Індекс борщу: як зросла вартість
традиційної української страви
для житомирян?
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Лише в семи районах
Житомирської області залишилась вакцина від сказу
с. 5

5

00

грн

Газета є членом Всесвітньої газетної Асоціації

рекомендована
ціна

середа

Зарплату
житомирським
медикам
знову видали
«з кишень»
житомирян
Житомирським медпрацівникам довелося
кілька разів перекрити дороги, щоб «достукатися»
до чиновників. Місцева влада гроші дасть,
але збирається судитися з державою.
с. 5
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У Житомирі з’явиться
Житомирщина
відзначила 80-річчя унікальна система велопрокату
створення області
Ольга Сідлецька

Навесні наступного року житомиряни
зможуть долучитися
до велопрокату, обладнаного за останнім словом техніки.

Алла Гетьман

У п’ятницю, 22 вересня в приміщенні
Житомирського облмуздрамтеатру імені
Івана Кочерги відбулись урочистості з
нагоди 80-річчя створення області.
Цього дня до Житомира завітали представники усіх районів нашої області, аби разом у
родинному колі відсвяткувати
ювілейну дату.
Привітав житомирян і запрошених гостей із Днем області голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич. Як
наголосив очільник області, Житомирщина – це область героїв-військовослужбовців 95-ої десантноштурмової, 26-ої артилерійської,
30-ої механізованої бригад, 199-го
навчального центру та найвідоміших в Україні волонтерів.
«Символічно, що день утворення Житомирщини ми відзначаємо
одразу ж після Міжнародного дня
миру. Наша область – земля жита

і миру. Нам по праву є чим і ким
пишатися. Маю надію, що сьогоднішнім святом ми започаткуємо
щорічний День області. І хочу, щоб
після нашої зустрічі кожен дізнався
трошки більше про нашу область,
відкрив для себе щось нове, знайшов сотні причин пишатися тим,
що ми – житомиряни», – звернувся
до присутніх Ігор Гундич.
У рамках свята були відзначені
представники кращих районів. Для
нагороджених та усіх присутніх
підготували неймовірний концерт,
а творчі вітання дарували Ірина
Шинкарук, хорова капела «Орея»,
клуб спортивного танцю «Естет»,
артисти Бердичівського цирку, відомі «Бовсунівські бабусі» та етнорок гурт «TaRuta».
Окрім того, під час урочистого концерту ведучі знайомили
присутніх у залі гостей з кожним
районом Житомирщини, розповідали, чим же особливий кожен
із них, коли був утворений тощо, а
на сцені демонструвалися слайди зі
світлинами із кожного району нашої області та його мешканцями.
Також у фойє драмтеатру працювала квіткова фотозона із мальвами – символом свята. Ця квітка
уособлює любов до рідної землі, до
свого народу, до батьківської хати,
втілює духовне коріння людини, її
вірність духовній спадщині предків.

У понеділок, 25 вересня на Михайлівській презентували роботу
station-free системи велопрокату
Ofo, двоколісники для якої закуплять партнери з приватної китайської компанії.
Як розповів уповноважений з
питань велосипедного транспорту Житомирської міської ради
Олександр Папірний, велопрокат,
найімовірніше, з’явиться у Житомирі вже цієї весни. Система
унікальна не лише для України,
а й для всього світу.
«Секрет цієї системи в тому,
що велосипед не потребує якогось
вартісного обладнання. Фактично
весь секрет в системі замка, який
працює через QR-код і фактично через смартфон і банківську
картку. Також є ідея прив’язати це
до електронного квитка, до проїзного, який використовується у
громадському транспорті», – роз-

повів Олександр Папірний.
Усім присутнім показали, як
працюватиме система. Сама процедура займає кілька хвилин. Для
того, щоб скористатися послугою
прокату, потрібно мати спеціальну
програму на смартфоні. У програмі
є мапа, на якій можна відслідковувати вільні велосипеди, які розміщуватимуться на спеціально обладнаних
парковках. Далі через QR-код можна
відкрити велосипед і доїхати до потрібної точки. Щоб закінчити поїздку, потрібно закрити електронний

замок – відлік часу припиняється.
Велосипеди антивандальні – не
мають запчастин, які підходили
б до середньостатистичних двоколісників. Коштуватиме таке
«диво техніки» 400-450 доларів.
Вартість поїздки на велосипеді і
місячний абонемент будуть прораховуватися. Але орієнтовно – в
межах 2-3-х гривень.
Планується, що у період з весни до літа у Житомирі з’явиться
близько тисячі велосипедів у рамках цієї кампанії.

Обурені житомиряни
протестують проти будівництва
АЗС і вимагають експертиз
Дар’я Гончарова

На черговий виконком 20 вересня прийшли
мешканці будинків, які
протестують проти
будівництва автозаправної станції на проспекті
Незалежності.

Люди вимагали від міської влади створити робочу групу, яка б
провела відповідні експертизи.
«Ми просимо створити робочу групу по розслідуванню даного
випадку, щоб відповідні служби
визначили, що на цій території не
можна будувати АЗС, це небезпечно
для життя мешканців», – зачитала
вимоги Наталія Павловська – представниця громади, яка проживає
біля місця будівництва заправки.
Спочатку міський голова та ди-

ректор юридичного департаменту висловили сумнів у доцільності
проведення експертиз, адже триває
розгляд справи у суді. Але згодом
під тиском людей міський голова
Сергій Сухомлин пообіцяв підготувати проект рішення та включити до складу комісії представників
місцевої громади. Житомиряни налаштовані рішуче і кажуть, що не
дозволять будувати АЗС біля своїх
будинків та за два метри до дитячого майданчику.

