 
у Національного банку навіть 
теоретично не вистачить ресур-
су, щоб якось суттєво змінити 
курс гривні до долара. Думаю, 
НБУ просто бачить надмірний 
попит на долар і намагається 
його задовольнити. Звісно, якби 
вони не виходили, курс був би 
зовсім іншим, але головне за-
вдання Нацбанку – не міняти 
курс, а згладжувати його коли-
вання.

З огляду на ситуацію, на-
разі наш прогноз по курсу на 
кінець року – 29 гривень за до-
лар», – припускає керівник ана-

літичного відділу інвестиційної 
компанії Concorde Capital.

Старший економіст Центру 
економічної стратегії Ірина Пі-
онтківська зазначає, що основні 
чинники, крім сезонних опера-
цій аграріїв, що впливають на 
курс, це перетік гривневої лік-
відності з держказначейства та 
назад, а також питання щодо 
погашення зовнішнього боргу. 
«Мінфіну вдалося зробити залу-
чення коштів за кордоном, хоча 
й короткострокове та дороге, 
тож миттєва небезпека минула. 
Але фундаментальний фактор 
МВФ ніде не подівся – Україні 
потрібні структурні реформи 
для продовження програми 
з фондом. Без його коштів ва-
люта опиниться під тиском. 
Державна політика тут цілком 
зрозуміла – потрібно викона-
ти умови надання наступного 
траншу», – повідомляє Ірина 
Піонтківська.

На думку експерта, серед зо-
внішніх факторів можна виокре-
мити валютні кризи в кількох 
країнах, що розвиваються. Ці 
кризи негативно впливають як 
на вартість іноземних запози-

чень для нас, так і на бажання 
інвесторів заводити в Україну 
акціонерний капітал, і без того 
невелике. Вплинути на це Укра-
їна ніяк не може.

«Основний фактор, який 
вплинув на значне ослаблення 
гривні протягом останнього мі-
сяця – це зростання торгового 
дефіциту», – переконаний вико-
навчий директор CASE-Україна 
Дмитро Боярчук

За словами експерта, в Украї-
ні економічна активність вибудо-
вується таким чином, що у певні 
періоди торговий дефіцит роз-
ширюється через ряд чинників: 
через закупівлю імпортних 
енергоносіїв та закупівлю інших 
імпортних складових, необхід-
них для виробничого процесу.

«Тому у нас традиційно на-
ціональна валюта на зимові мі-
сяці послаблюється, а на літні 
укріплюється. З урахуванням 
цих чинників наш прогноз щодо 
курсу гривні на кінець року – на 
рівні 30 грн за долар», – прогно-
зує Дмитро Боярчук.

Матеріал підготовано 
у рамках співпраці  

з проектом «VoxConnector»
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Найцікавіші події вересня 
в Україні для всієї родини

Аліна Бойко

Перший місяць осе-
ні означає не тільки 
повернення до робо-
чо-шкільного графіку 
життя, а й багато 
цікавих подій в усіх 
куточках України. Ми 
обрали найяскравіші 
івенти, які вас нео-
дмінно надихнуть.

«Lviv Coffee Festival»
�� Де: Львів
�� Коли: 20–23 вересня

Якщо у вас Львів не асоціюєть-
ся з кавою, ви, мабуть, давно у ньо-
му не були. У місті Лева кава – це 
не тільки частина обов’язкової ту-
ристичної програми, а й прикраса 
кожного дня кожного львів’янина. 
З кави починається день, за кавою 
обговорюються важливі питан-
ня, і без аромату кави на кожній 
вулиці старого міста Львів не був 
би собою.

П р о г р а м а  ф е с т и в а л ю 
кави – це, насамперед, чемпі-
онати бариста з приготування 
кави у джезві, з латте-арту та 
навіть з помелу кави. У рамках 
фестивалю відбудеться навіть 
велопробіг містом «Кавова Вело-
Миля» – він почнеться з філі-
жанки кави на Музейній площі, 
а далі рушить у велоподорож 
вулицями міста. Беріть участь! 
Не пропустіть і кавовий ярма-
рок – більш ніж 50 кав’ярень міс-
та представлять на ньому свою 
продукцію, і після ярмарку, ми 
впевнені, львівською кавою пах-
нутиме вже ваша оселя!

Фестиваль  
«Comic Con Ukraine»

�� Де: Київ
�� Коли: 22 вересня

Фестиваль Comic Con тради-
ційно об’єднає усіх прихильників 
поп-культури: відеоігр, коміксів, 
анімації, кінематографу та сучас-
ної літератури. У програмі фесту 
танцювальні батли, ігрові зони 
для геймерів, косплей-шоу, ярмар-
ки, лекції та стилізовані фотозони. 
Але головне на Comic Con – це, 
звичайно, вбрання, в якому при-
ходять відвідувачі. Зазвичай це 
костюми улюблених героїв з ко-
міксів, мультфільмів та фільмів. 
Тримайте камеру напоготові!

