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*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 30.11.2018

ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА
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Крабові палички 200г
ТМ Вичи

Дитяча iграшка
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Заступниця мера
Вікторія Краснопір
отримала за місяць
90 тис. грн зарплати

Новини

Василю Муравицькому
змінили місце
домашнього арешту
Руслан Мороз

В Корольовському
суді міста Житомира
16 листопада було
продовжено слухання
справи Василя Муравицького.

Найбільшу зарплатню у жовтні поточного року серед працівників міськради
отримала заступниця
міського голови Вікторія Краснопір.
Так ий вис новок можемо
зробити, виходячи з відповіді
Житомирської міської ради на
інформаційний запит «Антикорупційного руху Житомирщини»
щодо заробітної платні керівників
міськради і виконкому за жовтень
2018-го року.
Заступниця мера Вікторія
Краснопір, як-то говорять, побила
усі рекорди, отримавши більше
90 тис. грн, а якщо бути точними,
то 90 050,12 грн. Про це вона також
повідомила у змінах до декларації,
яку подала 4 листопада.
Усі ж інші заступники міського голови отримали стабільну
зарплату.
Житомиряни активно коментують новину у соцмережах, здебільшого обурюючись.
«А за які такі заслуги?» – запитує Оксана Аджамко.
«За що виплачується премія?
В них немає законних підстав на
отримання додаткового заробітку
у вигляді премії, тому як все, що
вони роблять, є їхнім службовим
обов'язком, за що вони отримують зарплату, свою роботу вони
зобов'язані виконувати якісно», –
наголошує Елена Завируха.

«Лично мое мнение, что у депутатов просто обязана быть
среднестатистическая зарплата,
как и у народа!!! Потому что наш
украинский народ работает и трудится никак не хуже народных
депутатов. И я считаю, что депутатам пора стать ближе к народу
и получать зарплату на одном
уровне. Может, хоть тогда нардепы
поймут, что нереально прожить
на копейки, что получают простые
смертные люди… », – пише Alena
Timoschuk.
Відреагувала на новину і депутат міськради Наталія Леонченко:
«Что я могу сказать? Депутатские
полномочия осуществляю на
общественных началах. Работаю
на 2-х работах. 90 тысяч гривен – мой заработок за полгода.
Наверное, плохо тружусь, поэтому
малооплачиваема».
Пані Вікторія не залишилася
осторонь і так прокоментувала
свою рекордно велику зарплатню:
«Цікаве відчуття сенсаційності
стосовно себе. Порядок нарахування моєї зарплатні не відрізняється
від інших в органах місцевого самоврядування і встановлюється
державними нормативними документами. Вказана сума нарахувань
складається з заробітної плати,
відпускних, виплати на оздоровлення. Податки з цієї суми сплачено. В декларацію занесено. Інших
джерел доходу, окрім зарплати,
я не маю. Неправомірно ні в яких
видах не заробляю. Робочий день,
тиждень та навантаження ненормовані. Напевно, ось і все з цього
приводу».

Під час судового засідання
прокурор представляв докази
сторони обвинувачення. Також
розглядалося клопотання адвокатів Василя Муравицького про
зміну місця перебування під
час домашнього арешту та про
обов'язкове перебування вдома
тільки в нічний час, що б надало можливість, на думку адвокатів, знайти роботу. На даний
час Василь Муравицький не має
можливості працювати, адже він
перебуває під цілодобовим домашним арештом, що спричинило фінансову скруту для сім'ї.
Нагадуємо, що Василь Муравицький звинувачується в державної зраді та був заарештований
в пологовому будинку одразу
після того, як його жінка народила дитину, та знаходився в СІЗО
майже рік.
За клопотанням адвокатів
суд прийняв рішення змінити
місце домашнього арешту, щоб
Муравицький міг знаходитись
разом з жінкою та дитиною, але
домашній арешт залишився цілодобовим з використанням елек-

тронного браслету.
Після закінчення засідання
суду Василь Муравицький надав
короткий коментар: «Я провів
в СІЗО 330 днів, це майже рік.
До цього я офіційно займався
журналістською діяльністю. На
думку прокурорів, це важкий
злочин. Але я вважаю це політичним замовленням. Мене намагалися умовити піти на угоду
зі слідством, але це автоматично
було б визнанням провини, що
не прийнятно для мене. Система
намагається перемелювати людей,
потрібно не зламатися. Політична
ситуація також змінюється, слідство це розуміє. Тому важливо
залишитися і в тюрмі людиною.
В СІЗО сидять теж люди. Якщо ти
на свободі людина, то ти і в СІЗО
будеш людиною. У цьому серед-

овищі є і чудові люди, в тому числі
і невинні, а є і повні відморозки.
Головне – не боятися».
Засідання буде продовжено
12 грудня цього року.
Нагадаємо, житомирський
журналіст Василь Муравицький
був затриманий СБУ 2 серпня 2017
року за звинуваченням у державній зраді, сприяння тероризму
і посяганні на територіальну цілісність, за що йому загрожує до
15 років позбавлення волі. Через
11 місяців в СІЗО 27 червня 2018
року суд пом'якшив йому міру запобіжного заходу на цілодобовий
домашній арешт. Одне з засідань
у справі Василя Муравицького
(28 вересня 2018 роки) обернулося
нападом радикалів на адвоката
обвинуваченого Андрія Гожого
і журналіста Андрія Лактіонова.

У Житомирі відкрили обласний
центр реабілітації для воїнів АТО
Анастасія Ліберман

Наразі у ньому
функціонує три відділення: стаціонарне,
амбулаторне-поліклінічне та фізіотерапевтичне.
Роботи над оновленням закладу тривали протягом року. Загальна вартість оновлення приміщень
Обласного медичного центру вертебрології і реабілітації складає
55 млн грн. Про це повідомляє

прес-служба Житомирської ОДА.
«Центр знаходиться у державній власності – і крапка. Нікому
його ніхто віддавати не збирається. Дійсно, з 2001 року були наміри цей об’єкт «прихватизувати»,
по-іншому це не можна назвати.
Але на сьогодні ми відстояли його
і оформили право власності. У Києві ми виграли суд, і це державний
об’єкт», – зауважив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.
Щороку у Центрі зможуть
проходити реабілітацію, отримувати медичні та лікувальні
послуги понад 5 тисяч пацієнтів
як із Житомирської області, так
і з інших регіонів України. Одночасно стаціонарно та амбулаторно

пролікуватися зможуть 110 осіб
(50 ліжок вертебрологічних, 60 –
реабілітаційних).
Учасники АТО Житомирщини
та жителі області, які отримали
направлення на лікування за медичними показами, проходитимуть реабілітацію безкоштовно.
Для учасників АТО та ветеранів
з інших областей, а також пацієнтів без направлень вартість
лікування складає: амбулаторно
1630 грн, стаціонарно – 3100 грн.
Курс лікування – 12 днів.
Нагадаємо, незабаром за ініціативи ветеранів АТО та волонтерських організацій на базі Центру
планується відкриття Будинку
ветерана.
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НОВІ ПЕТИЦІЇ ЖИТОМИРЯН: зменшення
зарплатні місцевим чиновникам,
відеоспостереження в освітніх закладах
та ремонт спортзали в ЗОШ №32
Доступне індивідуальне
опалення для житомирян

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити актуальні
електронні документи, подані містянами
на розгляд місцевої
влади.

Відміна довідок
про місце реєстрації
житомирських учнів
Батьки житомирських школярів вже вкотре просять відмінити надання довідок про місце
реєстрації учнів. З черговим зверненням до міської ради у вигляді
електронної петиції звернулась
житомирянка Аліса Одарич. Текст
петиції короткий, проте вимога
зрозуміла: «Чому я маю подавати до шкільного закладу довідку
про місце приписки дитини? Я не
зобов'язана її подавати!». Електронний документ вже набрав 29
голосів, а це 11.6% від потрібної
кількості підписів.

Зменшення розміру
зарплатні житомирським
чиновникам
Днями житомиряни на сайті
міської ради оприлюдинили петицію з проханням зменшити
заробітню плату заступникам
міського голови, начальникам
департаментів та управлінь
міської ради.
«Вимагаємо зменшити заро-

До міської ради звернувся
автор петиції № 994 Олександр
Коновалов з проханням прийняти
рішення міської ради щодо надання дозволів на відключення від
мереж ЦО всім охочим м. Житомира для облаштування індивідуальним (автономним) опаленням
до початку опалювального сезону
2019–2020 рр.

бітню плату заступникам міського
голови, начальникам департаментів та управлінь міської ради
та радникам міського голови,
оскільки захмарний рівень зарплат вищеперелічених чиновників
викликає справедливе обурення
у громади міста. Наприклад,
зарплата з усіма надбавками та
преміями заступників мера та
начальників департаментів складає 20–25 тисяч гривень у місяць!
Це обурливо високий рівень
зарплат для нашого міста, який
навіть у бізнесі рідко зустрінеш
у нашому місті», – йдеться у тексті
петиції.
Натомість автор електронного
документа пропонує справедливий для нинішнього часу рівень
зарплатні місцевих чиновників.
«Вважаю, що оптимальним
рівнем зарплати для заступників мера буде 8 тисяч гривень на
місяць. Для начальників департаментів – 6 тисяч гривень. Для радників – 5 тисяч гривень», – пише
авторка Ірина Перин.
Не виключенно, що автора
петиції надихнула інформація

Таку пропозицію вже підтримало 134 людини, тому електронний документ вже має більш ніж
50% потрібних голосів.

Встановлення веб-камер
в дитячих садочках
та школах міста
Ініціатор петиції Роман Закіров
пропонує встановити відеоспостереження у житомирських закладах
освіти. Автор електронного документа грунтується на тому, що в освітніх

з офіційних джерел про те, що
заступниця міського голови з гуманітарних питань Вікторія Краснопір за жовтень отримала 90 тис.
гривень зарплатні.

Ремонт аварійної спортзали
у школі № 32
Повертаючись до актуальних
тем, які хвилюють батьків житомирських учнів: 17 листопада
була зареєстрована петиція від
автора Анни Бойченко з проханням до влади знову звернути
увагу на аварійну спортивну залу
школи № 32. Місцеві обранці вже
давно обіцяли побудувати новий
спортивний осередок у школі,
проте цього досі не відбулось,
і як результат, учням немає де
займатись фізичною культурою.
Звернення вже набрало 131 голос
з 250 потрібних.
«Я – мати учня, що навчається в ЗОШ № 32, хочу привернути
увагу до проблеми цього навчального закладу. Це дуже гарна
школа. Проте є актуальна проблема – аварійна спортзала. Було
дуже багато звернень, петицій та
обіцянок щодо побудови нової
спортзали для школи № 32. Чомусь все залишається незмінним.
Будівлю старої зали визнано аварійною. Учням нема де займатися
спортом. Діти мріють про велику
спортзалу та спортивні гуртки.
Директор цієї школи Слободянюк
Олена Михайлівна неодноразово
зверталася з проханням до міської
ради, пообіцяли виділити кошти
після будівництва 3 гімназії. Проте
знову тиша. Будь ласка, почуйте
прохання. Допоможіть нашим дітям реалізувати права, прописані
Конституцією України, на заняття
фізкультурою та ведення здорового способу життя», – йдеться
у тексті електронної петиції.

«Пропоную розробити проект
рішення міської ради та надати
дозволи на відключення від мереж
централізованого опалення всім
охочим мешканцям м.Житомира
для облаштування своїх осель індивідуальним (автономним) опаленням до початку опалювального
сезону 2019–2020 рр. В подальшому
доручити відповідним структурним підрозділам виконавчого
комітету розробити Програму
співфінансування щодо облаштування осель індивідуальним
(автономним) опаленням пільгової
(малозабезпеченої) категорії населення міста»,– пропонує Олександр
Олександрович в петиції.

закладах мають місце неправомірні
дії з боку вчителів та учнів.
«Прошу запровадити в м. Житомирі встановлення веб-камер
в закладах освіти з метою попередження та контролю неправомірних дій з боку викладачів та
дітей під час навчання», – йдеться
у тексті петиції.
Петицію вже підтримало 165
житомирян. Наразі збір голосів
триває.
Нагадаємо, петиції мають
набрати не менше 250 підписів
впродовж трьох місяців для їх
подальшого розгляду відповідальними особами Житомирської
міської ради.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Продаючи свій голос, не
чекайте на зміни в країні
За декілька місяців українці будуть
обирати собі нового Президента.
Вже зараз з усіх білбордів до нас
звертаються старі політики, які довгі
роки знаходяться при владі.
Нинішні рейтинги та опитування
соціологів підтверджують те, що
більшість готова віддати свої голоси
за старих політиків. За тих, хто більше 20 років знаходиться при владі
і далі намагається дурити довірливих українців. Сьогодні усі вони витрачають мільйони доларів лише
на рекламу. В країні, яка офіційно
визнана найбіднішою країною ЄС.
Звісно, можна нарікати на політиків та звинувачувати їх у всіх наших
негараздах. Так, вони доклали до
цього свою руку, але!
Це ж ми їх обираємо. Саме ми,
беручи їхні подачки раз на чотири
роки, продаємо своє майбутнє за
200 гривень.
Нещодавно опублікували відео,
де в одному з партійних офісів
у Житомирі роздавали сік, цукерки
та запрошення у кінотеатр. Подібні
схеми з підкупу виборців працюють
по усій країні. Це практикують декілька політичних партій, які таким
чином планують втриматися при
владі або вчергове її отримати після
відсижування в опозиції. Але роздачею продуктових наборів певні
політичні сили не обмежуються.
Вони вже зараз почали займатися
скупкою голосів. У Житомирі щонайменше дві партії платять кошти
за зібрані для них персональні дані
та підписи людей, які готові за них
голосувати. Першочергово людині
платять 200 гривень, якщо вона
принесе до штабу список з підписами 15 виборців. Далі обіцяють
платити більше.
Усе це ніщо інше, як скупка голосів виборців та підготовка до чергових нечесних виборів. Старі політики, більшість з яких українці м'яко
кажучи ненавидять, готуються вчергове отримати владу у свої руки.
Вони вчергове хочуть отримати на
5 років країну та самостійно нею
розпоряджатися. Не служити людям
та своєму народу, а служити собі
та поклонятися золотому тельцю
в гонитві за власним збагаченням.
Тому вчергове ненавидячи владу
за той рівень життя, який маєте, не
поспішайте звинувачувати в цьому
поганих політиків. Згадайте про ті
200 гривень подачки або продуктовий набір, за які вас намагатимуться
купити перед виборами. Якщо до
влади знову прийдуть старі політики, ніяких змін не відбудеться.

