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У житомирських тролейбусах 
і трамваях можна розрахуватись 
банківською карткою

Митрополит Никодим: 
«За всю историю никто ненависть 
не победил ненавистью»

Позивачем проти міськвиконкому висту-
пив депутат Богунської райради Житомира 
Микола Череднік, котрий переконаний: 
позачергове засідання, на якому дозволили 
продаж алкоголю, відбулося всупереч чин-
ному законодавству, а отже рішення було 
прийняте незаконно. с. 6

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*
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www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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У четвер, 7 вересня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової біблі-
отеки імені Олега Ольжича відбудеться тридцять друге засідання «Клубу експертів 
Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «День міста у Житомирі: традиції, сьо-
годення та прожекти на майбуття».

У ході засідання експерти обговорять питання, яке стосується кожного мешканця Жи-

томира – свято «День міста». Це свято житомиряни люблять, завжди очікують, але так само 
завжди хочуть, щоб наступного року було краще. Які насправді традиції сформувалися 
у Житомирі під час святкування Дня свого народження, як було колись і як стало тепер?

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «День міста у Житомирі: традиції, сьогодення 
та прожекти на майбуття»

Алла Гетьман

Виставка є хро-
нологічною роз-
повіддю про наше 
суспільство, нашу 
країну та її грома-
дян у добу Незалеж-
ності, показана за 
допомогою моделей 
одягу українськими 
дизайнерами.

У Житомирському драмтеатрі 
ім. Івана Кочерги 30 серпня відбу-
лось урочисте відкриття виставки «In Progress. Дрес-код України 

доби Незалежності».
На виставці представлено 

шість періодів доби Незалежнос-
ті. Серед експонатів: 60 моделей 
одягу, арт-об’єкти авангардної 
моди заввишки чотири метри, 
інавгураційна сукня Першої леді, 
сценічне вбрання зірок україн-
ської поп-естради, моделі з пока-
зів у Парижі, Мілані, Нью-Йорку, 
Флоренції та Далласі.

За словами куратора проекту 
Зої Звиняцьківської, у приміщен-
ні драмтеатру хоч і не розмісти-
лася повна експозиція одягу в 200 
моделей, втім все одно вдалося 
відтворити три доби Незалеж-
ності, кожна з яких має по дві 
назви: нова свобода – нова елі-
та, діалог з національною тра-

дицією – український гламур, 
новий урбанізм – нові критерії 
успіху. Кожна тема презентує 
через моду систему поглядів, що 
панувала в певні часи.

«На перший погляд In 
Progress – це новітня історія 
української моди, але не тіль-
ки. Мода завжди була і залиша-
ється відображенням уявлень 
людей про ідеальний світ та 
ідеальних себе в цьому світі. 
Тому ця виставка не про моду 
і не про історію моди. Вона про 
шлях ментальних змін, які по-
долали за добу Незалежності, 
за ці 25 років», – розповіла Зоя 
Звиняцьківська.

Триватиме виставка до 14 ве-
ресня. Вхід для усіх бажаючих 
переглянути експозицію вільний. 

Алла Гетьман

На обладнання ме-
діатеки було витраче-
но з міського бюджету 
понад 400 тис. грн.

У суботу, 2 вересня з робочим ві-
зитом до Житомирської області заві-
тали дружина Президента Марина 
Порошенко та Віце-прем’єр-міністр – 
Міністр регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

У цілому з нового навчального 
року в інклюзивних школах-учасни-
ках пілотного проекту «Благодійного 
Фонду Порошенка» розпочали свою 
роботу 68 медіатек.

«У Житомирській області вже 
функціонує 6 медіатек, і до кінця 
навчального року ми матимемо 
зовсім іншу цифру. Адже сучасні 
бібліотеки – це не лише джерело 
знань, а й інтерактивний простір 
для реалізації освітніх можливостей 
кожної дитини, враховуючи її інди-
відуальні особливості», – наголосила 
Марина Порошенко.

Також перша леді наголосила на 
тому, що з 1 вересня розпочинаєть-
ся впровадження нового проекту у 
школі – ресурсні кімнати.

«І медіатека, і ресурсна кімната 
досить привабливі за бюджетом. 
Якщо медіатека в середньому ко-
штує 375 тис. грн, то ресурсна 

кімната – 430 тис. грн. Це реальні 
гроші, які можуть витратити міс-
цеві бюджети, і можна підключити 
соціально активний бізнес. Адже ми 
робимо це все для наших дітей, які 
зможуть отримати кращі знання», – 
підкреслила дружина Президента.

За словами Віце-прем’єр-
міністра Геннадія Зубка, на сьо-
годнішній день вже 9% шкіл під-
ключилися до інклюзивної освіти.

«Якщо порівнювати з минулим 
періодом, то на 56% збільшилась 
кількість дітей, які приходять до 
школи. І це відбувається як в області, 
так і в обласних центрах. Лідерами 
сьогодні є Київська, Волинська, 
Житомирська, Дніпропетровська 
області, але для нас дуже важливо, 
щоб це відбувалося по всій Украї-
ні», – розповів Геннадій Зубко.

Цього ж дня дружина Президен-
та Марина Порошенко ознайоми-
лася з ходом робіт з облаштування 
медіатеки в Хорошівській гімназії 
та в гуманітарній гімназії № 23 
ім. М. Очерета. А також взяла участь у 
гала-концерті музично-освітнього та-
бору Music Camp International, який 
цього року проходить у Житомирі.

Нагадаємо, засновник і пре-
зидент програми Music Camp 
International – диригент, викладач 
Констанція Фортунате, яка з 2014 
року має звання Почесного Посла 
Миру в Україні. Музично-освітні 
табори уже проходили в Києві, 
Одесі, Львові, Вінниці, Черкасах, 
Запоріжжі, Чернівцях, Стрию.

У Житомирі відкрили виставку 
«In Progress. дрес-код України 
доби незалежності»

Перша леді України 
Марина Порошенко 
відкрила медіатеку  
в школі №28
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Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із 
Законом ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змо-
ги звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на 
адресу редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до 
міської влади. Обов'язково вказуйте ім'я, прізвище та контактний номер. Із кожним вашим 
питанням ми звернемось до адресата, а відповіді опублікуємо на сторінках нашого видання.

Магазин Cubi.com.ua
тепер ближче!

Гнучка дисконтна накопичувальна програма.
ЗНИЖКИ в день народження дітей власників
дисконтних карт

Вул. Кочерги, 3в, колишній "Світ іграшок".
Працюємо з 9:00 до 19:00 щодня.

15%15%

Шановні
житомиряни!

Мережа аптек
"Первоцвіт-Фарм" щиро 
вітає вас з Днем міста.

Бажаємо усім жителям 
Житомира щастя, добро-
буту, достатку, миру та 
процвітання.

Шановні житомиряни!Шановні житомиряни!
Від імені дружного колективу Державного підприємства "Жито�

мирський науково�виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації" (ДП "Житомирстандартметрологія") сердечно вітаю 
Вас з Днем міста. 

Хочу побажати, щоб наше чудове місто з кожним днем ставало 
кращим, а життя в ньому було якісним і безпечним, щоб усім 

мешканцям велося комфортно, затишно і щасливо. Нехай високі 
вимоги міжнародних стандартів стануть звичною практикою нашого 
щоденного буття.

Щиро бажаю усім житомирянам миру, добробуту, здоров’я, насна�
ги і єдності.

Зі святом Вас, дорогі земляки!

Генеральний директор ДП "Житомирстандартметрологія"

Данчук Людмила Петрівна
Генеральний директор ДП "Житомирстандартметрологія"

Данчук Людмила Петрівна

Житомир славиться талановитими, щирими, 
добрими та трудолюбивими людьми, які створю-
ють матеріальне та духовне сьогодення. Тож давай-
те об’єднаймось і відсвяткуємо цю величну дату. Хай 
у кожного в серці звучить гордість за наших предків, 
які збагачували цю землю віками.

Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, добробуту та 
злагоди.

Шановні житомиряни,
вітаю Вас з Днем Народження нашого
величного міста.

Генеральний директор компанії «Полісся-Продукт» Олександр
Ракович. Голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка в
місті Житомирі.
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Детектор брехні –  
механізм проти корупції!

Поліграф, який часто називають 
детектором брехні – досить поши-
рений у світі механізм для контро-
лю за працівниками та зменшення 
корупції. Корупційні ризики існу-
ють не лише в органах влади, а й 
у бізнесі. Для великих компаній і 
корпорацій давно стали нормою 
перевірки працівників на поліграфі.

Поліграф використовують для 
перевірок у більше ніж 70 країнах 
світу, серед яких: Канада, США, 
Мексика, Ізраїль, Японія, Південна 
Корея, Польща, Чехія, Словаччина, 
Туреччина та інші. В Україні також 
досить активно використовують 
поліграф для перевірки та контро-
лю за працівниками.

Якщо перевірки такі ефективні та 
користуються популярністю в біз-
нес-середовищі, варто запровадити 
такі і для чиновників міської ради.

Підприємці, які запровадили 
поліграфи, робили це для того, 
щоб працівники не обманювали 
їх. Саме цього не вистачає для місь-
кої ради: чесності перед громадою 
міста та добросовісної роботи.

Працівники міської ради утри-
муються за гроші житомирян і роз-
поряджаються бюджетом усього 
міста, тому пересічні мешканці ма-
ють право знати, якими мотивами у 
своїй роботі керуються чиновники.

Саме тому зареєстрував відпо-
відну петицію.

Пропоную запровадити пере-
вірки на поліграфі для: міського 
голови, заступників міського го-
лови, радника міського голови, 
який отримує заробітну платню, 
секретаря міської ради, керуючого 
справами міської ради, керівників 
і заступників управлінь і депар-
таментів, керівників і заступників 
комунальних установ і підприємств 
міської ради.

Перевірки мають здійснюватися 
для визначення корупційних ризи-
ків, лобіювання приватних інтере-
сів і використання службового 
становища у власних інтересах. А 
також у інших важливих питаннях 
місцевого самоврядування.

Подібна практика дозволить 
економити кошти громади міста, а 
також спростить роботу для право-
охоронних органів щодо виявлення 
корупціонерів у міській раді.

Якщо підтримуєте ідею – під-
пишіть петицію. Петиція з пропо-
зицією запровадження перевірок 
на поліграфі розміщена на сайті 
Житомирської міської ради.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»

Духовність 
як шлях до зцілення
Продовження. Початок  
у № 32 від 23 серпня,  
№ 33 від 30 серпня 2017 року

– Інно Валентинівно, на 
вашому сайті smuk.com.ua 
є інформація про те, що ви 
зцілюєте онкохворих. Давай-
те зупинимося на цьому до-
кладніше.

– 85% онкологічних захворю-
вань виникають внаслідок ура-
ження біополя людини енергоін-
формаційним вірусом. Ще 5% – це 
посттравматична онкологія. Решта 
10% викликані екологією, шкід-
ливим виробництвом, генети-
кою тощо. Тому для лікування 
онкозахворювання в більшості 
випадків потрібно працювати з 
біополем і психікою людини. В 
процесі лікування людина позбав-
ляється безсоння, страхів, фобій 
й разом з ними «йде» пухлина. 
Навіть найважчий хворий має всі 
шанси на одужання. Бувало таке, 
що людина приходила до мене, 
маючи пухлину третьої стадії.

Після курсу моїх сеансів па-
цієнт проходив контрольну діа-
гностику в медичному центрі й 
пухлину у нього не виявляли. Але 
зазвичай я не беруся лікувати за-
пущену четверту стадію, нехай 
самі онкологи виконують свою 
роботу. У всіх інших випадках я 
лікую, але тільки не саму пухли-
ну, а прибираю основну причину 
захворювання, після чого відбува-
ється зцілення. У початковій же 
стадії можна вилікувати практич-
но будь-яку хворобу. Своєчасно 
поставлений правильний діа-
гноз – основа успішного лікуван-
ня. Адже коли людина знає, що з 
нею відбувається – вона озброєна. 
Всі мої висновки ґрунтуються на 
власній 25-річній практиці.

Випадок із практики.  
Онкологія

До мене на прийом приїхала 
жінка середніх років із Харкова. 
У неї були проблеми в родині, й 
вона хотіла отримати пораду і 

допомогу. Під час обговорення 
сімейних відносин я раптом чітко 
побачила чоловіка цієї жінки. І 
відразу зрозуміла, що він тяжко 
хворий – онкологічна пухлина 
другій стадії.

«Чи знаєте ви, що у вашого чо-
ловіка рак?» – запитала я жінку. 
Вона не повірила, але все ж подзво-
нила додому і попросила чоловіка 
сходити до медичного центру. У 
той же день лікарі підтвердили 
мій діагноз. Незабаром цей чоловік 
приїхав до мене на прийом, і я при-
значила йому курс сеансів. Після 
закінчення лікування він пройшов 
контрольне обстеження в онкоцен-
трі, і лікарі з подивом підтвердили 
повне зникнення пухлини. У його 
випадку причиною захворювання 
було чаклунство.

– Чи можливо зцілення від 
наркоманії, чи працюєте ви 
з цим?

–  Наркоманія, алкоголізм 
починаються тоді, коли людина 
добровільно впускає в себе не-
гатив, чинить гріх. Я не працюю 
з такими людьми, тому що не 
хочу чужий гріх брати на себе. 
Людина чудово розуміє, що таке 
наркотики, алкоголь, тютюн і як 
вони діють на організм. Який 
сенс тягнути «на своєму горбу» 
бажаючих померти? Однак я до-
помагаю тим, хто твердо вирі-
шив стати на шлях виправлення. 
Але це рішення людина повинна 
прийняти сама, а не його родичі, 
друзі тощо. Потрібно строго слі-
дувати моїм розпорядженням і 
виконувати всі рекомендації. І 
тоді перемогти порочний потяг 
стає можливим.

Ви п а док з  п ра к т и к и.  
Наркоманія

– У мене попросила допомоги 
мати молодого наркомана. Вони 
з чоловіком перепробували всі 
засоби, щоб врятувати сина: во-
зили його до лікарів, переїхали 
за місто і навіть віддавали в мо-
настир. Але все було марно. Юнак 
примудрявся знаходити наркоти-

ки, навіть живучи в монастирі. В 
результаті від нього відмовилися 
і офіційна медицина, і церква. 
Всі вважали його безнадійним. Я 
говорила про те, що не працюю з 
наркоманами і не кодую, але по-
тім все ж погодилася спробувати 
допомогти, якщо юнак прийде до 
мене сам. І він прийшов, хоча був 
налаштований дуже скептично. 
Але, врешті-решт, ми знайшли 
спільну мову, хоч це було непро-
сто, був потрібний нестандарт-
ний підхід.

Я пояснила юнакові на зро-
зумілій йому мові, що на нього 
чекає в подальшому при такому 
способі життя. А колотися йому 
залишалося вже недовго, років 
п’ять-шість, після чого на нього 
чекала смерть. Ми з ним уклали 
своєрідну угоду: я швидко по-
збавляю його від впливу дияво-
ла-наркомана, а він кардинально 
змінює весь свій спосіб життя і 
навіть не дивиться в бік колишніх 
товаришів «по голці». З першого 
сеансу юнак пішов мовчки, але 
через деякий час передзвонив і 
погодився на всі мої умови. По-
тім розповів, що після зустрічі зі 
мною відчув полегшення. Нібито 
його залишила якась шкідлива 
сутність. І ці відчуття змусили 
його прийти ще раз і почати курс 
лікування. Після моїх сеансів він 
вилікувався і навіть відновився в 
художню школу, почав працю-
вати дизайнером, і потім ще не 
раз приходив до мене просто по-
спілкуватися.

– Що б ви могли сказати 
про духовну ситуацію в Укра-
їні, що на нас чекає?

– Негативний енергоінформа-
ційний вірус поступово руйнує 
людину. Позбутися його непро-
сто, потрібно пройти через кризу. 
Іноді навіть доходить до реані-
мації. Весь народ України зараз 
знаходиться під впливом темних 
сил, під таким собі «чорним кана-
лом», який був відкритий з метою 
нанесення непоправної шкоди 

нашій країні та народу. Можливо, 
через десятиліття чорний канал 
закриється, але це ознаменується 
загальнодержавним кровопро-
литтям, вибухом або стихійним 
лихом. Тобто відбудеться криза. 
А поки негатив проявляється 
стихійно: епідемії, вибухи, чвари, 
внутрішня ворожнеча. Особливо 
підриває енергетику держави во-
рожнеча внутрішньоцерковна.

– Ми знаємо, що ви систе-
матично проводите курси на-
вчання. Чому вчаться студен-
ти, які навички отримують 
по завершенні курсів і як це 
допомагає їм у житті?

– Три-чотири рази на рік я 
набираю слухачів для навчання 
за моєю оригінальною автор-
ською методикою. Це школа, 
де з’єднуються духовні знання і 
альтернативна медицина, курси 
проходять по всій Україні. Розпо-
чати навчання можна тільки піс-
ля особистої співбесіди зі мною. 
Основний предмет вивчення – 
психомедицина. Мої студенти 
вчаться дивитися на життя без 
містики, теософії; розділяти, де 
медицина, а де психіатрія, вести 
діалог з пацієнтом, аналізуючи 
справжні причини певного стану 
людини. Під моїм керівництвом 
учні знаходять духовне бачення 
і здатність самостійно коригува-
ти свою долю. Також навчаються 
сканувати інформаційне поле і 
боротися з психовірусамі, які пе-
решкоджають духовному розви-
тку людини.

– Інно Валентинівно, дяку-
ємо вам за інтерв’ю. Бажаємо 
довгої плідної роботи і твор-
чих успіхів.

– Дякую вам за добрі слова. 
Сподіваюся, що у вашому житті 
завжди пануватимуть мудрість, 
позитивне ставлення до навколиш-
нього світу і любов до ближнього.

Приймає у Житомирі  
у четверг і п`ятницю.

Довідки за телефоном  
067-69-67-567
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новый сезон –  
разбавим 
офисный look
Какими бы модными не были рваные 

джинсы и оверсайз-свитер, идти в таком 
lookе на работу непозволительно. И давно 
доказано – обладатели деловых костюмов 
априори воспринимаются как серьезные, 
компетентные, надежные работники.

Сегодня я хочу рассказать о трикотажном 
комплекте – кардиган в сочетании с одно-
цветной безрукавкой или джемпером – 
который может служить мягкой, но пре-
зентабельной альтернативой костюмному 
пиджаку. В сочетании с юбкой-футляром 
или брюками смотрится женственно и 
изысканно. Водолазка или гольф является 
изящной, современной и немного более 
неформальной альтернативой строгому 
корпоративному облику. Самый нарядный, 
но в тоже время универсальный выбор – 
черная водолазка. Стильная, урбанистичная 
и выразительная, она придает изысканно 
нарядный щегольской вид костюмному пид-
жаку. (Более подробно – на уроках стиля в 
модельном агентстве «Глория Моделс») 
Покупая трикотаж, помните, что он внесет 
в ваш наряд цвет и текстуру.

Чем легче трикотаж, тем изысканнее, 
но будьте осторожны: просвечивающему 
топу не место на работе.

Качество определяется чистотой пряжи 
и плотностью. Чем плотнее трикотаж, 
тем он качественнее.

Стоит учитывать: джемпер из пряжи 
в одну нить будет легче, но плотнее, 
чем джемпер из двух нитей. Трикотаж, 
выработанный из восьми нитей, очень 
тяжелый, неплотный и выглядит менее 
строго, более спортивно, чем трикотаж из 
пряжи в одну нить или две. Чем тоньше 
пряжа, тем скорее трикотаж даст усадку, 
поэтому используйте только сухую чист-
ку. Трикотаж светлых оттенков содержит 
меньше красящих веществ, поэтому на 
ощупь мягче, чем темный.

Фасон
Очень важно помнить: трикотаж не 

должен облегать фигуру; излишне про-
сторный выглядит неряшливо.

Текстура
Кашемир из одной нити – легкий и 

более универсальный, чем трикотаж из 
более плотной пряжи.

Гладкий трикотаж более универсален, 
чем трикотаж в резинку, и выглядит на-
ряднее. Однако трикотаж в резинку в со-
четании с костюмным пиджаком создает 
строгий и стильный вид.

Джемпер – замечательный способ ожи-
вить костюм нейтрального цвета, будь то 
модный в данном сезоне оттенок или цвет, 
который вам всегда был к лицу.

Удачный выбор:
двойка (кардиган + джемпер) – класси-

чески и женственно;
черная водолазка – стильно, урбанистич-

но, с оттенком независимости; V-образный 
вырез – свежо, буднично.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа

Дмитро Соколов

Протягом остан-
ніх місяців українці, 
м’яко кажучи, шо-
ковані рівнем цін 
на м’ясо та молочну 
продукцію. Радують 
хіба що ціни на се-
зонні овочі та фрук-
ти, однак і тут не вар-
то радіти – експерти 
попереджають, що 
це ненадовго.

Як зазначив у дописі на 
офіційній сторінці у Facebook 
Генеральний директор Україн-
ської асоціації постачальників 
торговельних мереж Олексій 
Дорошенко, усі статистичні ви-
кладки показують, що українці 
витрачають на їжу більше 50% 
доходів. Друга найбільша стаття 
витрат – комунальні послуги.