Фестиваль пива та м’яса
�� Де: Луцьк
�� Коли: 22–23 вересня

Вже незабаром у замку Лю-
барта відбудеться Фестиваль пива 
і м’яса. Окрім гастрономічних 
цікавинок, для гостей приготу-
вали й музичні сюрпризи. Уже 
втретє Луцьк проводитиме осінні 
вихідні на щорічному Фестива-
лі пива і м’яса. 22 та 23 вересня 
у замку Любарта зберуться пред-

ставники крафтових броварень 
та ресторатори з усієї України, 
щоб потішити гостей фестива-
лю незвичними сортами пива 
та закусок. Окрім частувань, на 
гостей свята чекає насичена роз-
важальна програма. Конкурси, 
розіграші, цікаві заходи та роз-
ваги від партнерів – далеко не 
повний перелік того, що чекає 
на відвідувачів, повідомляють 
організатори. А от музичною 
родзинкою стане гурт «Epolets». 
Відомі музиканти кілька років 
поспіль були найфестивальні-
шим гуртом, до того, як оголо-

сили про творчу відпустку. Вони 
потішать гостей фестивалю як 
улюбленими хітами, так і новими 
композиціями.

13-й Львівський 
міжнародний літературний 
фестиваль

�� Де: Львів
�� Коли: 19–23 вересня

У програмі понад 900 літератур-
них, мистецьких, освітніх і соціаль-
них заходів, які відбудуться на 50 
локаціях. 25 тематичних напрямків 
та спецпроектів: історія, мови/пере-

клади, креативні індустрії та урба-
ністика, бізнес, освіта, медицина, 
мистецтво, медіа та інші. Серед те-
матичних зон фестивалю: «3 вік: за-
доволення від читання», «Інклюзія», 
«Креативні індустрії+Урбаністика», 
«Територія Свободи: ЗМІ», «Тран-
сліт (мови та переклад)» та ін. Подію 
відвідає близько 250 видавництв 
і книготорговельних організацій, 
понад 1100 авторів, інтелектуалів, 
художників та культурних діячів 
з України та інших країн.

Почесними гостями стануть 
американські письменниці Марсі 
Шор та Енн Епплбом.

Фестиваль  
«Bereg Fest 2018»

�� Де: с. Янош  
           Берегівського району

�� Коли: 22–23 вересня
«Bereg Fest» – це найстаріший 

фестиваль Закарпаття, що про-
ходить у вересні в сезон збору 
врожаю винограду. Саме с. Янош 
(Берегівського району) цьогоріч 
стане виноробною столицею За-
карпаття. Для традиційного ви-
давлювання винограду в бочках 
солодкі грона збирають з усіх 
куточків Берегівщини і зранку 
на возах доставляють безпосе-
редньо на локацію. Цього року 
гостям фесту будуть запропоно-
вані концерти на двох сценах. На 
фестивалі працюватиме ярмарок, 
на якому ви спробуєте справжні 
закарпатські вина та смаколики. 
23 вересня пройдуть лицарські 
турніри, де ви зможете поринути 
у середньовічну історію.

Пам’ятайте, гроші далеко 
не основне для гарного відпо-
чинку. Друзі, нові знайомства, 
улюблені гурти, смаколики, 
різноманітні сувеніри та море 
позитиву – ось те, що може 
справді зробити щасливим. 
Усім гарного відпочинку!



16 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA Здоров'я

РУЙНІВНИКИ МІФІВ.  
5 медичних вигадок,  
які спростували у МОЗ

В Україні набирає 
обертів медична 
реформа. Вже 15 міль-
йонів українців під-
писали декларації із 
сімейними лікарями, 
а більше половини 
медичних закладів 
первинної допомоги 
перейшли на нове 
фінансування.

Паралельно зі змінами Мініс-
терство охорони здоров’я (МОЗ) 
проводить інформаційні кампанії, 
розповідає про хід реформи і роз-
вінчує популярні медичні міфи. 
Зібрали п’ять найцікавіших із них.

Міф 1.  
Манту не можна мочити

Більшість українців пам’ятає 
з дитинства пробу Манту, яку ви-
користовують для діагностики ту-
беркульозу, а також застереження 
лікаря, що її не можна мочити. 
Якщо це зробити, то місце ін'єкції 
збільшиться та результат буде не-
вірним. Проте, як стверджують 
у МОЗ, ця заборона є хибною 
і вода жодним чином не впливає 
на реакцію тесту.

Історія цього міфу йде з часів 
СРСР, коли робили нашкірну 
туберкулінову пробу. Тоді по-
трапляння води на місце ін’єкції 
призводило до змивання препара-
ту, що дійсно могло вплинути на 
результати тестування. Сьогодні 
такий метод не використовують 
і пробу роблять лише підшкірну, 
але рекомендацію «не мочити» 
можна почути досі.

В.о. міністра охорони здоров'я 
України Уляна Супрун пояснює: 
«Вода на шкірі ніяк не може 
вплинути на пробу Манту. Адже 
ін'єкція туберкуліну вводиться 
внутрішньошкірно, куди вода сама 
по собі не проникає».

Слова Супрун підтверджують 
і рекомендації іноземних медич-
них організацій, наприклад, Цен-
тру з контролю і профілактики 
захворювань США (CDC). Західні 
експерти запевняють, що Манту 
не варто терти або дряпати, але 
мочити можна.