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30.
Тема телевізійного ефіру: «Медики протестують: чому працівники
житомирських лікарень і поліклінік опинилися без зарплати?»
У четвер, 28 вересня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться тридцять п’яте засідання «Клубу експертів
Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Медики протестують: чому працівники
житомирських лікарень і поліклінік опинилися без зарплати? Чого очікувати далі і
хто вирішуватиме проблему?»
Запрошені для участі у програмі спікери та громадськість обговорять наступні питання:
– Як так сталося, що житомирські медпрацівники лишилися без заробітної плати?

– Що очікує далі на працівників житомирських лікарень і поліклінік?
– Хто візьме на себе відповідальність за вирішення проблеми із зарплатами медичним
працівникам Житомира?
Переглянути трансляцію можна тут:
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Корисно

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із
Законом ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змоги звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на
адресу редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до
міської 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.
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Колонка
Микола
Череднік,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Ми досі живемо
в Радянському Союзі
Уже 26 років після припинення існування Радянського Союзу ми й досі
продовжуємо жити так, наче він існує.
Останнім часом вдалося відірватися від чужої історії та розпочати
процес відновлення власної. Але цей
процес не можна назвати загальнодержавним, адже окремі області досі
живуть у «совєтах».
Вітчизняне законодавство значною мірою повторює та наслідує
радянське.
Житловий кодекс України був прийнятий у 1983 році, Кодекс законів
про працю датується 1971 роком.
Про який розвиток економіки, інвестиції та зростання ВВП можна
говорити, якщо взаємовідносини
між підприємцями та працівниками
регламентуються кодексом, який
ухвалювався в часи відсутності приватного підприємництва?
Радянська система управління була
неефективною в багатьох сферах у
порівнянні із західними країнами. Написано сотні наукових статей, які це
доводять. Однак найбільш відчутним
прикладом є рівень життя мешканців
ЄС, США, Канади та країн СНД.
Попри те, що радянська система
була неефективною, ми її досі наслідуємо. Замість того щоб розповідати
новим поколінням правду, влада у
кращих традиціях радянської пропаганди і далі маніпулює ними.
Новому поколінню українців не
кажуть, що їхнє життя залежить не
від держави, а від них самих. Натомість рівень зарплати українців визначається не Урядом, а ефективністю
їхньої роботи. Мовчать і про те, що
не існує ніяких державних грошей,
за які оплачується освіта, медицина і
забезпечуються пенсії та субсидії. Усе
це гроші платників податків, тобто
наші з вами гроші, а не державні. І
коли держава витрачає на щось чергові мільярди, це означає, що хтось
замість нас з вами вирішив, як розпорядитися цими грошима.
Коли Президент, міністр або обласний чиновник передає нові автобуси – це кращі радянські традиції. Їх
купили за гроші платників податків, і
церемоніальні вручання перед телекамерами є політичною рекламою.
Система управління, де кілька осіб
вирішують, як розпоряджатися усіма
державними коштами, є неефективною і призводить до занепаду
країни та суспільства. Те, що відбувається в України зараз, нагадує
процеси 90-х років, коли партійна
верхівка намагалася будь-якою ціною утриматися при владі.
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Новий сезон у житомирському
театрі відкриють святковим
дійством «ГРА-а-а-а-АЛЬ Натхнення»
Алла Гетьман

Відкриття 74-го
театрального сезону
у Житомирі розпочнеться 27-28 вересня
великим святковим
театралізованим дійством «ГРА-а-а-а-АЛЬ
Натхнення». Глядачі
побачать феєричне
шоу у виконанні артистів нашого театру
з кращими концертними номерами та
сценами з улюблених
вистав.
У середу, 20 вересня у приміщенні Житомирського музично-драматичного театру
ім. Івана Кочерги відбулася пресконференція, присвячена відкриттю 74-го театрального сезону.
Ще до офіційного відкриття
театрального сезону актори показали свій професіоналізм, взявши
участь у святкуванні Дня міста. Театр дійсно став центром культурного життя Житомира та області.
Варто зазначити, багато фахівців
цілком заслужено називають його
одним з кращих в Україні, адже
театр багато гастролює Україною
та бере участь у театральних фес-

тивалях. Так, у квітні цього року
театр брав участь у «Відкритому
регіональному фестивалі театрального мистецтва ”В гостях
у Гоголя”» (1-7 квітня 2017 року)
у Полтаві, де посів перше місце
з виставою у стилі комедія-жарт
за твором Миколи Гоголя «Одруження». Режисер вистави – Петро
Авраменко.
30 травня цього року у Житомирі відбувся заключний
виступ Всеукраїнського щорічного фестивалю-конкурсу «ARTUKRAINE» – 2017 за підтримки
Міністерства культури України,
на якому Житомирським академічним українським музичнодраматичним театром ім. І. Кочерги було представлено драму
в стилі етно-модерн «Украдене
щастя», режисером якого виступила заслужений діяч мистецтв
України Наталія Тімошкіна.
«Загалом у конкурсі брали
участь 22 театри України. Головним поціновувачем і суддею
відбіркового туру стало не професійне журі, а глядачі. Кожен
присутній у глядацькій залі
отримав від організаторів конкурсу заздалегідь розроблену
анкету, в якій повинен був дати
свою оцінку акторській і режисерській роботам, загальному
враженню. 12 червня стало відомо, що Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги
увійшов до трійки переможців
відбіркового туру Всеукраїнського щорічного Фестивалю-конкурсу «ART-UKRAINE» – 2017

разом з такими театрами як
Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П. К. Саксаганського та
Львівський академічний театр
ім. Леся Курбаса. А 25 червня на
сцені Національного Академічного Драматичного театру ім. Івана
Франка наш театр виборов неперевершену перемогу у Київського
театру імені Саксаганського та
Запорізького академічного обласного музично-драматичного
театру ім. В. Г. Магара», – розповіла генеральний директор театру
Наталія Ростова.
У вересні, крім великого святкового театралізованого дійства
«ГРА-а-а-а-Аль Натхнення», яким
театр відкриє свій 74-й театральний сезон, глядачі 30 вересня
матимуть змогу подивиться
прем’єрну виставу – народну