«Основу нашого раціону 
складає хліб, овочі, молочні про-
дукти, крупи, макарони, курячі 
яйця та м’ясо у свята. Хліб за рік 
подорожчав на 17-19%, овочі – 
від 47 до 115%, молочні про-
дукти – від 31 до 37%, яйця на 
18%, м'ясо – від 31 до 44%. Тобто 
зростання номінальних доходів 
у 37% практично все компенсу-
валось зростанням цін», – пише 
Олексій Дорошенко.

За його словами, протягом 
останнього року подорожчали 22 

з 23 позицій у списку соціальних 
продуктів харчування, а це май-
же 96% від загального, причому 
їх подорожчання значно більше 
за рівень інфляції, який становив 
у 2016 році 12,4%.

«Усі види м’яса стали дорож-
чими більш ніж на 30%: яло-
вичина – на 31%, курятина – на 
34%, а свинина – на 44%. Якщо ж 
брати овочі, то тут подорожчан-
ня сягає від 47 до 115%, молоч-
них продуктів – від 31 до 37%, 
цукру – 20%».

Як зазначає експерт, абсолют-
ним лідером з подорожчання 
можна вважати молочну продук-
цію та м’ясо. «Соціальний» бі-
лий хліб подорожчав на 1,8 грн, 
і середня його ціна становить 
12,2 грн, а чорний додав 1,9 грн 
і коштує 12 грн за кілограм.

«У порівнянні з минулим 
роком відбулось суттєве по-
дорожчання капусти – більш 
ніж в два рази, або на 3,2 грн та 
моркви – майже в два рази, або 
на 4 грн. Тільки гречка в порів-
нянні з минулим роком просіла 
в ціні на 8,2 грн, відповідно тепер 
вона по 24,3 грн за кг», – конста-
тує Олексій Дорошенко.

Згідно з даними Головного 
управління статистики в Жи-
томирській області, у регіоні за 
останній час ціни на продукти 
харчування та безалкогольні на-
пої зросли на 0,8%.

«Зокрема, сало, м’ясо курей, 
свинина подорожчали від 6,8% 
до 12,8%, фруктові соки, мака-
ронні вироби, мінеральні води, 
морозиво, рис, мед, яловичина – 
від 1,0% до 3,8%. Водночас, яйця 
подешевшали на 20,4%, кисломо-
лочна продукція, чай, шоколад, 

борошно і крупи – від 1,0% до 
3,0%», – йдеться у повідомленні. 
Також знизились ціни на овочі 
загалом на 5,5%, в основному, 
через здешевшання овочів, ви-
рощених з насіння, на 19,1%, 
картоплі – на 15,7%. На фрукти 
відбулося зниження цін у цілому 
на 1,8%, у тому числі банани – на 
20,1%, кісточкові – на 16,3%.

Однак Генеральний директор 
Української асоціації постачаль-
ників торговельних мереж Олек-
сій Дорошенко анонсує здорож-
чання овочів уже найближчим 
часом. Це зумовлено разючою 
різницею цін на огірки й томати 
в Україні та в сусідніх країнах.

«Так, ціна на огірки у гіпер-
маркеті України 10 грн за кіло-
грам, а найнижча на сусідніх 
ринках у Румунії – 24 грн за той 
же кілограм. У Польщі огірки 
можна придбати за 28,6 грн, 
Угорщині – 38,6 грн, Естонії – 
38,7 грн, а Литві аж по 42 грн. 
Що стосується томатів, то ціна в 
Україні також найнижча – 15 грн 

за кілограм. У Туреччині, для 
якої томати є стратегічним 
товаром і заради яких країна 
може вести торгівельні війни, 
вартість складає 18,4 грн», – по-
рівнює Олексій Дорошенко. За 
його словами, однією з причин 
цього є те, що в Україні врожай 
вирощують на відкритому ґрун-
ті, тому збір припиняють в умо-
вах поганої погоди, що одразу 
«штовхає» ціни вгору. У той же 
час в ЄС та Туреччині все, що 
можна, вирощують у теплиці.

«Декілька сотень гектарів 
теплиць можуть перетворити 
Україну на експортера пізньої та 
ранньої продукції, замість вели-
кого імпортера. І ще треба додати 
відсутність достатньої кількості 
сховищ для врожаю. Тому спо-
кій і передбачуваність нам може 
лише тільки наснитися. В залеж-
ності від погоди, але скоріше за 
все з листопада, наших огірків та 
томатів вже не стане, тому буде-
мо їсти імпортні»,– підсумував 
Олексій Дорошенко.

У вересні буде 
представлений ка-
бінет перевізника, в 
якому –  інформація 
про ліцензії, дозволи 
перевізника та бага-
то іншого.

Онлайн-послуга первинної 
реєстрації автомобіля запра-
цює до кінця 2017 року, повідо-
мив перший заступник голови 
Державного агентства з питань 

електронного урядування Укра-
їни Олексій Вискуб на зустрічі, 
присвяченій розвитку електрон-
них сервісів в Україні.

«Запустимо первинну реє-
страцію авто, це плани на один-
два місяці. До кінця року це точ-
но запрацює», – сказав він.

Також Олексій Вискуб зазна-
чив, що у вересні буде представ-
лений кабінет перевізника, в яко-
му знаходитиметься інформація 
про ліцензії, дозволи перевізни-
ка і багато іншого. Він сказав, що 
в першу чергу повинні бути вве-
дені електронні послуги в таких 

сферах як земельна, будівель-
на, соціальна, реєстрація авто 
тощо. «Ці послуги відповідають 
переліку послуг, визначених в 

директиві Європейського Союзу 
і повинні надаватися онлайн в 
кожній країні-члені», – додав 
Олексій Вискуб.

«Безцінні» продукти: 
житомиряни витрачають 
на їжу понад 50% доходів

В Україні до кінця року 
запрацює онлайн-реєстрація авто



6 Середа, 6 вересня 2017www.20minut.ua Тема номера

У житомирських тролейбусах і трамваях 
можна розрахуватись банківською карткою

Житомиряни намагалися 
через суд зробити День 
міста безалкогольним

Анастасія Кузьмич

Чи дозволити про-
даж слабоалкоголь-
них напоїв на День 
міста? З приводу 
цього питання в жи-
томирському міськ-
виконкомі за місяць 
до свята розгорілася 
гучна дискусія. І по-
при те, що хоча й з 
другого разу, але все 
ж дозвіл надали – де-
які житомиряни ви-
явилися категорично 
проти цього задуму.

У Корольовському районному 
суді Житомира 1 вересня відбуло-
ся слухання позову депутата Бо-
гунської районної ради Миколи 
Чередніка проти Житомирського 
міськвиконкому. Посадовця обу-
рило не так саме рішення, як те, 
що воно було прийняте з пору-
шенням регламенту і всупереч 
чинному законодавству.

Скандальне засідання відбу-
лося 4 серпня, на порядок денний 
було винесено одне питання, а 
питання щодо дозволу на продаж 
«слабоалкоголки» в рамках свят-
кування Фестивалю вуличної їжі 
«Гастробренд міста Житомира» 
внесли з голосу.

«Багато підприємців відмов-
ляються брати участь у Фестивалі 

вуличної їжі “Гастробренд міста 
Житомира“, якщо вони не отри-
мають можливість реалізовувати 
слабоалкогольні напої. Також 
варто зазначити, що ці підприєм-
ці є спонсорами деяких заходів, 
зокрема фестивалю “ДжазоМир”. 
Слабоалкогольні напої – це нор-
мальна європейська практика, бо 
ціна на локаціях значно вища за 
ринкову. Той, хто захоче випити, 
піде до магазину в незалежнос-
ті від фестивалю», – наголосив 
на засіданні заступник міського 
голови Матвій Хренов.

За словами Миколи Черед-
ніка, виконавчий комітет скли-
кається відповідним рішенням 
міського голови, а у відповідь на 
свій запит депутат Богунської 
райради отримав інформацію, 
що подібного рішення немає.

«Проекти рішення мають 
оприлюднюватися за 20 робочих 
днів, оскільки громадяни мають 
право брати участь у прийнятті 
рішень. Також оскаржуваного 
рішення не було в порядку ден-
ному, його вносили з голосу. Я 
вважаю, що рішення, прийняте 
4 серпня 2017 року, прийняте з 
порушенням Регламенту, Закону 
України  “Про доступ до публіч-
ної інформації”» – наполіг під 
час судового засідання позивач.

Але виконавчий комітет не 
погоджується з позовом у повно-
му обсязі. Представник міськви-
конкому Марія Дубчак зазначає: 
виконком – це колегіальний ор-
ган, тому навіть якщо хтось з чле-
нів виконкому проти, рішення 
все ж приймається більшістю го-
лосів. Щодо аргументів позивача, 
що міська влада не вповноважена 
давати дозволи на продаж алко-

голю, Марія Дубчак заперечує:
«Чинним законодавством пе-

редбачено право органів місце-
вого самоврядування забороня-
ти або обмежувати споживання 
та продаж, у тому числі – ал-
когольних і слабоалкогольних 
напоїв. Дійсно, рішення надало 
право реалізації слабоалкоголь-
них напоїв».

Як свідка позивач Микола 
Череднік запросив члена Жито-
мирського міськвиконкому Віру 
Гринишину, котра під час обгово-
рень виступала категорично про-
ти надання дозволу на торгівлю 
алкоголем. До речі, саме під час 
судового засідання і з’ясувалося, 
що у протоколі засідання ви-
конкому від 4 серпня поточного 
року є помилка. Оскільки згідно 
з ним усі посадовці підтримали 
дозвіл торгівлі, в той час як Віра 
Гринишина наполягла, що вона і 

ще кілька членів виконкому голо-
сували проти надання дозволу.

У результаті суд в обличчі 
судді Корольовського районного 
суду м. Житомира Костянтина 
Шалоти зважив усі докази та свід-
чення обох сторін і постановив 
у задоволенні позову Миколи 
Чередніка відмовити повністю.

«Однозначно я буду оскаржу-
вати це рішення, адже вважаю, 
що воно не є законним, виходить 
за повноваження виконавчого ко-
мітету і прийняте зі значними 
порушеннями як регламенту, так 
і національних законів. Цей про-
цес затягнеться, тому на День міс-
та у нас буде порушено закон про 
продаж алкоголю, і його будуть 
продавати в громадських місцях. 
Відповідальність за це лежить на 
міській владі», – прокоментував 
після засідання позивач Микола 
Череднік.

Алла Гетьман

Відтепер у кому-
нальному наземному 
транспорті прийма-
ються безконтактні 
картки. Наразі роз-
рахуватись за проїзд 
в електротранспорті 
зможуть власники 
картки VISA.

Проект реалізовується в рам-
ках «Електронного квитка» Жито-
мирської міської ради задля забез-
печення швидкої і зручної оплати 
проїзду без використання готівки.

Спеціальними стаціонар-
ними терміналами для при-
йому безконтактних платежів 
будуть обладнанні 110 міських 
тролейбусів, окрім того, опла-
ту банківською карткою та NFC 
пристроєм можна здійснити і на 
ручних терміналах кондуктора 
у всіх тролейбусах і трамваях на 
основних міських маршрутах.

«Житомир став першим міс-
том в Україні, де в наземному 

міському громадському тран-
спорті впроваджено безконтакт-
ний розрахунок банківською кар-
тою. Окрім того, ми сьогодні є 
серед лідерів не лише в Україні, 
а й у числі найпрогресивніших 
європейських міст», – наголосив 
міський голова Сергій Сухомлин.

Також очільник міста додав, 
що в подальшому відмовляться 
і від послуг кондукторів: «Поки 
ми не видамо всім пенсіонерам 
ці картки – працюватимуть кон-
дуктори».

За словами в.о голови регіону 
СНД і Південно-Східної Європи 
Дмитра Крепака, Visa – це най-

сучасніша система, яка вже є в 
Лондоні та трьох містах Чехії. 
Каже, що компанія пишається 
тим, що приєдналась до проек-
ту Житомирської міської ради 
«Електронний квиток» та допо-
могла доповнити систему оплати 
проїзду прийомом безконтакт-
них банківських карт.

Також у міському електро-
транспорті можна оплачувати 
проїзд безконтактними плас-
тиковими картками, які прода-
ються у пунктах продажу ТТУ. 
Оплата в комунальному електро-
транспорті здійснюватиметься за 
технологією PayPass.

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Круїз-контроль – 
допомога водію

Без круїз-контролю поїздки на ве-
ликі відстані були б нудними і стом-
люючими.

Цей пристрій підтримує постійну 
швидкість автомобіля, автоматично 
«додаючи газ» при зниженні швид-
кості руху і зменшуючи при її збіль-
шенні, (наприклад на спусках), без 
участі водія.

Найчастіше круїз-контроль вико-
ристовують під час руху трасами. З 
метою безпеки круїз-контроль від-
микається як тільки ви натискаєте на 
педаль гальм, і він стає неактивним 
при швидкості менше за 40 км/год. 
Система круїз-контролю має 5 кно-
пок, які розташовані на кермі: On 
(ввімкнути), Оff (вимкнути), Set/
Accel (встановити/збільшити), 
Resume (відновити), Coast (знизи-
ти) плюс педаль гальм, яка відмикає 
круїз-контроль. З кнопками ввімкну-
ти /вимкнутими все зрозуміло. При 
натисканні кнопки Set/Accet круїз-
контроль зафіксує швидкість руху 
на даний момент. При повторному 
натисканні швидкість збільшиться на 
2км/год. Якщо ви гальмували, то аби 
відновити втрачену швидкість, необ-
хідно натиснути кнопку Resume. Якщо 
тримати кнопку Coаst, то швидкість 
буде зменшуватись.

Розробляється новий круїз-конт-
роль адаптивного типу, який буде 
слідкувати за швидкістю руху авто-
мобіля, що рухається спереду і ко-
ригувати швидкість вашої машини, 
аби тримати безпечну відстань між 
ними. Такий круїз-контроль іще на-
зивають активним. (Традиційний кру-
їз-контроль називається пасивним). 
Дана можливість виникне завдяки 
встановленню радара і процесора 
сигналу. Активний круїз-контроль 
працює на швидкостях від 30 до 
200 км/год. І головна умова корис-
тування ним – руки на кермі, які в 
жодному разі не можна знімати, бо 
він відключиться. Є варіанти активно-
го круїз – контролю, коли автомобіль 
слідкує за шляховою розміткою і ру-
хається в межах полоси, а не шукає 
іншу машину. Система активного 
круїз-контролю створена для допо-
моги водіям і недопущення аварійної 
ситуації з автомобілем, який рухаєть-
ся спереду. І якщо система не встигає 
зменшити швидкість, то вона подає 
водієві сигнал натиснути на гальма і 
скерувати в бік. В передових систе-
мах активний круїз-контроль може 
здійснити самостійне гальмування 
без участі водія. Вивчайте, знайте і 
розумійте свого залізного «друга»!

КуточоК

ВоДІЯ
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Податок на уживані речі: 
хто і скільки має сплатити 
за продаж старих речей?

Анастасія Кузьмич

Українці обурені: 
виявляється, за про-
даж уживаних речей 
потрібно платити 
податок. Податків-
ці заспокоюють: ця 
норма не нова і діє в 
країні ще з 2004 року. 
Хто і скільки повинен 
платити за «старі-но-
ві» речі?

«У зв’язку з публікаціями у ЗМІ 
про нібито запроваджені новації 
щодо оподаткуванні доходів фі-
зичних осіб від продажу “вжива-
них” товарів ДФС повідомляє, що 
подібний порядок оподаткування 
отриманих громадянами доходів 
існує з самого початку запрова-
дження податку з доходів фізич-
них осіб (з 2004 року). Статтею 67 
Конституції України визначено, 
що кожен зобов'язаний сплачу-
вати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом. 
Оподаткування доходів фізичних 
осіб з 2011 року регулюється По-
датковим кодексом України», – 
йдеться у повідомленні Державної 
фіскальної служби України.

«Коли приймали Податковий 
кодекс, були палкі дискусії з цього 
приводу. У результаті отримані 
таким чином гроші віднесли до ка-
тегорії “інші доходи”. Але про це 
не знають не те що прості україн-
ці – навіть багато підприємців», – 
повідомив президент Українського 
аналітичного центру Олександр 
Охріменко. Починаючи з 2014 року 
до основного податку додався та-
кож військовий збір – 1,5%. Опо-
даткування військовим збором 
відбуватиметься до завершення 
реформи Збройних Сил України.

Хто має платити?
Якщо ви вирішили здати ста-

рий телефон або дитячий візок у 
комісійний магазин, то й він як 
посередник (юридична особа), 
є податковим агентом і повинен 
утримувати з виплачених людині 
коштів ПДФО і військовий збір. 
Крім того, повинен відбивати ін-
формацію про виплачені доходи і 
стягнуті збори в податкових звітах.

«Податковий агент, який нара-
ховує (виплачує, надає) оподатко-

вуваний дохід на користь платника 
податку, зобов’язаний утримувати 
податок із суми такого доходу за 
його рахунок. Особи, які відповідно 
до Кодексу мають статус податко-
вих агентів, зобов’язані своєчасно та 
повністю нараховувати, утримувати 
та сплачувати (перераховувати) до 
бюджету податок (військовий збір) з 
доходу, що виплачується на користь 
платника податку та оподаткову-
ється до або під час такої виплати 
за її рахунок і подавати у строки, 
встановлені Кодексом для подат-
кового кварталу, податковий роз-
рахунок суми доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників 
податку, а також суми утриманого 
з них податку до контролюючого 
органу за місцем свого розташуван-
ня», – пояснюють у ДФС.

При цьому операції з майном і 
грошима обов’язково виконуються 
за наявності документів: «Фізичні 
особи зобов’язані подавати інфор-
мацію про реєстраційний номер 
облікової картки юридичним і фі-
зичним особам, що виплачують 
їм доходи. Документи, пов’язані 
з проведенням операцій, які не 
мають реєстраційного номера об-
лікової картки платника подат-
ків або серії та номера паспорта, 
вважаються оформленими з по-
рушенням вимог законодавства».

«Але ж речі вже уживані!  
За них при покупці  
платити податок!»

Більшість громадян, почувши 
про необхідність платити податок, 
обурюються, мовляв, за ці речі вже 
платили податок – чому держава 
знову наживається?

Фіскали пояснюють: Податко-
вий Кодекс не містить окремого 
поняття «вживаних товарів». Нато-
мість, у ньому є поняття «товари» 
як матеріальні та нематеріальні 
активи і «продаж (реалізація) 
товарів» – будь-які операції, що 
здійснюються, які передбачають 
передачу прав власності на такі 
товари за плату або компенсацію 
незалежно від строків її надання.

«При цьому діяльність особи, 
що пов’язана з реалізацією това-
рів, спрямована на отримання 
доходу і проводиться такою осо-
бою самостійно та/або через свої 
відокремлені підрозділи, а також 
через будь-яку іншу особу, що діє 
на користь першої особи, зокрема 
за договорами комісії, доручен-
ня та агентськими договорами є 
господарською діяльністю», – ко-
ментує ДФС.

А як щодо ломбардів?
«У розумінні Кодексу лом-

бардна операція – операція, що 
здійснюється фізичною особою, 
з отримання коштів від юридич-
ної особи, що є фінансовою уста-
новою, згідно із законодавством 
України, під заставу товарів або 
валютних цінностей. Ломбардні 
операції є різновидом кредиту під 
заставу», – йдеться у повідомленні 
Державної фіскальної служби. З 
огляду на це до розрахунку опо-
датковуваного доходу громадяни-
на сума кредиту, забезпеченого 
заставою, на визначений строк і 
під проценти, не включається.

Отже, протягом строку дії від-
повідного договору основна сума 
кредиту, отриманого фізичною 
особою від ломбарду, не оподат-
ковується ПДФО та військовим 
збором. «Разом з тим, у разі не-
повернення грошових коштів у 
вигляді фінансового кредиту у 
термін, встановлений договором, 
сума такого кредиту включаєть-
ся податковим агентом до опо-
датковуваного доходу платника 
податку та оподатковується на 
загальних підставах. При цьому 
доходом фізичної особи є також 
сума різниці, яка розрахована та 
повернута платнику відповідно 
до законодавства», – застерігають 
податківці.

Що буде, якщо продавати 
речі через Інтернет,  
а не через «комісійки»?

Нині все більше людей здій-
снюють покупки, не виходячи з 
дому – чере мережу Інтернет. Не 
дивно, що й торгівля уживаними 
речами здебільшого перейшла 
з комісійних магазинів на різно-
манітні сайти. В такому випадку в 
питанні сплати податків значення 
має те, хто є покупцем.

«У разі якщо фізична особа 
продає такий товар юридичній 
особі або самозайнятій особі, 
або здійснює продаж за посе-
редництвом комісіонера, які у 
розумінні Кодексу є податковими 
агентами, то такі податкові агенти 
зобов’язані утримувати податок на 
доходи фізичних осіб за ставкою 
18% та військовий збір – 1,5%.