Міф 2.  
Щеплення потрібно робити 
тільки у дитячому віці

Існує міф, що щеплення, 
зроблені в дитинстві, створюють 
імунітет від хвороб на все жит-
тя. У МОЗ запевняють, що це не 
так і дорослі повинні періодично 
проходити через повторну вак-

цинацію. Особливо це стосується 
щеплень від дифтерії і правця, 
оскільки захист проти цих за-
хворювань зберігається лише 10 
років.

Імунітет на все життя дають 
лише вакцини від кору, краснухи 
і паротиту. Якщо такі щеплення 
були зроблені дитині у 1 і 6 років, 
ревакцинація у дорослому житті 
непотрібна. Якщо ж дитина отри-
мала лише одну із двох необхід-
них доз вакцини, то пропущені 
щеплення варто надолужити 
у дорослому віці.

Вакцинація має відбуватись 
відповідно до медичної карти 
і після проведення лабораторних 
аналізів. Важливо мати щеплення 
проти гепатиту B, яке захистить 
від небезпечних наслідків вірусної 
інфекції – цирозу і раку печінки.

Більшість обов’язкових ще-
плень проводять безоплатно. 
Деякі платні щеплення доступні 
безкоштовно окремим категоріям 
громадян: медикам, педагогам, 
студентам, військовим та учасни-
кам Операції об’єднаних сил на 
Донбасі.

Міф 3. Гомеопатія лікує
Альтернативний напрям ме-

дицини під назвою гомеопатія є 
досить популярним серед україн-
ців. За результатами дослідження 
Міжнародного фонду «Відроджен-
ня», у 2017 році українці витратили 
на гомеопатичні лікарські засоби 
1 млрд гривень. При цьому користь 
такого лікування не підтверджена 
жодним науковим дослідженням. 
В МОЗ запевняють, що попри віру 
пацієнтів у «чарівну пігулку», гоме-
опатія не працює.

Лікарі пояснюють, що осно-
ва гомеопатичних препаратів – 
мінерали, речовини рослинного 
або тваринного походження, які 
дуже сильно розводять із водою 
або спиртом. Зазвичай ступінь 
розчинення настільки великий, 
що у кінцевому результаті навіть 
складно встановити, яку речовину 
додавали. Тобто більшість гомео-
патичних препаратів – це спирт, 
вода і цукор.

«Найчастіше лікують застуду, 
мігрень чи депресію. Проте най-
страшніше те, що віра у силу гоме-
опатії спонукає людей з тяжкими 
хворобами також використовувати 
її для лікування. Як у випадках із 
серйозними хронічними захворю-
ваннями чи онкологією», –нарікає 
Уляна Супрун.

У МОЗ закликають не ризи-
кувати здоров’ям і обирати лише 
перевірені та сертифіковані ліки. 
І хоча гомеопатія не нашкодить, 
але і здоров’я не додасть.

Міф 4. Остеохондроз –  
це коли болить спина

За даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я, біль 
у спині – одна з найпоширеніших 
причин звернення пацієнтів за 
медичною допомогою. Українські 
лікарі, почувши таку скаргу, до-
сить часто ставлять діагноз остео-
хондроз, призначають МРТ, а та-
кож сильні та дорогі знеболюючі 
препарати.

У мі н іс терс т ві  охорони 
здоров’я кажуть, що така кате-
горичність з боку лікарів є по-
милковою і остеохондроз часто 
неправильно трактують. Адже 
відповідно до міжнародної кла-
сифікації хвороб, остеохондроз – 
це група рідкісних захворювань, 
пов'язаних з порушенням нор-
мального росту кісток.

Крім болю в спині, симптома-
ми хвороби є порушення чутли-
вості кінцівок, слабкість у м’язах, 
порушення функції органів тазу, 
поява болю вночі. Зазвичай такі 
ознаки свідчать про серйозну 
патологію хребта і виявляються 

лише у 1% випадків. Тобто все 
набагато складніше, аніж тільки 
біль у спині.

При болях у спині МОЗ реко-
мендує: більше рухатись і викону-
вати прості фізичні вправи. Якщо 
самопочуття не покращується 
протягом місяця, знову звернутись 
до лікаря.

Міф 5. Морква покращує зір
Морква містить багато віта-

мінів: В, РР, Е, К, також багато 
бета-каротину, який перетворю-
ється на вітамін А. Проте все це 
анітрохи не впливає на покра-
щення зору.

«Вітамін А бере участь у функ-
ціонуванні сітківки, і його дефіцит 
може призвести до погіршення 
нічного зору. Втім, дефіцит має 
бути дуже великий, щоб мати 
якийсь негативний вплив. Але 
у зворотній бік це не працює, 
лікування проблем із зором по-
їданням кілограмів моркви не 
принесе результату», – пояснюють 
у міністерстві.

За словами лікарів, так само 
не матимуть ефекту вживання 
чорниці і харчових біодобавок 
для зору. Щоб зменшити ризики 
погіршення зору, потрібно зба-
лансовано харчуватись, не палити 
та більше ходити пішки. Дослі-
дження свідчать, що порушення 
зору трапляються рідше у дітей, 
які частіше бувають на свіжому 
повітрі.