Події

Середа, 21 листопада 2018

То чия колясочна:
мешканці багатоповерхівки
судяться з депутатом
Депутат міськради
Василь Кучик незаконним шляхом
перетворив приміщення колясочної
у квартиру.
Мешканці будинку, в якому
знаходиться колясочна, шукають
правди у суді.
Про це пише правозахисник Роман Гуртовенко на своїй
сторінці у Фейсбук: «За своє
право потрібно боротися. Як
роблять це мешканці будинку по
вул. І. Мазепи, 13/2 у м. Житомирі, які судяться із місцевим депутатом Кучиком В. К., фірма якого
дивним чином приватизувала
і перетворила на житлову квартиру приміщення колясочної,
яке згідно із законом може належати виключно співвласникам
квартир у багатоквартирному
будинку. На дане приміщення
чиновниками міськради було
підроблено технічну документацію та передано за підписом

особисто Сухомлина С. І. у руки
колишнього регіонала Кучика В. С. Проте люди не склали
руки. Було проведено судову
експертизу, яка встановила факт
незаконного перетворення колясочної у квартиру. У володінні
ОСББ є оригінали технічних до-

кументів при будівництві будинку, і вони неспростовно доводять
правоту мешканців.
Проте Кучик В. С., як водиться віднедавна в Україні, пішов
на прямий «безпрєдєл» проти
неугодних йому активістів. Так,
Кучик В. С. сфабрикував кримі-

нальну справу проти одного із
активістів, мешканця будинку
Костянтина Бойка начебто за
нанесення Ку чику тілесних
ушкодження, якого Костянтин
Бойко у дійсності і пальцем не
чіпав. За один день була відкрита справа і зроблений висновок СМЕ, за кілька днів уже
була готова підозра. Вражаюча
швидкість поліції, яка лише такі
замовні справи може «належним чином рухати». На сьогодні
Костянтин Бойко вимушений
поневірятись у заробітках за
кордоном та ризикує при в`їзді
в Україну опинитись за гратами за сфабрикованою справою. Мене як адвоката слідство
ігнорить, не надаючи відповіді
на підтверджене повністю належними документами клопотання про зняття Костянтина
Бойко із розшуку, оскільки ця
людина не переховується, а працює за кордоном за легальним
договором. Ось така буває ціна
у активістів за свою непокору
місцевим князькам. Когось обливають кислотою, проти когось
порушують вигадані справи».

У Житомирі завершився
конкурс щодо реконструкції
двох центральних майданів
Днями фахівці
визначили команди
архітекторів, що
братимуть участь
у конкурсі на кращу
концепцію реконструкції майданів
Соборний та Перемоги.

Організацію та проведення
всеукраїнського замовленого містобудівного конкурсу на кращу
концепцію реконструкції майданів Соборний та Перемоги
погодив виконавчий комітет
Житомирської міської ради
7 листопада.
«Нарешті ми можемо підтвердити участь команд, які
шляхом оцінювання референт-

них проектів, професійного
досвіду і фаховості залучених
спеціалістів були ві дібрані
журі для участі у конкурсі на
кращу концепцію центральних
майданів Житомира. Це ЛКП
«Інститут просторового розвитку», ГО «Урбан куратори», ГО
«Містодія»», – розповів головний
архітектор Житомира Юрій Безбородов.
Всього на розгляд журі було
подано 15 заявок. У департаменті містобудування та земельних
відносин відзначають високий
рівень фаховості українських
урбаністів. Оцінка ж фінальних
конкурсних проектів членами
журі запланована на квітень 2019
року, після чого відбудеться виставка та оприлюднення робіт.
Як повідомлялося раніше,
після завершення конкурсу кожна команда-учасниця отримає
винагороду в розмірі 250 тисяч

гривень. З трьох запропонованих концепцій буде створено
єдиний проект, в якому будуть
враховані найкращі пропозиції,
напрацьовані трьома команда-

ми. Такий європейський підхід
є новим не лише для Житомира,
а й для інших українських міст,
що ставить нові виклики перед
організаторами та учасниками.
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Здоров'я

Як виявити інфаркт і що робити при
серцевому нападі: коментує експерт
Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я,
хвороби серця забирають понад
17 мільйонів життів щороку по
всьому світу. Напередодні Світового дня серця розказуємо про
основні ознаки інфаркту міокарду та серцевого нападу, при яких
треба негайно викликати екстрену
допомогу.

єнти) може перерости в інфаркт
міокарда.
Стенокардія напруги – стан,
який поступово розвивається
через формування атеросклеротичних бляшок в судинах серця.
Серцевий напад (напад стенокардії) виникає під час фізичного
навантаження за рахунок невідповідності між підвищеною потребою серця в кисні і можливістю
його доставити через звужені серцеві судини (стеноз). Тобто серце
не отримує достатньо кисню.

Інфаркт міокарда:
причини і симптоми
Інфаркт міокарда – це ураження серцевого м'яза, викликане
гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена
частина м'яза відмирає, тобто
розвивається її некроз. Загибель
клітин починається через 20–40
хвилин з моменту припинення
кровотоку.
«Найпоширеніша причина
інфаркту – це стеноз або звуження судин. Він може утворюватися
повільно. Серце адаптується до
цього – виростають дрібні судини, відбувається компенсація.
Хворий приймає ліки, і йому
стає краще. Але настає момент,
коли відбувається запалення цього звуження. Це призводить до
утворення тромбу, і судина, що
два роки звужувалася, за кілька
хвилин повністю перекривається
тромбом. Кровотік припиняється.
Це різке закриття судини призводить до відсутності постачання
крові у частині серцевого м'яза. Ці
наслідки називаються інфарктом
міокарду», – розповідає Максим
Соколов, член правління Асоціації
інтервенційних кардіологів України, спеціаліст експертної групи
з кардіології та кардіохірургії
Міністерства охорони здоров'я
України

Симптоми серцевого нападу

Майже завжди ознаки
інфаркту міокарда:
• Інтенсивний постійний біль
за грудиною.
• Біль не припиняється після
прийому нітрогліцерина.
• Тривалість болю більше 15
хвилин.
При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103.
«Головне завдання при інфаркті – максимально швидко
відкрити заблоковану судину.
Якщо це зробити за 2 години,
то інфаркт не встигає завдати
великої шкоди міокарду (серцевому м’язу). Відповідно до євро-

пейських протоколів лікування,
стентування (заміна пошкодженої судини) мають проводити
у перші 2 години контакту пацієнта з медичним персоналом
(максимум 12 годин від початку
симптомів). З часом шкода стає
все більшою, а якщо взагалі не
відкрити судину, то 20% пацієнтів
помирають, а половина з тих, хто
виживає, залишаються інвалідами», – говорить Максим Соколов.

Ознаки серцевого нападу – біль
(відчуття тяжкості, тиску, печіння),
який:
• виникає внаслідок фізичного
навантаження, підвищення частоти серцевих скорочень;
• виникає (локалізується) за
грудиною і/або у лівій половині
грудної клітки;
• «віддає» у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва
(спостерігається не у всіх випадках);
• зникає через 2–3 хвилини
після припинення фізичного на-

вантаження або прийому нітрогліцерину.

Що робити
при серцевому нападі:
1. Припинити фізичне навантаження, заспокоїтися.
2. Зателефонувати своєму
лікарю. Лікар може призначити
прийом нітрогліцерину.
Якщо напад не вдається зняти
протягом 15–20 хвилин – терміново телефонуйте 103. Викликати
екстрену допомогу також треба,
якщо:
• біль постійний та стає інтенсивнішим;
• біль хвилеподібно повторюється у стані спокою;
• виникає різка слабкість, відчуття страху;
• частішає пульс;
• різко коливається артеріальний тиск.
Якщо є хоча б один із цих
симптомів – негайно звертайтесь
за медичною допомогою. Серцевий напад, який триває понад
15–20 хвилин, може перерости
в інфаркт міокарда.

Як виявити серцевий напад
і коли викликати 103
Стенокардія (серцевий напад,
як звикли називати цей стан паці-

Житомирським медикам виплатять
заробітну плату за рахунок субвенції
Питання щодо
погашення недостатності коштів із виплати заробітної плати
медичним працівникам у Житомирській
області вирішене.

На це спряму ють кошти
медичної субвенції. Відповідне розпорядження підписав
голова Житомирської ОДА Ігор

Гундич. 41,8 млн грн медичної
субвенції, виділеної Житомирщині Кабміном, спрямують
на заробітну плату медичним
працівникам, зокрема, на погашен н я недос тат нос т і. Таким чином, питання виплати
зарплати медикам на Житомирщині буде закрите. Найбільше коштів спрямують на
м. Житомир – 13,5 млн грн, м.
Бердичів – 7,1 млн грн, м. Малин – 4,7 млн грн. Крім того,
у розпорядженні керівник області дав доручення райдержад-

міністраціям та рекомендував
міськвиконкомам вжити заходів
з недопущення до кінця 2018
року утворення кредиторської
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам
закладів охорони здоров’я.
Під час засідання виконкому 14 листопада міський голова
Сергій Сухомлин зауважив, що
за кошти, отримані за рахунок
субвенції, ймовірно, вдасться
на 80% закрити заборгованість
по зарплаті медичним працівникам Житомира.
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Культура і безпека
(закінчення теми)
Ніколи не зупиняйте автомобіль
на дорозі з поверненими колесами вліво. Навіть очікуючи, коли
загориться стрілка, тримайте колеса в прямому напрямку і кермо
повертайте тільки після отримання дозвільного сигналу. Велика
кількість випадків, коли навіть
стоячий автомобіль отримує удар
ззаду, і тоді його викидає на зустрічну полосу, і трагедія отримує
продовження.
При повороті завжди тримайтесь
свого ряду, навіть коли вам здається, що поблизу немає автомобілів,
враховуйте, що мотоциклістів побачити важко і пересуваються вони
з непередбаченою швидкістю.
Професіонально використовуйте
гальма, плавно і передчасно натискуючи на гальмівну педаль, зупиняючись з безпечним інтервалом,
а не за декілька сантиметрів від
бампера переднього автомобіля.
Дуже важливо пам’ятати і про того,
хто їде позаду, – реакція, відстань
і т. д., і він теж повинен підготуватись до гальм, а ви йому в цьому
опосередковано повинні допомогти. Для нього ваше непередбачене гальмування – гроші за ремонт
і нерви, а для вас – ремонт авто.
Завжди пам’ятайте про «мертву»
зону правої стійки. Інколи непомітно навіть приближення іншого
автомобіля. За долю секунди подивіться на праве дзеркало огляду
позаду, прикиньте відстань і прийміть безпечне рішення. За 1с при
швидкості 60 км/год. автомобіль
долає відстань 16 м. Це той момент, коли культура водіння і досвід створюють безпечні умови
для всіх учасників руху. Якщо за
кермом самовпевнений, але не
дуже розумний водій починає
«підрізати», такі рухи укорочують
життя ні в чому не винному автомобілю, можливо, його господарю
та іншим учасникам руху. Дуже небезпечний момент руху.
Набираючись досвіду, вчіться
передбачати дії інших учасників
руху. Кількість автомобілів на дорогах стрімко зростає, омолоджується водійський склад. Культура
водіння – уміння приймати швидко і правильно безпечне рішення,
пам’ятати про інших учасників руху
і наостанок просто поступитися
дурню, а не влаштовувати змагання з ним. Ніхто про вашу безпеку не буде піклуватись краще,
ніж ви самі.