Якщо фізична особа продає 
такий товар іншій фізичній осо-
бі, то дохід, отриманий від такого 
продажу, включається до оподат-
ковуваного доходу фізичної осо-
би (продавця), який зобов’язаний 
подати податкову декларацію за 
наслідками звітного податкового 
року в якому відбувалася цей про-
даж, а також сплатити до бюджету 
податок на доходи фізичних осіб 
та військовий збір», – коментують 
у ДФС. Інше питання, що наразі 

ці процеси не відслідковуються, 
і якщо перевірити документацію 
в комісійних магазинах можна, то 
процеси купівлі-продажу через 
Інтернет – практично неможливо.

Варто відзначити, що у той же 
час не підлягають оподаткуван-
ню доходи, отримані фізособою 
за здачу вторсировини і побуто-
вих відходів, а також за продаж 
сільгосппродукції, вирощеної на 
власній земельній ділянці.

«Сума доходу, отримана плат-
ником податку за здані (продані) 
ним вторинну сировину, побутові 
відходи не включаються до опо-
датковуваного доходу платника 
податку – фізичної особи. Не опо-
датковуються податком на доходи 
фізичних осіб та військовим збо-
ром доходи, отримані від прода-
жу власної сільськогосподарської 
продукції, що вирощена, зібрана 
безпосередньо фізичною осо-
бою на її земельних ділянках», – 
роз’яснюють у ДФС.

Як бачимо, ніяких податкових 
нововведень протягом останньо-
го часу не відбувалося, і податок 
як був – так нікуди й не подівся. 
Водночас вносити чи ні інформа-
цію про свої доходи від продажу 
вживаних речей – особиста справа 
кожного. Чи упіймає вас ДФС «за 
руку» й чи покарає – питання, а от 
сплата податку – це вже, радше, 
справа совісті кожного.
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Менше черг, більше зручності: 
як держава реформує 
систему адмінпослуг?

Вклеїти фотокарт-
ку в паспорт, зареє-
струвати бізнес, про-
писатися в квартирі 
чи оформити право 
власності на май-
но – на все це людині 
потрібно витратити 
не один день і обі-
йти низку державних 
установ. Утім, наразі 
вирішити всі справи в 
одному місці дозволя-
ють центри надання 
адміністративних по-
слуг (ЦНАПи). Чи вда-
лося подолати бюро-
кратію і викоренити 
хабарництво та черги 
з їхньою появою? 

Центр громадського моні-
торингу та контролю проана-
лізував здобутки та прогалини 
реформи в сфері адмінпослуг.

Фокус на споживача
За даними Мінекономроз-

витку, на сьогодні в Україні на-

лічується 713 ЦНАПів, і їхня 
кількість зростає далі. Основ-
на мета так званих «прозорих» 
офісів – це доступний та зруч-
ний сервіс, який надається за 
принципом «єдиного вікна». Це 
означає, що громадяни можуть 
отримати в одному приміщенні 
весь спектр державних послуг: 
створити або ліквідувати ФОП, 
оформити земельну ділянку, 
отримати різні довідки, по-
дати документи на субсидію 
чи державну допомогу тощо. З 
2014 року у ЦНАПах можна на-
віть зареєструвати громадське 
об’єднання чи місцеву газету. 
Щоправда, не всюди, кожен 
центр має свій перелік послуг.

«Прийшов вклеїти фото в 
паспорт. Сестра розповіла про 
ЦНАП. Мінусів поки що не 
помітив. Серед плюсів – елек-
тронна черга. Ніяких сварок і 
штовханини з бабусями. Ніхто 
тобі не скаже, що ви місце не 
займали і вас тут не було, якщо 
відійти», – розповів Центру від-
відувач ЦНАПу Солом’янської 
райдержадміністрації в м. Ки-
єві Антон Марков-Глєбов. 

Також громадянам подоба-
ється некабінетна система, за 
якою людей приймають у від-
критому просторі, а не за зачи-
неними дверима, як було раніше. 
Підхід «усе на очах у клієнтів» 

унеможливлює хабарництво і 
сприяє прозорості процесу.

На думку відвідувачів, ще 
одна беззаперечна перевага та-
кого офісу – значна економія 
часу та зусиль.

«Я часто тут буваю, оскільки 
займаюся реєстрацією фізич-
них осіб-підприємців. Завдяки 
ЦНАПу це можна зробити за 
один візит. А витяг взагалі мож-
на одержати в електронному ви-
гляді в Інтернеті, не обов’язково 
повертатися до ЦНАПу, щоб 
забрати один папірець, – по-
ділилася враженнями бухгал-
тер Інна Водолазка. – Це дуже 
зручно. Було б чудово, якби ще 
податкова почала працювати в 
такому режимі».

 Вразливі точки  
«прозорих» офісів

За словами експерта Офі-
су реформи адміністратив-
них послуг Павла Остапенка, 
сьогодні в Україні щоквар-
тально з’являється близько 
10-15 ЦНАПів, однак їхнє утво-
рення до цього часу залишаєть-
ся хаотичним. Тож їм поки що 
не вдалося повністю вирішити 
проблему з чергами та швид-
ким обслуговуванням. Навіть у 
столиці люди скаржаться, що 
іноді в ЦНАПі доводиться про-

водити набагато більше часу, 
ніж розрекламовані 15 хвилин.

«Затишно, гарно, можна 
посидіти почекати з комфор-
том, але хотілося б, щоби це 
було все-таки швидше. Було б 
непогано збільшити кількість 
спеціалістів, які ведуть прийом, 
особливо за популярними на-
прямками», – зазначає клієнтка 
ЦНАПу Солом’янської райдер-
жадміністрації в м. Києві Окса-
на Басенко.

На думку експертів, роз-
виток ЦНАПів гальмують 
деякі державні інстанції, які 
борються за монополію у на-
данні низки послуг. Напри-
клад, 2015 року урядовці за-
конодавчо закріпили зміни, за 
якими «прозорі» офіси також 
отримали право приймати 
документи на виготовлення 
біометричних закордонних 
паспортів. Наразі це роблять 
лише 29 центрів, більшість із 
яких містяться в Києві. Одна з 
причин такої малої кількості – 
жорсткі технічні вимоги, які 
висуває Державна міграційна 
служба (ДМС) до ЦНАПів.

«Вартість обладнання, яке 
виставляє ДМС, – це триста 
тисяч гривень: комп’ютер, 
фотоапарати, плюс захище-
ний канал зв’язку – винятко-
во оптоволоконна лінія. А це 
означає, що треба багато часу, 
щоб провести всі ці канали до 
органів місцевого самовряду-
вання», – пояснює заступник 
голови правління Центру полі-
тико-правових реформ Віктор 
Тимощук.

Пришвидшити та оптимі-
зувати роботу інтегрованих 
офісів можна за допомогою 
сучасної техніки й електрон-
ного документообігу, якого 
так не вистачає в райцентрах. 
За словами заступника голови 
Державного агентства з питань 
електронного урядування Олек-
сія Вискуба, чимало ЦНАПів 
досі не мають необхідного про-
грамного забезпечення. Тож ба-
гато документів заповнюються 
письмово й передаються з рук 
у руки, що забирає додатковий 
час на обробку документів.

Що чекає на ЦНАПи  
в майбутньому?

Загалом експерти схвально 
оцінюють реформу адміні-
стративних послуг. Взаємодія 
деяких державних структур 

із ЦНАПами стала яскравим 
прикладом успішного співро-
бітництва. Йдеться, зокрема, 
про співпрацю з Держземагент-
ством (з 2015 року – Держгео-
кадастром). На думку Віктора 
Тимощука, до реорганізації ця 
установа вважалася однією з 
найкорумпованіших, грома-
дяни не могли без хабаря ані 
оформити земельну ділянку, 
ані отримати звичайну довідку. 
Утім, після інтеграції служби 
до системи ЦНАПів ситуація 
кардинально змінилася. І тепер, 
за даними Кабміну, Держгеока-
дастр є одним із найбільших 
джерел надходжень до місцевих 
бюджетів. Наприклад, за пер-
ше півріччя 2017 року земле- 
впорядники Миколаївщини за 
надані адміністративні послу-
ги спрямували до казни понад 
1,35 млн грн, а на Житомирщи-
ні ця сума сягає 1,8 млн грн.

Враховуючи такий позитив-
ний досвід, урядовці планують 
і надалі розширювати перелік 
послуг.  За словами посадовців, 
їх можна збільшити до 300, до-
давши, зокрема, і реєстрацію 
актів цивільного стану, а також 
автотранспортних засобів та 
оформлення посвідчень водія. 
Також у планах підвищувати 
стандарти сервісу. 

«Наша мета – не лише гео-
графічна доступність, а й ефек-
тивна організаційна структура 
і робочі процеси. Ми хочемо 
обмежити час очікування лю-
дини у центрі до 15 хвилин, і ще 
15 хвилин для надання послу-
ги», –  зауважив керівник Офісу 
реформи адміністративних пос- 
луг Володимир Семеніхін. 

На переконання Президента 
України, така форма взаємодії 
громадян із владними струк-
турами наближає Україну до 
Європи.

«Центри наданн я адмі-
ністративних послуг – це ще 
один наш рубіж у боротьбі з 
корупцією, ще один крок до 
того, щоб зробити життя лю-
дей кращим, щоб дати людям 
нагоду  переконатися, що си-
туація із владою змінюється 
на краще», – зазначив Петро 
Порошенко.

Мешканці багатьох міст 
України вже змогли перекона-
тись у перевагах ЦНАПів, і на 
сьогодні процес їхньої розбудо-
ви триває. А це означає подаль-
ший прогрес у взаємовідноси-
нах громадян та влади. 
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�� «Будівельник» (Граніт-
не) – «Фортуна» (Андрушів-
ка) – 5:2

�� «Мал» (Коростень) – 
«Звягель» (Новоград-Волин-

ський) – 2:1
�� «Полісся» (Городниця) – 

СК «Коростень» – 1:0
�� ФК «Бердичів» – «Поліс-

ся» (Ставки) – 0:2

Лише за два місяці 
після народження 
дитини відома укра-
їнська триатлетка 
Юлія Єлістратова 
знову повернулася на 
п’єдестал пошани. Не 
так давно житоми-
рянка стала другою на 
Кубку Хортиці.

По свою срібну медаль вона 
вийшла з малюком на руках. Але 
зупинятися на досягнутому молода 
мама не збирається – вже в цьому 
році вона планує зробити кілька 
міжнародних стартів.

«Природно, що з народженням 
малюка багато що змінилося в на-
шому житті, – розповідає Юлія 
Єлістратова. – Часто доводиться 
коригувати тренувальний графік, 
менше часу залишається на сон 
і відновлення. У той же час, сім’я 
мене надихає на нові досягнення, 
з’являються додаткові сили і енер-
гія! Відчутна допомога і підтримка 
чоловіка, мами, близьких, завдяки 
чому я можу тренуватися прак-
тично в звичному режимі. У сві-
товому спорті є безліч прикладів, 
коли спортсменки приходили до 
рекордів після народження дітей. 
У триатлоні для мене прикладом 
служить олімпійська чемпіонка 
і призер Нікола Спіріг, яка після 
народження сина зуміла взяти сріб-
ло в Ріо, а тепер, виховуючи ще й 
дочку, знову повернулася в спорт».

Також Юлія поділилася емо-
ціями від срібної медалі на Кубку 
Хортиці:

«В особистій гонці я була дру-
гою, але на даному етапі це срібло 
було для мене маленькою перемо-
гою. Рішення виступити на Кубку 
Хортиці я прийняла ще підчас ва-
гітності. Це рішення мені далося не-
легко, і спочатку було доволі туман-
ним. Однак я вважаю, що такі гонки 
дуже потрібні вже на початкових 
етапах підготовки для більш опера-
тивного і успішного повернення до 
”своїх результатів”. Таким чином я 

два роки тому, переборовши страх, 
вирішила виступити на Кубку Укра-
їни в Запоріжжі через 4 тижні після 
важкого падіння, і це дозволило 
мені відчувати себе набагато впев-
неніше двома тижнями пізніше на 
етапі Кубка Європи в Ризі. Я дуже 
рада тому, що в українському ка-
лендарі в зручні для мене терміни 
виявився Кубок Хортиці, виступ на 
якому став для мене кроком вперед 
до осінніх міжнародних змагань. 
Сам турнір у Білій Церкві тради-
ційно пройшов на вищому рівні, 
це один з моїх улюблених стартів».

У суботу, 2 вересня 
на спортивній базі 
«Спартак» у Жито-
мирі відбувся другий 
спортивно-оздоров-
чий фестиваль «По-
ліський дракон».

Організатором змагань став 
президент Житомирської фе-
дерації з веслування на човнах 
«Дракон» Дмитро Мороз, який і 
тренував усі команди.

У фестивалі взяли участь 
шість  коман д Житомира: 
«Z-Dragon», «Поліція», «Адре-
налін», «Fitness 2000-ОШВСМ», 
«Колос», «Ощадбанк». Вони 
змагалися на дистанціях 200 
та 500 метрів.

За результатами перегонів на 
дистанції 200 метрів перемогу 
здобула команда «Адреналін», 
друге місце посіла команда 

«Fitness 2000-ОШВСМ», третє – 
«Поліція».

Запекла боротьба була на дис-
танції 500 метрів, адже саме ця 
дистанція є вирішальною і має 
перевагу у визначенні володаря 
перехідного кубку фестивалю.

Переможцем на дистанції 
500 метрів і володарем перехід-
ного кубку фестивалю «Поліський 
дракон» стала команда «Fitness 
2000-ОШВСМ», друге місце по-
сіла команда «Адреналін», третє 
місце – «Поліція».

Житомирянка Юлія Єлістратова 
прокоментувала своє повернення 
у великий спорт після народження дитини

визначилися переможці змагань  
із веслування на «драконах» у Житомирі

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 11-й тур

�� «Технічний ліцей» (Чер-
няхів) – «Тетерів» (Чуднів) – 1:0

�� «Оріон» (Нова Борова) – 
«Україна» (Радовель) – 1:1

�� «Дангард» (Тетерівка) – 
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 2:3

�� «Зоря» (Врублівка) – «Ке-

рамік» (Баранівка) – 2:1
�� «Зоря-Енергія» (Рома-

нів) – «Авангард-2» (Новоград-
Волинський) – 1:1

�� «Звягель-2» (Новоград-
Волинськ ий) – «Полісся» 
(Олевськ) – 1:1

рос-Першість Житомирської 
області. 14-й тур

Турнірна таблиця станом на 2 вересня

Турнірна таблиця станом на 2 вересня

�� «Іскоростень» – «Явір» 
(Потіївка) – 3:3

�� «Граніт» (Черняхів) – 
«Тетерів» (Чуднів) – матч пе-
ренесено

�� «Аміко» (Андрушівка) – 
«Полісся» (Житомир) – 0:3

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Еней» (Рома-
нів) – 3:0

�� «Фанат» ( Пулини) – 
«Іршанськ» – 0:0

�� «Попільня» – «Берди-
чів» – 4:1

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 16 тур

Турнірна таблиця станом на 3 вересня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 15 11 3 1 35-9 36
2 «Іскоростень» 16 9 2 5 28-24 29
3 «Полісся» (Житомир) 16 8 5 3 21-9 29
4 «Тетерів» (Чуднів) 15 8 2 5 29-19 26
5 «Граніт» (Черняхів) 15 7 3 5 13-12 24
6 «Попільня» 16 6 5 5 14-14 23
7 «Явір» (Потіївка) 16 6 4 6 24-25 22
8 «Аміко» (Андрушівка) 16 5 6 5 13-14 21
9 «Іршанськ» 15 4 6 5 15-20 18

10 «Еней» (Романів) 16 3 4 9 7-16 13
11 «Бердичів» 16 2 3 11 16-31 9
12 «Фанат» (Пулини) 16 1 5 10 9-30 8

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Ставки) 10 8 0 2 21-6 24
2 «Полісся» (Городниця) 10 7 1 2 22-8 22
3 СК «Коростень» 10 6 1 3 18-9 19
4 «Мал» (Коростень) 10 6 1 3 13-13 19
5 «Будівельник» (Гранітне) 10 3 3 4 15-18 12
6 «Авангард» (Новоград-Вол.) 9 2 2 5 8-13 8
7 «Звягель» (Новоград-Вол.) 10 2 2 6 11-17 8
8 «Фортуна» (Андрушівка) 10 2 1 7 10-23 7
9 ФК «Бердичів» 9 1 3 8 7-18 6

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 14 12 0 2 40-13 36
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 14 11 1 2 40-13 34
3 «Полісся» (Олевськ) 14 8 2 4 25-19 26
4 «Зоря-Енергія» (Романів) 14 8 2 4 28-24 26
5 «Дангард» (Тетерівка) 14 7 2 5 24-22 23
6 «Керамік» (Баранівка) 14 7 0 7 43-24 21
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 14 6 3 5 26-21 21
8 «Оріон» (Нова-Борова) 14 3 4 7 14-25 13
9 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 14 3 2 9 14-41 11

10 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 14 3 3 8 15-23 9
11 «Україна» (Радовель) 14 2 3 9 17-37 9
12 «Зоря» (Врублівка) 14 2 2 10 13-37 8
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Як формуються міс-
цеві бюджети у рамках 
фінансової децентра-
лізації і які проекти 
можна реалізувати за 
отримані кошти, до-
слідив Центр громад-
ського моніторингу та 
контролю.

Мешканці села Бобриця на Ки-
ївщині об’єдналися, щоб перетвори-
ти засмічене село на зразкове місце 
проживання. Разом відремонтували 
дороги, налагодили вивезення сміт-
тя, посадили зелені газони в центрі, 
побудували парк скульптур і навіть 
велодоріжку. З початком фінансової 
децентралізації бюджет села зріс у 10 
разів, і в місцевих активістів з’явилося 
ще більше можливостей. У планах на 
майбутні 5 років – побудувати аж 18 
нових об’єктів інфраструктури. Зо-
крема, і красивої сучасної набережної.

Гроші – у місцевих 
скарбничках

За даними уряду, за 7 місяців 
цього року місцеві бюджети зросли 
на 24,9 млрд грн порівняно з мину-
лим роком і сягнули 102,8 млрд грн. 
При цьому бюджети 366 об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ) сягну-
ли 4,7 млрд грн, що на 39,8% вище, 
ніж минулого року. Зростання забез-
печує фінансова децентралізація, і 
тенденція до збільшення триватиме 
далі. Прогнозована сума на 2017 рік 
складає понад 170 млрд грн.

З 1 січня 2018 року до місцевих 
бюджетів буде надходити ще більше 
податків. Зокрема, законодавство 
передбачає такі надходження: 5% 
рентної плати за користування над-
рами для нафто- і газовидобування; 
100% єдиного податку від сільгосп-
виробників; 13,44% акцизного по-
датку з пального.

Крім того, у держбюджеті на 
2018 рік знову будуть заплановані 
міжбюджетні трансферти для об-
ластей, ОТГ і районів. Зокрема, з 
наступного року їх зможуть отри-
мати 1045 місцевих бюджетів, се-
ред них – 47 нових ОТГ, у яких ви-
бори відбулися цього року. Власне, 
вони зможуть отримати базову та 
додаткову дотації (на утримання 
шкіл, садочків та лікарень), а також 
компенсацію на податкові пільги зі 
сплати земельного податку. 

Як і раніше, місцевим бюдже-
там буде надана медична та освітня 

субвенції, причому обсяг останньої 
розраховуватиметься згідно з новою 
формулою. Важливим показником 
буде саме кількість учнів. Також пе-
редбачається субвенція на дороги 
з Державного дорожнього фонду.

«Сьогодні громади мають мож-
ливість працювати ефективно, дов-
гостроково планувати і реалізовува-
ти проекти, які покращують якість 
інфраструктури. Проте непокоїть 
питання ефективного використання 
коштів», – зауважив очільник Мін-
регіону Геннадій Зубко. Частина 
коштів залишається на казначей-
ських рахунках замість того, щоб 
матеріалізуватися у нові проекти 
та розширення послуг.

Нові дороги та сучасні лікарні
За даними Мінрегіону, кошти 

місцевих бюджетів в основному ви-
трачають на капітальний ремонт до-
ріг, громадський транспорт, ремонт 
та оснащення освітніх і медичних 
закладів, відкриття центрів надан-
ня адмінпослуг, будівництво житла, 
дитячих і спортивних майданчиків, 
центрів культури, зведення водогонів 
і сортувальних станцій сміття тощо.

Одним із останніх успішних 
прикладів ефективного використан-
ня коштів від фінансової децентра-
лізації є реконструкція та добудова 
Кіровоградської дитячої обласної 
лікарні, яка отримала статус багато-
профільного медзакладу ІІІ рівня.

«Більше 200 млн грн зібрали на 
будівельні роботи, реконструкцію і 
закупівлю нового обладнання. Чому 
це так важливо? Це не лише абсо-
лютно інші умови, інший вигляд 
обласної лікарні. Це і нові умови 
роботи лікаря, це і нове обладнання, 
починаючи від ультразвукової діа-
гностики і закінчуючи операційни-
ми», – зазначив Президент України 
Петро Порошенко на офіційному 
відкритті закладу.

За його словами, раніше місцеві 
бюджети були «касами з виплати 
зарплати», а сьогодні фінансова де-
централізація дозволяє місцевим 
керівникам реально турбуватися 
про розвиток міста чи села.