Також медики не рекоменду-
ють займатись самолікуванням, 
а у разі проблем із зором зверта-
тись до спеціалістів. Найбільш 
дієвими методами покращення 
зору залишаються: окуляри, лін-
зи, фармакологічне лікування та 
лазерна корекція.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

- Т О Р Г О В Ы Й  П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь 
(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) О/Р ЖЕЛАТЕЛЕН 
РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ! 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 0636189123

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, официанты	приглашаются	на	
постоянное	место	работы	в	г.	Житомир	
(ТРЦ	Глобал).	все	детали	по	0984662678

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

БАРМЕН; КУХАР ПОТРІБНІ В КАФЕ НА 
ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ГІДНА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0974270393

БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ 5-8 ЧОЛ ТА 
МУЛЯРІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВО 4-Х ПО-
ВЕРХОВОГО БУДИНКУ В КИЄВІ. ОБЄМ 
900 М.КУБ. ПРЯМИЙ ЗАМОВНИК. 
0970084607

• В ЧЕХІЮ НА КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД НА 
РОБОТУ СІМЕЙНІ ПАРИ ТА ЖІНКИ (НЕ 
ПИТУЩІ). НАКАЗ МІН. СОЦ. ПОЛІТИКИ №71 
ВІД 22 СІЧНЯ 2018 Р. 0989652657

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	

Склад,	позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	

10	500	грн.	Іногороднім	надається	житло.	

0673201886,	0930351727,0667583958

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ». 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС 
ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМО-
БИЛЬ. 0675488050

ВОДИТЕЛИ(КАТ.В) И ОДНОВРЕМЕННО 
МОНТАЖНИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. 
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 0675488050

ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ. КАТЕГОРИЯ С1Е 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПО ЖИТОМИРУ, УКРАИНЕ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ. 0675488050

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. 
НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬ-
НОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 0675488050

• ВОДІЇ  КАТ  С.  РОБОТА  ПО  УКРАЇНІ, 

З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 

З В О Н И Т И   З   0 9 . 0 0   Д О   1 7 . 0 0 . 

0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РО-
БОТА ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 
13000 ГРН. СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. 
ДЗВОНИТИ З 9-00 ДО 18-00. 0734379994

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВ-

РОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. 

ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 0634615340

•	Высокооплачиваемая работа	в	Поль-

ше,	Чехии,	Израиле	для	всех.	Такого	

еще	не	было:	Оформление	и	проезд	за	

наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	

0685859090

ГРУЗЧИК. НОРМИРОВАННЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. 
0675488050

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 
З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 
0987815888

КЛАДОВЩИК (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) 
О/Р ЖЕЛАТЕЛЕН РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 0636189123

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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•	Котли твердопаливні	 "Кобзар"	 на-
дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	пло-
ща	 100-300м2.	 www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Кранівник на	баштовий	кран	Лібхерт	
70К,	робота	не	пильна	ходити	за	пультом	
по	землі.	Графік	роботи	з	пн-пт,	з	8.00-
17.00,	оплата	до	15000	грн	в	місяць.	Ро-
бота	в	м.Київ.	0970084607.

•	Кредитный специалист	с	доходом	8	000	
–	10	000	грн.	Работа	на	отделении.	Беспл.	
обучение.	Офиц.	оформление.	Отправь	
резюме	newcredit.education@gmail.comили	
звони	0675765224,0660665424

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	
щотижня.	Графік	роботи	обговорюється	
індивідуально.	Іногороднім	надається	
житло.	0635191236

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

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

•	На вир.буд.сумішей	в	Київ:	фасувальни-
ки,	пакувальники,	різнороби,	водії,	опера-
тори,	електрик.	ЗП	від	10000	грн.	Житло.	
0730569259

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

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

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Лат-
вія,	Чехія,	Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	
14000-52000.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	
0979391431,0662731011
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• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО 
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. 
ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, 
ПРОЇЗД ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІРМА. ЗП 7000 
ГРН. 0981185916

•	Охоронник, зп	7400	грн.	за	місяць.	Вах-
товий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	Довідки	за	0730230982

ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ, ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА 5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ. 
0976064072,0682572853,0673509395

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

•	Охоронники. Г/р:	15/15	днів	(оплата	-	
250	грн/доба	+	харчування),	7/7	днів	(опла-
та	-	300	грн/доба),	3/6	днів	(оплата	300	
грн/доба)	Надаємо	безкоштовне	житло.	
Робота	в	м.	Київ,	Олена	(дзвонити	з	11-00	
до	16-00)	0444842518,0676567811

ОХРАННИКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 
1/2 СУТОК, СМЕНА 300-400ГРН. БЕ-
СПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ПОДВОЗ. 
0985500514,0935500514

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА (ИК) ПРИГЛАША-
ЕТСЯ НА РАБОТУ В РЕСТОРАН В ЦЕН-
ТРЕ ГОРОДА. Г\Р 2/2, С 10.00-22.00. 
0675056455

•	працівники для	догляду	за	старими,	хво-

рими,	iнвалiдами.	Проживання	безкоштов-

не,	зарплата	вiд	10000	за	мiсяць.	Детальна	

інформація	по	телефону.	0678510466

•	Прачки, прасувальници,	слюсарі-меха-

ніки,	водії,	різнороби,	вантажники.	Житло	

б/к.	ЗП	9-15	т.грн.	Київ.обл,	с.Щасливе.	