Спорт
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Дев’ятирічна житомирянка
Марина Петренко посіла 33
місце в світовому рейтингу
з шахів серед дівчат
Руслан Мороз
З 3 по 16 листопада в Іспанії
у місті Сантьяго-де-Компостела,
в автономній спільноті Галісія,
відбувся чемпіонат світу з шахів
серед дітей.
Чемпіонат тривав 14 днів,
причому участь у ньому взяли
827 шахістів, з них – 15 спортсменів із України. Україну в категорії
серед дівчат віком до 10 років
представляла юна житомирянка
Марина Петренко. Вона виборола
це право на чемпіонаті України.
Марина навчається в міській
гуманітарній гімназії № 23 у четвертому класі та є вихованкою
відділення шахів ДЮСШ № 1, де
вдосконалює свою майстерність
під керівництвом тренера, майстра FIDE Ярослава Несторовича
Думанського.
Своє право представляти
Україну на чемпіонаті світу Марина виборола на чемпіонаті
України, де стала срібною призеркою України серед дівчат до
10 років у класичній грі та чемпіонкою України з блискавичних

шахів. В Іспанії у віковій категорії,
в якій виступала Марина, було
119 суперниць. Вона змагалася
під номером 56. Чемпіонат світу
складався з 11 турів. У результаті
Марина отримала 2 поразки, 5 нічиїх і 4 перемоги над суперницями з Росії, Румунії, Нової Зеландії
та Іспанії. Хочеться відмітити те,
що Марина була наймолодшою
серед них. У підсумку Марина
Петренко посіла 25–38 місце, а за
коефіцієнтами зайняла 33 місце
в світовому рейтингу серед дівчат
до 10 років та додала до свого світового рейтингу 58 пунктів.
Ярослав Думанський досить
стримано прокоментував цю подію: «Єдиною учасницею від Житомирської області була Марина
Петренко, яка стала основним
гравцем від України в категорії
Girls‑10 після перемоги на чемпіонаті України. Дякую всім, хто
по-справжньому вболівав за Марину, та тим, хто просто уважно
слідкував за ходом боротьби,
маючи свої міркування».
Сама Марина Петренко
скромно сказала всього декілька слів про свою участь у чемпіонаті світу: «Моя мрія – стати

чемпіонкою світу, але цього разу
суперниці були більш досвідченими. Буду і надалі наполегливо тренуватись для досягнення
своєї мети»
Юрій Петренко, батько Марини, розповів: «З власного досвіду
з сумом можу констатувати, що
у кого є гроші, той має доступ
до всього. А якщо грошей немає,
який би ти не був талановитий,
тобі майже нічого не світить. Бюджет участі у чемпіонаті складав
близько 50 000 гривень. Для нашої сім'ї, яка виховує 4 дітей, це
непосильний тягар. Тому наша
сім'я висловлює щиру подяку
завідувачці науково-методичного центру департаменту освіти
Житомирської міської ради Тетяні Мяновській за підтримку та
допомогу у вирішенні питання
участі нашої донечки Марини
у чемпіонаті світу з шахів у м.
Сантьяго-де-Компостела. Дякуємо за щире серце і віру в талант
нашої дитини! Також велика подяка деяким депутатам та підприємцям Житомира, які дуже
допомогли зібрати кошти на цю
поїздку. Завдяки вашому доброму серцю дитина з багатодітної
сім'ї отримала можливість представляти Україну та рідне місто
на міжнародній шаховій арені.

Навіть перед самим від'їздом
дуже гостро стояла потреба
оплати готелю, необхідна була
сума в 500 євро. Гроші були
знайдені практично в останню
мить. За це від щирого серця
дякуємо одному з підприємців
нашого міста. Тож маємо надію,
що знайдеться у нашій області
меценат, який буде підтримувати шаховий талант.
Окремо наша сім’я хоче висловити свою повагу та вдячність
тренеру Марини Ярославу Несторовичу Думанському за його
натхненну працю та любов до
нашої Маринки. Напевно, тільки
тренер знає, скільки затрачено
часу та сил для підкорення шахового Олімпу. Важка кропітка
щоденна праця приносить свої
результати».
Нагадуємо, що 20 вересня
цього року відбулося урочисте
вручення стипендій міського
голови обдарованим і перспективним спортсменам та обдарованим студентам міста Житомира, серед яких була і Марина
Петренко. Тоді було надано 30
стипендій по 5 000 грн і 80 стипендій по 2 000 грн для спортсменів та 15 стипендій міського
голови по 2 000 грн для студентів
міста Житомира.
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Точка зору

Вулиця Параджанова:
ремонт розпочато, а про
підготовку – забули?
Микола Корзун

Те, що у Житомирі
навчилися створювати проблеми та
перешкоди для жителів міста, вже давно нікого не дивує.
Трохи обурює, але –
не дивує. Як тільки
завершилася (або,
точніше, – затихла)
історія із включенням тепла у будинках мікрорайону
Малікова та на вулиці Шевченка, одразу
виринає інтрига на
вулиці Параджанова.
Ні, тут із включенням тепла
все начебто нормально, оскільки приватний сектор забудови
питання теплопостачання вирішує самотужки і, на щастя,
без участі міської влади. Але існує інша проблема, яку жителі
вулиці Параджанова вирішити
аж ніяк самотужки не зможуть.
Вулицю Параджанова у цьому
році вирішили капітально відремонтувати. Причому не за
рахунок міської громади Житомира, а за кошти із Державного
фонду дорожнього будівництва.
Таким чином Житомирська обласна адміністрація вирішила
компенсувати громаді обласного
центру ті незручності, яких зазнавали житомирські окраїни
під час минулорічного ремонту
окружної автомагістралі у районі Калинівки – Левкова. Тоді
увесь транспортний потік у напрямку Вінниці змушений був
«пробиватися» міськими житомирськими автомагістралями
і першою дорогою, яка суттєво
постраждала від транспортного
«нашестя» у 2017-му році, якраз
і стала вулиця Параджанова.
Тепер, коли держава і Житомирська ОДА виділили гроші
(аж 28,5 млн грн) на ремонт,
до справи вирішили взятися
капітально і оновити не лише
асфальтове покриття, але й тротуари і зливову каналізацію.

Все це добре і навіть похвально, але, як завжди, добру справу
хтось обов’язково має зіпсувати.
Ось так виходить і у нашому випадку із ремонтом на вулиці Параджанова. Ремонтні роботи тут
стартували ще у жовтні, коли
розпочалося «підстригання» асфальтового покриття, а потім
і демонтаж бордюрів. До речі,
із самого початку підрядник,
який у Житомирі вперше виконує такий відповідальний обсяг ремонту на дорозі, вдався
до підозрілого прийому, який
отримав різко негативну оцінку
у бувалих дорожніх будівельників. Гранітні бордюри, встановлені по вулиці Баранова у 80-ті
роки, які могли послужити ще
стільки ж, компанія-підрядник
(фірма із Азербайджану) розпочала звозити в одну купу
і ск ла дати в од ному місц і.
Те, що такий прийом значно
ускладнює (а головне – збільшує
вартість) ремонту шляхового
полотна – факт однозначний.
Адже зазвичай ремонтникишляховики бордюри нікуди не
вивозять, а одразу ж встановлюють на підсипану чи оновлену
основу. Хоча хтозна, кажуть,
що азербайджанські «специ»
із цієї ж компанії, що ремонтує вулицю Параджанова, вже
встигли зарекомендувати себе
на дорогах США і Казахстану.
Щоправда, знову ж таки розповідав житомирянам про здібності дорожників із Азербайджану
колишній радник мера Житомира Юрій Антіпов, який сьогодні
звільнився з мерії Житомира. До
речі, якраз у той час, коли фахівці азербайджанської компанії
не зуміли вчасно підготувати
теплотрасу у мікрорайоні Малікова. Так-так, житомиряни неабияким чином здивовані тим,
що у Житомирі дедалі частіше
з’являються будівельники, дорожники, ремонтники та інші
фахівці з-за кордону. Звісно, ми
завжди розуміли і сподівалися, що закордонне та іноземне
завжди краще від нашого. Але
цього року переконалися у зворотньому.
Проте що нам пі дря д на
компанія? Вона, як і годиться,
розкопує асфальтове покриття
по вулиці Параджанова, прокладає труби зливової каналізації і готується до весни 2019го року, коли на Параджанова
розпочнеться основний, або

«ударний», період дорожнього
ремонту. Те, що у житомирян
виникли незручності, так само,
як поява транспортних пробок
вздовж вулиці Параджанова –
це закономірний результат капітального ремонту вуличного
та шляхового покриття. Якщо
взяти до уваги, що термін для
виконання усіх видів ремонту
по вулиці Параджанова сягає
13 місяців, то це означає, що раніше осені 2019-го року рух по
вулиці Параджанова буде спочатку дуже обмеженим, а згодом – заборонений зовсім. І ось
тут житомирська міська влада,
яка відповідає за ситуацію на

транспортних магістралях міста, частіше киває на обласну
адміністрацію, бо ж, мовляв,
замовником ремонту по вулиці
Параджанова є все ж таки Житомирська ОДА. Але чиновники
із мерії Житомира очевидно не
второпали, що саме вони, а не їх
колеги із обласної адміністрації,
несуть головну відповідальність
за все, що коїться у місті. І якщо
у районі Параджанова вже зараз, у листопаді 2018-го, можна
побачити справжні ознаки транспортного колапсу, то що буде
тоді, коли навесні 2019-го рух по
вулиці Параджанова буде зупинений чи заблокований сповна?
Можна не сумніватися – у Житомирі це відчує половина міста,
оскільки вантажні автомобілі,
які сьогодні курсують по вулиці
Параджанова, змушені будуть
передислокуватися на вулиці
Корольова, Вітрука, Ціолковського і так далі. До речі, якраз
у районі вулиці Корольова,
на відрізку автомагістралі від
шляхопроводу через залізницю до перехрестя із вулицею

Параджанова, ситуація нітрохи не краща, аніж на розритих
ділянках вулиці Параджанова.
На вулиці Корольова ще весною
2018-го працівники ЖУАШу збиралися ремонтувати проїжджу
частину, і для цього низка ділянок шляхового полотна була
тимчасово «підстрижена» із
перспективою подальшого їх
асфальтування. Але до асфальтування справа так і не дійшла,
хоча директор ЖУАШу (Житомирського управління автошляхів) Сергій Янушевич у вересні
нинішнього року на всіх нарадах
категорично обіцяв підготувати
вулицю Корольова до ремонтно-шляхових робіт на вулиці
Параджанова. Зрозуміло, чому
виникала така потреба. Адже
саме по вулиці Корольова піде
основний транспортний потік
в об’їзд вулиці Параджанова.
Взагалі важко уявити, яким
чином двадцяти-тридцяти- чи
навіть сорокатонні фури будуть
добивати раніше «підстрижену», а потім – вщент розбиту
вулицю Корольова із вибоїнами

глибиною до двадцяти-тридцяти сантиметрів. А якщо врахувати, що на вулиці Корольова
зливова каналізація дихає на
ладан, то під час дощів і мокрих
снігів тут буде несолодко. І то
не лише водіям автомобілів,
які змушені будуть їхати повз
величезні калюжі зі схованими
під водою ямками-вибоїнами.
Ще гірше почуватимуть себе
мешканці будинків по вулиці
Корольова, яким треба буде дістатися до трамвайної зупинки,
або якщо трамвай не зможе
«плавати» по воді, то сподіватися на маршрутку. І Сергієві
Янушевичу, підлеглі якого за
період літа – осені 2018-го повинні і просто зобов’язані були
привести до порядку вулицю,
яка прийматиме сьогодні, а також у наступному році весь
транспортний тягар від вулиці
Параджанова, тепер має бути
не просто соромно за фактично
свою фахову непридатність чи
навіть елементарний «пофігізм».
Хоча у цьому випадку проблема мала вирішуватися за участі
міського голови Сергія Сухомлина, бо ж ситуація взимку стане
просто жахливою. Адже йдеться не просто про незручності,
а про жахливий транспортний
ступор у районі так званої промислової зони міста.
С ь ог од н і г ов ори т и п р о
покращення ситуації, а тим
паче – сподіватися на певне поліпшення чи покращення умов
дорожнього руху по вулицях
Параджанова та Корольова не
доводиться. Доведеться вкотре
терпіти і страждати. У Житомирі, виявляється, інакше – не
можна. Така, виходить, карма
у цього міста.
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Актуально

Національна трагедія:
24 листопада – День пам'яті
жертв голодоморів в Україні
Руслан Мороз

Жахлива трагедія
нашого народу –
голодомор 1932–1933
років носив штучний характер і був
проведений для
економічного ослаблення і фізичного
винищення українського селянства.
Терор голодом проводився
цілеспрямовано за допомогою
непосильних норм хлібоздач,
що практи чно немож ливо
було виконати, і в результаті
конфіскації всіх їстівних запасів, які одержували селяни
зі своїх підсобних господарств.
Конфісковувалося все: картопля, буряки, морква, сало, сухарі, квасоля, сушка, соління,
крупи. Крім того, населення
України було позбавлене допомоги як ззовні, так і з інших
регіонів СРСР. Вбивали голодом мі льйони українських
селян, знищуючи їх культуру, спосіб господарювання.
На жаль, визначити загальну
кількість потерпілих від голоду в ці роки дуже складно.
За висновками с татис тики
і підрахунками науковців, ця
цифра в різних регіонах різна,
і в середньому в нашому регіоні становить 15–20% від загальної кількості населення краю
на той період. Адже на офіційному рівні йшлося лише
про «продовольчі труднощі»
та «саботаж хлібозаготівель»,
решта замовчувалася, випадки
опухання чи смерті на ґрунті
голоду майже не фіксувалися. Свідчення про Голодомор
збереглися в пам'яті людей та
в документах і спецдовідках
про випадки опухання, смертності, канібалізму, які регулярно надсилалися керівним
органам країни. Вони знали
про справжній стан речей на
місцях, але очікуваної допомоги не надали.
У Житомирській області
була складена «Національна
книга пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні.
Житомирська область», в якій
перелічені імена тих, хто не