Для прикладу, у сусідній Дні-
пропетровській області власним 
коштом повністю відремонтовано 
дороги у трьох районах (Петро-
павлівському, Васильківському та 
Солонянському), також в області 
розпочато будівництво трьох нових 
дитячих садків, і триває робота над 
спорудженням 13 нових водогонів, 
які забезпечать водою ще 20 тисяч 
жителів області. Крім того, область 
фінансує створення об’їзної дороги 
навколо Дніпра.

Загалом, за даними Держста-
ту, за півроку в Україні було ви-
конано будівельних робіт на суму 
36 млрд грн. Це майже на 25% біль-
ше, ніж минулого року. На думку 
експертів, те, що громади можуть 
самі розпоряджатися своїми дохо-
дами, цьому дуже сприяє.

Ще більші можливості для 
ефективного використання коштів 
на місцях мають об’єднані тери-
торіальні громади. Сьогодні їхня 
кількість сягає 413 ОТГ, однак у повні 
бюджетними перевагами користу-
ються ті, що були створені раніше. 
Цього року міжбюджетні відносини 
із центральною владою мають 366 
ОТГ. Вони повністю самостійно роз-
поряджаються власними доходами 
і мають можливість за державний 
кошт оптимізувати школи й лікар-
ні, а також покращити свою інфра-
структуру. Мінрегіон уже погодив 
933 інфраструктурні проекти від ОТГ 
на загальну суму майже 792 млн грн. 
Але це лише половина від заплано-
ваної суми, й об’єднані громади ще 
мають час, щоб подати свої проекти 
й отримати на них гроші.

ОТГ – майданчик  
для інновацій та розвитку

Національним лідером за фінан-
совою спроможністю є Слобожан-
ська ОТГ, цьогорічний бюджет якої 

складає 262 млн грн. Тобто на одно-
го мешканця припадає 16 тис. грн 
бюджету. При цьому на утримання 
власного апарату ОТГ витрачає ре-
кордний мінімум – лише 3,6% від 
власного бюджету.

Більшість бюджету формують 
власні надходження громади. Освіт-
ня і медична субвенції складають 
близько 26 млн грн. Як розповіда-
ють експерти, суттєво збільшити 
бюджет громади можна за рахунок 
податків. Зокрема, якщо реєструва-
ти приватний бізнес у своєму селі, 
а не в столиці, або ж розробляти 
проекти, цікаві для інвесторів. 
Звісно, додають фахівці, для цього 
громаді потрібні ініціативні і вправ-
ні керівники. Тоді можливості для 
розвитку власної громади просто 
приголомшливі. Це не лише нові 
школи-лікарні-дороги, а й енерго-
ощадні проекти, нові технології та 
багато іншого. 

Згідно з опитуванням, про-
веденим у червні фондом «Демо-
кратичні ініціативи» та Центром 
Разумкова, 47% українців підтриму-
ють децентралізацію. Водночас 50% 
опитаних самі поки що не готові 
взяти участь в управлінні своїм міс-
том чи селом у випадку створення 
ОТГ. Таким правом хочуть скорис-
татися лише 37%.

«Це означає, що люди і досі самі 
не готові й не бачать можливостей 

впливати на місцеву владу, хоча 
реформа передбачала збільшен-
ня саме такого впливу і контролю 
над владою», – вважає директорка 
Фонду «Демократичні ініціативи» 
Ірина Бекешкіна.

Виправити цю ситуацію можна, 
але для цього потрібно більше роз-
повідати людям про суть реформи, 
а саме: покращення якості життя 
та спрощення доступу до послуг.

«Питання надання адміністра-
тивних послуг найкраще обгово-
рювати та вирішувати на нижчих 
рівнях. Люди можуть самостійно 
оцінити ці речі. Простіше впливати 
на рішення таких питань у невели-
кій громаді, ніж на національному 
рівні», – переконаний спеціальний 
посланник уряду ФРН з питань 
реформування України у галузях 
урядування та децентралізації Ґеорґ 
Мільбрадт.

Із кабінетів у Києві не видно, чи 
потрібен ремонт дороги у черні-
вецькому селі або ж чи достатньо 
обладнана лікарня у містечку на 
Дніпропетровщині. Однак це до-
бре видно місцевій владі. І якщо 
очільники у регіонах дбають про 
свою громаду, то використовують 
можливості фінансової децентралі-
зації на повну: асфальтують сільські 
дороги, будують нові дитячі садочки 
і майданчики, ремонтують школи 
й оновлюють лікарні. 

Шпаргалка із децентралізації: 
як ефективно розпоряджатися 
бюджетом
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Перше вересня: 
без скандалу таки не обійшлося!

Микола Корзун

Перше вересня 
традиційно вважа-
ється не лише святом 
для школярів і сту-
дентів, які  вируша-
ють у черговий «по-
хід» за знаннями. Це 
початок осені, пора 
збирання врожаїв не 
лише на ланах і ни-
вах, але й у ширшому 
розумінні. По суті, 
життя країни ожи-
ває після літніх від-
пусток і відпочинку,  
якими б умовними 
сьогодні  вони нам  
не здавалися.

Звісно, влада прагнула про-
демонструвати свою, якомога 
більшу турботу про дітей, про 
освітян, використовуючи свят-
кові «лінійки» та «дзвоники» для 
озвучування та демонстрації всі-
ляких успіхів. Вони, звичайно, 
присутні, адже саме на школу та 
освіту із бюджетів усіх рівнів що-
року витрачаються великі суми 
коштів. Щоправда, без гіркого 
осаду і так, щоб без скандалів, 
цьогорічний «першовересень» 
на Житомирщині не пройшов.

Корчацька «реформа»,  
чи наруга над людьми?

Найбільш резонансною по-
дією, яка вже сколихнула ін-
формаційний простір не лише 
Житомирщини, стала історія 
навколо початку нового навчаль-
ного року у селі Корчак Жито-
мирського району. Ще 12 квітня 
2017-го року сесія Тетерівської 
сільської ради ухвалила рішен-
ня про закриття школи у Кор-
чаку. Керівники новоутвореної 
Тетерівської громади розпочали 
освітянську реформу із закриття 
школи, у якій навчалося трохи 
більше сорока дітей. Цілком 
можливо, що утримувати таку 
школу в її колишньому «форма-
ті» було недоцільно із міркувань 
ефективного витрачання коштів. 
Проте громади кількох сіл, які 
споряджали дітей до Корчацької 
школи, висловили свою незго-
ду із варіантом реформування 

через цілковите закриття. Тим 
паче, що раніше керівники Тете-
рівської громади висловлювали 
цілком серйозні наміри передати 
шкільне приміщення для потреб 
католицького колегіуму. Тому 
люди не вірили, що влада  вирі-
шила закрити школу у Корчаку 
виключно із міркувань економії 
коштів і висловили своє бачення 
вирішення шкільної ситуації у 
селі, яке невпинно розвивається 
і щороку зростає новозбудовани-
ми оселями. Але влада вирішила 
по-своєму і вищезгадана квіт-
нева сесія Тетерівської сільради 
«поставила крапку» у питанні 
закриття школи у Корчаку. Про-
те громада думала інакше і од-
разу ж після завершення сесії 
висловила свій рішучий протест. 
Люди просто перекрили рух 
транспорту в напрямку Чуднова - 
Баранівки і тим самим показали 
серйозність своїх намірів. Потім 
була заява до суду, який невдовзі 
призупинив дію рішення сесії 
Тетерівської сільради. Чергове 
судове засідання у справі Кор-
чацької школи має відбутися 18 
вересня 2017 року, а до того часу 
школа мала працювати.

І тут розпочалися дива та 
сенсації. По-перше, всупереч 
рішенню суду керівники відді-
лу освіти Тетерівської громади 
вилучили особові справи учнів 
Корчацької школи. Напере-
додні 1 вересня в селах Корчак 
і Катеринівка були розвішені 
оголошення про підвіз дітей 
до Денишівської школи. Тобто, 
чиновники із Тетерівки дава-
ли зрозуміти людям, що дітей 
треба направляти до інших на-
вчальних закладів. Але люди, 
загартовані кількамісячним 
шкільним протистоянням із 
владою, не відправили дітей до 
інших шкіл. Першого вересня 
свято відбулося у Корчацькій 
школі. До школи прийшли пе-
дагоги, батьки і представники 
влади. Заступник голови Жи-
томирської районної ради Олег 
Білецький привітав зі святом 
не лише школярів, а ще біль-
ше батьківську та вчительську 
громаду. Причому, із наголо-
сом на тому, що не влада, а саме 
громада має найбільшу вагу у 
вирішенні найважливіших про-
блем села. А чиновники Тетерів-
ської сільради висловлювалися 
дуже дивно. Виходило так: свято 
відсвяткували у рідній школі, а 
далі – побачимо. Керівник відді-
лу освіти Тетерівської громади 
Віктор Весельський (який 1 ве-
ресня назвав себе виконуючим 
обов’язки директора Корчацької 

школи?) пообіцяв, що з поне-
ділка (4 вересня) заняття роз-
почнуться у звичному режимі. 
Але вже у понеділок у Корчаць-
кій школі провели лише один 
урок і дітей відправили додому. 
У вівторок ситуація ще більше 
загострилася, бо дітей взагалі 
не допускали до уроків, поси-
лаючись на те, що вони… не 
узгодили індивідуального гра-
фіку проведення занять. Тепер 
керувала школою інший дирек-
тор – Ольга Ярошовець, яка  ви-
кликала працівників поліції 
для відбору пояснень у батьків 
щодо їх небажання відправляти 
дітей до інших шкіл. Поліція 
змушена була реагувати і на 
звернення батьків із Корчака, 
які скаржилися на справжній 
«безпредєл», що розпочався 
у Корчацькій школі. Загалом, 
у Корчаку новий навчальний 
рік ознаменований грандіоз-
ним скандалом, який може зне-
славити Житомирщину на всю 
країну. І не допоможуть владі 
ані медіатеки від благодійного 
фонду Марини Порошенко, ані 
подарунки від губернатора Іго-
ря Гундича та голови облради 
Володимира Ширми.

У Бердичівському 
медколеджі тепер 
«править бал»  
аж цілий полковник

Варто зауважити, що голова 
Житомирської облради Володи-
мир Ширма може стати учасни-
ком не менш скандальної історії, 
яка розгортається у Бердичеві. 
Як відомо, 6 квітня 2017 року об-
ласна рада звільнила директора 
Бердичівського медичного коле-
джу Володимира Клименюка. 
Без будь-яких причин і підстав, 
бо вже за місяць,  у червні 2017-го, 
суд поновив Клименюка на поса-
ді директора медичного коледжу. 
Більше того, до обласної ради 
із того часу надійшло аж три (!) 
подання щодо необхідності ви-
конання судового рішення сто-
совно поновлення Володимира 
Клименюка на роботі. Але керів-
ництво Житомирської обласної 
ради робить вигляд, ніби нічого 
важливого не сталося і поновлю-
вати директора Бердичівського 
медичного коледжу не збира-
ється. Більше того, чи не вперше 
в історії вітчизняного місцевого 
самоврядування, у Житомирі під 
час сесії Житомирської обласної 
ради на голосування винесене 
питання про підтримку (чи не 
підтримку) депутатами рішення 
суду(!) Варто сказати, що за таких 

умов своє слово у сесійній залі 
мали б сказати представники 
прокуратури. Адже у залі від-
бувалась очевидна наруга над за-
коном. Проте голосу прокурора 
у залі Житомирської обласної 
ради вже давно ніхто не чує, а 
депутати фактично проігнору-
вали голосування у заздалегідь 
абсурдній ситуації.

У той же час, поки звільне-
ний директор Бердичівського 
медичного коледжу відстоював 
свої права у судах, у стінах са-
мого Бердичівського медичного 
коледжу відбувалися дивні події. 
Поспіхом знайдена у квітні 2017 
року викладач Житомирського 
інституту медсестринства Ва-
лентина Копетчук не змогла за-
триматись на посаді директора 
Бердичівського медичного ко-
леджу більше двох тижнів. Уже 
у травні керівництво Житомир-
ської обласної ради (також у «по-
жежному порядку») знаходить 
ще одного кандидата на посаду 
директора Бердичівського ко-
леджу. Тепер медичний коледж 
очолив В’ячеслав Шевченко – під-
полковник міліції і колишній 
працівник пенітенціарної сис-
теми у Житомирі. Звісно, у пана 
Шевченка немає й натяку на пе-
дагогічну освіту, але про це у ка-
бінетах Житомирської обласної 
ради ніхто не думав. Дуже схоже 
на те, що керівництво області хо-
тіло знайти для Бердичівського 
медичного  коледжу так званого 
«кризового менеджера», який 
зміг би «вправити мізки» колек-
тиву, що горою стояв за свого 
колишнього керівника. І попри 
те, що губернатор Житомир-
щини Ігор Гундич у розмові із 
представниками педколективу 

Бердичівського  медколеджу 
пообіцяв «нікого не звільняти 
та не вчиняти репресій», «пені-
тенціарний полковник» таки не 
втримався від хвилі звільнення  
групи працівників і педагогів. 
Навіть голова студентської проф-
спілки потрапила під хвилю 
звільнення. І сталося це якраз 
напередодні нового навчально-
го року, коли людям уже нема 
куди йти і шукати викладаць-
кої роботи, бо ж, відомо, що усі 
кадрові питання у навчальних 
закладах вирішуються набагато 
раніше. Варто зауважити, що ко-
лишній міліціонер вирішив, що 
медичним навчальним закладом 
самотужки керувати складно, 
а тому знайшов собі підмогу в 
особі Наталії Педоренко. Вона 
прибула до Бердичева із Вінни-
ці  і одразу посіла новостворе-
ну під себе посаду 1-го «зама» 
директора коледжу. Тому, що 
пані Наталія раніше працювала 
спеціалістом у аграрному вузі, а 
ще раніше – у школі для дітей 
із вадами розвитку, у Житомир-
ській обласній раді не здивува-
лись. Для них головне – Воло-
димира Клименюка звільнено, 
а далі – як буде, так і буде. А те, 
що навчальний заклад, який мав 
достатньо потужні рейтинги на-
віть у всеукраїнських масштабах, 
«валиться» прямо на очах, нікого 
особливо не цікавить. Звісно, є 
надія, що судове рішення щодо 
поновлення Володимира Кли-
менюка на посаді директора ко-
леджу, зрештою буде виконане, 
адже не може Житомирська об-
ласна рада та її керівники довго 
і вперто ігнорувати вимоги зако-
ну. Втім, хіба після того, що ста-
лося, чомусь можна дивуватися?
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При динамічному роз-
витку наших міст усе 
більше городян надають 
перевагу проживанню в 
приватному заміському 
будинку. Комфортне жит-
тя в такому будинку про-
сто неможливо уявити без 
наявності в ньому холод-
ної і гарячої води. 

Водопостачання приватного будинку 
своїми руками – завдання, яке під силу 
будь-якому чоловіку, навіть якщо йому 
не доводилося ніколи раніше займатися 
такими справами.

Для нормального забезпечення бу-

динку водою в трубопроводі має бути 
необхідний тиск. Для створення такого 
тиску можна використовувати водона-
пірний бак, розміщений на горищі, або 
невелику герметичну ємність з одним 
вхідним отвором для підключення до 
системи. В колодязі або свердловині 
встановлюється водозабірник, який має 
фільтруючу сітку і зворотний клапан. 
Вода подається до водопроводу насосом, 
який повинен вмикатися і вимикатися 
в автоматичному режимі.

Принцип дії дуже простий: вода на-
сосом подається в систему, в ємності 
підвищується рівень води, при цьому 
повітря, що знаходиться в ємності над 
водою, створює необхідний тиск у сис-
темі, а зворотний клапан не дозволяє 
втратити цей тиск.

Існує два варіанти підведення води 
до приватного будинку:

– підключення до центральної мере-
жі водопостачання;

– автономне водопостачання з кри-
ниці, свердловини або водозабір з від-
критих водойм.

Підключення  
до центральної мережі 
водопостачання

Якщо обрано цей вид підключення, 
необхідно звернутися до місцевої ко-
мунальної організації, що обслуговує 
центральні мережі водопроводу. Ця ор-
ганізація видасть дозвіл на підключен-
ня з зазначенням необхідних технічних 
умов здійснення, в яких буде визначена 
точка підключення, схема виконання 
приєднання, зазначені глибина відводу, 
величина напору води і додано кошторис 
на виконання робіт.

Після отримання дозволу здійсню-
ється підведення водопроводу і трубна 
розводка по будинку (найчастіше врізку 
і підводку експлуатаційники залишають 
за собою).

При всій простоті першого варіанту, 
навіть якщо поблизу будинку проходить 
магістральний водопровід, він має ряд 
недоліків:

– низька якість води (для знезара-
ження води використовується хлор, на-
явність іржі, що надходить з труб магі-
стрального водопроводу);

– нерівномірність водопостачання, 
викликана плановими відключеннями 
і різного роду несправностями;

– постійна оплата за витрачену воду.

Автономне водопостачання
Багато селищ, навіть якщо знаходять-

ся поблизу міської межі, не обладнані 

ЯК ПРОВЕСТИ ВОДУ 
в приватний будинок 
з колодязя або свердловини

м. ЖИТОМИР, вул. ПАРАДЖАНОВА, 65
тел.: 0970122551



13 Середа, 6 вересня 2017www.20minut.ua

центральним водопостачанням. У цьому 
випадку єдиним виходом є автоном-
не водопостачання будинку. Джерелом 
отримання води може бути колодязь 
або свердловина. Здійснення водозабо-
ру з відкритих джерел (річка, ставок, 
джерело) може бути застосоване лише 
для технічних потреб і поливу зелених 
насаджень (для пиття та приготування 
їжі така вода непридатна).

Колодязь
Найкраще споруджувати колодязь із 

залізобетонних кілець заводського ви-
готовлення. Термін експлуатації такого 
колодязя – понад 50 років, а глибина 
може досягати до 20 метрів. При невели-
ких глибинах може використовуватися 
бутовий камінь, керамічна цегла, дріб-
ноштучні бетонні блоки і обкоровані 
колоди діаметром більше 12 см з сосни, 
дуба або модрини.

Зверніть увагу! Колодязь повинен 
розташовуватися не ближче ніж за 50 
метрів від джерел забруднення і 5 метрів 
від будинку.

Орієнтиром для визначення про-
ходження водоносного шару можуть 
слугувати колодязі на сусідніх ділянках, 
але надійніше буде для цього запро-
сити гарного фахівця з спеціалізованої 
організації.

Від колодязя до будинку викопується 
траншея для підведення води глибиною 
нижче межі промерзання грунтів (для 
конкретного району вказується у СНіП, 
для середньої смуги це близько 1,4 м). У 
траншею з ухилом у бік колодязя укла-
дається металева, пластикова або мета-
лопластикова труба діаметром 32 мм. 
Нахил необхідний, щоб вода не стояла 
в трубі. Один кінець труби заводиться 
до підвалу будинку, а інший опускається 
в колодязь через спеціально пробитий 
отвір у другому від верху кільці на гли-
бину приблизно 30 см від дна.

Введення в будинок краще виконати 
під подушкою фундаменту. При будівниц- 
тві будинку з глибоким підвалом для 
зовнішнього введення в тілі фундаменту 
необхідно залишити отвір. Зазвичай для 
цього у фундамент закладається сталева 
дводюймова труба. Такий патрубок та-

кож убереже від можливих деформацій у 
процесі усадки будинку. Металева труба 
для запобігання корозії обмазується 
бітумною мастикою. За необхідності 
трубу можна утеплити.

Навколо готового колодязя для 
запобігання потрапляння до неї по-
верхневих вод необхідно влаштуван-
ня глиняного замка. Над криницею 
для захисту від атмосферних опадів 
можна спорудити оригінальний буди-
ночок, який прикрасить присадибну 
територію або використовувати просту 
дерев’яну кришку.

Свердловина
Для водопостачання будинку можна 

застосувати свердловини двох видів:
Свердловина на піщаному горизонті. 

Свердловина буриться глибиною до 30 м 
з досягненням водоносного шару піску. 
Потім свердловина зміцнюється тру-
бами, на дні влаштовується гравійний 
фільтр і опускається погружной насос. 
Якість отриманої води зі свердловини 
краще, ніж із колодязя, а потреба ви-
трат часу і коштів невелика. Але такі 
свердловини недовговічні (5-10 років) і 
мають невеликий водний запас. Сверд-
ловина досить швидко замулюється, 
що призводить до необхідності ї ї пе-
ріодичного очищення і прокачування.

Артезіанська свердловина. Така 
свердловина буриться на велику гли-
бину в кілька сот метрів. Вона має ве-
ликий запас води високої якості, не за-
мулюється, не пересихає, довговічна і не 
потребує обладнання для подачі води. 
Мабуть, єдиним недоліком таких сверд-
ловин є досить висока вартість бурових 
робіт. Та оскільки одна свердловина 
легко забезпечить водою мінімум 2-3 
будинки, можна об’єднатися з сусідами, 
поділивши витрати на всіх.

Свердловини бурять на відстані 3 
метри від будинку або, до початку бу-
дівництва, безпосередньо під ним. Нав-
коло готової свердловини необхідно 
виконати бетонне вимощення.