0932964393

• ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ. ТРЕБОВАНИЯ 

К СОИСКАТЕЛЮ: М/Ж, НЕ УПОТРЕБЛЯ-

ЮЩИЕ АЛКОГОЛЬ; ОБРАЗОВАНИЕ - НЕ 

ВАЖНО; РАБОТА, СОГЛАСНО ПРОЦЕССАМ 

ПРОИЗ-ВА; УСЛОВИЯ РАБОТЫ - СЕЗОН-

НАЯ, В ПОМЕЩЕНИЯХ; ЖИЛЬЕ ПРЕД-

ОСТАВЛЯЕМ 0672091505

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	

расклейщики	объявлений.	Свободный	

график.	Оплата	ежедневная.	0506917120,	

0636917120,0676917120

•	Рамники, слюсар-зварювальник,	буді-

вельник-ремонтник.	Робота	смт	Нові	Бі-

локоровичі,	Олевський	р-н,	Житомирська	

обл.	Житло	надається.	0960830830

РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗБІР ФРУКТІВ. ВІЗО-
ВА ПІДТРИМКА, РЕЄСТР. В КОНСУЛЬ-
СТВО, ДОЇЗД ДО РОБОТИ, СОЦ. ПАКЕТ, 
СТРАХУВАННЯ. З/П 1000-1200У.О. 
ОФ. ПРАЦЕВ-НЯ. НАКАЗ № 706 ВІД 
15.05.2018Р. 06782740435

• РОБОТА У ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЛІСОРУБІВ, З/П 
20000ГРН, ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ 
ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, СІМЕЙНИХ 
ПАР (БУДІВ., ЗВАРНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ПО-
КОЇВКИ, ШВАЧКИ, РОБОТА НА КУХНІ, ПРА-
ЦІВНИКИ НА ВИР-ВО), З/П ВІД 18000ГРН. 
НАКАЗ МСПУ №286, ВІД 24.02.2017Р.
(096)847595 0978652523, 0966329672

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК ТРЕБУЕТСЯ В 
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С ОПЫТОМ И БЕЗ 
РАБОТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВО, СОЦ.ПАКЕТ. З/П ПРИ СО-
БЕСЕДОВАНИИ. 0979100888

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

• ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ В Г.КИЕВ! РА-
БОТА ПОСМЕННАЯ, СМЕНЫ ДНЕВНЫЕ И 
НОЧНЫЕ (НА ВЫБОР), ПОМОЩЬ С ЖИ-
ЛЬЕМ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦОДЕЖДА. 
ОПЛАТА ПРОЕЗДА ДО КИЕВА. З/ТА 7000-
10500 ГРН. 0730307424

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

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
СОЦ.ПАКЕТ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ 
СОБЕСЕДОВАНИИ. 0974041552

•	Шукаю працівників	на	пилораму	в	
с.Левків.	0673911769

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 3/5 ЭТАЖЕЙ, 
51М/30М/0М,   КИЕВСКАЯ  ОБЛ . , 
Г.БОГУСЛАВ, УЛ.ПОЛЕВАЯ. ЦЕНА 767 045 
ГРН. 0967645741

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/2 ЭТАЖЕЙ, 
115М/68М/14М, Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ 
Р-Н, ПРОСП.МИРА. ЦЕНА 1 264 205 ГРН. 
0504464776

2.8. Продам Будинки в передмісті 

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

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИ-
ТОМИРСКАЯ ОБЛ., ЧЕРНЯХОВСКИЙ Р-Н, 
С.ВЫСОКОЕ, БАЦВАНИВКА. ЦЕНА 339 943 
ГРН. 0977306604

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КИЕВСКАЯ 
ОБЛ., МАКАРОВСКИЙ Р-Н, С.КАЛИНОВКА. 
ЦЕНА 2 272 727 ГРН. 0677797205

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЧЕРНИ-
ГОВСКАЯ ОБЛ., Г.ИВАНОВКА. ЦЕНА 852 
273 ГРН. 0674424172
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Садовий буд.  №857 заг.пл. 27.8 кв.м. та земел. діл. № 857, 901 
К/№1822083000:01:000:0440, пл. 0.09 га, за адресою: Житомирський р-н, Іванівська 
сільрада, Давидівський масив. Дата торгів: 03.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №301509 (уцінено лот № 293352);

2. 3-кім квартира заг.пл. 56.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Ново-Іванівська 35 А, кв.1. Дата торгів: 03.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №301487 (уцінено лот № 293095);

3. Нежиле прим. (буд. їдальні), заг.пл. 454.2 кв.м., та земел. діл. заг.пл. 0.0823 га 
К/№1821155100:01:001:0105 за адресою: Житомирська обл., смт. Хорошів, вул. Героїв 
України, 79. Дата торгів: 03.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№301491 (уцінено лот № 293186);