бувальщину «ВІЙ» у сценічному
втіленні режисера-постановника Петра Авраменка. У виставі
йдеться про сповнені втаємниченого сенсу події, які випали на
долю студента-філософа київської
духовної семінарії Хоми Брута
та Панночки-відьми. Ця зустріч
перевернула не тільки їхні життя,
але й долі усіх, хто був поряд.
Містичне співіснує у виставі з
життєвим, поетичне – з брутальним; реальне – з втаємниченим,
гумористичне – з драматичним.
Усе це захоплює, вражає, але й
водночас спонукає до роздумів.
Так бувальщина, яку переповів
Микола Гоголь, постає на кону
Житомирського академічного
музично-драматичного театру
як поетичне і водночас сповнене
містики творіння народної поетичної української уяви.

Незабаром житомиряни
обиратимуть проекти Бюджету участі,
які реалізують наступного року
На сайті Житомирської міської ради
анонсували старт
голосування за проекти Бюджету участі,
які втілять наступного року. Віддати свої
голоси можна буде з
1 до 10 жовтня.
«Загальна сума бюджету
участі у 2017 році становить понад 12 мільйонів гривень. Всього
до загальноміського голосування допущено 60 проектів. Із них

можна обрати 5 найкращих ідей.
Проекти-переможці будуть реалізовані у 2018 році», – йдеться
у повідомленні.
Цьогоріч організатори розширили можливості для голосування, щоб якомога більша кількість людей змогли долучитися
до проекту.
Відтак, обрати найкращі проекти можна двома способами – в
електронному режимі або в пунктах для голосування.
Для голосування в режимі
«онлайн» потрібно перейти на
сайт Житомирської міської ради
pb.zt-rada.gov.ua. Далі необхідно зареєструватися, у вікні реєстрації завантажити сканкопії

(або фотографії) першої сторінки паспорту та документу, що
підтверджує приналежність до
міста Житомира (реєстрація в
місті Житомирі/студентський
квиток/довідка з роботи), обрати
проекти зі списку і голосувати
за ті ідеї, які, на вашу думку, є
найпріорітетнішими для покращення міста.
Для тих же, хто бажає проголосувати «традиційно», відкрили кілька пунктів голосування
(нагадаємо, що минулого року
віддати свій голос можна було
лише в приміщенні міської ради).
Цьогоріч таких пунктів кілька –Житомирська міська рада,
Корольовська районна рада та

Богунська районна рада. Там для
голосування потрібно показати
консультанту паспорт і документ,
що підтверджує приналежність
до міста Житомира (ті ж реєстрацію в Житомирі/студентський
квиток/довідку з роботи). Далі –
все просто: обираєте проекти зі
списку і голосуєте за ті ідеї, які,
на вашу думку, є найпріорітетнішими.
Пункти для голосування працюватимуть з 1 до 10 жовтня: з
понеділка до п’ятниці – з 10:00 по
19:00, з суботи до неділі – з 11:00
по 15:00.
«Не будь байдужим! Місто
змінюєш ти!» – наголошують на
сайті Житомирської міськради.
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Зарплату житомирським медикам
знову видали «з кишень» житомирян
Алла Гетьман

У четвер, 21 вересня до стін Житомирської міської ради
прийшли декілька
сотень обурених
працівників медзакладів і перекрили
центральну вулицю
міста Велику Бердичівську через тотальні затримки зарплат.
А вже 26 вересня
депутати міськради
зібралися в сесійній
залі, щоб «підлатати державні діри» з
міського бюджету.
Люди у повному відчаї, кажуть, не мають за що жити, годувати свої сім’ї, вже не кажучи
про оплату комунальних послуг
тощо. «Останньою краплею»
стало те, коли їм сказали, що за
вересень можете не чекати ані
авансу, ані зарплати – їх не буде.
«Дев’ятнадцятого вересня

мав бути аванс і його немає.
Жити у нас нема за що, тому
що зарплата сьогодні наша –
2700 гривень чистими. Тисячу ми віддаємо за квартиру,
1700 гривень залишається на
життя. Що це за гроші? Ми
жінки, ми всі маємо дітей, і моя
дитина не цікавиться, отримала
я зарплату чи ні. Дитина приходить додому, відчиняє холодильник, адже хоче їсти. Я вважаю, що на сьогоднішній день
об нас витерли ноги. Настільки
все допекло, що ми тут будемо
ночувати допоки на рахунок лікарні не поступлять кошти. Ми
не підемо», – бідкається медичний працівник ЦМЛ №2 Руслана
Пузовікова.
Зрештою перекриття руху
так і не відбулося, медиків
запросили до сесійної зали
міської ради. Поспілкуватися
з людьми вийшов мер Сергій
Сухомлин, каже, що медичних
працівників підтримує та разом з ними вимагає виплати
заборгованої їм зарплати.
«Боргувати заробітну плату
ніхто не має права. Держава повинна виконати свої зобов’язання
перед житомирськими медиками. Частину коштів ми можемо
виділити з міського бюджету, та
це в цілому не виправить ситуацію. Заборгованість все одно буде
зростати. А у бюджеті міста ко-