пережив цього страхіття.
Населення Житомирщини,
як і всієї України, особливо
селянство, різко негативно
сприйняло запровадження
і здійснення політики більшовиків. Селяни масово виходили з колгоспів. Потрібні
були негайні заходи для виправлення такого становища.
На допомогу прийшов апробований варіант. У допущених
під час колективізації перегинах звинуватили місцевих
керівників, а відповідальність
за прора х у н к и в пол іт иц і
щодо селянства і повільний
хід колективізації радянська
влада переклала на так званих
куркулів.
У результаті примусової колективізації та масового розкуркулення найбільш працьовитих селян, а також внаслідок
вислання та заслання не лише
цього контингенту, а й середн яків і навіть найбідніших
селян, різко скоротилося виробництво зерна. Колгоспники втратили стимул до праці,
позаяк одержаний урожай
прямо з полів перевозився
на заготівельні пункти. Ставилося завдання за будь-яку
ціну виконати план держави
з хлібозаготівлі, а вже після
цього розподілити залишки
на потреби селян. Доведені занадто високі плани виконати
було неможливо. Відсутність
хліба до уваги не бралася.
С е к р е т ар Ц К К П (б)У
Косіор розпорядивс я, щоб
з усіх колгоспів, які не виконали план хлібозаготівель,
у п'ятиденний термін вивезти
в рахунок виконання плану
х лібозаготівель усі без винятку наявні колгоспні фон-

ди, в т. ч. і насіннєві. Тих, хто
чинитиме цьому опір, у т. ч.
комуністів, було наказано заарештовувати і віддавати до
суду. Місцева влада застосовувала для вилучення «хлібних
лишків» примусові заходи. Це
викликало велике незадоволення селян, різні нарікання
на владу, що розцінювалось як
контрреволюційні дії, і застосовувались відповідні санкції.
Через такі заходи становище
селян ще більше погіршилось.
Незважаючи на їхній масовий
опір, влада продовжувала вилучення хліба, що зумовлювало погіршення продовольчого
становища всього населення.
Як випливає з наведених
фактів, уже у першій половині
1932 року на Житомирщині, як
і в багатьох районах України,
спалахнув справжній голод.
Офіційно згадувалося лише
про деякі продовольчі труднощі, які виникли в результаті
добре організованого куркульського саботажу і активного
опору селян хлібозаготівлі.
Фактично ж безмірна продрозкладка призвела до того, що
в селян не залишалось зерна
не лише для виконання хлібоздачі, а й будь-яких запасів
продуктів харчування. Отже,
між голодом і хлібозаготівлями існували прямі причинно-наслідкові зв'язки. Більше
того, якщо в період голоду
1921–1922 рр. організовувалась допомога голодуючим,
то на цей раз вона навіть не
допускалася, бо, мовляв, для
цього нема підстав.
У лютому 1933 року про
ф а к т и мас ов ог о л юдс ько го голодування сповіщають
численні інформації з бага-

тьох районів Житомирщини.
Великим знущанням на фоні
г олодомор у ма ю т ь ф а к т и
притягнення до кримінальної відповідальності голодних
людей. Щоб нагодувати себе
і дітей, вони зрізали колоски
на колгоспних полях і намагалися спекти коржі. Благальні
звертання до центральної влади з приводу катастрофічного
стану з продовольством результатів не приносили. Розмови про голод вважалися
провокацією.
Значну допомогу надавало
Свято-Миколаївське благочинне братство, створене 1 вересня 1918 року в Житомирі для
допомоги зубожілим, хворим,
сім'ям військовополонених,
д л я орг а н і з а ц і ї похо в а н ь
тощо. У 1922 році перереєстроване як релігійна община.
У 19 2 7 р оц і д і я л ь н іс т ь
братс т ва заб орон и ли, а ле
воно продовжувало діяти нелегально, надаючи допомогу
тим, хто перебував на засланні
або хворів і потребував допомоги. Кошти збиралися завдяки пожертвуванням.
Місцева влада намагалася
в будь-який спосіб врятувати людей. Організовувалося
громадське харчування для
працюючих. Потім воно припинилося, тому що не було
з чого приготувати їжу. Люди
перестали виходити на роботу, бо не було сил піднятися.
Для дітей у дитсадках і школах було таке-сяке харчування.
Переповнювалися дитбудинки, бо матері підкидали дітей,
щоб врятувати їх від голодної
смерті. Голодні діти перестали
відвідувати школи. Характерно, що деякі голови колгоспів,
уповноважені з хлібозаготівлі,
спостерігаючи голодовку, надсилали донесення про те, що
у людей справді немає хліба,
але їх оголошували саботажниками і розправлялися як
з ворогами радянської влади.
Одним із наслідків голоду
була дитяча безпритульність.
Голодні, обірвані, брудні діти
в пошуках їжі жебракували,
крали, поширювали різні хвороби. Багато безпритульних
було і у Новограді-Волинському. У квітні 1933 року в місті
в результаті облави було зібрано майже 300 дітей, з яких у подальшому була створена дитяча
комуна № 2, де жили, вчилися
і займалися посильною працею

колишні безпритульні. Це допомогло їм вижити у страшному 1933 році. Але більшість
людей у порятунку від голоду
покладалися самі на себе.
Зібрані на сьогодні цифрові дані щодо кількості жертв
голодомору по Житомирській
області, на превеликий жаль,
не дають об'єктивної картини
справжніх масштабів трагедії.
Катастрофічне падіння рівня народжуваності зумовило
глибоку демографічну кризу,
яка дається взнаки і нині.
Ви н и щ е н н ю г о л о д н о ю
смертю мі льйонів жителів
України можна було б запобігти. У роки голодомору Радянський Союз експортував
зернові в інші країни, щоб
одержати кошти на індустріалізацію, а разом з тим демпінговими цінами на хліб дестабілізувати зовнішній ринок,
посилити економічну кризу
в західних державах. Отже,
політичні цілі для держави
були важливіші за життя багатьох тисяч громадян. Адже
в Україні існували великі зерносховища зі стратегічним
х лібом (на випадок війни).
Одне з них -у Броварах, неподалік Києва. Багато складів із
зерном було і на Поділлі, але
для боротьби з голодом такі
запаси не використовувалися.
Статистика стверджує, що
в Україні шляхом реквізицій
протягом січня-листопада 1930
року було заготовлено 400 млн
пудів зерна. За такий же період 1931 року – 300 млн пудів.
Урожай зерна в 1932 році був
лише на 12 відсотків меншим
від середнього показника 1926–
1931 років. Причому частина
зібраного врожаю зимувала
в копицях на полях, а люди
не мали змоги скористатися
результатами своєї ж праці,
хоч і гинули від голоду.
Спеціально організований
геноцид українства у 1932–1933
рр. і був тим гострим засобом,
яким намагалися примусити
се л я нс т во до у покорен н я.
І влада, на жаль, не рахувалася з масштабами жертв задля
свого збереження, здійснюючи свої дії, порушуючи усі
норми гуманності й етики.
Підготовлено за матеріалами, викладеними у книзі
«Національна книга
пам'яті жертв голодомору
1932–1933 років в Україні.
Житомирська область»
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Культура

Анастасія Єдлінська –
переможець «Молодіжного
рингу-2018»
Напередодні Дня студента
у Житомирі в приміщенні обласного телецентру успішно
пройшов традиційний «Молодіжний ринг‑2018», організований управлінням національно-патріотичного виховання,
молоді та спорту Житомирської
облдержадміністрації, управлінням у справах сім'ї, молоді та
спорту Житомирської міськради
та творчо-мистецьким проектом
«Академія зірок». Захід відбувся
в рамках патріотично-мистецької
акції «Молодь – за мир і процвітання України».
Глядацька зала була повніс-

тю заповнена глядачами. І це не
дивно, адже цього дня за звання
«Кращий молодіжний виконавець
2018 року» змагались дві чарівні
полісянки з чудовими вокальними
даними: педагог з вокалу «Brand
Studio» – житомирянка Анастасія Єдлінська та педагог з вокалу
студії «Singwell», студентка Київського університету культури,
наша землячка Аріна Литвинчук. Кожна з них представила три
прем'єрних номери: вокальний,
тематичний та видовищний. Також дівчата заспівали акапельно
та з легкістю відповіли на каверзні
запитання глядачів.

КОЛОНКА

Які права гарантуються
захисникам України?
(Продовження.
Початок у №№ 40-44)

Як отримати
земельну ділянку?
(Початок у № 44)

У мистецькій програмі взяли
участь кращі молодіжні творчі колективи та виконавці. Прозвучали
улюблені українські та європейські хіти від лауреатів всеукраїнських пісенних конкурсів Орини
Батюти, Анастасії Навольнєвої,
Лілії Смірнової, Вероніки Нетикши, Наталії Яблонської, Юлії
Нагорної. Були представлені сучасні танцювальні композиції від
вихованців корпорації сучасного

танцю «T-Squad Dance School».
У фойє телецентру було організовано руханку «Молоді єднають Україну!», діяла фотозона
«Синьо-жовте селфі для друзів», де
усі бажаючі мали змогу сфотографуватись з друзями на фоні фірмової синьо-жовтої розгортки або
відзняти відеопривітання з Днем
студента. Відбувся інтерактивний
конкурс письмових слоганів до
Дня студента.
На п ри к і н ц і за ходу п і д
гучні оплески глядачів рефері «Музичного рингу» Сергій
Вікторов оголосив переможницю у головній номінації «Кращий молодіжний естрадний
виконавець 2018 року» – диплом переможця та подарунок
від проекту «Академія зірок»
отримала Анастасія Єдлінська.
Залишається додати, що створенню патріотично-мистецького
заходу «Молодь – за мир і процвітання України!» сприяли:
генеральний медіапартнер заходу – телерадіокомпанія «ЕФІР»
та радіо «ХІТ FM», «Радіо Рокс»,
«Русское» радіо Україна». Ексклюзивний медіапартнер – газета
«20 хвилин». Ексклюзивний радіопартнер – «Житомирська хвиля». Інформаційні партнери – РА
«Прайм», інтернет-сайти: zhitomir.
info, 0412.ua, ruporzt.com.ua,
Афіша Житомира, Moemisto.ua,
Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.
zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua,
Житомир Today, газети «Авізо»,
«Імперія-TV», «Пульс».
Вл. інф.

3. Розробіть та погодьте
проект землеустрою.
– Оберіть землевпорядну організацію.
– Укладіть із організацією
договір про розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки. Строк виготовлення проекту – до 6 місяців.
– Погодьте проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
• з місцевим управлінням
Держгеокадастру;
• з місцевим відділом архітектури та містобудування;
• з іншими організаціями (органи лісгоспу, водгоспу, охорони
культурної спадщини, екології)
в окремих індивідуальних випадках.
Висновок про погодження додається до проекту землеустрою.
4. Оформте права на земельну ділянку.
– Зареєструйте земельну ділянку в Державному земельному
кадастрі, отримайте кадастровий
номер.
– Отримайте рішення органу,
який передає у власність земельну ділянку, про передачу обраної
ділянки у власність:
• комунальної власності – до
сільської, селищної, міської ради;
• державної власності – районної адміністрації;
• сільськогосподарського призначення державної власності
у власність або у користування – до територіальних органів
Держгеокадастру.
– Зареєструйте право власності на земельну ділянку у державного реєстратора прав або
нотаріуса.
Більше інформації про проект
«Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті pravo.
minjust.gov.ua та за номером
0 800 213 103 (єдиний контактцентр надання безоплатної правової допомоги).
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
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Як правильно обрати
ворота для приватного
будинку: поради експертів
Сучасний ринок воріт
для будинку вашої мрії має
широкий асортимент товару, який може поєднувати
в собі красу, надійність та
міцність.
Не секрет, що ворота – це не тільки
гарантія безпеки, але й чимала частина
дизайну вашого приватного будинку та
його ділянки. Ворота повинні відповідати стилю приватного будинку, красиво
доповнюючи як зовнішній вигляд, так
і служити гарантією спокою.

Найбільш поширені
матеріали для воріт
• Дерев’яні. Вибір таких воріт дозволяє заощадити на матеріалах. Цей
тип цілком можливо виготовити своїми
руками, не вдаючись до допомоги фахівців. Дерево – природний, екологічно
чистий матеріал, який чудово вписується в будь-який стиль ділянки. При

будівництві дерев’яних воріт не потрібно
вдаватися до дорогої техніки. Саме будівництво не займає багато часу. Невелика
вага дозволяє значно знизити навантаження на стовпи. Недоліки у дерев’яних
воріт цілком очевидні – дерево схильне
до вицвітання і гниття. Як правило, щоб
уникнути цього неприємного моменту,
дерево покривають лаком чи фарбою.
Майте на увазі, що дану процедуру доведеться повторювати регулярно, для
того щоб зберегти не тільки цілісність
дерева, але і зовнішній вигляд;
• Ковані. Безсумнівно, такі ворота
дуже міцні, незважаючи, на те, що зовні
вони виглядають легко і вишукано. Вони
легко витримують сильні удари, тому
зламати їх досить важко. Істотна перевага – зовнішній вигляд. Додання в таку
конструкцію квіткового візерунку, хвиль,
тварин не потребуватиме особливої праці. Проте вартість їх досить вагома, і чим
більше елементів, тим більше і ціна;
• З профнастилу. Хоча вони й не можуть похизуватись витонченістю кованих,
але такі ворота є свого роду компромісом
між дерев’яними і кованими. На думку
більшості, профнастил є більш естетич-
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ним і привабливим, ніж вироби, виготовлені з дерев’яних дощок. Цей матеріал
набагато довше зберігає свій початковий
вигляд. Багатий вибір кольорових гам
дозволяє без зусиль підібрати саме той
вид, який найбільше вам підходить.