4. Об’єкт незаверш. буд. заг.пл. 381.5 кв.м., та земел. діл. пл. 0,5 га., 
К/№1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомир. обл., Житомирський р-н, с. Пав-
ленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 03.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №301486 (уцінено лот № 293715);

5. Земел. діл. пл. 0.1508 га за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, 
смт. Попільня, вул. Володимирська, 13. Дата торгів: 05.10.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №299769;

6. Земел. діл., пл. 0,1 га, К/№1822082000:02:001:0440, за адресою: Житомир. обл., 
Житомирський р-н, с. Глибочиця, пров. Саєнка. Дата торгів: 08.10.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №302313.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КО-
РОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ 
ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОС-
ЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: 
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОН-
ТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТО-
ВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБО-
РОТНІ,  ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211;(097)4742272.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ 
І ВРОЗДРІБ. ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є 
СВІЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)261374
2;(097)7266640.

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	
гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ 
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 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, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

• ПОСЛУГИ ЕКСКАЛАТОРА. 0963557014

6.17. Послуги. Iншi 

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

8. РІЗНЕ 

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю 

КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ, 
РІПАК, ГРЕЧКУ ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД 
НАСЕЛЕННЯ. 0679826838

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ ЖДТУ НА ІМ`Я САК БОГДАНА 
СЕРГІЇВНА ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	
біля	центру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	
Ціна	договірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

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

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗА-
СТРОЙКУ, Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ Р-Н, 
ДАЧНАЯ. ЦЕНА 198 864 ГРН. 0678398785

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, 
ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ   МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

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

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

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБО-
РОТНІ,  ІНША С/Г ТЕХНІКА, 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



21 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО – ІСПАНСЬКЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО "ІСКОР"

(СП «ІСКОР»), код згідно з ЄДРПОУ: 14350815, 
інформує про намір провадити плановану ді-
яльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання

СП «ІСКОР», 12504, Житомирська обл., Ко-
ростишівський район, місто Коростишів, ВУЛ.
БІЛЬШОВИЦЬКА, будинок 149, директор – Сінь-
ков В. М. тел. 0(4130)56240, моб. 0503309828.

(місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи – під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці 
(продовженні розробки) та подальшої рекуль-
тивації Бистріївського родовища габро Північна 
ділянка (розташоване за 0,6 км на північ від 
с. Кам’яний Брід у Коростишівському районі 
Житомирської області) з метою видобування 
габро, придатних для виробництва блоків і об-
лицювальних виробів з них. Родовище експлу-
атується з 1991 року. Розробка родовища буде 
здійснюватись відкритим способом (кар’єром) 
з в’їздною та нарізною траншеями. Система 
розробки суцільна, транспортна з тимчасовим 
зовнішнім відвалоутворенням скельних та роз-
кривних порід. По закінченню видобування 
корисних копалин передбачається гірничотех-
нічна, біологічна і лісомеліоративна рекульти-
вація порушених гірничими роботами земель.

Технічна альтернатива 1
Розкриття родовища далі буде здійснюва-

тися відкритим способом з в’їздною траншеєю 
з утворенням робочого майданчика на добувному 
горизонті і необхідного випередження по розкри-
ву. Транспортна система розробки з паралельним 
фронтом робіт і з зовнішнім відвалоутворенням 
розкривних порід, суцільна.

Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

технічна альтернатива № 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяль-

ності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1 Розробка 

Північної ділянки Бистріївського родовища 
габро буде проводитись за 0,6 км на північ від 
с. Кам’яний Брід у Коростишівському районі 
Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2 У зв’язку з тим, 
що родовище має затверджені запаси корисної 
копалини, географічну прив’язку, альтернатива 
№ 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності

Вплив на соціальне середовище носить по-
зитивний аспект. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності полягає в забезпеченні 
населення робочими місцями, крім того, сплаті 
податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата рентних 
платежів).

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Площа родовища складає 3,2 га. Балансові 
запаси Північної ділянки Бистріївського родо-
вища габро станом на 01.01.2018р. становлять 
746 тис.м3. Вихід блоків, відповідно до робочого 
проекту розробки родовища становить 40,0%. 
При планованій потужності 2400 м3 блоків на 
рік, забезпечить гірничодобувне підприємство 
сировиною на термін 124 роки.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1 Екологічні 
та інші обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно Законодавства України з до-
триманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарних нормативів, охорони 
праці, пожежної безпеки, радіаційного контр-
олю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1 Дотри-
мання розмірів СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2 Не роз-
глядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура іс-

нуюча та прийнята за основу, еколого-інженерна 
підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче терито-

ріальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності щодо 

технічної альтернативи 1 при розробці Бистрі-
ївського родовища габро Північна ділянка на 
довкілля включають:

– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної ді-

лянки відведеної під розробку кар’єру, за межами 
виділеної ділянки в місцях збереження вплив на 
ґрунти відсутній. СП «ІСКОР» має відведену зе-
мельну ділянку під розробку кар’єру по видобутку 
габро площею 5,44га. Під розміщення відвалів 
буде відведено земельну ділянку площею 2,6 га. 
Після відпрацювання родовища передбачена 
гірничотехнічна, біологічна і лісомеліоративна 
рекультивація порушених гірничими роботами 
земель відповідно до проекту.