штів, щоб повністю перекрити
заборгованість – немає», – наголосив міський голова.
Втім, люди не повірили обіцянкам мера і все ж таки перекрили дорогу на Великій Бердичівській біля міської ради.
Рух було повністю заблоковано,
медики не пропускали жодного авто, в тому числі електротранспорту.
На цьому пікетувальники не
зупинились. Уже з самого ранку,
22 вересня люди почали знову
мітингувати. Цього разу медпрацівники перекрили дорогу на
Бердичів. Про це «20 хвилин»
повідомив читач, який дорогою
на роботу потрапив у затор у
районі Бердичівського мосту на
«Музикалці».
Для врегулювання конфлікту 25 вересня Сергій Сухомлин
скликав депутатів на позачергову
сесію міськради, під час якої влада Житомира виділила медикам
з міської казни 13,8 млн грн на
зарплату за вересень. Ці кошти
були зняті з програми на фінансування капітального ремонту
доріг і тротуарів Житомира.
Втім, за словами міського голови,
зарплату за вересень медикам
закриють, а далі будуть позиватися до суду.
«Позов уже готовий, сьогодні-завтра ми подаємо його до
суду. Суть цього позову в тому,

щоб зафіксувати невиконання
державою своїх зобов’язань. Суд
повинен встановити, що передбачена субвенція місту Житомиру на виплату заробітних плат
була недостатньою. Після цього
ми будемо звертатися до суду по
суті, а саме конкретних сумах,
які держава повинна відшкодувати», – наголосив Сухомлин.
Також мер додав, що буде
створена робоча група з числа
голів усіх фракцій, яка знову поїде до Мінфіну і Кабміну вимагати виконання державою своїх
зобов’язань.
«Ці гроші нашим медпрацівникам заборгувала держава. У
жовтні ми знову зіштовхнемось
з аналогічною проблемою. У нас
є місяць, щоб відпрацювати цю
проблему. Житомирська міська рада направить персональні
звернення до кожного депутата
Верховної ради. Це питання ми
продовжимо піднімати на бюджетному комітеті і на профільних комітетах парламенту», – заявив Сергій Сухомлин.
Зазначимо: зі слів житомирського міського голови, заборгована зарплатня за вересень
медикам має надійти вже 27
вересня. Як уже раніше повідомляв очільник міста, заборгованість по зарплаті медичним працівникам до кінця року складе
63 млн грн.

Лише в семи районах Житомирської
області залишилась вакцина від сказу
Алла Гетьман

Наразі Житомирщина замовила у
МОЗ 5 тисяч вакцин
для профілактики
сказу, але вони поки
не надійшли. У липні минулого року у
міста і райони області надійшло 3 960 доз
імунобіологічного
препарату для профілактики сказу. Втім
залишилась вакцина
лише у 7 районах.
За словами начальника відділу мобілізаційної роботи та
спеціальних питань управління
охорони здоров’я ОДА Сергія
Березовського, Міністерством
охорони здоров’я України зро-

блено замовлення на доставку в
Україну вакцин для профілактики сказу, які надійдуть у рамках міжнародних закупівель за
кошти держбюджету 2016 року.
Міністерство очікує надходження цих вакцин у 3-4 кварталах
поточного року.
«Станом на 1 вересня цього
року в області залишки минулорічної вакцини проти сказу
є лише у Ружинському, Романівському, Радомишльскому,
Любарському, Ємільчинському,
Баранівському, Коростишівському районах та у Коростені.
Управлінням охорони здоров’я
облдержадміністрації на 2017
рік було замовлено у Міністерстві охорони здоров’я України 5
тисяч доз вакцин проти сказу,
але їх поки немає», – розповів
Сергій Березовський.
Також він додав, що протирабічна вакцина використовується для профілактики сказу
і не є плановою.
«Вакцина показана лише тим
людям, які безпосередньо були
покусані тваринами та яким лікар призначив курс профілак-

тичних щеплень проти сказу.
Наразі в області розпочато ревакцинацію 422 особам, (у тому
числі й житомирянам), тобто їм
робиться щеплення, яке проводиться п’ятикратно», – зазначив
Сергій Березовський.
Що ж до Житомира, то тут
за останні півроку випадків захворювання людей на сказ не виявлено. Наразі вакцини від сказу
у місті немає, втім найближчим
часом вона має надійти.
«По місту вакцини зараз немає. Остання доза була використана в п’ятницю. Ось вже скоро
має надійти нова. За останні півроку випадків захворювання на
сказ не було. Якщо ж і буде необхідність, то ми можемо завжди
взяти вакцину в районах, там
вона ще є», – зазначив завідувач
відділу міського центру здоров’я
Житомирської міськради Віктор
Хоменко.
За даними Головного управління Держпродспоживслужби
в Житомирській області, станом
на 1 вересня поточного року в області зареєстровано 1239 випадків
укусів тваринами людей. Всього

виявлено 28 тварин, хворих на
сказ: 13 лисиць, 12 котів, 1 собака,
1 єнотоподібний собака, 1 ВРХ
(велика рогата худоба).
Спеціалісти стверджують:
основною причиною захворювання людей на сказ є пізнє
звернення за медичною допомогою. При своєчасному зверненні постраждалого до закладу
охорони здоров’я проводиться щеплення, що попереджує
захворювання і рятує життя.
Також необхідно терміново інформувати працівників ветеринарної медицини про зміну
поведінки домашніх тварин.
Нагадуємо, 13 вересня у Малині скажений кіт покусав жінку.
Жінка прибирала подвір’я та була
здивована незвичною поведінкою
кота, який «завітав» до обійстя.
Вона намагалася його відігнати,
проте тварина накинулася на неї.
Постраждалу було доставлено до
травматологічного відділення районної лікарні. Тварину забрали
до ветеринарної лабораторії, де
провели дослідження на виявлення збудників сказу. Підозри
підтвердились.