Зверніть увагу! Після того як дже-
рело водозабору готове, необхідно ви-
конати у спеціалізованій лабораторії 
аналіз води.

Вибір насосу
Основним елементом будь-якого водо-

проводу є насос. У продажу представлено 
безліч різних моделей насосів як вітчиз-
няного, так і імпортного виробництва.

Для здійснення водопостачання за-
стосовуються насоси двох видів:

Поверхневі насоси. Насоси не занурю-
ються в джерело водозабору, а висмокту-
ють з нього воду. Це автоматичні насосні 
станції, які оснащені гідроакумулятором 
(сталевою посудиною з внутрішньою 
мембраною у вигляді еластичної колби) і 
реле тиску. Вони в автоматичному режимі 
підтримують тиск в системі водопоста-
чання, в разі необхідності вмикаючи і 
вимикаючи насос. Але при масі «плюсів» 
ці станції не можуть здійснити підйом 
води з великих глибин (більше 9 м).

Занурювальні насоси. Насоси тако-
го типу занурюються безпосередньо у 
джерело водозабору, підйом води можна 
здійснювати з глибини більш ніж 300 
метрів. Для здійснення таких самих функ-
цій, що й поверхневі побутові насосні 
станції, насоси обладнані автоматикою, 
яка встановлюється в будинку.

Обсяг водонапірного бака визнача-
ється з розрахунку витрати води 50 л на 
добу на кожну людину, що проживає в 
будинку. Окрім того, в ньому повинен 
бути постійний запас води, достатній для 
10-хвилинного гасіння можливої пожежі.

Зверніть увагу! Відстань від бака до 
перекриття будинку має бути не менше 
60 см, до інших елементів будинку – не 
менше 70 см, а з боку установки поплав-
кового клапана – не менше 100.

При застосуванні гідроакумулятора 
його обсяг розраховується з потреби води 
20 л на кожен планований кран.

Для розведення системи по будинку 
можна використовувати металопласти-
кові, пластикові або оцинковані труби.

Для отримання гарячої води вста-
новлюється проточний або бойлерний 
водонагрівач.

Водопостачання приватного будинку 
багато в чому залежить від фінансових 
можливостей. Але в будь-якому випадку 
вартість робіт, виконаних самостійно, 
буде значно нижче, ніж замовлення в 
спеціалізованій організації. А результат 
порадує усіх домочадців і принесе вико-
навцю багато приємних хвилин.

Корисно
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вилкул: все здравомыслящие люди должны 
объединиться, чтобы не дать этому составу 
рады разрушить страну окончательно

Консультує Міністр юстиції

Сопредседатель 
фракции «Оппозици-
онного Блока» в пар-
ламенте Александр 
Вилкул прокомменти-
ровал начало осенней 
работы Верховной 
Рады.

На своей странице в Фейсбук он 
написал: «Сегодня Рада начала ра-
боту. Народ хочет мира, выбраться 
из нищеты и снижения тарифов. 
Власть – наживаться на войне и 
распродать землю. Чья возьмет?».

Он подчеркнул, что «Оппози-

ционный Блок» подал в Раду па-
кет законопроектов о поддержке 
промышленности в рамках «Но-
вой Индустриализации» для того, 
чтобы обеспечить рост зарплат и 
пенсий. Кроме того, «Оппоблок» 
выступает категорически против 
пенсионной реформы, которая за 
счет увеличения страхового стажа 
фактически увеличивает срок вы-
хода людей на пенсию.

«Мы также против так называе-
мых “реформ“ образования и здра-
воохранения, которые фактически 
их уничтожают. Также мы не будем 
голосовать за земельную реформу.

Мы готовы голосовать за за-
конопроекты, которые обеспечат 
восстановление мира в рамках 

Минских соглашений и будем 
требовать, чтобы парламент пре-
кратил политические игрища и 
начал принимать законы для за-
щиты людей», – отметил он.

Напомним, что в поддержку 
законопроектов и требований 
«Оппозиционного Блока» по-
ставили свои подписи более 700 
тысяч украинцев.

«Люди очень недовольны 
тем, что происходит в стране. А 
осень – самая взрывоопасная пора 
политического года в Украине. Все 
здравомыслящие люди должны 
объединиться, чтобы не дать это-
му составу Верховной Рады раз-
рушить страну окончательно», – 
подчеркнул Вилкул.

�� Що таке субсидія?
Субсидія – це адресна допо-

мога, яка надається для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. Субсидія є 
безповоротною і її отримання не 
тягне за собою зміни форми влас-
ності житла.

Субсидія на придбання твер-
дого та рідкого пічного побутового 
палива призначається у разі, коли 
житлове приміщення не забез-
печується електро-, тепло- або 
газопостачанням для опалення.

Якщо для опалення житлового 
приміщення одночасно викорис-
товується теплова енергія та/або 
природний газ та/або електрое-
нергія, субсидія надається тільки 
на один вид палива.

�� Хто має право на субси-
дію?

• Одна із зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будин-
ку) осіб.

• Особа, яка не зареєстро-
вана, але фактично проживає у 
приміщенні на підставі договору 
найму (оренди) житла, якщо їй 
нараховується плата за житлово-
комунальні послуги.

• Індивідуальні забудовники, 
будинки яких не прийняті в екс-
плуатацію.

• Неповнолітні, які залиши-
лись без батьківської опіки за зая-
вою опікуна (піклувальника).

�� Куди звернутися, щоб 
отримати субсидію?

Призначення субсидій і контр-
оль за їх цільовим використанням 
здійснюється структурними під-
розділами з питань соціального 
захисту населення.

У сільській місцевості прий-
мання заяв з необхідними до-
кументами здійснюють уповно-
важені особи, які визначаються 
виконавчими органами сільських 
і селищних рад.

�� Які умови призначення 
субсидії?

Субсидія розраховується, ви-
ходячи з кількості зареєстрованих 
осіб або осіб, які фактично про-
живають в приміщенні.

У разі коли не всі, хто зареє-
стрований в оселі, проживає в ній, 
субсидія розраховується на осіб, 
які фактично живуть у приміщен-
ні на підставі рішення районної 
держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної ради або 
утвореної ними комісії.

У разі відсутності документів, 
які підтверджують тимчасову від-
сутність зареєстрованих осіб, рі-
шення приймається на підставі 

актів обстеження матеріально-по-
бутових умов.

�� Які документи потрібні 
для отримання субсидії?

• Заява про призначення жит-
лової субсидії та декларація про до-
ходи і витрати осіб, які звернулися 
за призначенням житлової субсидії.

• Довідки про доходи (у разі 
зазначення в декларації інших 
отриманих доходів, інформація 
про які відсутня у Державній 
фіскальній службі, Пенсійному 
фонді України, фондах соціаль-
ного страхування, і відповідно 
до законодавства не може бути 
отримана за запитом структурно-
го підрозділу з питань соціального 
захисту населення).

• Договір найму (оренди) жит-
ла (за наявності).

Документи можуть бути 
надані поштою, у електронній 
формі через сайт Мінсоцполіти-
ки (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), 
особисто.

�� Чи довго чекати відпові-
ді, і як довго діє субсидія?

Рішення про призначення 
субсидії або відмова приймається 
протягом 10 днів після подання 
заяви та отримання відомостей 
щодо доходів заявника, складу 
зареєстрованих у житлових при-
міщеннях осіб, забезпеченості 
громадян житловою площею та 
комунальними послугами тощо.

Субсидія призначається з міся-
ця звернення за її призначенням 
до дати закінчення опалювального 
сезону, але не більше ніж на 12 
місяців, і розраховується:

• на неопалювальний сезон –  
з 1 травня по 30 вересня;

• на опалювальний сезон –  
з 1 жовтня по 30 квітня.

�� В яких випадках надання 
субсидії можуть припинити?

• За поданням житлово-екс-
плуатаційних організацій, жит-
лово-будівельних (житлових) коо-
перативів, об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку та 
організацій, що надають жит-
лово-комунальні послуги, якщо 
громадянин не сплачує вартість 
фактично спожитої послуги з ура-
хуванням розміру призначеної 
субсидії, за винятком випадків, 
пов’язаних із затримкою зарплати 
чи пенсії, що підтверджується від-
повідними документами.

• У разі отримання інформації 
про збільшення чисельності за-
реєстрованих у житловому при-
міщенні осіб.

• У разі переїзду сім’ї в іншу 
місцевість.

• Якщо під час вибіркового 
обстеження матеріально-побу-
тових умов соціальним інспекто-
ром виявлено ознаки порушення 
норм законодавства щодо при-
значення субсидії.

• За заявою уповноваженого 
власника (співвласника) житла, 
наймача житла у державному та 
громадському житловому фонді, 
члена житлово-будівельного коо-
перативу, власника (співвласника) 
житлового приміщення.

• Якщо громадянин приховав 
або свідомо подав недостовірні 
дані, зокрема про доходи та май-
новий стан.

У разі коли через несплату 
громадянином спожитої послуги 
надання субсидії припинено, гро-
мадянин набуває право на її при-
значення на наступний період після 
подання документів, які підтвер-
джують погашення заборгованості.

�� Куди звертатися, щоб 
отримати детальну консуль-
тацію?

За детальною інформацією 
звертайтеся до органів з питань 
соціального захисту населення за 
місцем реєстрації.

Читачі газети «20 хвилин» можуть 
задати свої питання Міністру юстиції 
Павлу Петренку. Ви можете надсилати 
ваші запитання на електронну адресу: 

da.kirdoda@gmail.com або поштою: місто 
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,

газета «20 хвилин», 10014

Вітаю Вас, пане 
Міністре! Зараз багато 
по телевізору говорять 
про субсидії та й так 
межи людьми ходять 
чутки, що будуть від-
міняти і забирати, а ті, 
хто не оформив, більше 
не зможуть оформити. 
Поясність нам таку річ: 
чи зможуть ті, хто ще 
не отримав субсидію, її 
отримати і у кого ма-
ють право її забрати.

Олександра 
Блюхер-Саєнко
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Сергей Форест

Недавно 
журналисты жито-
мирского сайта «20 
хвилин» по пригла-
шению Митрополита 
Житомирского и Но-
воград - Волынского 
Никодима побывали в 
резиденции Владыки 
и взяли у него интер-
вью в связи с прошед-
шим празднеством в 
Украине – Днём кре-
щения Киевской Руси.

�� В день крещения Киев-
ской Руси Митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий  
благословил всех верующих 
молитвой «Отче наш» и на-
род миром. Тысячи и тысячи 
верующих приняли участие  в 
крестном ходе и в молитве за 
мир. Как Житомирская епар-
хия приняла участие в этом 
празднестве?

– В этот день мы собрались в 
столице, можно сказать, в колыбе-
ли нашей святой земли, в нашей 
столице, в стольном граде Киеве, 
в большой святыне – Киево-Пе-
черской Лавре. Но перед этим 
состоялся традиционно большой 
крестный ход от Владимирской 
горки, где на холме находится па-
мятник князю Владимиру. Тысячи 
верующих собрались у подножья 
памятника и после торжествен-
ного молебна мы просили Бога о 
мире в нашем государстве, о боль-
ших достижениях и о том, чтобы 
Господь дал мир нашим будущим 
поколениям.

Собрались люди с разных угол-
ков земли. Были также представи-
тели епископатов из оккупирован-
ных территорий, которые также 
молятся за нашу страну.

Возвращаясь, наша житомир-
ская епархия непосредственно 
приняла участие в организации 
людей, паломников. К нам об-
ращалось много верующих, что-
бы мы организовали Крестный 
ход к Киево-Печерской Лавре. В 
прошлом году, когда проходил 
крестный ход, тысячи людей с 
благословения Предстоятеля от 
нашей епархии принимали уча-
стие в торжествах.

От нашей епархии было от-

правлено десять автобусов, и много 
людей поехало «своим ходом».

Со всех монастырей были соб-
раны иконы Божией матери, но 
главная святыня – это наш народ, 
который мы должны беречь.

Суммируя, хотелось бы сказать, 
что наши миряне, паломники из 
житомирской земли приняли уча-
стие в этом событии и получили 
большой духовный подъем от мо-
литв, которые в большом океане 
человеческой любви проходили 
в Киево-Печерской Лавре.

�� Владыка, 28 июля Вы 
были удостоены сана митро-
полита. Что Вы почувствовали 
в ту минуту?

– Да, Блаженнейший Онуф-
рий удостоил меня этого высоко-
го звания, и я горжусь этим. Это 
не мои заслуги, если бы не было 
житомирской епархии, простых 
людей, нашей духовной православ-
ной семьи, никогда ни Блаженней-
ший, ни епископат не удостоили 
бы меня этой высокой награды.

Впервые это историческое со-
бытие в нашем граде Житомире.

Мы знаем, что житомирская 
епархия – самая древняя епар-
хия всего православного мира, 
она была создана в 1795 году от 
Винницкой епархии, как викар-
ная епархия и был назначен викар-
ный епископ, а  в 1799 году была 
создана Волынско-Житомирская 
епархия. С этого времени с конца 
18 столетия менялся территори-
альный строй, и я являюсь 39-м 
епископом. Впервые нашей епар-
хией  руководит митрополит, и 
прихожане очень хорошо это вос-
приняли, радуются этому.

В тот момент, что можно ска-
зать: переживание, страх, что го-
сподь возложил на меня что-то 
большее… Как миряне говорят, 
каким-то авансом… Главное, по-
строить храм в наших душах. Я 
благодарен Богу и людям. Это 
не моя награда, это награда всех 
нас. Поэтому я говорю во время 
службы, когда Блаженнейший 
надевал на меня белый клобук 28 
июля, я чувствовал трепет, откуда 
у меня столько сил и что я должен 
сделать, чтобы оправдать этот вы-
сокий сан.

�� Недавно в Житомире был 
арестован журналист Василий 
Муравицкий. Что Вы об этом 
думаете?

– С недавних пор, мы это знаем, 
изменился ход мыслей и взгляды 
нашего народа в связи с событи-
ями в 2013 - 2014 годах, когда на 
Майдан вышли люди, чтобы от-
стоять свою свободу, свою честь, 
свое достоинство, изменить свою 

жизнь к лучшему, чтобы пойти 
европейским путем. Церковь не 
была против, церковь молилась, 
у церкви есть своя миссия. Плохо, 
когда церковь переплетается с госу-
дарственными деятелями, и плохо, 
когда церковь расходится. Должна 
быть выдержана параллель.

В действительности мы под-
держиваем свой народ молитвой, 
чтобы не было братоубийственной 
войны, чтобы агрессия и злость 
прекратились. Мы видим, что раз-
делился наш народ в отношении 
строительства нашего государства. 
Восток имеет свое мнение, запад – 
свое. В нашей стране есть законы, 
есть конституция, по которым мы 
должны  жить.

Я от себя скажу, что  такое сво-
бода: это иметь право свободно 
говорить, свободно молиться. Если 
есть факты, доказательная база, 
человек должен отвечать, если фак-
тов и доказательств  нет, нечего 
наговаривать. Много было клеветы 
и на нашу церковь, и приходили 
к нам представители соответству-
ющих служб, и даже журналисты 
говорили, что наши священники 
поддерживали сепаратистов, под-
держивают боевиков, я им говорю, 
дорогие, приведите мне этого свя-
щенника, я его запрещу, отлучу от 
церкви. Он должен молиться Богу, 
а не вмешиваться в политические 
дела и этого не было. Каждый че-
ловек  имеет право свободно вы-
сказать свое мнение.

И те же журналисты, которые 
арестованы… суд должен решить, 
виноваты они или не виноваты. 
Конечно, хотелось бы, чтобы мы 
имели свободу вероисповедания 
как в любой европейской стране 
или той же Америке, где человек 
имеет свободу вероисповедания, 
свободу слова.

�� Владыка, в последнее 
время Украинская Православ-
ная церковь подвергается го-
нениям. Время от времени 
идет захват церквей. Недавно 
определенными политсилами 
были внесены законопроекты 
(депутатами от «Самопомочі», 
«Народного фронта», «БПП» 
4511, 4128.) Прокомментируйте, 
пожалуйста.

– Были в Верховной Раде, в ко-
миссиях эти два законопроекта 
и даже хотели вносить их на рас-
смотрение. Мы эти законопроек-
ты называем антицерковными, 
антигосударственными, которые 
могут ускорить раскол и развал 
общества на много частей. Значит, 
существует партия людей, которые 
направлены на уничтожение УПЦ 
и несут угрозу в целом обществу.

У государства есть свой путь, и 
есть много моментов, над которы-
ми нужно работать и депутатам. 
Пусть они делают свою работу, и 
наши люди заживут по настояще-
му, когда вернут Крым, когда под-
нимется экономика и будет мир, 
когда выгонят агрессора, когда за-
живут пенсионеры, и учителя бу-
дут получать достойную зарплату, 
и будут работать в радость, пусть 
бы и депутаты потом помогли с 
какими-то законопроектами, ко-
торые будут урегулировать те или 
иные конфликты.

На территории своей епархии 
я также пережил несколько мо-
ментов, связанных с агрессией. Но 
наши люди определились, куда хо-
дить, где им молиться. Комменти-
рую эти два законопроекта. Один 
из них дает право Министерству 
культуры назначать епископат, ду-
ховенство той или иной парафии, 
но таких гонений не было даже во 
времена Советского Союза. При 
чем тут Министерство культуры? 
Кто-то заинтересован сделать Цер-
ковь «карманной» или чтобы ма-
нипулировать народом. Не может 
быть Церковь такой. Наша Церковь 
вышла и сказала об этом. Каждый 
должен делать свою работу.

�� Владыка, а как между-
народные церковные сооб-
щества отреагировали на эти 
скандальные законопроекты?

– Однозначно негативно. Были 
заявления Грузинской, Болгарской, 
Иерусалимской, Польской, Рус-
ской автокефальных церквей. Так-
же Рим и Ватикан отреагировал на 
эти законы, Папа Римский четко 
сказал, что этот закон антицер-
ковный и антигосударственный.

�� Уже три года как нет Бла-
женнейшего Владимира. Какие 
у Вас остались воспоминания?

– Это человек-патриот, это че-
ловек большей любви к Церкви, к 
своему народу. Он родом из села, 

из Хмельницкого региона, от про-
стых родителей и стал великим 
митрополитом. Уверен, что ми-
трополит Владимир уже вписан 
в историю нашей церкви, нашего 
государства как человек, который 
в непростое время сумел сберечь 
мир, который стал первым митро-
политом после предоставления 
большей автономии нашей церк-
ви. Кто-то может обвинять нашу 
Церковь, что мы имеем центр 
духовного управления в Москве 
(возвращаясь к тем законопроек-
там). Нет, они глубоко ошибают-
ся – центр, руководство находится 
здесь, в Киево-Печерской Лавре, 
в городе Киеве. Мы имеем Томос 
от патриарха Алексея покойного, 
что мы имеем автономию.

А кто разбирается в этих воп- 
росах, знает, что автономия име-
ет больше прав, чем автокефаль-
ная или экзархат. Блаженнейше-
му пришлось много потрудиться, 
но он ни на одно мгновение не 
переставал быть простым чело-
веком, с ним можно было просто 
общаться, подойти, спросить.

Он никогда не заставлял 
тебя меняться, он ждал и по-
казывал, что ты должен это 
сделать сам. Об этом и сегодня 
разговор, мы должны изменить 
свою жизнь, и наше государ-
ство начинается не с президен-
та, а с себя лично.

Изменится наша жизнь, ког-
да изменимся мы, когда придем 
к Богу. Украина поднимется с 
колен, когда мы поборем свою 
агрессию, когда мы поборем 
свою гордыню. За всю историю 
никто ненависть не победил не-
навистью, никто зло не победил 
злом. Выход, это когда мы про-
явим любовь один к другому, а 
это зависит от каждого из нас, эти 
слова говорит Блаженнейший, 
эти слова говорит святое письмо, 
эти слова говорит Бог.

Митрополит Никодим: 
«За всю историю никто 
ненависть не победил ненавистью»
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Кажуть, життя на-
справді рухається не 
по колу, а по спіралі. 
Визвольний рух зазнав 
поразки в Україні 40-х 
років, тому  предки 
Уляни Супрун були 
вимушені виїхати до 
Америки. Зараз вона 
веде свою «війну» за 
впровадження в Укра-
їні світових стандартів 
медицини. Онука по-
літичних емігрантів 
стала міністром у тій 
самій, але тепер уже 
вільній країні. Рівно 
рік тому Президент 
призначив Уляну Суп-
рун на посаду Міні-
стра охорони здоров’я 
України.

�� Коли і як Ви отримали 
пропозицію очолити Мініс-
терство охорони здоров’я?

– Це сталося влітку 2016-го. В 
мене відбулась розмова із Прем’єр-
міністром Володимиром Гройсма-
ном щодо того, як можна допомог-
ти реформувати систему охорони 
здоров’я. На той момент я вже мала 
деякі пропозиції, бо співпрацю-
вала з групою експертів з цього 
питання. Ми подали наш план і 
шляхи втілення. І з початку серпня 
2016 року мене було призначено 
виконуючим обов’язки Міністра 
охорони здоров’я.

�� Тобто, Ви були готові до 
таких серйозних викликів?