– геологічне середовище – порушення при-
родного рельєфу данної поверхні з утворенням 
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім 
відвалоутворенням скельних порід, тимчасо-
вому зниженню рівня поверхневих вод у зоні 
впливу кар’єру на час проведення промислової 
розробки.

– повітряне – вплив на повітряне середовище 
відбувається за рахунок викидів в атмосферу за-
бруднюючих речовин при проведенні розкривних 
та видобувних робіт, розвантажувально- наванта-
жувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної 
техніки та в процесі обслуговування техніки. Шу-
мове навантаження пов’язане з роботою гірничого 
обладнання, кар’єрних машин і ремонтних робіт. 
При цьому концентрації забруднюючих речовин 
в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на 
межі найближчої до родовища житлової забудови, 
не перевищують рівнів ГДК.

– водне – вплив на ґрунтові води внаслі-
док дренування та відкачки кар’єрної води та 
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти 
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод 
в р. Бистріївка. Аварійних скидів кар’єрних вод 
здійснюватися не буде.

– рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти – фізичний і ландшафтно-формуючий 
вплив на флору і фауну району робіт, зміни умов 
існування рослин і тварин на безпосередній тере-
торії проведення робіт. Території об'єктів ПЗФ, та 
території перспективні для заповідання відсутні.

– навколишнє техногенне середовище – вплив 
відсутній.

щодо технічної та територіальної альтерна-
тиви 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, п. 3, ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля 
(в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля який може зазна-
ти значного негативного транскордонного 
впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати частковий вплив на окремі пара-
метри довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість подавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля встановлюється відповідно до Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» та зо-
крема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
необхідно вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спрос-
тить процес реєстрації та розгляду зауважень та 
пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планова-
ної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
отримання спеціального дозволу на користування 
надрами Бистріївського родовища габро Північна 
ділянка, що видається Державною службою гео-
логії та надр України, та інші дозвільні докумен-
ти, які видаються органами державної влади та 
місцевого самоврядування відповідно до вимог 
чинного законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністрації. 
Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, 
тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

____________________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	(автоматично	
генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

_____________________________________________________________________________
унікальний	реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	для	паперової	версії	
зазначається	суб’єктом	господарювання)
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ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (068) 948-77-48; (063) 618-37-53; (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:

Велосипеди

Валентин, тел.: 0677035491

Велоремонт та продаж.
Адреса : пл. Житній Ринок, 
молочний павільйон, 2 пов. 

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА



23 Середа, 12 вересня 2018WWW.20MINUT.UA

12 вересня 2018 р.
№ 35 (701)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
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Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами
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ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
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реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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від партнеріввід партнерів

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

• Повір̀ я в те, що не можна 
дарувати парну кількість квітів, 
з'явилося в народі ще в язичницькі 
часи. Волхви східнослов'янських 
племен вважали, що парні числа 
уособлюють завершеність життє-
вого циклу, тобто смерть. Непарні 
числа, за уявленням наших пред-
ків, навпаки, символізували життя 
і виступали в якості своєрідного 
оберегу проти тих злих духів, які 
могли завдати людині шкоди.

• Багато флористів впевнені, що 
у слов'янських традиціях не було 
звичаю дарувати живим непарне 
число квітів, а мертвим – парне, 

і вважають, що ми перейняли тра-
дицію у японців, у яких ієрогліф 
«чотири» – такий же, як ієрогліф 
«смерть».

• Цікаво, що в Грузії навпаки 
живим дарують «на щастя» парну 
кількість (пару) квітів, а на кладови-
ще приносять непарну, щоб покій-
ний не забрав собі у живих щастя.

• Дохристиянське повір'я ді-
йшло до наших днів, адже ми 
даруємо один одному непарну 
кількість квітів, а на могилу по-
кійної людини кладемо парну.

• Подарунковий букет підко-
ряється неписаному правилу: «не-

парне до дюжини», тобто кількість 
квітів має значення, якщо їх три, 
п'ять, сім, дев'ять або одинадцять. 
Парне число у десять або менше 
стебел прийнято приносити в знак 
скорботи на траурні церемонії.

• Дарувати парну кількість 
квітів лише на похорон прийня-
то тільки у країнах колишнього 
СРСР. У США, наприклад, най-
більш ходовий подарунковий 
букет – з дюжини троянд, а скупі 
німці дарують коханим букети 
з восьми. Винятком є Франція, де 
такі ж уявлення про кількість квітів 
у букеті, як і у слов'ян.

Гороскоп на тиждень 12 - 18 вересня

ОВЕН
На роботі все в нормі, 

хоч про ваш настрій так 
не скажеш. Якщо зна-

добиться емоційна підтримка, 
можете розраховувати на друзів.

ТЕЛЕЦЬ
Гарні новини від-

криють перед вами 
нові перспективи в особисто-
му житті. Уникайте конфлік-
тів побутового та фінансового 
характеру.

БЛИЗНЮКИ
Будете багато пра-

цювати, і це обіцяє не-
абиякий прибуток і успіх. Дійте 
без метушні.

РАК
Час зайнятися зміц-

ненням особистих та 
сімейних стосунків. 