КОЛОНКА

15 жёстких советов
о любви, которые
работают
(Продолжение. Начало
в № 36 от 20.09.2017)

Михаил Лабковский – популярный
психолог, известный своей резкостью в
высказываниях и эпатажностью. Практикующий специалист с 30-летним стажем может позволить себе некоторую
жесткость в суждениях, ведь его опыт
спасает и семьи, и жизни.
Для тех, кто в отношениях
– Если он вас напрягает, просто расстаньтесь с ним. Не бойтесь остаться
одна. Ни один мужчина в целом свете
не стоит того, чтобы «ломать» себя,
прогибаться под него, пренебрегать
своими желаниями и потребностями.
Ни один.
– Все просто: есть он – такой, какой
есть. И есть вы – такая, какая есть. Вам
или хорошо вместе, или надо разойтись. Причем лучше до того, как вы
взяли ипотеку и родили троих детей.
– Тот, кто психически здоров, ориентируется на свои чувства и всегда
выбирает себя. Ни красота, ни любовь
не требуют жертв. А если требуют, это
точно не ваша история. Валите. Нет
такой цели, ради которой стоит что-то
терпеть в отношениях.
Для всех
– Всю жизнь на цыпочках не простоишь, а разочаровываться всегда
больнее, чем изначально показать
себя настоящую.
– Люди, которые не любят себя, не
могут любить друг друга, поэтому пары
счастливой у них тоже быть не может.
– Надо с головой разбираться, а не
с женихами. Когда женщина говорит:
«Я любила», – это часто история не про
любовь. Это история про драгдилера,
который поставляет ей необходимые
страдания. А здоровая любовь – это
про то, насколько ты счастлив.
– Вы говорите ему об этом один раз.
Если дело не меняется – до свидания.
– Нормальный человек не продолжает отношения, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет.
Эгоистина – истина в тебе!
Илона Колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva
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ВОДІЯ
Леонід
Громік,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Зима не за горами
(Продовження. Початок
у № 36 от 20.09.2017)

Реальний термін служби антифриза
визначає виробник автомобіля. Автомобілі Volkswagen і General Motors
дають довічний термін на заміну антифриза в машині, Ford – 10 років чи
240 000 км пробігу, Mercedes-Benz –
5 років, АвтоВАЗ – 75 000 км пробігу,
ВМW і Mitsubishi рекомендують замінювати кожні 4 роки, Daimler – раз
на 15 років, Mazda і Renault говорять,
що заміна охолоджувальної рідина
не потрібна протягом усього терміну
експлуатації машини.
Чому не потрібно замінювати антифриз протягом тривалого часу? Виробники випустили на ринок антифризи нового покоління з формулою,
котра, за їхньою заявою, дозволяє
збільшити терміни заміни антифриза
до 200 000 км. Тривалість залежить
від вмісту добавок, таких як силікати і
фосфати. Поки вони присутні в антифризі, замінювати його не потрібно.
Як тільки кількість антикорозійних
речовин знижується, двигун і радіатор
піддаються електролітній корозії. Я
уже писав, що особливо це стосується
двигунів з алюмінієвими деталями.
При заміні і виборі охолоджувальної рідини потрібно керуватись рекомендаціями заводу - виробника, а
якщо не вдалось з’ясувати його марку,
то варто купувати антифриз з маркуванням G12 як універсальний.
Друге питання – чи потрібно промивати систему перед заміною нового антифриза? Обов’язково. Особливо, якщо зливаєте антифриз, який
містить масло, бруд та інші забруднення, чи не знаєте, що було залито
раніше. Якщо стара рідина не має
забруднення і заливаєте Антифриз
такий самий, як і був, то промивка
необов’язкова. Найпростіший метод
промивки – залити в систему охолоджену чисту воду і завести двигун на
10 хвилин. Для кращого ефекту промивки у воду додають до 20% нового
антифриза (чи 10% концентрата).
При сильному забрудненні системи
рекомендується здійснювати промивку декілька разів або використовувати
спеціальні засоби промивки.
Як здійснити заміну антифриза в
автомобілі? Розумію, що для людей із
життєвим досвідом це не проблема,
але я спілкуюся і з тими, хто тільки
починає «наживати досвід», і їм цікаво все. Ось і даю основи досвіду і
відповідаю на запитання.
Продовження теми
в наступному номері
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Суспільство

А ювілей області
залишився непоміченим?
Микола Корзун

У серпні, коли
з’явилася новина про
те, що Житомирщина готується до відзначення 80-річчя від
часу свого створення,
здавалося, що свято
має бути ледь не головним у цьому році.
Обласна влада, щоправда, одразу застосувала нині модний
прийом – звернулася до громади
за допомогою щодо пропозицій,
як краще облаштувати ювілей.
Але, чи то громада не почула
зак-ликів чиновників, чи можливо, й справді свят на вересень
2017-го назбиралося забагато,
проте ювілейна дата від часу
створення Житомирської області виявилась у очевидному
офсайді. У такому собі положенні «поза грою».
Якщо порівняти, наприклад,
фестиваль льону, який наприкінці серпня проходив у селі
Стремигород на Коростенщині,
із ювілейними урочистостями
з нагоди створення нашої області, то 80-річний ювілей виглядав більш ніж «скромно».

Адже «вечір із мальвами» у
Житомирському драмтеатрі аж
ніяк не відповідав масштабу та
«розмаху» свята, яке вимагало
не помпезності (якої не було), не
фестивального калейдоскопу, а
певного креативу і розуміння
важливості поважного ювілею.
Голова обласної адміністрації,
так само, як і голова Житомирської облради, мали б розуміти,
що далеко не кожному керманичеві Житомирщини випадає
нагода відзначати подібні дати
на чолі обласної влади.
У підсумку, Житомирщина
так і не скористалася знаковою
подією, аби ще раз згуртувати
громаду, нагадати про свою
малу Батьківщину земляцтвам
житомирян, які шанують рідне
Полісся далеко за його межами. Свого слова не сказали ані
науковці, ані краєзнавці, голос
яких мав би лунати напередодні
поважного ювілею найгучніше.
Можливо, тоді б не треба було
б у «пожежному порядку» складати список «найбільш цікавих
і промовистих фактів» із минулого Житомирщини, які були
розміщені на веб-сайті Житомирської облдержадміністрації.
До речі, більшість із надрукованих «сенсацій» щодо особливостей та принад Житомирщини мали відверто сумнівний
зміст і «пахли» відвертим примітивізмом. Ну, а як же інакше

Як юридично
безпечно
вести бізнес?
Ви – власник
підприємства або
працівник, від якого залежить майбутнє компанії?
Безумовно, Ви маєте бути кращими і
знати всі юридичні
нюанси оформлення відносин з Вашими контрагентами! Окрім цього,
умови Вашого договору мають Вас
дійсно захищати
у суді.