Вибір воріт за типом конструкції

Залежно від можливостей власника
і наявності вільного простору ворота
можуть мати різну конструкцію:
• орні;
• відкатні.
При установці воріт обов’язково має
бути присутня хвіртка. Відкривати ворота для виходу людини – це велика
незручність. Для цього повинні бути
передбачені окремі, одностулкові двері,
які вбудовуються у ворота. Також вони
облаштовуються дзвінком або відеоспостереженням.

Орні з вбудованою хвірткою

Такий варіант не є дорогим. Хвіртка
вже вбудована безпосередньо у ворота – це спрощує їх загальну конструкцію.
В цьому випадку достатньо двох опор,
оскільки на хвіртку окремого стовпа не
вимагається. На них приварюються петлі
і вішаються стулки. Якщо вулиця вузька,
то відкриватися стулки повинні всередину двору, щоб не створити незручності
проїжджаючим автомобілям.
До недоліку таких воріт відноситься

ЖАЛЮЗІ

РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

наявність великої різниці по відношенню
до місць кріплення і стовпів. Це посилює
навантаження на опори і петлі. Під вагою
стулки можуть осісти, і вирвати їх зі своїх
місць. Тому для такої конструкції бажано
підбирати неважкий матеріал. Для зменшення цього недоліку в закритому стані
монтується потужний засув. Його присутність утримує стулки від провисання.
Також наявність потужного фундаменту
значно зміцнює стовпи конструкції.

Відкатні, зсувні
і розсувні варіанти
Конструкцію з відкатними воротами
ще називають зсувною або розсувною.
Складається вона з полотна і 2 напрямних,
розташованих знизу і зверху. Рухається
полотно за допомогою роликового механізму, який може бути зроблений з металу
або капрону. Для цього виготовляється
фундамент, куди ховається вся роликова
начинка. Ворота працюють в автоматичному режимі за допомогою спеціального
блоку управління. Як облицювання застосовується профнастил або сітка-рабиця, яка покривається полімером для
захисту від зовнішнього середовища. До
переваг воріт відноситься їх компактність.
Їм не потрібна наявність великого простору. Правда, є необхідність постійно
стежити за роликовим пристроєм. Такі
ворота бувають підвісними і консольними.

ВАСТО
захисні
тканинні

Римські штори

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

www.vasto.com.ua
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У першому випадку зверху розташовується
балка. Тут є істотний недолік – обмеження
по висоті. Консольне розташування не має
такого недоліку. Роликова система не монтується в фундамент. Рух йде по консольній
балці, що розташовується знизу, зверху або
посередині. Основна проблема полягає
в складності монтажу, оскільки ширина
полотна вдвічі більше величини отвору. При
установці воріт головне – зробити правильний вибір їх виду. Добре вивчити наявність
вільного простору. Визначити, в який бік
вони будуть відкриватися.

Гараж в приватному будинку:
види, локації, переваги і недоліки
Власники приватних будинків найчастіше спантеличені питанням, де саме буде
стояти їх автомобіль на ділянці. В умовах
передмістя дуже важливо забезпечити
власну мобільність: поїздки на роботу,
в магазин, в гості і в інших повсякденних
справах. Простіше кажучи, без автомобіля – нікуди. Одні схильні до того, щоб
облаштувати певне місце на ділянці під
навісом, інші будують окрему будівлю під
особистий автопарк, треті розміщують
гараж просто в будинку. Розглянемо ключові переваги і недоліки гаража в будинку
з різними локаціями.

Гараж на першому поверсі

Локація гаража на першому поверсі
приватного будинку дозволяє істотно за-

Споживачу

Середа, 21 листопада 2018

ощадити на будівельних матеріалах для
зведення окремого будинку. Це досить
бюджетний варіант. Конструкція є монолітною, оскільки гараж прибудований
безпосередньо до котеджу. Їх об'єднує
загальна стіна. Тому в процесі опалення
будинку гараж теж буде наповнюватися
теплим повітрям. Це допоможе захистити
автомобіль від корозії та інших плачевних
наслідків вуличної стоянки.
Недоліком даної локації є той факт, що
в цьому приміщенні могла б бути зроблена
затишна житлова зона для гостей. Площа
гаража, як правило, невелика, тому «на
виході» він вийде більш ніж компактним.

Гараж в цоколі

Це оптимальний варіант у випадку,
якщо ділянка землі відносно невелика за
розмірами. Такий вид стоянки під авто
дозволить вивільнити місце під будівництво інших споруд на ділянці. Ще один
плюс в тому, що будівництво можна використовувати як для гаража, так і для
зберігання різного домашнього начиння
і господарських пристосувань. Площа
гаража дозволяє зробити в ньому зручну
майстерню.
Недоліки гаража такого формату:
– потреба в додаткових вкладеннях,
щоб облаштувати цокольний поверх;
– виготовлення спеціальних відводів
для стоку води;
– грунтовна герметизація при зведенні
міжповерхових перекриттів.

Будинок з окремим
капітальним гаражем
Абсолютно незалежна споруда з одним
або кількома машиномісцями – оптимальний варіант для просторої ділянки. Така
будова відповідає всім вимогам пожежної
безпеки, а в разі екстреної ситуації можна
уникнути сумних наслідків. Цей тип гаража

забезпечує максимально зручне і функціональне зберігання автомобіля. У більшості
випадків капітальні гаражі будують з цегли.
Його зведення потребуватиме вкладень і значних витрат сил. Але результатом буде будова з пролонгованим «життєвим циклом».
У ході огляду типів, розмірів та особливостей як воріт, так і гаражної будівлі було
виявлено як переваги, так і недоліки. Однак
вибір залишається за власником.
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418-189

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПРЕМІУМ ПАРТНЕР

МЕГАПАРТНЕР

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

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

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

Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

ПАРТНЕРИ:

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД»
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall»
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК»
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна
Виробник молочної продукції: Молокія
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан»
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки»,
ЖК «Полісся 2»
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect»
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак, Житомирські Ласощі
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан
Магазин будматеріалів: Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол, Олді
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт»
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській області, BSI-Group
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Multizoo
ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA, студія краси Шефель Ольги
в житомирській області
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go
м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури»
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте
Торговельний центр: ТРЦ Глобал.UA
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл
Ювелірний магазин: КЮЗ
вул. Рильського, 9, оф. 506
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Політична позиція

Вилкул: Вся страна должна работать на чиновников
Нафтогаза, которые тарифами отбирают миллиарды
и еще требуют колоссальные суммы из госбюджета?
Один из лидеров
оппозиции Александр
Вилкул на своей странице в Facebook написал:
«Они что – деньги едят?!
В 2017 чистая прибыть Нафтогаза – 40 млрд грн. В 2018 чиновники
НАКа выплатили себе премии
1,2 млрд грн.
А на 2019, кроме тех миллиардов, которые Нафтогаз отбирает
у населения Украины, руководство
этого государственного монополиста потребовало из госбюджета
еще 230 млрд грн (это почти 20%
госбюджета). То есть вся страна
должна работать на чиновников
Нафтогаза?».
Ранее Александр Вилкул обратился к Президенту с требованием создать антикризисный штаб
по спасению городов, в которых,
по состоянию на 14 ноября 2018,
отопительный сезон был сорван
из-за того, что Нафтогаз отказался давать газ теплоснабжающим

предприятиям.
Александр Вилкул сказал:
– Эта техногенная катастрофа – логичный итог того, как
управляет страной нынешняя
власть. Мы видим управленческий
коллапс и полную растерянность
в кризисной ситуации. Власть живет в параллельной реальности –
рассказывает про международную
политику, про Томосы, а в это
время города замерзают. Уже
минусовая температура, если не
подать тепло оперативно, начнут
лопаться трубы, а это уже необратимые процессы.
Несмотря на минусовую температуру на улице, не получили
тепло жители Смелы, Херсона,
Павлограда и других городов.
Наиболее резонансные события
произошли в Кривом Роге.
Жители одной половины Кривого Рога еще две недели назад
получили тепло – за его поставку
отвечает коммунальное предприятие, которое подчиняется мэрии. А вторая половина города
замерзала из-за госпредприятия
«Теплоцентраль», которое подчи-

няется Фонду госимущества. Это
госпредприятие не получило газ
от другого госпредприятия – НАК
«Нафтогаз Украины». В результате
бездействия киевских чиновников
сопротивление людей приняло
крайние формы. На вентилях,
подающих газ, были сорваны
пломбы, силовым путем запущены котельные. Протестующие захватили здание горгаза и палили
шины. Таким образом, в Кривом

Роге начали подавать тепло, но
во многих других городах до сих
пор без тепла остаются школы,
садики, больницы, жилые дома.
Вилкул подчеркнул: «Необходимо создать антикризисный
штаб, в который должны войти не
политики, а специалисты».
Оппозиционер напомнил, что
с 2014 цена на газ для населения
выросла почти в 10 раз. «После
выборов мы ее снизим и разбе-

ремся с нынешними чиновниками, которые рассматривают
Нафтогаз как бездонную кормушку», – подчеркнул он.
Также Вилкул выступил против ряда антинародных решений
правительства, которыми, в том
числе, на 23,5% была повышена
цена на газ, а также НАК «Нафтогаз» дали право с 1 декабря
2018 г. отключать зимой тепло при
задолженности за потребленный
газ. Отметим, что под давлением
оппозиции, которую поддержали местные советы, Кабмин был
вынужден запретить отключать
города от газа зимой.
Неоднократно с трибуны
парламента Вилкул предупреждал об угрозе срыва отопительного сезона и требовал, чтобы
Кабмин и Н А К от чита лись
о готовности к нему.
Вилкул системно выступает
за снижение тарифов на коммунальные услуги. Для этого он внес
в Раду ряд законопроектов, в том
числе о введении запрета на повышение тарифов (№ 9142), а также
об их снижении (№ 8567).

В уряді розповіли,
як виводитимуть зарплати з тіні
Уряд підготував
закон, який дозволить
перекрити схеми
ухиляння від сплати
ЄСВ і збільшити таким чином Пенсійний
фонд.
14 листопада на своєму засіданні Кабінет Міністрів підтримав
законопроект, який удосконалює
систему загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного
страхування. В уряді переконані,
що новації мають підвищити
якість адміністрування єдиного
соціального внеску та дисципліну
його сплати.

Чому потрібно
змінювати роботу ЄСВ?
Ініційована урядом пенсійна
реформа дала змогу суттєво підвищити пенсії. У жовтні минулого року завдяки осучасненню
середня пенсія зросла на 29,7%,
мінімальна пенсія протягом 2017
року – на 16,4%. Однак розмір
пенсій залишається низьким.

Станом на жовтень 2018 року середня пенсія в Україні становить
2 577 грн, мінімальний розмір –
лише 1 452 грн, який із грудня підвищиться до 1 497 грн.
Наступного року пенсії продовжать зростати, що потребуватиме
від Пенсійного фонду додаткових
ресурсів. І цей ресурс можна
знайти не шляхом збільшення
навантаження на державний бюджет, а за рахунок перекриття
схем ухиляння від сплати ЄСВ.
Таким чином, по-перше, з’явиться
можливість збільшити власні надходження Пенсійного фонду, що
забезпечить подальше зростання пенсій. По-друге, посилиться
захист працюючого населення.
Адже приховування реальних
зарплат для зменшення сплати
ЄСВ фактично позбавляє робітника гідної пенсії.
Держава вже зробила реальний
крок для зменшення навантаження
на бізнес: У 2016 році ставку єдиного соціального внеску знижено на
40% – до 22%. Меншої ставки в країнах із подібним демографічним
навантаженням у світі немає. Наступний крок – посилення контролю за повнотою сплати єдиного
соціального внеску.

Основні схеми
мінімізації ЄСВ

Як будуть
перекриватися схеми

Основних схем ухилення від
сплати ЄСВ у мовному обсязі декілька. Перша – заниження реальної
заробітної плати. Друга – «зрівнялівка», коли кваліфікована і некваліфікована праця оплачується за
документами однаково. Третя – приховування реальної заробітної плати керівного складу підприємства.
Приміром, за даними персоніфікованого обліку Пенсійного
фонду, 84,2 тис. керівників підприємств отримують зарплату
на рівні мінімальної, в тому числі
у Києві – 20,3 тис. таких керівників.
І це при середній зарплаті по Києву у вересні 2018 року 13 614 грн.
У грудні 2016 року керівників, що
нараховували собі мінімальну заробітну плату, було 48 тис., тобто
зараз їх уже вдвічі більше.
Четверта – нарахування великої зарплати одній чи декільком
особам на підприємстві з подальшим розподіленням цих коштів
між іншими співробітниками «в
конвертах». Цей спосіб мінімізації
можливий завдяки обмеженню
суми, з якої стягується ЄСВ.

Запропоновані зміни до законодавства передбачають:
• Збільшення максимальної
величини бази нарахування ЄСВ
з 15 до 25 мінімальних заробітних
плат (до суми 104 325 грн). Таким
чином не тільки буде перекрито
одну із мінімізаційних схем, а й
відновлено соціальну справедливість. Адже ті, хто отримує великі зарплати, мають, відповідно,
і сплачувати ЄСВ належним чином. Одночасно, аби стимулювати легалізацію доходів громадян,
пропонується встановити регресивну шкалу розміру ЄСВ.
Розміри єдиного внеску з доходу, що перевищує 25 розмірів
МЗП:
- 20% – якщо база нарахування
становить від 25 до 70 МЗП;
- 17% – від 70 до 150 розмірів
МЗП;
- 15% – від 150 до 200 розмірів
МЗП;
- 10% – від 200 до 270 розмірів
МЗП;
- 5% – якщо перевищує 270
МЗП.