– Ми до того часу встигли змі-
нити систему тактичної медицини 
і систему надання медичної допо-
моги військовим. А щодо рефор-
мування медицини, була створена 
стратегія, але не було кадрів, які 
мали втілювати нову систему охо-
рони здоров’я. Це дуже важливо, бо 
двадцять шість років майже нічого 
не змінювалося в медицині.

Ми почали з того, що відмі-
нили 33-й наказ, згідно з яким 
кількість працівників лікарень ви-

значалась у Києві – зараз лікарня 
сама призначає тих людей, які їй 
потрібні. Ми, разом з Урядом, по-
чали програму «Доступні ліки», за 
якою пацієнти безкоштовно або з 
маленькою доплатою отримують 
ліки від серцево-судинних захво-
рювань, цукрового діабету 2-го 
типу  та бронхіальної астми. На-
приклад, в Житомирській області 
на реалізацію зазначеної програми 
у 2017 році передбачено 16 мільйо-
нів гривень. За липень пацієнти 
отримали ліки за більше ніж 53 ти-
сячами рецептів, вартість ліків була 
відшкодована аптекам державою.

�� Програма «Доступні 
ліки» надала доступ до життєво 
важливих ліків українцям. А як 
можна наблизити медичну до-
помогу до віддалених куточків? 

– Іде робота над впроваджен-
ням системи госпітальних округів. 
Скажімо, зараз у багатьох областях 
апарати МРТ або КТ є лише в об-
ласних лікарнях. Згодом у кожному 
окрузі буде високоспеціалізована 
лікарня, де можна буде отриму-
вати такі послуги. І замість того, 
щоб їхати 3-4 години до обласного 
центру – людина зможе поїхати до 
свого госпітального центру. І це 
буде не більше 60 кілометрів від-
стані, або 60 хвилин їзди. Послуга 
буде наближена до пацієнта.

�� То це означає, що будуть 
більше закуповувати обладнан-
ня в регіони? 

– Ми будемо покращувати 
мережу лікарень і амбулаторій. 
МОЗ разом із Кабміном розробили 
стандарти для госпітальних окру-
гів. А місцева влада сама вирішує 
як ці округи мають виглядати. В 
окрузі має бути багатопрофільна 
лікарня – тобто лікарня 2 рівня. 
І має бути планова лікарня 1-го 
рівня. Та деякі інші інституції. 
Ідея полягає в тому, що замість 
розпорошувати інвестування у 
15 районних лікарень, де є 10-20% 
від необхідного обладнання, по-
силювати ті центральні лікарні 
госпітальних округів, де буде все 
необхідне обладнання. Інші будуть 
перепрофільовані. Нам зараз дуже 
потрібні хоспіси, реабілітаційні та 
центри цілодобової невідкладної 
допомоги, амбулаторії для літніх 
людей і людей із хронічними за-
хворюваннями.

�� І скільки таких округів 
буде по Україні?

– Місцева влада пропонує, 
а ми погоджуємо. Дивимось чи 
вони відповідають тим критеріям, 
які є – розміру території, кількос-

ті населення. Припускаємо, що 
буде приблизно 100 госпітальних 
округів, можливо трохи більше або 
трохи менше. Зараз Кабміном за-
тверджені 60 округів в 15 областях 
і Києві, зокрема в Житомирській 
області – 4 госпітальні округи.

�� Українці дійсно отрима-
ють можливість самостійно 
обирати лікарів?

– Дійсно так. На первинній 
ланці це буде сімейний лікар: або 
лікар-педіатр, або лікар загальної 
практики. Пацієнт зможе вільно 
обирати будь-якого лікаря, з чис-
ла зареєстрованих у державі, що 
мають контракт із Національною 
службою здоров’я.

�� Як це відбуватиметься на 
практиці?

– Реєстри лікарів також будуть 
у відкритому доступі на сайті Мі-
ністерства охорони здоров’я та на 
сайтах наших департаментів на 
місцях. Якщо вам порадять хоро-
шого фахівця, ви зможете укласти 
декларацію з ним. Її буде зареє-
стровано в електронній системі 
Національної служби здоров’я – 
державної структури, яка буде 
оплачувати послуги лікаря. Ви не 
маєте платити нічого як пацієнт.

�� Де будете брати таку ве-
лику кількість сімейних ліка-
рів?

– У нас вже є чотирнадцять з 
половиною тисяч лікарів. Але це 
не лише сімейні лікарі. Це також 
лікарі-педіатри, лікарі загальної 
практики, які можуть працювати 
сімейними лікарями. Буде вимога: 
кожен лікар має вести від 500 до 
2000 пацієнтів.

Але в нас також є питання до 
сільської медицини. В маленьких 
селах мешкає в середньому пів-
тори тисячі осіб. Це недостатнє 
навантаження на лікаря. В бага-
тьох селах взагалі лікарів немає. 
Але зараз у селах є фельдшерсько-
акушерські пункти. Або є мед-
сестринські пункти. Вони зали-
шаться, але будуть «прив’язані» до 
лікаря. Скажімо, лікар візьме три 
або чотири села, в кожному з тих 
сіл мешкає 500-600-1000 людей. 
Це не означає, що люди не змо-
жуть обрати іншого лікаря, якого 
вони хочуть. Але фельдшерський 
пункт буде закріплений за тим 
лікарем, і він буде приїжджати 
раз на тиждень в кожне село на 
плановий прийом. Або як будуть 
невідкладні стани.

Разом з Адміністрацією Пре-
зидента та Міністерством регіо-
нального розвитку маємо програ-

му щодо сільської медицини. Є 4 
мільярди гривень на покращення 
її стану. Це будуть нові амбулато-
рії, це буде телемедицина. Фельд-
шери і лікарі матимуть доступ 
до Інтернету, щоби спілкуватись 
між собою. Ми також хотіли б 
інвестувати у санітарні машини 
для лікарів. Аби вони могли до-
їжджати до сіл і до своїх пацієнтів.

�� А що як пацієнт захоче 
піти до приватної клініки?

– Будуть єдині тарифи на по-
слуги в Україні для комуналь-
них закладів. Приватні можуть 
мати свої тарифи. Але, скажімо, 
консультація кардіолога буде ко-
штувати 50 гривень. Але як ви би 
хотіли піти до приватного карді-
олога, який бере 60 гривень, тоді 
держава сплачує 50 грн, а ви за 
рахунок страховки, або самі до-
плачуєте різницю. Багато з при-
ватних закладів, можливо, будуть 
знижувати вартість послуг, аби 
залучити пацієнтів. Це – здорова 
конкуренція.

�� Коли запрацює нова сис-
тема?

– Пацієнти зможуть підпису-
вати декларації із сімейними ліка-
рями вже з 2018 року. Одночасно 
ми почнемо реформи на рівні спе-
ціалізованої та високоспеціалізо-
ваної медичної допомоги. А з 2020 
року повністю перейдемо на нову 
систему фінансування та завер-
шимо роботу щодо формування 
медичних округів. Поступовість 
необхідна аби звикли і пацієнти, 
і лікарі. А як буде потрібна склад-
на операція – пересадка серця, 
нирки, або лікування раку – то ми 
маємо наші високоспеціалізовані 
лікарні, які визначені МОЗом. Ін-
ститут раку, ОХМАТДИТ, Інститут 
СЕРЦЯ та Інститут Ємця нада-

ють ці послуги. Для них завжди 
буде додаткове фінансування від 
держави. 

�� Чи знищить запропоно-
вана вами реформа сумноз-
вісну традицію «вдячності» 
лікарю в конвертах?

– Лікар укладатиме контракт 
з НСЗУ. Якщо будуть скарги на 
лікаря – буде розслідування, може 
бути накладено штраф. А у разі 
повторного порушення контракт 
з тим лікарем, або з медичним 
закладом може бути розірвано. 

Контролювати якість надан-
ня послуг також буде НСЗУ. І ми 
маємо дуже цікаву ідею. Що не 
лише НСЗУ буде отримувати пе-
релік послуг і ліків, наданих ме-
дичним закладом, буде надавати 
у Національну службу здоров’я, а 
й пацієнт. Аби міг звірити, чи це 
відповідає дійсності.

�� Скільки буде виділятись 
на лікування одного пацієн-
та? Наскільки ця цифра від-
різняється від нинішніх ви-
трат на утримання одного 
койко-місця?

– Хочу сказати, що Кабінет Мі-
ністрів переходить на трирічне 
формування бюджету. Не на один 
рік, а на три. То ми вже маємо від 
Мінфіну нарахування, наскільки 
буде підвищуватися фінансування 
охорони здоров’я в наступні роки.

На цей рік в бюджеті передба-
чено 55 мільярдів гривень, з яких 
на Житомирську область піде 1 
мільярд 907 з половиною мільйо-
нів гривень. А в 2020 році на меди-
цину в державному бюджеті буде 
закладено вже 81 мільярд. Витрати 
будуть поступово збільшені на 25,7 
мільярдів гривень. Уже у наступ-
ному році очікується збільшення 
на 10 мільярдів гривень.

Уляна Супрун про те, як невдовзі 
зміниться життя пацієнтів і лікарів, 
які зміни чекають на українську 
медицину і хто за все це платитиме
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Україна успадкувала від 
СРСР багато шкідливих зви-
чок. Одна з найгірших – це 
корупція, яка стала типовим 
явищем як на побутовому, 
так і на державному рів-
нях. Лише після Революції 
Гідності Україні вдалося 
ухвалити антикорупційне 
законодавство та створити 
низку відповідних органів, 
які почали контролювати 
роботу чиновників. 

Центр громадського моніторингу та 
контролю дослідив перші практичні резуль-
тати роботи новоствореної антикорупційної 
платформи. 

Закладення антикорупційного 
фундаменту 

За даними соціологічного опитування 
фонду «Демократичні ініціативи», 56% укра-
їнців вважають антикорупційну реформу прі-
оритетною. І це не дивно, оскільки корупція 
фактично гальмує економічний і суспільний 
розвиток України. Експерти неодноразово 
зазначали, що якби не ураження українсько-
го суспільства корупцією, розвиток країни 
пішов би зовсім іншим шляхом. На думку 
директора з досліджень Центру економіч-
ної стратегії Андрія Бойцуна, якби рівень 
корупції в Україні знизився до рівня Польщі, 
обсяг прямих інвестицій зріс би на 74%, а 
це – $2,2 мільярди доларів.

Попри декларативну боротьбу з коруп-
цією протягом всього часу Незалежності, 
реальні антикорупційні ініціативи почали 
створюватись лише у 2014 році. Вперше в 
історії України був ухвалений Закон «Про 
запобігання корупції», який зобов’язав чи-
новників подавати електронні декларації. 
Неправдива інформація в деклараціях стала 
приводом для перевірок з боку Генеральної 
прокуратури та Антикорупційного бюро. 
Окрім того, завдяки відкриттю більшості 
реєстрів міністерства юстиції посилився 
контроль за доходами чиновників. З 2015 
року інформація про володіння землею та 
нерухомим майном стала доступною, що 
створило засади для порівняння доходів і 
видатків державних службовців.

Відтепер з’явилась можливість не тільки 
фіксувати незаконне збагачення чиновників, а 
й притягати їх до відповідальності. Була ство-
рена низка антикорупційних органів: Націо-
нальне антикорупційне бюро України (НАБУ), 
яке займається досудовим розслідуванням 
корупційних злочинів, Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура (САП), яка здійснює на-
гляд за законністю ведення досудового слідства 
НАБУ, і Національне агентство з питань запо-
бігання корупції (НАЗК), яке займається мо-
ніторингом е-декларацій чиновників, контро- 

лем за додержанням органами державної 
влади антикорупційного законодавства. 
Співробітники до новостворених інституцій 
відбирались за відкритим конкурсом.

Варто зазначити, що створення антико-
рупційної платформи активно підтримується 
з боку міжнародних партнерів нашої держа-
ви. Яскравим прикладом співробітництва 
є спільний проект України з Данією, яка є 
першою за Індексом сприйняття корупції 
Transparency International і готова ділитися 
своїм досвідом. У квітні цього року Президент 
України Петро Порошенко обговорив антико-
рупційні ініціативи з прем’єр-міністром Ко-
ролівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном. 
На спільній прес-конференції в Копенгагені 
глава держави зауважив, що, попри успіхи 
антикорупційних органів, він чекає від них 
ще кращих результатів роботи.

«За 2,5 роки ми створили визнану ефек-
тивну антикорупційну інфраструктуру. Ми 
суттєво збільшили кількість людей, які за-
раз притягнуті до відповідальності. Такого в 
моїй країні не відбувалося раніше», – заявив 
Президент. 

Корупціонери «під прицілом»
Попри розгалужену систему антико-

рупційних органів, найбільш публічним є 
Національне антикорупційне бюро. Штаб 
НАБУ складається з 700 осіб, серед яких є 
аналітики й детективи, які виконують опе-
ративну та слідчу роботу. Окрім того, бюро 
має регіональні відділи, які спеціалізуються 
на викритті корупційних злочинів в областях. 

На початку серпня бюро відзвітувало про 
свою роботу за перше півріччя 2017 року. 

Згідно з даними, цього року детективи 
повідомили про підозру 218 особам, серед 
яких – вищі посадові особи держави, народні 
депутати, судді, прокурори, керівники дер-
жавних підприємств та інші державні служ-
бовці. Вперше за історію незалежної України 
повідомлено про підозру чинним посадовцям 
такого рівня як голові Державної фіскальної 
служби Роману Насірову, голові Рахункової 
палати Роману Магуті, голові Центральної 
виборчої комісії Михайлу Охендовському. 

Сьогодні Антикорупційне бюро розслідує 
провадження щодо 61 чиновника через неправ-
диву інформацію в електронних деклараціях. 
Зокрема, фігурують 18 народних депутатів, 
17 суддів, семеро керівників органів виконав-
чої влади та навіть двоє керівників правоохо-
ронних органів. Як правило, розслідування 
ведуть за статтями «незаконне збагачення» 
і «декларування неправдивої інформації». У 
бюро заявляють, що їм вдалося повернути 
державі понад 136 млн гривень, а також запо-
бігти розкраданню 879,9 млн гривень. На думку 
експертів, саме існування НАБУ поламало 
монополію прокуратури на розслідування 
злочинів, скоєних державними службовцями.

Довгий шлях попереду 
Зважаючи на перші успіхи, створення 

антикорупційних органів не стало панацеєю 
для країни. За словами голови НАБУ Артема 
Ситника, головним викликом реформи за-
лишається затягування розгляду корупційних 

справ у судах. Судовий розгляд досі не роз-
почато у 22 із 81 справи. Експерти вважають, 
що для ефективної боротьби з корупцією 
Україні необхідно завершити судову реформу 
і створити незалежний судовий орган, який 
буде розглядати корупційні справи. Це може 
бути окремий антикорупційний суд або анти-
корупційна палата в рамках судової системи.

Та навіть попри недоліки, що залишають-
ся, міжнародні експерти вказують на низку 
позитивних зрушень у боротьбі з корупці-
єю. За даними Transparency International, за 
останні роки в Україні зменшилась кількість 
посадовців, які використовують службове 
становище з метою особистої вигоди, насам-
перед це стосується поліції та армії. До лав 
Національної поліції, Нацгвардії і Збройних 
сил України приходять люди «нової форма-
ції», які готові змінювати Україну.

«Україна зробила величезний прогрес 
за останні роки. Зважаючи на те, що було 
зроблено, реформи, які були здійснені, 
все-таки залишається ще багато чого зро-
бити», – вважає Президент Європейської 
комісії Жан-Клод Юнкер.

І справді, створення антикорупційної 
основи, перші резонансі справи високопоса-
довців – це лише початок шляху у боротьбі 
з корупцією. Найбільшим викликом для 
всієї антикорупційної системи залишається 
прищепити суспільству «антикорупційну 
культуру». Адже за статистикою, кожний 
п’ятий українець стикався з хабарництвом, 
давав або брав хабарі. Тому найпростіший 
рецепт боротьби з корупцією – почати з себе.

Антикорупційна 
терапія по-українськи
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

•	"G4S"	потрібні	охоронники	на	вахти	
по	Україні.	Графік:	15/15,	30/15,	зміни	
по	12	Год.,	їжа,	житло,	форма	(095)(097)
(093)2261010

•	Автомеханик с	опытом	работы	срочно	
требуется	на	производство.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Автомойщик на	мойку.	Срочно!	Работа	в	
г.	Житомир.	Отличные	условия	работы.	Все	
подробности	оговариваются	096)5655439

•	Автомойщики (-цы)	Можно	без	о/р.	По-
лная	или	частичная	занятость	Работа	в	г.	
Киеве.	Иногородним	помощ	с	жильем.	З/п	
от	7000-20000грн.	095)1640404,(063)8954850

•	Автослесарь срочно	требуется	на	СТО	(ул.	
Чудновская,	104)	З/п	достойная	067)4104588

•	аГрофірма	в	кеГічівськомУ	районі	хар-
ківської	області	запрошУє	робітників	на	
збір	овочів	та	фрУктів,	інші	сільГоспро-
боти.	харчУвання	та	проживання	забес-
печУємо.	подробиці	за	тел.:	0503009445

АТП (вАхТА По УкрАине): крАновщи-
ки (ДЭк), АвТокрАновщики (крАЗ/
кАмАЗ), слесАри По крАнАм, воДи-
Тели ПогрУЗчикА (ТелескоП) и IVECO 
(Длинномер, кАТ.е), мАшинисТы 
кАТкА (LutOng) и ЭкскАвАТорА 
(Борекс,JCB). ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20Дн)+Жилье 0672182601

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, 
АвТокрАн., слюсАрі крАнів, воДії, 
мАшинісТи. ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20Дн)+ЖиТло 0672182601

•	Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-ки,	звар-
ки,	автослюсарі,	водії,	бигад-ри	на	загот.	
переробку	лісу,	Житом.	обл.,	висока	з/п.	
0968919614

•	Будівельній компанії	потрібні:	фасадники,	
плиточники,	монтажники	г/к	систем,	маля-
ри-штукатури.	Вахтовий	метод,	оплата	про-
живання	і	харчування,	офіційне	працевл-ня!	
Дмитро	0675781840,	0733114301

•	Відкриття візи+надання	роботи	в	Польщі,	
Чехії,	Німеччині,	Литві,	Естонії,	Данії,	Голлан-
дії,	Ізраїлі,	Канаді	0674550664,0996348031

•	Водители кат.	С,	Е	на	ТЕНТ	5	тонн.	Даль-
ние	рейсы,	командировки	по	Украине,	
Молдове	и	Белоруссии.	Заработная	плата	
6000	-	12000	грн.	Опыт	работы	обязателен	
096)7578191АлександрВитальевич

•	Водитель кат	Е	(	на	прицеп).	Работа	по	
Украине	(командировки).	Заработная	плата	
-	сдельная,	достойна.	Желательно	с	опытом	
работы.	067)4101352,335029,(093)6045843

•	Водитель кат	Е	требуется	на	постояную	
работу.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	со-
беседованию.	Хорошие	условия	работы.	
067)4126136

•	Водії з	власним	вантажним	авто	для	до-
ставки	кондитерських	виробiв	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитерських	виробів	
у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	16000грн.	Ви-
плати	вчасно	097)7380810

воДії, кАТегорія е, ПеревАгА нАДА-
єТься воДіям іЗ Д/р, офіційне ПрА-
цевлАшТУвАння, З/П віД 25 Тис.грн. 
0674338911

•	Водій кат	Е	в	автотранспортную	компа-
нію.	Д/р	від	1	року	на	іномарках.	Робота	в	
м.	Житомир	412626,(050)4630977

воДій міксерА (БеТоноЗмішУвАчА). 
роБоТА По києвУ ТА київській оБл. 
воДійське Посв. З віДкриТими кА-
Тегоріями в, с. нАвчАємо роБоТі нА 
міксерАх (БеТоноЗмішУвАчАх). іно-
гороДнім нАДАєТься ЖиТло. ЗП віД-
ряДнА, ЗА оБсягАми роБіТ (високий 
рівень) 0677247777

•	Експедитор (повна	зайнятість)	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитерських	виробів	
у	м.Житомирі.	З/п	висока,	виплати	вчасно	
097)7380810

•	Електрик потрібнен	на	роботу	в	компа-
нію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	
З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

•	Електрозварювальник ручного	зварюван-
ня	ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	в	компа-
нію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	
З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

•	Електромонтажники(вміння читати	крес-
лення,	принципові	електросхеми).	Провідний	
європ.	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	
праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	
працевлашт.	Холостякам–сприяння	в	посе-
ленні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	
36	0444063626,	0503868659

•	Запрошуємо на	роботу	до	м.Київа	та	об-
ласті	бригади	каменярів,	різноробів,	моноліт-
чиків.	Житлом	забеспечуємо	безкоштовно.	
0502034378,	Іван

ЗАПрошУємо сПівроБіТниць нА ви-
сокооПлАчУвАнУ роБоТУ в м.оДесА. 
роБоТА Для ріЗних ТиПАЖів, які БА-
ЖАюТь гіДно ЗАроБляТи, Для іно-
гороДніх нАДАємо ЖиТло! щоДня 
високий ЗАроБіТок. віДмінні Умови 
роБоТи. все БеЗПечно 0667881505, 
0961539339