Угоди, господарські операції,
акти виконаних робіт, перевірка
контрагентів, позови і претензії...
У цьому та низці інших питань
Вам допоможуть розібратися
Партнери Kostuk Gorlov law firm
у рамках юридичної конференції.
Захід відбудеться 5 жовтня у
Центрі розвитку Місцевого Самоврядування (вул. Михайлівська 8/1). Протягом трьох годин – з
11:00 до 14:00 Ви зможете почути
відповіді на всі питання у рамках
теми конференції. Крім цього,
на учасників заходу чекає кавабрейк коштом організаторів.
Попередня реєстрація для
участі у конференції не обов’язкова.
Подробиці на kostukgorlov.com
або за телефоном +38(063) 637-92-30
+38(093) 920-63-76
Будемо раді бачити Вас!

можна потрактувати звістку про
те, що Соколовський кар’єр на
околиці обласного центру за своєю глибиною може «потягатися»
із озером Байкал?! Ще однією
особливістю визначних фактів
про Житомирську область стала
присутність у «списку» майже
десятка спортсменів. Причому,
далеко не найтитулованіших чи
хоча б відомих за межами самої
Житомирщини.
Натомість, про справді рекордні досягнення видатних полісян нинішня Житомирщина
наче й забула. Таке враження,
що слава колишніх хмелярів,
льонарів, багатьох Героїв-орденоносців, якими пишалася
поліська земля, кудись безслідно поділася. Ювілей минув так
тихо і мляво, що здавалося, ніби
ми цураємося самого факту
створення 22 вересня 1937-го
року Житомирської області.
Так, можливо час для створення Житомирщини, як нової
адміністративної одиниці на
карті УРСР, був не таким вже
й славним, оскільки співпав із
розпалом репресій проти безвинних громадян. Але ж за 80
років бувало всілякого. Були поразки, але ж були і здобутки. І
нам таки є чим пишатися, хоча
при цьому головніше – усе ж
таки, не забувати! Інакше ми
скоро не повіримо у те, що у нас,
у Житомирі, була навіть своя

«Дошка пошани». До речі, вона
й досі існує, стоїть і споглядає
на пошану відвідувачів популярної харчевні.
Хоча, якщо не вдаватися у
деталі, 80-літній ювілей можна
і треба було провести суто полюдськи і без зайвої помпезності. По-людськи, це коли у центрі
уваги ювілейних заходів мала
б знаходитись історія величезної області, яка, як відомо, дорівнює розміру деяких держав.
Це, коли, хоча б ненадовго, хоча
б на тиждень-два, Житомир нагадував би своїм мешканцям (а
тим паче – гостям) про свій заслужений ювілей. Але про це ні
біг-борди, ні рекламні постери
не говорили. Сіра буденність і
прогресуюча злиденність мало
спонукала нашого сучасника до
ювілейних згадок, але ж у школах, у вузах, на телебаченні та
радіо тощо згадка та змістовна
інформація могли б зробити
свою справу. І ми точно знали
б, що Житомирщина у своїх нинішніх «кордонах» прожила аж
вісім десятиріч.
Звичайно ж, свято – не самоціль. Ювілей – не привід для
гучного фуршету чи бенкету.
Але ж, відомо, що для людей,
для здорового і цивілізованого
суспільства означає пам’ять. Ми,
вочевидь, про значення та вагу
такого слова трохи підзабули.
Чи не час згадати?
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Індекс борщу: як зросла
вартість традиційної
української страви
для житомирян?
Анастасія Кузьмич

Певно, немає українця, який би не помітив тотального подорожчання продуктів
харчування. Дуже
яскраво динаміку росту можна простежити, порівнявши ціни
на інгредієнти конкретної страви. Асоціація постачальників
торгівельних мереж
порахувала «індекс
борщу» з початку
2017 року.
Генеральний директор Української асоціації постачальників
торговельних мереж Олексій Дорошенко наводить прості розрахунки, що демонструють подорожчання продуктів на прикладі
традиційної української страви –
борщу.
«Ми взяли найпростіший рецепт борщу: свинина – 600 грамів, картопля – 500 грамів, буряк – 500 грамів, капуста – 300,
морква – 200, цибуля – 200 грамів,
томатна паста – 3 столові ложки,
вода питна – 3,5-4 літри, лавровий лист, сіль, перець – за смаком,
сметана – 250 грамів, часник – 2-3
зубчики», – пояснює Олексій Дорошенко.
Експерти Асоціації взяли до
розрахунку всі компоненти цієї
страви, за винятком зубчиків часнику, лаврового листа, томатної
пасти, солі та перцю, оскільки ціна
на ці продукти мало впливає на
загальну картину.
«Починаємо «готувати» розрахунки борщу. За даними Держстату на 10 січня, свинина з кісткою
коштувала 72,4 грн за кілограм,
або 43,4 грн за 600 грам, буряк –
4 грн за кілограм, або 2 грн за
500 грам, картопля – 5,6 грн за
кілограм, або 2,8 грн за 500 грам,
капуста – 4 грн за кілограм, або
1,2 грн за 300 грам, морква – 4,3 грн

за кілограм, або 0,8 грн за 200 грам,
цибуля – 4,6 грн за кілограм, або
0,9 грн за 200 грам, сметана –
39,5 грн за кілограм, або 9,8 грн
за 250 грам. Тобто традиційна
перша страва нам обходилась на
початку року у 60,9 грн», – рахує
Генеральний директор Української
асоціації постачальників торговельних мереж.