Вихідні будуть вдалими, якщо 
подбаєте і про інтереси близь-
ких людей.

ЛЕВ
Не звалюйте на свої 

плечі чужі проблеми. 
Нагадайте керівництву про свої 
досягнення. Можлива заманли-
ва пропозиція, але подумайте.

ДІВА
Будьте активні та рі-

шучі на всіх фронтах. 
Не варто розслаблюватися на 
роботі й у бізнесі.

ТЕРЕЗИ
Час позитивних 

новин у професійній 
та діловій сфері. По-

старайтеся стримувати дратів-
ливість, відволікайтесь на щось 
приємне.

СКОРПІОН
Будете готові  до 

нових завдань, ваша 
завзятість дивуватиме друзів, 
колег і начальство. Але про 
найгеніальніші ідеї поки про-
мовчіть.

СТРІЛЕЦЬ
Досить успішний 

період. Одержите про-
позицію про непоганий підробі-
ток і зможете нарешті вирішити 
свої матеріальні проблеми.

КОЗЕРІГ
Цього тижня буде 

багато цікавої та різно-
манітної роботи. Однак поста-
райтеся не втомитися фізично 
і нервово.

ВОДОЛІЙ
На першому місці – 

питання кар'єри. Необ-
хідно визначити, чого хочете від 
життя, і позбутися ілюзій. Ви-
хідні проведіть з друзями.

РИБИ
Сприятливий час 

для вирішення особис-
тих і службових про-

блем. У вихідні варто відновити 
витрачені сили і спокійно від-
почити.

Чому не можна  
дарувати парну кількість квітів

12
вересня
середа

13
вересня
четвер

14
вересня
п’ятниця

15
вересня
субота

16
вересня
неділя

17
вересня

понеділок

18
вересня
вівторок

+ 14°
+ 23°

+ 16°
+ 25°

+ 16°
+ 24°

+ 16°
+ 23°

+ 14°
+ 21°

+ 11°
+ 20°

+ 12°
 + 21 °

747 744 743 743 746 743 745
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Хижак
Жанр: трилер, жахи, фантастика
Із далеких куточків космосу на Землю при-

були інопланетні монстри, які вміють тільки 
вбивати. Їх звуть Хижаки, і про мирні договори 
вони ніколи не чули. Вони не збираються про-
сто існувати – їм треба завойовувати космос. 
Далеко не всі знають про них. Квінн МакКенна 
один із тих, хто виявив Хижаків на Землі, але 
йому ніхто не хоче вірити. Та й те, що він знає, 
краще тримати в таємниці від усієї планети. 
Але за цей час тварюки еволюціонували – 
тепер у них є ідеальний Хижак, який перевер-
шує попередніх у рази. Доля планети лежить 
на плечах маленького сина Квінна на ім'я Рорі, 
який розуміє мову прибульців.  

Монахиня 
Жанр: детектив, трилер, жахи
Ця історія сталася вельми давно. Серед 

лісів і гір загадкової Румунії стоїть самотній 
монастир, де відбуваються страшні події. 
Одна з черниць вчинила жахливий гріх – 
покінчила життя самогубством. Тепер її дух 
буде бродити монастирем і забирати до себе 
інші невинні душі. Розслідувати цю справу з 
самого Ватикану відправили священика з не 
найкращою репутацією та молоду послушни-
цю, якій ця сама черниця не раз приходила 
у видіннях. Після прибуття вони розуміють, 
що цей замок у Румунії сповнений злих духів 
і не тільки життя, а й віра людей пройде не-
легке випробування.

Праведник 2
Жанр: бойовик, кримінал
Головному герою фільму, колишньому агенту 

ЦРУ, Роберту Макколу подобалося вести роз-
мірене життя пенсіонера. Але усьому свій час. Як 
тільки він зрозумів, що його знання і вміння мо-
жуть зробити світ кращим, він взявся за справу. 
У його послужному списку боротьба з російською 
мафією. Працюючи один, він зумів домогтися 
багато чого. Тож, мабуть, ще не час відпочивати.

«Праведник 2» є продовженням одноймен-
ного бойовика, який вийшов в 2014 році. Сю-
жет заснований на однойменному телесеріа-
лі. У числі трьох сценаристів, які працювали 
над новою картиною – Річард Ліндхейм, який 
писав сценарій серіалу і першого фільму.

М'ята
Жанр: бойовик, драма, трилер
Що буде, якщо у людини забрати все, чим 

вона дорожила? Їй нема чого буде втрачати. 
Молода мати та дружина Райлі Норз саме з та-
ких. Зовсім недавно у неї був люблячий чоловік 
і прекрасна дочка. Але вулична перестрілка 
забрала у Райлі обох дорогих людей. Вижила 
тільки жінка, метою якої стало добитися спра-
ведливості. Їй довелося зіткнутися на цьому 
шляху із брудними поліцейськими, корумпова-
ними юристами і несправедливими суддями. 
Не витримавши такого, Райлі вирішила виїхати 
з міста на кілька років... Дівчина тренувалася і 
тепер стала машиною для вбивств. У неї буде 
своє правосуддя, яке неможливо підкупити.

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

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