ЗвАрник, АвТоелекТрик, ТокАр, ме-
хАнік Для оБслУговУвАння АвТо-
ТрАнсПорТного цехУ, З/П 23000грн. 
0993732342, 0986402986

•	Инженер по	 охране	 труда	 с	 опытом	
работы	срочно	требуется	на	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
067)4125548,(066)1666972

•	И н ж е н е р  с 	 о п ы т о м 	 р а б о т ы 	 н а	
металлообрабатывающее	 предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	ищем	женскоГо	и	мУжскоГо	мастера	
в	парикмахерскУю	красУня,	оренда.	
0633970879ольГа

•	Інженер-конструктор (механіка)	потрібен	
на	роботу	в	компанію-	виробник	обладнання	
ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	
Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	
грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надаєть-
ся	житло	(квартира).	067)4692877Інна,(044
)3312815Анна

•	каменярі,	монолітники,	фасадни-
ки,	стропальники	(можливо	бриГа-
ди)	на	роботУ	У	м.	київ.	досвід	робо-
ти	обов'язково.	житло	надається.	
0444847189,	0444635465	0503342645,	
0503562983

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	тан-
цори,	офіціанти.	Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-
АВ№585291-20.11.12.	 kenjob@mail.ru	
0972201876;	0936439307

•	Комплектувальники проводів	запрошу-
ються	на	роботу	в	компанiю	Кромберг	енд	
Шуберт.	Офіційне	працевлаштування,	гідний	
рівень	заробітної	плати,	8-годинний	робочий	
день,	довіз	на	роботу	і	додому,	компенсацiя	
обiдiв	098)2396981,(050)4354585,576274

•	Конструктор с	 опытом	 работы	 на	
металлообрабатывающее	 предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	
срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
О/р	не	обязателен.	Г/р	1/3	сутки.	З/п	280грн/
сутки.	098)2596718

•	Ливарники пластмас	потрібні.	Провідний	
європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гід-
ні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	
Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	
–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	
вул.	Соборності,	36	0444063626,	0503868659

•	Метролог на	фармацевтичне	підприєм-
ство.	Бажано	з	досвідом	роботи.	Допома-
гаємо	з	житлом	041)4120559,(050)4631042

•	Механик с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	066)1666972,(067)4125548

мехАніки У міЖнАроДнУ ТАБАчнУ фА-
БрикУ, м.ПрилУки, Др віД 1р., офі-
ційнА З/П - віД 8000грн, ПоЗмінний 
грАфік, Для іногороДніх оПлАчУєТься 
ЖиТло, хАрчУвАння. LarIsa.KOIaVa@
Isg.COm 0958017466

нА ДеревооБроБний ЗАвоД євроПей-
ського клАсУ ПоТріБні воДії кАТ.е – 
мАшини IVECO, traKKEr, man. З/П віД 
24000 грн. 0993732342, 0986402986

•	на	постояннУю	работУ	в	полтав-
ком	районе	требУются	специалисты	
строительных	профессий:	бетонщики,	
фасадчики,	штУкатУры,	асфальтщи-
ки,	плиточники.	рУслан	владимирович	
0991809994

•	на	роботУ	в	київській	області	запро-
шУються	зрізчиці	Грибів	печериць.	
офіційне	працевлаштУвання.	житло	
надається.	з/п	5000	Грн.	0967877394	
олександр

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	
Провідний	європейський	виробник	ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-
преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	
Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	
в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	(Синя	про-
хідна)	0444063626,	0503868659

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	
Чехія,	Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	0979391431,	
0662731011

•	Охоронники потрібні	для	роботи	вахтовим	
методом	в	компанію	ТОВ	Гладіус	Сервіс.	Г/р	
20/10днів.	З/п	від	4000-6000грн.	Надається	
житло	на	території	об	єкту.	068)3915779

•	Охоронці (чол/жін)	в	охоронну	фірму	в	зв	
язку	з	відкриттям	нових	об	єктів.	Вахтовий	
метод	роботи.	З/п	від	3700грн	і	вище.	Місто	
Житомир,	вул.Київська	81,	4	поверх,	кабінет	
409	066)0649362,(099)2951527,360537

•	Охоронці терміново	потрібні	в	м.	Київ.	
Вахтовий	метод	роботи	(15/15,	20/10).	Офі-
ційне	працевлаштування.	Надаємо	житло	
на	території	об`єкту.	098)9295280

•	Охоронці-вахтовики. Графік:	 20/10,	
15/15,	30/10.	З/п	від	4000	грн/вахту.	Житло,	
харчування	б/к.	0674697939	0661246237,	
0630329232

охоронці: київ, оДесА, ЖАшків, чоП 
(15/15, 20/10, 20/20). ЗмінА 180-250 
грн., виПлАчУєТься в кінці вАхТи 
0663608181, 0675029105

•	охранник	на	склад(вахта).	зп	5	000	
Грн.	0936473534

 Агрохолдинг шукає Агрохолдинг шукає Агрохолдинг шукає
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРАГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

сільськогосподарського напрямку
(рослинництво, тваринництво)

Місце роботи:
Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н.
Випробувальний
термін 3 місяці. 

Тел.: 067 239 89 60
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Заява про екологічні наслідки планованої діяльності

Об’єкт проектування – Реконструкція цеху по виробництва морозива та цеху по виробни-
цтву сухого знежиреного молока під цехи із виробництва морозива на власній земельній 
ділянці ПАТ «Житомирський  маслозавод» по вул. Івана Гонти, 4 в м. Житомир. 

Вплив на атмосферне повітря:
- незначне підвищення рівня шуму під час роботи вентиляційного обладнання. Проведений 

розрахунок рівня шумового навантаження при роботі об’єкту не виявив перевищень відносно нор-
мативних  на межі СЗЗ та найближчій житловій забудові;

- викиди в атмосферу шкідливих речовин відбуваються при виробництві морозива.
Проведений розрахунок забруднення атмосферного повітря показав, що вплив на межі СЗЗ, а 

також на найближчій житловій забудові, що розташована в 125 м на захід від об’єкту, нижче рівня ГДК 
(ОБРВ) атмосферного повітря населених місць по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових 
точках з врахуванням фонових концентрацій, що встановлені у відповідності до законодавства України.

Вплив на водне середовище:
- водопостачання на госппитні та виробничі потреби та водовідведення (госппобутових та ви-

робничих стоків) існуюче. 
Дощові та тали води з даху поступають в існуючу мережу дощової каналізації  промплощадки 

ПАТ «Житомирський маслозавод».
Вплив на ґрунти – загальна площа земельної ділянки, що надана ПАТ «Житомирський маслозавод» 

на правах власності –3,5242 га, з твердим покриттям, організованим відводом зливових стічних вод з 
місць потенційного забруднення. Загальна площа реконструкції в межах будмайданчика - 5641,7 м2.

Управління  відходами – поводження з відходами повинно відбуватися у відповідності з чинним 
законодавством про відходи. Отриманні відходи (побутові, промислові) тимчасово зберігаються у спеці-
ально відведених місцях до накопичення необхідної кількості для передачі зацікавленим організаціям.

Згідно технологічних рішень в проекті в процесі експлуатації утворюються технологічні відходи, 
які повинні зберігатися:

-  побутові відходи – у кількості 39,5 т/рік  на майданчиках з твердим покриттям в спеціальних 
контейнерах;

-  сміття, зметене з території цеху – у кількості 28,2 т/рік на майданчиках з твердим покриттям в 
спеціальних контейнерах;

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 

N 
п./п.

Найменування речовини ГДК, м.р. 
ОБРВ, мг/м3

Клас 
небезпеки

Потужність викиду 
забр. речовини. т/рік

 1 2 3 4 5
1 Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,01 0.061700
2 Кислота азотна за молекулою HNOз 0,4 2 0.036000
3 Хлор 0,1 2 0.015800
4 Ортофосфатна кислота 0,2 3 0.001500
5 Кислота оцтова 0,2 3 0.000880

Всього 0.115880

Усі вимоги природоохоронного законодавства враховані та будуть реалізовані при експлуатації 
цеху виробництва морозива. 

В місцеві ЗМІ – газета «20 хвилин» (м. Житомир) 09.08.2017 року була надрукована «Заяви про 
екологічні наміри» 

Контактний телефон для ознайомлення з додатковою інформацією, надання запитань, пропо-
зицій, зауважень і рекомендаці – 42 29 02.

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	
метод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	
см.	Физически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	
высокая.	Обеспечение	обмундированием	
и	экипировкой.	Предоставляется	обустро-
енное	жилье.	067)2421772,(067)4345494,(
050)3355358

•	Переводчики английского	языка	требуют-
ся	для	работы	в	офисе.	Требование:	знание	
англ.	языка	на	уровне	не	ниже	intermediate	
(письменный),	ответственность,	добросо-
вестность,	коммуникабельность,	усидчи-
вость.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	9.00-18.00.	Возможен	
неполный	день		067)4118177

•	Покоївка терміново	 потрібна	 на	 ро-
боту	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
8000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	на-
вчання.	Допомога	з	житлом.графіки	5/2,	
7/7,	14/14,	21/7	099)0441824,(093)3815025
,(067)2738128

•	Полировщик срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	условия	
труда.	Высокая	и	своевременная	выплата	
з/п.	Инагородним	предоставляем	жилье.	По-
двоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
097)4701101

•	Польща,  Чех ія , 	 Н імеччина . 	 За-
робіток	 від	 1300!	 Повний	 супровід:	
оформлення+вакансія!	З	біометричним	
паспортом	без	візи	на	роботу	на	90	днів.	
Виїзд	з	України.	Дзвони	з	14-00	до	22-00.	
Ліц.МСПУ-АВ585201-31.07.12	0688318110,	
0954725280

•	потрібен	на	роботУ	сторож	на	нічне	
черГУвання,	без	шкідливих	звичок.	Гра-
фік	2/2	з	17.00	до	8.00.	0674104332марія

•	Працівники різних	спеціальностей	на	під-
приємство	в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Мож-
лива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	
з/п	без	затримки	2	рази	на	місяць.	Надаємо	
місце	для	проживання	093)5421719,(067)84
26544,(045)7250532

п р о д а в е ц 	 в 	 ко н д и т е р с кУ ю .	
посменный	 График	 4/4.	 время	
работы	с	8:30	до	21:00.	з/п	от	3500	
Грн.	0673775913

ПроДАвец ПроДовольсТвенных 
ТовАров г киев. гиБкий грАфик. ЗП 
5500-7000грн/мес. оф. ТрУДоУсТрой-
сТво. ПреДосТАвляем Жилье. оПлА-
чивАемАя сТАЖировкА 0672349205, 
0939254961

•	Продавцы-консультанты в	магазин	обуви.	
Опыт	работы	необязателен,	официальное	
трудоустройство.	Заработная	плата	при	
собеседовании	068)6374688,(063)4341722

•	Пропонується робота	"Охоронник"	-	7000	
грн.	за	місяць.	Вахтовий	метод	роботи.	
Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.	
Довідки:	м.	Умань,	вул.	Незалежності,	83	
0678457965

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	
50000грн.,	проживание,	страховка	оплачи-
ваются	работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	
Пасифик	Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	24.	ЛМСПУ	АВ547342	
от	21.11.10	тел.:	0636779150,0954192926	

•	Работа В	язальниці(ки)	автомобільних	
схемних	жгутів	терміново	у	м.	Ужгород.	За-
робітня	плата	6500грн.	Офіційне	працевла-
штування,	компенсація	проїзду.	Надаємо	
місце	у	комфортному	гуртожитку	096)2295
166,(063)2638827,(050)4193390

•	Работа Оператор	токарних	станків	з	ЧПУ	
ІV-	V	розряду	в	компанію-	виробник	облад-
нання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	
обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	
Надається	житло	(квартира).	044)3312815Ан
на,,(067)4692877Інна

•	Работники (-цы)	в	компанию	"Компания	
Алекс"	(г.	Житомир,	проспект	Независимос-
ти	91/1).	Подробности	оговариваются	при	
собеседовании	067)4121994,(067)4110539

•	Работники (-цы)	требуются	на	предприятие	
для	текущих	ремонтов	помещения	и	обо-
рудования.	Работа	постоянная.	Соц.пакет.	
З/п	5000грн	097)3219064

•	Рабочий в	цех	с.	Сингуры.	О/р	на	стройке	
или	на	производстве.	Оплата	300грн/день	
067)3408656ЮрийСтаниславович

•	Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Физическая	
работа.	Хорошие	условия	работы.	Умеющие	
и	желающие	работать!	097)9560608Алексей

•	Разнорабочие срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	условия	
труда.	Высокая	и	своевременная	выплата	
з/п.	Инагородним	предоставляем	жилье.	По-
двоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
097)4701101

•	Разнорабочие срочно	 требуются	на	
постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	5000	грн	
050)3681381,(050)4256001

•	Регіонал. дистриб'ютор	франц.ароматів	
Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	вільний	гра-
фік,	75	вариантів	ж/ч	запахів	0990140026;	
0989489508

•	Робітники виробничих	професій.	Провід-
ний	європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	
Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	
Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	
–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Бо-
ярка,	вул.	Соборності,	36	(Синя	прохідна)	
0444063626,	0503868659

•	Робота в	Дніпропетровській	обл.	Потрібні	
робітники	на	збирання	овочів.	Житло	та	хар-
чування	надаються	0955622566,	0979025297

роБоТА в лиТві ТА Польщі. фАсАДчи-
ки, мУляри, ПлиТочники, монТАЖ 
євро вікон. офіційне ПрАцевлАшТУ-
вАння. віЗовА ПіДТримкА. З/П - ви-
сокА. ліценЗія №66 віД 19.02.2017 р. 
вАкАнсія БеЗкошТовнА 0501871207

•	Робота у	Києві	від	прямого	роботодавця!	
Потрібні	прибиральники	на	різні	об'єкти	по	
Київу!	ЗП	від	5000	грн.	в	міс!	Житло	від	1300	
грн/мес,	вираховуємо	із	ЗП.	0969620681	
0633066238,	0991226342

•	Робота, Польща:	зварювальники,	елек-
трики,	будівельники,	різнороби,	швеї,	по-
коївки.	З/П	від	12000	грн.,rabota-europa.com.
ua	0689595705

•	робочі	візи	зі	100%-вою	Гарантією	
відкриття,	візи	від	воєвУди	(робоча	та	
Гостьова).	польська	стУденська	віза	
365\365.	литовська	робоча	на	2	роки.	
візи	в	канадУ	та	сша.	карта	сталоГо	по-
битУ	в	польщі.	рУмУнське	та	польське	
Громадянство	0979204228

•	Сборщики ягод	ежевики	и	малины	в	
ягодный	питомник	в	Киевской	обл.	Оплата	
за	собраные:	ежевика-от	5,00	грн/кг,	мали-
на-	от	8,00	грн/кг.	Бесплатное	общежитии	
со	всема	удобствами.	З/п	каждые	2	недели.	
0675264477,0509210453

•	Слесарь срочно	требуется	на	производ-
ство.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-ремонтник срочно	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-сборщик срочно	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	066)1666972,(067)4125548

•	Слюсар -	складальник	(середня/технічна	
освіта).	Провідний	європейський	виробник	
ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відряд-
но-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	
Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	
в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	0444063626,	
0503868659

•	Слюсар з	мехоноскладальних	робіт	по-
трібнен	на	роботу	в	компанію-	виробник	об-
ладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	
обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	
Надається	житло	(квартира).	067)4692877Ін
на,(044)3312815Анна

•	терміново	набираємо	прибиральників	
(чоловіки	та	жінки)	в	торГові	центри	та	
сУпермаркети	м.києва.	Графік	роботи	
за	домовленістю.	допомоГа	з	житлом.	
оплата	проїздУ	до	києва.	з/та	5000-7000	
Грн./місяць	0675268435

•	Технолог с	опытом	работы	требуется	
на	металлообрабатывающее	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Токар ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	

в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	

GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Ва-

сильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	

грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Нада-

ється	житло	(квартира).	044)3312815Ан

на,(067)4692877Інна

•	Торговий представник	терміново	потрі-

бен	для	доставки	кондитерських	виробів	

у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	16000грн.	

Виплати	вчасно	097)7380810

•	Торговый представитель	с	личным	

авто	срочно	требуется	на	постоянную	

работу.	Оптовая	торговля	кондитерскими	

изделиями.	Порядочность,	коммуника-

бельность,	умение	работать	в	команде.	

З/п	при	собеседовании	063)6889438Оле-

гЛеонидович

Робота в м.Києві:
Робота в м.Києві:8 0008 000Заробітна платня

від

грн

Комплектувальники • Відбірник

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52
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•	Швеи на	постоянную	работу	приглашает	
ООО	Круг.	Г/р	08.00-16.30.	Хорошие	условия	
работы.	Официальное	трудоустройство.	З/п	
при	собеседовании.	067)2571270

•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы	в	г.Житомире(р-н	
Малеванки).	Опыт	работы	обьязателен.	Гра-
фик	работы	1/1	неделю.	Зароботная	плата	
и	дополнительная	информация	по	

•	Электрогазосварщик в	автотранспортную	
компанию.	Умение	варить	аргонной	сваркой.	
Робота	в	м.	Житомир	050)4630977,412626

1.2. Шукаю 

•	охоронники	для	вахти.	житло	та	
форма	 надається	 безкоштовно.	
0950013158,0964328765

2. НеРухомість 

2.1. Продам 1-кімнатні квартири
•	Продам 1-но	коме.кв	г.	Коростень.	Недо-
рого.	тел	097-21-55-119

• 2.8. Продам будинки в передмісті 

•	Дом, 10х7.5,	гараж,	баня,	погреб,	сарай,	
времянка,	участок	7	сот.,	г.Малая	Виска,	
Кировоградская	обл.	0969520168

•	продам	 1-но	 этажный	 дом,	 жи-
томирская	 обл.,	 андрУшевка,	 Ул.	
б.хмельникькоГо,	73.	цена	245	524	Грн.	
0673400029

•	продам	1-но	этажный	дом,	житомир-
ская	обл.,	Г.брУсилов,	зиновии	бУлавы.	
цена	644	330	Грн.	0972412777

•	продам	1-но	этажный	дом,	закарпат-
ская	обл.,	Г.свалява,	Ул.быстрянская,	
142,	общая	197,7	м,	жилая	115	м,	комнат	
3,	кирпич.	цена	1	424	871	Грн.	0992910755

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	сдам	в	арендУ	земельный	Участок	2	
Га,	чернозем,	окраина	житомира	(р-н	
химволокно).	0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

•	продам	Участок	под	жилУю	застрой-
кУ,	житомирская	обл.,	бердичевский	р-н,	
с.великие	низГорцы,	Ул.	большая	бер-
дичевская.	цена	135	952	Грн.	0672180999

2.16. Здам в оренду 
•	здам	або	обміняю	на	квартирУ	в	місті,	
або	продам	бУдинок	в	с.левків.	порУч	
центр,	ліс,	річка.42	сот.	землі.	ціна	до-
Говірна.	0673911769

•	здам	в	орендУ	або	обміняю	на	квар-
тирУ	в	місті,	або	продам	бУдинок	в	
с.клітчин.	літня	кУхня,	баня,	33	сот.	
землі.	всі	Умови	проживання.	ціна	до-
Говірна.	0673911769

•	здам	 в	 орендУ	 в	 м.новоГрад-
волинський	 приміщення,	 майже	 в	
центрі	міста	під	комерцію.	200	кв.м	
-	 заГальна	 площа.	 всі	 питання	 по	
0989089085,0631503804іГор

•	здаю	 подобово	 1-кім.кв.	 Гаряча	
вода,	кабельне	тб.	р-н	автовокзалУ.	
0977228822,0665711000

•	подобово	2-х	кім.	кв.	VIP-класУ,	євроре-
монт,	в	центрі	міста,	250Грн/доба.	випи-
сУю	докУменти.	0665711000,0977228822

3. авто 
3.2. автомобілі. Продам 

•	КамАЗ 55102	(самоскид-колгоспник),	1992	
р.,товарний	вигляд,	на	с/г	роботах	не	екс-
плуатувався	0990585081,	0963507337

ПриЖенУ БУДь-яке АвТо, ТехнікУ. 
легковий АвТомоБіль, вАнТАЖівкУ 
З євроПи 0979356923

•	седан	BMW	523,	2006	Г.в.,	синий,	2.5	л,	
290	тыс.км.	Г.тернополь.	цена	298	050	
Грн.	торГ.	обмен	0967667095

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП АвТомоБілів БУДь-яких мА-
рок, в БУДь-якомУ сТАні, Після ДТП, 
не роЗмиТнені, ПроБлемні. Дорого. 
0976484669,0635852350

кУПим вАш АвТомоБиль нА 
выгоДных Для вАс Условиях, в ко-
роТкие сроки. воЗмоЖнА ПокУПкА 
креДиТных, ПроБлемных, После ДТП 
АвТомоБилей. 0962494994ярослАв

кУПлю АвТо в БУДь-якомУ сТАні: ціле, 
Після ДТП, ПоТреБУюче ремонТУ, 
ПроБлемне, креДиТне, АресТовАне, 
БУДь-якої мАрки. евАкУАТор. швиДко. 
0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного АБо ЗА-
рУБіЖного вироБницТвА. моЖливо 
Після ДТП. швиДко ТА Дорого. 06774
59877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