• Законодавче закріплення
вимог застосовувати на підприємствах за принципом диференціації заробітної плати залежно від
складності, кваліфікації, відповідальності роботи. Встановлення вимоги сплачувати ЄСВ керівникам
підприємств із розрахунку двох мінімальних заробітних плат. Ефект
лише від цього заходу становитиме
3,4 млрд грн на рік.
Загалом у результаті запропонованих механізмів справляння
ЄСВ із високих заробітних плат
та легалізації зарплат додаткові надходження до Пенсійного
фонду становитимуть майже 10
мільярдів грн на рік. Законодавчі
зміни передбачають посилення
відповідальності за несплату ЄСВ.
Серед існуючих сьогодні боргів зі
сплати ЄСВ у сумі 12,5 млрд 3 млрд
заборгували підприємці. При цьому деякі не платять роками, але
продовжують заробляти підприємництвом. Тому пропонується
виключати із реєстрації підприємців – боржників за несплату ЄСВ;
встановити для них, за прикладом
боржників аліментів, тимчасові
обмеження у праві виїзду за межі
України, керування транспортними засобами, полювання.
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Власна кишеня

Відповідальні позичальники.
Що передбачає новий
кредитний закон?
З початком кремлівської агресії
у 2014 році інвестори почали забирати
гроші з українських
банків, а ті, хто позичив гроші, припинили повертати
кредити. Іпотеки
зникли, як і багато
інших кредитних
програм.
Але сьогодні з’явилась надія на відновлення кредитної
сфери. Його має забезпечити
новий закон про кредитування.
Центр громадського моніторингу та контролю з’ясував основні
законодавчі зміни.

ти к лієн т у зас тавне майно
впродовж двох тижнів після
сплати позики.

Боротьба
з «проблемними»
кредитами
Основні зміни спрямовані
на боротьбу із недоброчесними клієнтами. Як свідчать дані
Національного банку України,
сьогодні з-поміж 1 трлн грн
виданих кредитів 54% є «проблемними», тобто простроченими. За словами фінансистів,
така ситуація призводить до
того, що банки змушені формувати великі резерви, при цьому
посилюючи вимоги до нових
позичальників та підвищуючи
відсоткову ставку. У Нацбанку
заявляють, що новий закон
захищає ві д «проблемних»

Доступніші
і дешевші кредити
У липні Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо ві д новленн я
кредитування», а в останній
день жовтн я його підписав
Президент України Петро Порошенко. У Незалежній асоціації банків України, яка стала
ініціатором змін, сподіваються,
що документ полегшить доступ
громадян та бізнесу до кредитів. Адже фінустанови зможуть
видавати дешевші позики.
«Вартість кредитів буде знижуватися, бо банки не будуть
закладати додаткові ризики на
те, що кредит можна буде не
повернути», – переконана виконавчий директор Незалежної
асоціації банків України Олена
Коробкова.
Серед позитивних змін для
клієнтів фахівці також називають запровадження електронного документообігу на
розрахунково-касове обслуговування. Закон звільняє клієнта
від необхідності платити комісію нотаріусу та реєстраторам
за витяги з Єдиного реєстру
довіреностей та РАГСу. Також
кредитні картки тепер можна
буде оформляти через довірену
особу, наприклад, бухгалтера
підприємства.
К р і м т о г о, з а з а к о н о м ,
банк зобов’язаний поверну-

кредитів, зокрема, унеможливлюючи виведення кредитних
коштів через шахрайські схеми.
Щоб знизити фінансові ризики для кредиторів, документ
дозволяє їм отримувати інформацію про кредитну історію
потенційного клієнта. Також
він посилює відповідальність
кредитного поручителя. Якщо
клієнт відмовиться виплачувати позику або ж помре, то
пору читель буде змушений
сплатити борг перед банком
сам. Крім того, закон усуває
мож л и віс т ь н епов ерн ен н я
кредиту шляхом виведення
його з-під застави, а також не
дозволяє здійснювати операції
із предметом іпотеки без згоди
банку-кредитора.
При цьому банки отримали право підвищувати ставку впродовж дії кредитного
договору. Тож клієнтам слід
звертати на це увагу під час

оформлення позики. У разі
зміни кредитної ставки банк
дає позичальнику 30 днів на
те, щоб виплатити всю суму
одразу за с тарим тарифом
або ж платити далі за новим
відсотком.
«Ми цим законом, який вже
набув чинності, закрили дуже
багато дірок, які існували, які
дозволяли несумлінним позичальникам визнавати недійсними договори, застави і т. д.», –
прокоментувала законодавчі
зміни в. о. міністра фінансів
Оксана Маркарова.
Варто зауважити, що закон
стосується і непогашених кредитів, виданих до 2018 року.

Відновлення
кредитної сфери
Експерти переконані: закон
про відновлення кредитування, як і закон про вдоскона-

ленн я фу нкціон у ванн я фінансового сектору, покращить
ситуацію у банківській сфері
та пожвавить економіку в цілому. Банки зможуть надавати
більше кредитів для малого
та середнього бізнесу, а ті зі
свого боку зможуть нарощувати об’єми своєї діяльності.
Розуміють це як підприємці,
так і влада.
«Вважаю, що закон «Про
внесення змін до деяких законодавчи х ак т і в Ук ра ї н и
щодо відновлення кредитування» дуже потрібний. Влада повинна розчищати шлях
для відновлення економіки.
А економічний розвиток неможливий без фінансового
ресурсу», – зазначив Президент Петро Порошенко на
зустрічі з представниками
бізнесу.

За словами експертів, вирішення ситуації із проблемними кредитами вплине на позицію України у міжнародних
економічних рейтингах, таких
як Doing Business. За останній
рік Україна піднялася на 71
місце в цьому рейтингу, і якщо
ухвалений закон працюватиме, то може покращити свій
результат.
Звичайно, про повну реанімацію кредитної сфери говорити ще зарано. На думку
фахівців, разом із захистом
прав кредиторів потрібно також гарантувати права споживачів банківських послуг. Тож
це повинно стати наступним
кроком для економістів та парламентарів.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Реформаторство
над житомирянами:
транспортну
Руслан Мороз

Вже не перший
тиждень, навіть не
місяць житомирська
влада обіцяє навести
лад з транспортним
сполученням району
«Бумажки» з центром
міста. Але що б не
робилося за весь цей
час, стає тільки гірше.
Жителі району майже зневірилися в тому, що взагалі щось
може змінитися. Не так давно
мер Житомира Сергій Сухомлин
анонсував проект транспортного
сполучення в місті так званими
«короткими маршрутами», коли
з будь-якого району можна швидко доїхати до місця пересадки
та, не сплачуючи додатково за
проїзд, за тим же самим квитком пересісти на другий маршрут
та дістатися до пункту призначення в максимально стислий
термін. Для цього передбачалось
виділення коштів на придбання додаткових автобусів. Але
в п'ятницю, 16 листопада, стало
відомо про намір мерії замість
придбання автобусів пустити на
«Бумажку» 110-й маршрут.
Щоб хоч якось розібратися
в ситуації, ми взяли інтерв'ю
у людини, яка безпосередньо
займається відстоюванням інтересів громади району Паперової
фабрики – голови ГО «Центр

розвитку громади та суспільних
комунікацій» Олександра Рошка.
Під час зустрічі Олександр відкрив свій ноутбук, зайшов на сайт
«Дозор-Житомир» і почав досить
цікаву розповідь про транспортну епопею:
– Друзі, ми з вами живемо
в дивні часи, в час, коли процесами керують горе-реформісти
та впроваджують реформи з химерами. А як інакше назвеш ті
зміни, які погіршують привабливість у місті та все частіше призводять до погіршення життєво
необхідних потреб? Розмова піде
про транспортні реформи в місті.
У Житомирі є багато громадських
організацій, яки повинні відстоювати інтереси громадян. Але
самі громадяни вже зневірилися
в тому, що щось може змінитися. І небажання громадян відстоювати та говорити про свої
потреби відкриває дуже багато
корупційних схем. Коли є безкарність, то порушення будуть
обов'язково. Що повинна робити
влада? Чиновник, який відповідає за транспорт, має відкрити
ноутбук та подивитись в системі
«Дозор-Житомир», їдуть машини
чи ні. Але тоді всі машини повинні буди підключені до цієї
системи, про що влада постійно
заявляє, але це не завжди виконується. Якщо міська влада
проплачує за інформацію на табло на зупинках, то, будь ласка,
надавайте цю інформацію. Тоді
кожен може знайти в Інтернеті
дані по своєму маршруту. Тоді
влада буде достатньо прозора.
Але «Дозор» не працює. Зі слів
Ткачука, це є в записі, буде ходи-

ти 12 машин за маршрутом 23.
Ми тоді говорили, що це мало,
тому що до цього виїжджало 10
машин 27-го маршруту, 10 машин
4-го маршруту та 10 машин 23-го
маршруту. В підсумку 20 машин
з «Бумажки» забрали. Почали
шукати варіанти. Одним з них
був запуск маршруту 53-С, що
надасть можливість частково
вирішити проблему транспорту
в цьому районі. Сесія міськради
проголосувала за виділення коштів на закупівлю цих автобусів.
Повертаємось до «Дозору».
Зараз на маршруті повинно бути
12 машин. Заходимо на «Дозор».
Ми бачимо тільки 6 машин. Все,
що потрібно міській раді, відкрити «Дозор» (а в договорах
повинно бути прописано, щоб
інформація обов'язково була на
«Дозорі») та застосувати штрафні
санкції до перевізника. Ось зараз поряд з нами проїхала 23-я
маршрутка, і ми бачимо її на
«Дозорі». Все досить прозоро для
всіх. Раніше 4-й маршрут починав працювати о 6-й ранку. На
сьогодні раніше 7-ї години я не
можу виїхати з дому.
Як розповів пан Олександр,
таксі до центру міста о цій порі
влітає в копієчку.
«Це також порушення різноманітних конвенцій, навіть порушується угода Україна-ЄС про
вільне пересування з 6-ї ранку
до 23-ї години. Така ж ситуація
наступає після 9:30. Дочекатися
маршрутку стає також майже
неможливо. Маршрутки на лінії
перевантажуються людьми. Нам
дають розрахунки про витрати
з номінального заповнення – це
приблизно 26 пасажирів, але
вони їдуть практично «запакованими». Я спостерігав, що інколи
в маршрутку «запаковується» до
сорока людей, що вдвічі більше
за номінальне заповнення. Навантаження на водія, незручності
для пасажирів, які сваряться через тісноту. Тобто в разі ДТП або
якогось іншого випадку машина
автоматично перетворюється
в «братську труну», – зауважив
Олександр Рошко.
За його підрахунками, в мікрорайоні мешкає більше 3 тис.
людей. І всім потрібно пересуватися містом: «Якщо брати
маршрут 53-С, то він доїжджає до

 На фото: голова ГО «Центр розвитку громади
та суспільних комунікацій» Олександр Рошко
педуніверситету, а дитина навчається, наприклад, в 25-й гімназії,
то, щоб дістатися до навчання, їй
треба пересідати на тролейбус
або другу маршрутку. Це знову
гроші, – підкреслює пан Олександр. – На маршруті ми маємо
точку величезного пересідання
пасажирів – перехрестя вулиць
Гагаріна та Великої Бердичівської.
Туди з`їжджається досить багато
пасажирів з сіл, інших районів,
яким також потрібно кудись
доїхати. Якщо ми не знаємо,
що в нас діється на Гагаріна, то
ми не можемо вірно зрозуміти,
який в нас пасажиропотік, хто
куди їде та які маршрути нам
потрібні. За останні роки проводилось три обстеження пасажиропотоків. Перше обстеження
проводив наш політех. Тоді на
це обстеження віддали 120 тисяч
гривень. Неодноразово, коли ми
порушували питання про те, щоб
Ткачук показав схему обстеження,
скільки людей куди в місті їдуть,
з'ясувалось, що частина великих
пересадочних вузлів в місті залишились поза колом цього обстеження. Тобто повної схеми
пасажиропотоків в місті складено
не було. Після цього міськрада виділяє кошти на друге обстеження.
Його робив вже автодорожній
коледж за допомогою студентів.
Як це робилось, я можу прокоментувати: приходить машина,
запитуємо у водія:
– Де студент?
Він відповідає:
– Захворів!
Приходить друга машина:

– Де студент?
– Захворів!
Те ж саме з третьою машиною. Тільки в четвертій сидить
студент. Яка адекватна людина
буде щось обґрунтовувати, посилаючись на таке «обстеження»?
Коли на виконкомі я підняв папери та все це набуло розголосу, то
міськрада робить трете обстеження. Причому це трете обстеження
знову робилося вибірково. Тобто
я їду в маршрутці, заходить посеред поїздки людина, перераховує
пасажирів і виходить. Я підхожу
та запитую:
– Що ви робите?
– Обстеження!
– Так згідно з нормативами
ви повинні з кінцевої зупинки
записувати, скільки та де пасажири виходять, куди вони їдуть,
де пересаджуються на інший
транспорт!
– Ні, в нас своя методика.
Тобто тричі міська рада виділяла кошти для вивчення пасажиропотоку в місті, але управління транспорту жодного разу не
зробило це згідно з нормативами.
Таким чином, до цього часу немає
транспортної сітки в місті, ніхто
не знає, скільки та куди їдуть
пасажирів. Але тричі на це виділялись кошти.
Знову повертаємось до нашої
проблеми. Не може прийти приміський автобус у місто, зібрати
по маршруту всіх пасажирів та
всім розказувати, що він приміський, – зауважує Олександр
Рошко. – Якщо місто погоджує
110-й маршрут, то автоматично
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Тема номера