«Вересневий борщ»:
скільки витратять
на інгредієнти житомиряни?
Станом на останній тиждень
вересня за середньостатистичними цінами в Житомирі свинина
з кісткою коштує 120 грн за кілограм, або 72 грн за 600 грам, буряк – 6 грн за кілограм, або 3 грн
за 500 грам, картопля – 7 грн за
кілограм, або 3,5 грн за 500 грам,
капуста – 6 грн за кілограм, або
1,8 грн за 300 грам, морква – 8 грн
за кілограм, або 1,6 грн за 200 грам,
цибуля – 7,5 грн за кілограм, або
1,5 грн за 200 грам, сметана –
45 грн за кілограм, або 11,2 грн за
250 грам.
Шляхом нехитрих арифметичних дій з’ясовуємо, що на сьогодні
ця смачна страва нам обійдеться
у 94,6 грн.
Таким чином, борщ зі сметаною з початку року подорожчав
на 33,7 грн.

До кінця 2017 року
у річному вимірі
темпи інфляції можуть
сповільниться до 10,5%
Як зазначила головний економіст інвестиційної компанії
Dragon Capital Олена Білан, у
серпні споживчі ціни знизилися на 0,1%, проте в порівнянні з
аналогічним періодом минулого
року інфляція прискорилася до
16,2%. Дану інформацію повідомила Державна служба статистики.
«Невелика дефляція в серпні
викликані сезонне падіння цін на
овочах (-22% місяць до місяця) на
тлі надходження на ринки та в
магазини продукції нового врожаю. Але при цьому підскочили
ціни на яйця (+18%) і продовжило дорожчати м’ясо. В результаті
серпнева дефляція була не такою
значною, як в минулому році.

Послаблення гривні у вересні
було невеликим, міжбанківський
курс опустився менше, ніж на 2%
з початку місяця. Навряд чи це
вплине на ціни. Але помісячне
зростання цін найближчим часом
відновиться через сезонні чинники
і поступове відновлення попиту.
При цьому в річному вимірі
зростання споживчих цін уже на-

близилось до свого піку і, за нашими оцінками, почне сповільнюватися вже у вересні», – розповідає
головний економіст інвестиційної
компанії Dragon Capital.
На думку Олени Білан, основна
причина цього – зростаюча база
порівняння в сегменті тарифів
на житлово-комунальні послуги,
пов’язана з підвищенням тарифів на

електроенергію у вересні минулого
року і тарифів на опалення в жовтні.
«Ми очікуємо, що до кінця
2017 року інфляція сповільниться
до 10,5% р/р», – підсумувала головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.
Матеріал підготовано в
рамках співпраці з проектом
«VoxConnector»

Як змінився індекс українського борщу протягом 2017 року
Інгредієнти
Свинина
на кістці
Картопля
Буряк
Капуста
Морква
Цибуля
Сметана

Вага за
рецептом
(г)

Січень 2017
1 кг (грн)

Вересень 2017

За рецептом
1 кг (грн)
(грн)

За рецептом
(грн)

600

72,4

43,4

120

72

500
500
300
200
200
250

5,6
4
4
4,3
4,6
39,5

2,8
2
1,2
0,8
0,9
9,8

7
6
6
8
7,5
45

3,5
3
1,8
1,6
1,5
11,2

Вартість страви, грн

60,9

94,6
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Нового ректора
привітають у жовтні

 Андрій Шевчук
Микола Корзун

Жовтень цього року
позначений на календарі
життя Житомирської області чималою кількістю
знакових подій. Одна з
них – вибори ректора Житомирського державного
університету імені Івана
Франка.
Хто б і що не говорив, а у Житомирі
вже багато років вважають цей вищий
навчальний заклад головним вишем Житомирської області. Найстаріший вуз
нашого міста завжди знаходився у центрі
уваги більшості полісян, адже «левова
частина» вчителів шкіл Житомирщини
отримали фахові знання саме у педінституті, який із часом підвищився у статусі
до рівня державного університету.
Особлива увага до подій в університеті імені І. Франка припадає на часи, коли
у виші надходить пора обирати його
ректора. Нинішня виборча пора є особливою хоча б тому, що завершив свою
багаторічну кар’єру на посаді ректора
професор Петро Саух. Навесні нинішнього року Петро Юрійович перебрався
до столиці, де працює у Національній
академії педагогічних наук. Хтозна,
чи захоче тепер уже колишній ректор
ЖДУ ім. Івана Франка взяти участь у
жовтневих виборах 2017 року, але досі
інформації чи звісток про такі наміри
у Житомирі невідомо.
Зате добре відомі прізвища вже чотирьох працівників вузу, які озвучили

 Олександр Музика
свої наміри балотуватися на виборах у
жовтні 2017 року. Чи не вперше за багато років – це молоді, але досвідчені
багаторічним досвідом роботи в університеті викладачі, кожен із яких має
певні заслуги та авторитет у середовищі колег і студентів вишу. До компанії
претендентів на «крісло» ректора ЖДУ
ім. І. Франка сьогодні називають трьох
чоловіків та одну жінку.
В історії «головного» житомирського вузу жінки на посаді ректора досі не було,
а тому спроба професора Галини Киричук
обійняти найважливішу посаду рідного
для неї навчального закладу є знаковою, а у чомусь
і унікальною. Про
Галину Євгенівну
г ов оря т ь б а г ат о
гарни х справ, до
яких долучилась у
своєму житті ця жінка-вчений і педагог.
На додачу до своїх суто
наукових заслуг Галина Киричук має неабиякі здібності
організатора та сучасного менеджера.
До того ж, випускники природничого
факультету, де наразі працює Галина
Киричук, мають гарні відгуки як першокласні педагоги, що принесли для
шкільництва Житомирщини чимало
«гучних» нагород та здобутків. У житті
Житомирського державного університету ім. Франка Галина Киричук відома ще
й тим, що очолює раду докторів вузу.
Щодо інших претендентів на посаду
ректора ЖДУ ім. І. Франка, то вони – достатньо відомі у Житомирі люди. Професор і доктор філологічних наук Віктор