комБАйн ДЖон Дір 330, 1972 рокУ. 
ДеТАлі ЗА Телефоном 0730484368

•	Комбайни зернозбиральні:	"Вольво",	"Кла-
ас",	"Джон	Дір",	"Массей-Фергюсон",	бурякоз-
биральні,	картоплезбиральні,	прес-підбирачі,	
на	замовлення	із-за	кордону,	можлива	до-
ставка	0501849978,	0987421737

•	комбайни	картоплезбиральні	"анна",	
прес-підбирачі	різних	марок,	тракто-
ри	т-25,	т-82,	плУГи	оборотні,	інша	с/Г	
техніка,	польща	0974742211,	0974742272

•	Косарки, грабарки,	прес-підбирачі,	трак-
тори	МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплез-
биральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	до-
ставка.	0506905983	0966809590,	0969302249

•	Косарки, картоплекопачки,	сівалки,	грун-
тофрези,	борони,	мінітрактори,	мотоблоки.	
Запчастини.	Зернодробарки,	траворізки.	
Доставка	по	Україні/	Сайт:	agrokram.com	
0980465090,	0990465090

•	прес-підбирачі,	комбайни	зернозби-
ральні,	бУрякозбиральні,	картоплез-
биральні	та	ін.,	можлива	доставка,	
часткове	кредитУвання.(050)9242613;	
WWW.ruStexno.coM.ua,	ruStexno@MaIl.
ru	0505158585,	0679040066

•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	
Культив.КРН-5.6.	Диск.борона	АГ.	Оприскув.
ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8)	0677801439,	
0990556745

•	Трактор "Джон	Дір-6910",	140к.с.,	2000р,	
комбайн	"Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	плуги	
оборотні	3-5-корпусні;	жатки	кукурудзяні,	
4-8	рядні;	комбайн	картоплезбиральний,	
1-рядний	"Салето",	2000р,	обприскувач,	900л	
0973850784,	0975847243

3.7. автозапчастини. Продам 
•	аГрозапчастини	до	зернозбиральних	
комбайнів,	обприскУвачів,	косарок,	
прес-підбирачів,	картоплезбиральних	
комбайнів,	картоплесаджалок,	копа-
чок,	шини,	камери.	WWW.aGrokoM.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

•	Поршнева група	МД-Кострома,	КМЗ,	
гільза,	поршень,	кільця,	пальці,	прокладки,	
вкладиші.	Ориг.з/ч	КАМАЗ,	МТЗ	0675702202,	
0507190074

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

евАкУАТор По місТУ ЖиТомирУ, оБ-
лАсТі ТА УкрАїні . До 4-х Тон, ДовЖинА 
-5 м. БУДь якА формА ЗАвАнТАЖення 
0731617000,0976646575

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

•	Торговый представитель	с	личным	авто	
срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
Оптовая	торговля	кондитерскими	издели-
ями.	Порядочность,	коммуникабельность,	
умение	работать	в	команде.	З/п	при	собе-
седовании	063)6889438ОлегЛеонидович

ТреБУюТся охрАнники, Для рАБоТы 
вАхТовым 7/7; 15/15 меТоДом рАБоТы. 
официАльное оформление, ПиТА-
ние, ПроЖивАния нА оБъекТе, ЗП оТ 
4000 До 9000. Т. 044 5013021; 0675514380 
0674045368 влАДимир николАевич

•	Требуются сиделки	по	уходу	за	больными	
и	престарелыми	людьми	на	дому	и	в	боль-
нице.	Проживание	и	питание	за	счет	рабо-
тодателя	0668464953

•	Требуются строительной	компании	в	Ки-
еве:	фасадчики,	сварщики,	кровельщики,	
плиточники,	маляры,	специалисты	по	бето-
нированию	полов,	прорабы	с	опытом	работы	
0960853757

•	Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	ро-
бота	в	м.	Київ,	ч/ж	від	18	років,з/п	від	4700	
грн	за	тиждень,	вахта	15/15,	20/10,робочий	
день	з	8.00	до	17	год,	житлом	забезпечуємо.	
0992530892,	0989399439

•	Фрезеровщик срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	условия	
труда.	Высокая	и	своевременная	выплата	
з/п.	Инагородним	предоставляем	жилье.	По-
двоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
т.	(097)4701101	097)4701101

•	Фрезерувальники ІІІ-	V	розряду	потрібні	
на	роботу	в	компанію-	виробник	обладнання	
ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	
Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	
грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надаєть-
ся	житло	(квартира)	067)4692877Інна,(044)
3312815Анна

•	Швачки на	підприємство.	Офіційне	працев-
лаштування,	повний	соц.пакет.	Р-н	Мальо-
ванка.	Іногороднім	надається	гуртожиток.	
З/п	висока	418693,(067)4122598

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

1. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 27.09.2017 09:00. Дод.ін-
формація: https://setam.net.ua. Лот №235756;

2. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 27.09.2017 09:00. Дод.ін-
формація: https://setam.net.ua. Лот №235824;

3. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 27.09.2017 09:00. Дод.ін-
формація: https://setam.net.ua. Лот №235813;

4. Нежитлова будівля, магазин пл. 301.8 кв.м та земельна ділянка заг. пл. 0.0900 га, 
кад. №1824755100:01:005:0044, за адресою: Житомирська обл., смт.Попільня, вул. Вату-
тіна, 1.Дата торгів: 02.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №236930;

5. Житл. буд., заг.пл. - 146.82 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Сосюри,60.Дата торгів: 02.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №236942 (уцінено лот № 228624).
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4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	До-
ставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

•	продам	песок,	бУт,	щебень,	отсев,	дро-
ва,	землю,	ГлинУ,	переГной,	подшивка.	
доставка	стройматериалов,	вывоз	мУ-
сора.	0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	строительство	деревянных	домов,	бе-
седки,	садовая	мебель.	всё	для	обработ-
ки	дерева.	офис-маГазин	"деревянный	
двор",	Ул.	космонавтов,	11	WWW.doMoy.
In.ua	0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

•	ленточные	пилы	–	продажа	новых,	
ремонт	старых	(сварка,	заточка,	раз-
водка).	Гарантия	качества.	Ул.	баранова,	
60.	0962461677

4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	продается	доска	пола	сУхая	строГа-
ная	в	шпУнт,	блокхаУс,	фальш-брУс,	
ваГонка;	доска	обрезная,	не	обрезная	
строительная;	стропила;	балки,	шта-
хетник,	монтажная	рейка	и	дровяные	
отходы	с	пилорамы.	доставка	на	дом.	
0673911769

4.25. буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП фонТАн: БУріння, ремонТ, ТАм-
ПонАЖ сверДловин нА воДУ, мон-
ТАЖ нАсосного оБлАДнАння. 
0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	
Економія	до	70%	на	опаленні!	Економні	
ел/радіатори,	керам.	панелі.	Вир.	Україна	
0675236614

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

6. ПослуГи 

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холоДильників, ЗАмі-
нА комПлекТУючих, ЗАПрАвкА. 
якісТь, гАрАнТія. виїЗД По оБлАсТі. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
•	антени	сУпУтникові.	більше	100	ка-
налів.	підключення	по	житомирУ	та	
області.	Гарантія,	обслУГовУвання,	
прошивка	 та	 ремонт.	 м.житомир,	
вУл.вітрУка	 17б.	 сц	 полісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

•	Допомога з	простроченням	авто,	штра-
фом,	перезаїзд	на	наступний	рік,	вивіз	ав-
томобіля	за	межі	України,	тимчасовий	ввіз	
та	режим	транзиту,	також	можливий	пригін	
авто	з	Європи	у	короткі	терміни	0966996566

інформАція щоДо роБоТи в росії ТА 
ПіДмосков'ї (ПоТріБні няні, сімейні 
ПАри, Помічниці По госПоДАрсТвУ, 
ДомроБіТниці), гАрАнТовАно, БеЗ 
ПереДоПлАТи, www.dEBOn.COm.ua 
+79164007000, +79262210651

ПовернУ УсПіх і УДАчУ в ЖиТТі, До-
ПомогА У ПроБлемАх сім'ї, БіЗнесУ, 
кАр'єри, кохАння, сАмоТносТі. 068-
3706105 0732232983 люДмилА

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостіких,	самоза-
пильних	ківі,	інжиру,	хурми.	Саджанці	черен-
ковані,	вирощені	в	контейнерах.	0997982988

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

•	Нове промислове	швейне	обладнання	
Siruba,	Zoje,	Jack,	Bruce,	Typical,	Maier,	
Durkopp,	Juki,	Rotondi,	Silter.	Фурнітура	брен-
дована	під	Вас!	Гарантія,	Сервіс!	Харків,	
вул.	Конторська,	16,	https://leg-prom.com.
ua	0688840664

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	
для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	0675669709

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	
виробництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	
Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	
столи,	гойдалки	0973588260,	decorzabor.
prom.ua

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

кУПУємо віДхоДи Плівки ПолієТи-
ленової, ПлАсТмАси ТА мАкУлАТУрУ. 
0505580047,447919

•	кУпУємо	холодильники,	пральні	ма-
шини,	плити,	телевізори,	компютери,	
монітори	та	іншУ	побУтовУ	та	компю-
тернУ	технікУ.	старУ	або	не	працюючУ.	
самовивіз.	0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

врАчено ПосвіДчення ДіТей З БАгА-
ТоДіТної сім*ї нА ім*я сАмАрського 
євгенія БорисовичА ТА сАмАрської 
івАнни БорисовичА ввАЖАТи неДій-
сним

8.24. інше. Куплю 
•	Акацію куплю	на	дрова.	Можлива	вирубка	
ділянок.	Швидка	оплата,	самовивіз	0674201570

•	Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.бусы,	
камни)	жовте,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	
кашалота,	моржа,	нагород,	ікони,	самовари,	
зброю,	техніку,	картини,	статуетки,	срібло,	
вази,	фотоап.,	книги	до	1917р.,	годинники.	
mobistyle12072017@gmail.com	0953961168,	
0681337332	Viber

•	Ел/двигуни з/пром.	бв	роб/не	роб.	Транс-
форматори	масляні	ТМ,	ТМЗ.	Редуктора.	Під-
шипники.	Каб-пров.продукцію	0986116240,	
0502496589

•	Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	Радіолам-
пи	ГУ,	ГИ,6н,6ж,6п,	в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	
Реле.	Вакуум.	конденсатори	0979902807

•	Куплю відходи	соняшника	та	льону	(прілий,	
битий,	вологий),	фузу-осад	олії.	Продам	макуху	
соняшника,	піллети	паливні	0503233274,	Андрій

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	тельфери,	
насоси,	лічильники	бензину	0972771728

•	Куплю квадранти	КО60,	магнітні	плити	
560х200	ел.,	800х320	мех,	мірильний	інструмент,	
нутроміри.	Металоріж.	інструмент	0679083229

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

•	кУплю	натУральні	янтарні	бУси	від	500	
до	1500	Грн.	за	1	Грам,	коралові	бУси.	а	
також	старовинні	ікони,	картини	до	1990	
р.,	книГи	до	1917	р.	та	інші	предмети	ста-
ровини,	для	власної	колекції	0503466068

•	Куплю пожежні	мотопомпи	МП-800	(або	на-
сос	ПН-30,	ПН-40),	електродвигун	від	1	до	18	
кВт,	токарне	облад.:	фрезерний,	свердл-ий,	
токарний	верстати.	Тиски.	Патрони.	Фото	на	
пошту:	sky85593@gmail.com	0964180586

•	Куплю старовиннi	мотоцикли	та	запчастини	до	
них:	М	72,	М	61,	М	62,	К	750,	Дніпро	12,	16,	БМВ,	
Харлей,	ДКВ,	ТІЗ,	АВО,	усi	моделi	з	ведучими	
колясками.	Самовивiз	0678874018,	0669663546

•	кУплю	холодильне	та	технолоГічне	об-
ладнання	0966552655,	0672658658

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	хро-
мові,	бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	зуби	ка-
шалоту,	бівень,	сервізи,	картини	0683345254

ПреДсТАвницТво Польської фірми в 
УкрАїні кУПУє ПУх-Перо. ЗАПрошУємо 
До сПівПрАці Професійних ЗАкУПі-
вельників. м. сУми 0666728891

Комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального 
розвитку» Житомирської обласної ради оголошує 

про намір передати нерухоме майно в оренду
1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального під-

приємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Нежиле приміщення на п’ятому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. 

Леха Качинського,12а, загальна площа 19,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 10 грн. 
32 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.07.17), цільове призначення – розмі-
щення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності.

1.2. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, 
вул. Домбровського, 38, загальна площа 45,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 22 
грн. 56 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.07.17), цільове призначення – 
розміщення  суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво товарів, крім 
товарів підакцизної групи.

1.3. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 за-
гальна площа 51,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 7 грн. 30 коп. за 1 кв.м у місяць 
(без ПДВ, станом на 30.06.17), цільове призначення – розміщення складу.

1.4. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 загальна 
площа 12,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 38 грн. 56 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.07.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

1.5. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 загальна 
площа 34,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 38 грн. 56 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.07.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі 
Житомирського обласного стоматологічного медичного об’єднання Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 33а, загальна площа 20,00 
кв.м, розрахункова орендна плата – 64 грн. 38 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом 
на 31.07.17), цільове призначення – розміщення ком’ютерного томографа.

3. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває 
на балансі комунального підприємства “Житомирський обласний лікувально-сана-
торний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення “Дениші” 
Житомирської обласної ради за адресою: Житомирський район с. Дениші, загальна 
площа 1,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 56 грн. 81 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.07.17), цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з 
продажу непродовольчих товарів.

4. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення(холу) на 
першому поверсі, що перебуває на балансі комунальної установи "Обласна клінічна 
лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир 
вул. Червоного Хреста, 3, загальна площа 18,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 25 
грн. 61 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – роз-
міщення аптеки, що реалізує готові ліки.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 16 серпня 2017 року включно 
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право 

оренди вказаних об'єктів оренди.
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РІЗНЕ

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 097-440-16-93

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.
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30 серпня 2017 р.
№ 33 (649)

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

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Верстальник: 
Олег Щербінський
Головний редактор:
Дар’я Гончарова
тел.: 0 (50) 718-04-32
директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Нелегкий тиждень 

для Овнів, бо доведеть-
ся «наступати на горло 

власній пісні», бути максималь-
но розсудливими, гнучкими і 
стриманими.

ТЕЛЕЦЬ
Вашу сумлінну пра-

цю відзначать похвалою 
або навіть підвищенням. Багато 
цікавого й приємного обіцяють 
знайомства з новими людьми і їх 
оригінальними ідеями.

БЛИЗНЮКИ
Тримайте високо і 

не опускайте свою ви-
соку ділову планку, не лінуйтеся 
і правильно організуйте свій час

РАК
Ви зможете непогано 

заробити, якщо вияви-
те наполегливість і активність. 
Турбота про близьких людей 
додасть позитиву і підвищить 
самооцінку.

ЛЕВ
На роботі вас може 

«закрутити» вихор не-
відкладних й не завжди приєм-
них справ. Важливі зустрічі та 
серйозні перемовини можуть 
принести очікувані результати.

ДІВА
Декому доведеться 

обирати між розумни-
ми та красивими, грошима та 
здоров’ям, професійною сферою 
та особистим життям.

ТЕРЕЗИ
З’явиться відчуття, 

що робота не зовсім за-
довільняє, що ви здатні на більше. 
Не всі вас зрозуміють і не всі під-
тримають, але ви й самотужки до-
сягнете неймовірних результатів.

СКОРПІОН
Продуктивний і 

творчий тиждень, ре-
зультати принесуть задоволення. 
А трудові подвиги підвищать ваш 
авторитет і відповідно оплату.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий тиждень, 

спілкування з близь-
кими і друзями стануть менш 
напруженими. З’являться нові 
цікаві перспективи.

КОЗЕРІГ
Намагайтеся штур-

мувати неприступні 
фортеці й не бийтеся «голо-
вою об стінку» лише заради 
того, щоб потішити свої амбі-
ції – це навряд чи увінчається 
успіхом.

ВОДОЛІЙ
Буде стільки гарних 

пропозицій, що у деко-
го може запаморочи-

тись у голові й виникнути про-
блема нелегкого вибору.

РИБИ
Вам конче необхідно 

зосередитися на най-
головнішому. Для реалізації 
амбітних планів потрібно буде 
докласти багато зусиль.

●● Майже 2/3 доби кішки ви-
трачають на сон. Так, кіт, який 
прожив 9 років, 6 із них проспав.

●● Більшість кішок є правша-
ми, а більшість котів – лівшами.

●● Звичайна домашня кішка 
здатна бігати зі швидкістю до  
50 км/год, правда, тільки на ко-
роткі дистанції.

●● Кішка може стрибати на 
висоту, яка вп’ятеро перевищує 
її зріст.

●● Перська кішка – найпопу-
лярніша у світі порода. На друго-
му місці – Мейн-куни, а на третьо-
му – сіамські кішки.

●● У більшості країн Європи 
й Північної Америки зустріч із 

чорною кішкою вважають перед-
вісником неприємностей. А от 
англійці й австралійці вірять, 
що чорні пухнастики приносять 
удачу.

●● Стародавні єгиптяни, коли 
їх домашня кішка вмирала, на 
знак жалоби збривали брови. 
Мертвих котів бальзамували й 
ховали в родинній гробниці. Щоб 
киця в загробному царстві не го-
лодувала, поряд із мумією кішки 
клали кілька мумій мишей.

●● Кішки не можуть рухати 
щелепами з боку в бік, тому їм 
не вдається прожувати занадто 
великі шматки їжі.

●● Цікаво, що кішки нявкають 

лише при спілкуванні з людьми. 
На своїх «побратимів» кішка може 
шипіти, фирчати чи муркотіти. А 
ось нявкати не буде ніколи.

●● У тілі людини налічується 
206 кісток, а в тілі кішки – 230, 
тому вони набагато пластичніші, 
ніж ми. Оскільки в кішок немає 
ключиць, вони цілком можуть 
пролазити в отвори, в які прола-
зить їхня голова.

●● «Відбиток носа» в кожної 
кішки настільки ж унікальний, 
як відбитки пальців у людини.

●● Кішки можуть пітніти 
тільки через подушечки лап. На 
інших ділянках тіла в них немає 
потових залоз.

цікаві факти про котів

Р



DZIDZIO контрабас
Жанр: комедія
На що ви готові заради грошей? Чи 

згодні ви порушувати закон, ризикувати 
своєю волею і життям заради цих папір-
ців? Заради своєї мрії варто зробити все 
можливе. Так вважають троє звичайних 
хлопців, які живуть неподалік від кордону. 
Вони готові возити контрабанду в іншу 
країну, щоб заробити якомога більше гро-
шей. Але останнім часом прикордонники 
не пропускають жодного контрабандис-
та. Тому хлопці міряють на себе образи 
греко-католицьких священиків. Все йде 
добре до тих пір, поки...

Червоний
Жанр: бойовик, драма, історія
1947 рік. Двоє українців – Данило Чер-

воний і Віктор Гуров – потрапили в табір 
ГУЛАГ. У них абсолютно різні долі: один 
раніше був членом Української повстан-
ської армії (УПА) і народився на Заході 
України, а другий – радянський льотчик зі 
Сходу України, якому не дуже-то й близь-
ке поняття патріотизму. Але доля звела 
таких людей разом. Нехай у них і різні 
ідеали, але їх об'єднує не лише спільна 
біда, а ще й країна, де вони народилися – 
Батьківщина.

на драйві
Жанр: бойовик, кримінал, екшн
Талановитий гонщик на прізвисько Бейбі 

обожнює небезпеку, швидкість і стильну 
музику. Він завжди в навушниках. Бейбі – 
професійний водій, який забирає злочинців 
з місць їх лиходійства. Якщо він за кермом – 
у поліції немає шансів. Але Бейбі зустрів 
дівчину, у яку закохався... Він хоче піти з 
небезпечної гри, щоб мати можливість жити 
зі своєю обраницею. Але його покровитель 
Док просить хлопця піти на останню справу. 
Це завдання поставить під загрозу все, що 
він має: любов, свободу, життя.

емоджі муві
Жанр: мультфільм, комедія
Кожен мобільний телефон має в собі 

приховане місто, де живуть усі емоджіки – 
СМСковіль. "Дай п'ять", "Закоханий котик" 
або "Ну відвали" – вони всі дуже круто 
можуть передавати будь-які наші емоції! 
Ця анімаційна комедія розповість глядачам 
історію Геніка – унікального емоджіка, який 
зобов'язаний виконувати свою місію у різних 
додатках смартфону. І коли через Геніка при-
йде величезна неприємність, чи зможе він 
врятувати СМСковіль, а також усіх жителів 
міста від знищення? Якщо він не стане геро-
єм, то всі емоджіки зникнуть назавжди.

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

«Аліса в Країні Чудес»
16 вересня

Початок о 12.00

«Мауглі»
23 вересня

Початок о 12.00

«Язиката Хвеся»
9 вересня

Початок об 11.00 та 13.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