чи знущання
як чиновники руйнують
систему міста
стає нерентабельним маршрут
53-С. Таким чином, ми можемо
припустити, що в подальшому
цей маршрут буде знято. А 110-й
маршрут буде збирати тих пасажирів, хто може заплатити за
проїзд, і на цьому маршруті ростуть доходи. Тоді тролейбус буде
вивозити з району тільки пільговиків. Не буде виручки від діяльності тролейбусного маршруту,
він також буде скорочений або
буде їздити ще менш регулярно.
Просто наступить транспортний
колапс. Причому міський голова
Сергій Сухомлин та його заступник Дмитро Ткачук всім розповідають про те, як вони вирішують
цю проблему. Але насправді цю
проблему тільки поглиблюють
та, здається, роблять це свідомо,
або вони просто некомпетентні
в цих питаннях. Але при цьому
приміські маршрути отримують
досить великі прибутки, а міські
маршрути зубожіють. Тому перевізникам дуже вигідно мігрувати
з міських маршрутів на приміські, але їздити за цим же самим
розкладом».
За словами пана Олександра,
лобіюють все це, як не дивно, депутати. Він навів приклад з намаганням скоротити 23-й маршрут: «Коли намагалися скоротити
23-й маршрут, то на місце події
терміново прибула депутат обласної ради Олена Галагуза та пообіцяла «порешать» це питання.
Яким чином? Вона нібито написала на обласну адміністрацію
листа з вимогою запустити 23-й
маршрут як приміський! Тобто,
перевищуючи свої повноваження,
обласні депутати намагалися по
місту запустити приміські марш-

рути, які б відразу припинили
обслуговування пільгових верств
населення. Тобто знову ми говоримо про ріст виручки з таких
маршрутів і падіння виручки на
міському транспорті. З великими
труднощами вдалося зупинити
цей безлад.
Вражає небажання профільного заступника зробити щось за
правилами. Якщо міська влада
мала намір поліпшити транспортне сполучення в місті, то,
маючи будь-які інструменти, вивчила б спочатку пасажиропотік
у місті. Але три спроби зробити
це викликають сумніви в цьому.
У всіх містян є стійке переконання, що некомпетентність
заст упника міського голови
Дмитра Ткачука призводить до
того, що в місті масово руйнується міська транспортна мережа,
а натомість заводять маршрути
приміські. Відсутність комплексного вивчення пасажиропотоку
та висока непрофесійна політика
в транспортній системі ставить за
межу бідності пенсіонерів та малозабезпечені групи населення».
Щоб бути об'єктивними, ми
намагалися звернутися за коментарем до Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, але
у відповідь почули наступне:
– Звертайтесь за розясненнями до Дмитра Ткачука.
Він погоджує з областю, що 110-й
маршрут в місті буде працювати
як міський, а потім за межами
міста як приміський. Ми вже все
це погоджували з ним, що область підписує з перевізником
тільки свою ділянку, а місто –
свою.
Дмитро Ткачук також не дуже

зрадів нашій появі у власному
кабінеті:
– Маршрути, які будуть їздити містом, будуть міськими
маршрутами, та всі зобов'язання,
які брала міська влада, будуть збережені. Ніякий 110-й маршрут
у нас заходити не може. Що стосується кінцевої точки відправлення, то це буде силікатний завод.
Про розклади я можу говорити,
коли вони будуть затверджені. На
сьогоднішній момент я не знаю,
що ви там бачили, я розкладу,
розробленого управлінням, не
бачив. Сьогодні тільки повинна
бути затверджена схема маршруту. В четвер буде створена комісія,
яка вивчатиме питання з вирішення транспортних проблем
району паперової фабрики.
Ось такі сумні справи в Житомирі. Сергій Сухомлин коментує
ситуацію по-своєму та відсилає
за подробицями до Дмитра Ткачука, і вже тут ми чуємо трішки
іншу історію. Складається враження, що влада сама не в повному обсязі розуміє те, про що

говорить, та не має одностайного
рішення з цього приводу.
В мережі Фейсбук з'явився
коментар мешканця «Бумажки»
Дмитра Антонця:
– Повідомлення від мешканця району Паперова фабрика:
тільки що від Демчика. Через
рішення влади на користь приватних перевізників ТТУ несе
збитки, хоча вони й скоротили
їх з 270 тис. до 70 тис. грн. Але
сьогодні 53-С за півдня заробив
аж 70 грн, а заправка +1000. Тобто влада гробить комунальний
транспорт – заставляє працювати
на економічно невигідних і не потрібних громадянам маршрутах.
ТТУ згодні на наш варіант: з силікатного до «Золотого руна» через
Житній ринок. Крім того, їм взагалі не дають маршрути, і робочі
автобуси, які могли б приносити
кошти в бюджет, простоюють без
роботи і заробітку. Завтра на 10.00
виконком, в четвер – транспортна комісія. Необхідно, щоб прийшли на них якомога більше наших людей з нашими вимогами.

Є ще один варіант – перекрити
дорогу на Вінницю на Музикалці, але я проти такого. Але якщо
влада не хоче нас слухати – прийдеться.
P. S. Не встигли ми відправити матеріал до друку, як вже
в місті з'явився автобус с цікавим номером 110/4. На табличці
було вказано, що він рухається
за маршрутом «Паперова фабрика – Соколовський масив».
Яким чином поява на вулицях
міста нового автобусу відповідає
словам міського голови Сергія
Сухомлина та його заступника
Дмитра Ткачука, якщо вони разом ще вчора заявляли, що навіть не бачили розкладів та ще
ждуть погодження. Тобто просто
говорили неправду, не звертаючи уваги на те, що у журналіста
був включений диктофон. Ми
зв'язалися з деякими жителями
району паперової фабрики, і всі
вони в один голос сказали, що
водії відмовляються брати пільговиків. Тобто і тут був обман.
Далі без коментарів…
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• GЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЯКОСТІ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ. РОБОТА НА ДОМУ І В ЛІКАРНІ.
ЗАРПЛАТА ВІД 12 000ГРН 0660271662.
АВТОСЛЕСАРЯ. ДОСТОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050
• В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.)
на зимовий сезон запрошуються хлопці та
дівчата . Зп висока. Проживання та харчування надається. 0673441413
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050
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ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА
ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ,
НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.
СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М.
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ВОДИТЕЛИ (КАТ.В) И ОДНОВРЕМЕННО
МОНТАЖНИКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ.
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ. СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 0675488050
• Высокооплачиваемая работа в Польше,
Чехии, Израиле для всех. Такого еще не
было: Оформление и проезд за наш счет.

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

З/п от 20 000 до 60 000 грн. 0685859090

ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ.
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ ЭКОТАКСИ+. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА+%. БЕЗ АРЕНДЫ
ЗА АВТОМОБИЛЬ. 0675488050

ГРУЗЧИК. ДОСТОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА. 0675488050
ЗДАМ В ОРЕНДУ (ПРОДАМ) ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН (ПОВНІСТЮ РОБОЧИЙ). ВАРТІСТЬ - 1 820 000ГРН., ОРЕНДА - 10.000+КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.
0678496163,0961546088.КОРОСТИШІВ
КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ
ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ
ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ
ЗА 0976626417

МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА,
КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ.
РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО.
0674343698,0674343683
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• На підприємство у м. Харків відкрито набір
іногородніх кандидатів на наступні вакансіі:
Токар, Токар-розточувальник, фрезерувальник, обрубувач, Оф.прац-ня. Висока
оплата. Житло та харч. Широке корп. життя
завода. 0952766218
• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія. Житло б/к.З/П
14000-52000. Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.
0979391431,0662731011

ОФІЦІАНТИ, БАРМЕН, КУХАР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ В КАФЕ. ЗП ВИСОКА І
СВОЄЧАСНА. 0974270393
ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ,
ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ).
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ,
ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016.
0671314628,0635644683
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• Охоронник,з/п 8400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання
за рахунок фірми. Довідки за 0730230982

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
ПОВНИЙ СОЦ.ПАКЕТ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
6000-9000 ГРН. 0976064072,068257285
3,0673509395
• Охоронній компанії потрібні охоронники на вахту.. Вахта 20/10 або30/15. Харчування та проживання безкоштовно.
0674206449,0952858119

ОХОРОНЦІ ДЛЯ ОХОРОНИ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ В М. КИЄВІ. ВАХТА
7/7, 15/15. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ВІДСУТНІСТЬ СУДИМОСТЕЙ.
0639540479,0990647713

ПОВАРА ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В АРТ
ПАБ ЧЕШИРСКИЙ КОТ. ГРАФИК 3/3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - СТАВКА + %. 0675488050
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО В НОВЫЙ ДЕЛИКАТЕС-МАРКЕТ. ГИБКИЙ ГРАФИК-7/7.
ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050
• Польсько-укр.агенція. Консультації по
наданню віз на Польщу, Чехію, Естонію,
США, Канаду, Англію. Робота-Пол, Чех,
Нім, Швец, Естон, Словак. 0674550664

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

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ГРАФІК РОБОТИ
2/2 ДНЯ З 11:00-23:00, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ.
0971529657
ПОРТНИХА ДЛЯ РАБОТЫ В ШВЕЙНУЮ
МАСТЕРСКУЮ. ПГТ. НОВОГУЙВИНСКОЕ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 0985008108
• Прасувальнини, слюсарі-механіки, водії,
різнороби, вантажники. Житло б/к. ЗП 12-16
т. Київ.обл, с.Щасливе. 0932964393
• Пропонуємо Вам курси зварювальника, з
можливим подальшим працевлаштуванням
в Польщі, ми влаштуємо Вам: курси, навчання, високодохідну роботу, оформимо
повний пакет для роботи за кордоном. (0
50)3815077,(097)9910006,(063)6936035
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл.будинок заг.пл. 52,29 кв.м. та зем.діл. пл. 0,0895 га, К/Н1811000000:00:024:0222
за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський, пров. Чехова, 8. Дата торгів:
13.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №314165;
2. Незаверш.будівництвом 5-ти поверх. житл.будинок заг.пл. 380.9 кв.м, за
адресою: Житомирський р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46 а. Дата торгів: 13.12.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №314718;
3. Нежитл.будівлі та приміщ.: №22-32, 36-40, 15-18, ІІ, ІІІ, будівля котельні та
зем.ділянка пл. 0.8036 га, К/Н1810700000:01:011:0015, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Пацаєва, 3. Дата торгів: 13.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №314738;
4. Нежиле приміщ. колиш. більярдної, переобл. під кафе-бар "У фонтана" заг.
пл. 634.8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Ольгинська, 1б. Дата
торгів: 14.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №315392 (уцінено
лот № 272829);
5. 1-кімн.квартира заг.пл. 29.15 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 19,
кв.6. Дата торгів: 17.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №315778
(уцінено лот № 305619);
6. Житл.будинок, заг.пл. 114.4 кв.м. та зем.діл. К/Н1810700000:01:013:0034 пл.
0.0846 га, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Горького, 7 а. Дата
торгів: 17.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №312530;
7. Нежитл.будівля (казарма) заг.пл. 2265.0 кв.м. за адресою: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 17.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №314898.

РОБОЧА ВІЗА В ІЗРАЇЛЬ, ДАНІЯ, НІМЕЧЧИНА, ЛИТВА, ЧЕХІЯ, ПОЛЬЩА. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН. НАКАЗ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 886 ВІД
14.06.2018, ВИД. МСПУ 0637707441,
0638732332,0977450509

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

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

• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо
без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000
грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА 7000 ГРН+ %. ГРАФИК РАБОТЫ
ПН-ПТ С 8.00 ДО 17.00. 0504256001
• Слюсар-ремонтник в ТОВ "Укртрансремонт", м.Київ. Розбирання, ремонт, збірка агрегатів рухомого складу. З/П 10000
- 13000 грн. Офіційне працевлаштування,
надамо житло. Графік: 5/2 пн-пт, 8-17. 06
38919740,0984493029,0500163040
• Терміново! Потрібні робітники в Чехію,
Литву, Польщу. Офіційне працевлаштування. Відкриття віз. Ліц.МСПУ 125 від
17.02.16. 0981341133,0951341133,0931
341133

• ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ, РЕЖИМ РОБОТИ - ДОБА/ДВІ, ДВІ/ЧЕТВЕРО
ТА ІНШІ. ОПЛАТА ВІД 400 ГРН. ЗА ДОБУ.
РОБОТА НА ОБ'ЄКТАХ ПО ВСЬОМУ ПРАВОМУ БЕРЕЗІ. ДЗВОНИТИ З 09.00 ДО 16.00 В
РОБОЧІ ДНІ 0677963644
• ТОВ "БРЕГО" під-во з виробн. буд. матер. в пропонує роботу для різноробочих. Вітаються навички роботи з бетоном
Обов`язки: замішування бетону, склад-ня
продукції. з/п-15000 грн. Житло надається
0662552413 Микола

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ
(АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ/МІКСЕР) ЗП ВІД
15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО!
ДОСВІД НА ВАНТАЖНІЙ ТЕХНІЦІ БАЖАНИЙ СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА РОБОТА.
0954044923.
УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ,
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА
ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ,
РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ.
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ.
0972538810,0995211100

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.3. Продам 3-кiмнатнi
квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 2/3 ЭТАЖЕЙ,
70М/45М/10М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ.САДОВАЯ. ЦЕНА 647 887
ГРН. 0958702627

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 7/9 ЭТАЖЕЙ,
72М/49М/9М, Г.ЖИТОМИР, Р-Н КРОШНЯ,
УЛ.НАРОДНИЦКАЯ. ЦЕНА 1 169 014 ГРН.
0674074641

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,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М:
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД
,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА,
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-ЯКИЙ
ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ,
НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД
ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (0
97)1521331;(093)2613742;(097)7266640.
• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та
інші. www.agrozone.com.ua . (050)1811180
;(097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.
• Причепи автомоб."Лев". Розміри:1,1х1,33,6х1,6м. Потовщ.метал, німецьки з/ч. Гарантія 5р.Завод-виробник.
0671181888,0503098085
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ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Балансові запаси Дідковицького родовища гранітів в Коростенському районі Житомирської
області становлять 2363 тис. м3
незміненого граніту в щільному
тілі. Річна потужність видобутку по гірничій масі – 26,4 тис.м3,
фактичний вихід блоків – 18,67%.
Режим роботи кар’єру по видобутку – 264 дні на рік, при семиденному робочому тижні в одну
12-годинну робочу зміну. Термін
служби кар’єру складе 90 років.
Родовище розташоване на
малопродуктивних землях Дідковицької сільської ради у Коростенському районі. Площа
гірничого відводу – 11,18 га, площа
затвердження запасів (ліцензійна
ділянка) – 10,5 га.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Кар’єр «Дідковичі», код

ЄДРПОУ 38781199. Адреса: 11520,
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Дідковичі, вул. Лозниця, буд. 1. Директор А. А. Коновалов.
3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м.
Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа Семенюк М. М.
4. Процедура прийняття
рішення про провадження
п ланованої дія льності та
орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на
довкілля
Виконання вимог для продовження розробки Дідковицького
родовища гранітів. згідно ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля».
5. Строки, тривалість та
порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
• Куплю ретро автомототехніку+зч BMW,
EMW, DKW, Zundapp, Indian, Harlеy,
NSU, Autounion, Simson, Triumph, Ardie,
Wanderer, Gnome Rhone, Norton, Adler,
М-72, K-750, ІЖ-49, МВ-750. Самовивіз.
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих
днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та
пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі
в електронному вигляді) та усно
під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не
розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 11.12.2018 р. о 12 годині

• Трактор "Джон Дір-7720",2005р., 200к.с.;
комбайн "Джон Дір-1052"; плуги оборотні 3-,4-,5-корпусні; преси; обприск.причіпні 21м, навісні 15-18м; жатка кукурудзи 4-8-рядна, розкидач міндобр.1000кг,
навісний глибинний розпуш.3м.
(097)3850784,(097)5847243

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

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

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа. Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем
ваши кредиты до 200 000 грн. 0732551010
,0662551010,0962551010

в адмінприміщенні Дідковицької
с/р с. Дідковичі, вул. Низовська,
буд. 1.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та
іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м.
Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна особа Семенюк М. М.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіа льний
орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та
строки надання зауважень
і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м.
Житомир, вул. Театральна 17/20,
тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail:
pryroda@ecology.zt.gov.ua. Кон-

тактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на
150 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6
цього оголошення), а також час,
з якого громадськість може ознайомитися з ними:
– Житомирська область, Коростенський район, с. Дідковичі,
вул. Низовська, буд. 1, адмінприміщення Дідковицької с/р. Контактна особа – Голова Воробієнко В. Г. Тел.: 04142–64731. Режим
роботи: Пн-Пт з 08.00 до 17.00.
– м. Житомир, вул. Рильського, 7, контактна особа Вітюк В. А.,
тел. +38 (096) 982‑05‑30, е-mail:
0969820530@ukr.net. Режим роботи: Пн-Пт з 10.00 до 17.00.

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

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

6.17. Послуги. Iншi
• Ковка та ковані елементи по
оптовим цінам. Доставка по всій
Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом),
припой ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново,
в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть,
за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий
Ріг. 0963409983

• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони,
картини худ.Марко Гейко та ін. проф.художн. до 1995р. Янтарне намисто(250-1500
грн/1 гр), коралове намисто, книги видані до
1917р, коньяки СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу
оцінку. 0503466068
• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси, тельфера, холодильне обладнання,
силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники.
0671885230
• Міжнародні пасажирські перевезення: з
АС м.Рівне - 04.30, з АС м.Луцьк - 06.10,
з АС м.Варшава - 08.20, з АС м.Люблін 11.40. ; сайти: www.zubustik.com.ua; www.
busfor.ua. (099)2861600,(063)8967762,(0
67)9112004
• Повний комплект обладнання мінізаводу
для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне
обладнання і т.п. (067)5669709
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БЕТОН, РОЗЧИН

КОПАННЯ
криниць
механічним
способом

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

(098) 062-09-73

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

Послуги адвоката
Всі види правової допомоги.

Тел.:
093-53-55-934, 067-45-12-042

Здам в оренду (продам)
• Пропонуємо зі складу в м. Харків аноди
цинкові на постійній основі, самовивіз, доставка по Україні. Гарна ціна - 130 грн. за
кг. 0956875193,0504501080,0631154307

СВІЖЕ ПОВІТРЯ ВДОМА - ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ. ЗНИКНЕННЯ НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ, ГРИБКІВ, МІКРОБІВ, ІНШ. ПРИЛАД
ЗРУЧНИЙ ТА ПРОСТИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК 1 РІК. СТРОК
СЛУЖБИ 5-10 РОКІВ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА
0661549763

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНІ ДОДАТКИ ДО ДИПЛОМА ТМ №35536546 ТА ТМ
№35514663, ВИДАНІ НА ІМ'Я
СВІРСЬКОЇ КАТЕРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ВІД 31.01.2009Р. ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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

продуктовий магазин (повністю
робочий). Продажа 1 820 000 грн,
оренда 10 000 грн + комунальні
послуги. Коростишів.

тел.: 0678496163, 0961546088.

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Куплю авто вітчизняного або

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

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

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
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Гороскоп на тиждень 21 - 27 листопада
ОВЕН

На вас очікує приплив енергії та життєрадісний настрій.
І все ж будьте готові до несподіванок.

ТЕЛЕЦЬ

Вдалий тиждень,
якщо будете спокійні
та впевнені. Постарайтесь не
відхилятися від наміченого
курсу й перевірених методів.

БЛИЗНЮКИ

Доведеться багато
працювати, але результати будуть цікавими, і у вас все
вийде майже ідеально. Емоційна напруга спаде.

РАК

Уміння слухати й
чути оточуючих подарує успіх. Зосередженість і уважність позитивно
відіб'ються на вашій кар'єрі та
сімейному щасті.

ЛЕВ

Налаштуйтесь на
рішучі дії, однак даремний ризик здатен поховати
всі ваші починання. Пощастить на приємні й корисні
знайомства.

ДІВА

Зірк и о бі ц яют ь
впевненість у завтрашньому дні та необхідну допомогу з боку друзів і знайомих.
Однак остерігайтеся конкурентів і великих витрат.

ТЕРЕЗИ

Ваш особис тий
успіх залежатиме від
вашої безкорисливості у взаєминах з оточуючими.
Продемонструйте свій інтелект.

СКОРПІОН

Шукайте нові сфери
та можливості для застосування своїх талантів. Все
у вас вийде.

Не забувайте про обережність у думках і діях.
Одним з напружених моментів
можуть виявитися взаємини зі
старими друзями та коханими.
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зростали квіти певного вигляду.
За допомогою такого годинника
можна було досить точно (з різницею в півгодини) визначати
час. Ось тільки діяли вони лише
в сонячну погоду – в похмурі дні
віночки кольорів інколи взагалі
не розкриваються.
• Найдовше коріння виявлене
в дикого фікуса з Південної Африки. Воно досягало 120 метрів
• Піон зобов’язаний своїм
ім’ям легендарному лікареві Піонові, що виліковував богів і людей
від ран, отриманих в битвах. У Китаї піон вважається національною
квіткою, і йому приписуються
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Вдасться поєднати
приємне з корисним.
Завдяки товариськості й дипломатичності зможете налагодити
потрібні зв'язки та знайомства.

ВОДОЛІЙ

На вас очікує успіх
у навчанні та кар'єрі.
Щоб не упустити настільки приємний і довгоочікуваний момент, не марнуйте
час даремно.

РИБИ

Зможете розкрити
свій творчий потенціал
і зміцнити матеріальне становище. Щоправда, ймовірні деякі
ускладнення в досягненні мети.

магічні властивості.
• Перша рослина, яка розцвіла і дала насіння в космосі за
відсутності гравітації, – арабідопсис. Його життєвий цикл складає
всього 40 днів; екземпляр арабідопсиса був вирощений у 1982
р. на борту російської космічної
станції «Салют‑7».
• Трояндова олія (здебільшого синтетична) входить до
складу 46% чоловічої і 98% жіночої парфумерії. Проте зі всієї
різноманітності в парфумерії використовується лише два види
троянд – дамаська і центіфолія.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про квіти
• Людина почала вирощувати квіти більше 4000 років тому,
і першими до цього додумалися
древні єгиптяни.
• Деякі квіти можна їсти.
З кульбаб, наприклад, роблять
салати, головне – їх вимочити, щоб
гіркота пішла. Цикорій прекрасно
замінює каву. Салати також роблять з квітів хризантеми.
• Здатність квітів «орієнтуватися в часі» використовував Карл
Лінней і створив у 1720 році перший у світі квітковий годинник.
Циферблат цього незвичайного
годинника складався з декількох секторів, в кожному з яких

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
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Інформація для публікацій надається інформаційним агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
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діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180445
Передпл. індекс: 08976

Р

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Фантастичні звірі:
Злочини Ґріндельвальда
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

Продовження пригод у магічному
потерріани. Ньют Скамандер разом із
МАКОСША (Магічний Конгрес США) зумів
полонити неймовірно небезпечного темного чарівника Гелерта Гріндельвальда.
Не дивлячись на всі запобіжні заходи, маг
усе-таки зміг утекти. Цей ув'язнення ще
більше запалило в ньому бажання правити світом. Гріндевальд зібрав навколо
себе тих, хто як і він жадає влади, хто
хоче правити маглами.

Вдови

Бути Астрід Ліндгрен

Жанр: драма, кримінал, трилер

У Чикаго настали дуже смутні часи, де кожен виживає як може. Деякі навіть роблять
крок у злочинний світ. Небезпечний він тому,
що назад вже нічого повернути буде неможливо. Після одного невдалого пограбування
чотири жінки залишилися вдовами – їхніх
чоловіків убили на справі. У цих жінок не
залишилося нічого – тільки борги їхніх чоловіків. Це ж їх і об'єднує. У цьому світі, повному злочинності, бідності і корупції, ці жінки
розуміють, що не можна бути слабкими,
що треба диктувати свої правила. Вони вирішили закінчити те, що почали їхні чоловіки. І
вони знайдуть тих, хто їх підставив.

Жанр: біографія, драма

Коли письменниця Астрід Ліндгрен була ще
зовсім маленькою, щось дуже глибоко на неї
вплинуло – якась магія та багато подій її дитинства. Вона ніколи не була спокійною дитиною, завжди вирізнялися з-поміж ровесників.
Дівчинка росла в дуже релігійній сім'ї, але це
було не для Астрід. Вона вирішила боротися
проти законів суспільства й іти за тим, що
велить її серце. Асирід працювала в редакції
журналу "Блумберг", наодинці виховувала маленького сина та дарувала мільйонам дітей
по всьому світу позитивні емоції. Її персонажі,
будучи зовсім маленькими, могли боротися
проти цілого світу. І за це її полюбив весь світ.

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

м. Житомир вул. Вітрука 9 В Е Л И К И Й
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НЕ ПРОПУСТІТЬ!!!

біля

Початок вистав:
Пт - 18.00
Сб – 13.00 та 16.00
Нд – 13.00 та 16.00

ШАПІТО

т. 096-680-77-71
093-868-47-22

Гастролі Великого Державного ЦИРКУ ШАПІТО

у Житомирі
ВОГНІ
КИЄВА

Нова велика різноманітна програма
для дорослих та дітей! Жонглери, акробати,
повітряні гімнасти, еквілібристи, фокусники,
велика группа дресированих тварин, а також
веселі клоуни-ексцентрики Кузя та Моня !!!

ЦИРК ОПАЛЮЄТЬСЯ!
Ціна квитків від 100 до 350 грн
Каси працюють біля Універмагу та біля цирку шапіто

kinoukraina.zt.ua

Відьми
Жанр: жахи

На окраїні міста, абсолютно відокремлено
живе жінка. Все, що у неї є – це дочка. Навіть чоловіка немає. І, таке відчуття, що його
ніхто і ніколи не бачив. Тому для багатьох
в поселенні загадка, звідки у жінки взялася
дитина. Але жити на самоті довго спокійно
ніхто не може. Мати зійшла втратиоа розум
– і те, що з нею відбувалося, важко описати.
Усі вважають і її, і маленьку дівчинку відьмами. Все поселення їх зневажає і не хоче бути
з ними поруч. Мама померла, залишивши
дочку один на один з цим жорстоким світом,
де підступні люди знаходяться на кожному
кроці. І їй потрібно жити з ярликом "відьма".

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