 Галина Киричук
Мойсієнко певний час очолював Інститут
філології та журналістики, а сьогодні є
завідувачем кафедри української мови.
Віктор Михайлович – знаний в Україні
вчений-мовознавець, який, окрім багатьох своїх наукових звань і громадських
посад, очолює Північноукраїнський діалектологічний центр імені М. В. Никончука. За участі Віктора Мойсієнка
видано багато академічних робіт у сфері
діалектології, а Житомирський
державний університет завдяки зусиллям вченогофілолога відомий далеко за межами України.
Віктора Мойсієнка
добре знають у Житомирі завд як и
його активній громадській роботі у
товаристві «Просвіта». Свого часу
Віктор Михай ло вич обирався членом Житомирського
міськ виконкому, де
проявив себе принциповим, зваженим і кваліфікованим громадським діячем.
Неаби як у поп ул ярн іс ть у
житті студентського колективу ЖДУ
ім. І. Франка здобув колишній декан
соціально-психологічного факультету
Олександр Музика, якого також відносять до числа претендентів на участь у
конкурсі з обрання на посаду ректора
вузу. Олександр Леонідович був одним
із родоначальників нині одного з найпрестижніших факультетів вузу, де особливою пошаною завжди користувався
культ наукових знань, демократизму,
творчої креативності та наукових інновацій. У 2013 році Музика переїхав на
роботу до столиці, де працює до цього

 Віктор Мойсієнко
часу заступником директора Інституту
психології імені Г. Костюка Національної
Академії педагогічних наук України.
До числа кандидатів на у часть у
конк у рсі із обранн я ректора Ж ДУ
ім. І. Франка може увійти і нинішній
виконуючий обов’язки ректора вузу
професор Ан дрій Шевчук. Ан дрій
Володимирович, як і його колеги, що
можуть стати конкурентами-суперниками у боротьбі за посаду ректора
ЖДУ ім. І. Франка, так само пройшов
усі «сходинки» службово-педагогічної
кар’єри – від асистента кафедри до декана історичного факультету та проректора із виховної роботи рідного для
нього вузу. З весни 2017 року виконує
обов’язки ректора, і тому абсолютно
природнім є бажання Андрія Шевчука
позмагатися за найвищу у вузі посаду.
Найприкметнішою рисою нинішньої кампанії із виборів ректора ЖДУ
ім. І. Франка є те, що до участі у ній
виявилася повністю непричетною влада
Житомирської області. Це – однозначно
позитивний факт, оскільки відсутність
будь-яких видимих спроб впливати на
процес обрання ректора найбільшого та найстаршого на Житомирщині
вузу – вияв демократії, до якої наше
суспільство лише звикає. І, якщо вибори ректора ЖДУ ім. І. Франка пройдуть у дусі чесного, відкритого і рівноправного змагання, це стане запорукою
та могутнім підгрунтям подальшого
стрімкого розвитку вузу. Всі підстави
для оптимістичного сценарію майбутніх виборів очільника славетного
вузу сьогодні існують. А тому громада
Житомирщини із нетерпінням чекає
на оголошення результатів конкурсу,
який насправді стане важливою віхою
життя нашої області з огляду на тривалу перспективу.
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Рос-Першість Житомирської
області. 17-й тур

Дівоча збірна Житомирщини – бронзовий
призер Чемпіонату України з футболу

  «Тетерів» (Чуднів) – «Зоря-Енергія» (Романів) – 3:0
  «Полісся» (Олевськ) –
«Зоря» (Врублівка) – 1:2
  «Звягель-2» (НовоградВолинський) – «Дангард» (Тетерівка) – 2:2
  «Оріон» (Нова Борова) –

Дівоча збірна Житомирської області
виграла бронзові нагороди чемпіонату
України серед дівочих
команд WU-15 Першої
ліги, який завершився
24 вересня.

«Авангард-2» (Новоград-Волинський) – 1:2
  «Керамік» (Баранівка) –
«Технічний ліцей» (Черняхів) – 3:0
« А р с е н а л - Д Л Г »
(Овру ч) – «Україна» (Радовель) – 1:0

Турнірна таблиця станом на 23 вересня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Тетерів» (Чуднів)
«Технічний ліцей» (Черняхів)
«Керамік» (Баранівка)
«Полісся» (Олевськ)
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч)
«Дангард» (Тетерівка)
«Зоря-Енергія» (Романів)
«Авангард-2» (Новоград-Вол.)
«Оріон» (Нова-Борова)
«Зоря» (Врублівка)
«Звягель-2» (Новоград-Вол.)
«Україна» (Радовель)

І
17
16
17
16
16
17
16
17
17
17
17
17

В
14
12
10
9
8
8
8
4
3
3
3
2

Н
0
1
0
2
3
3
3
3
4
4
6
3

П
3
3
7
5
5
6
5
10
10
10
8
12

М
47-17
44-18
53-28
28-22
30-22
30-28
28-27
18-47
18-34
16-39
17-25
21-45

О
42
37
30
29
27
27
27
15
13
13
12
9

На шляху до фіналу наші дівчата обіграли збірну Хмельницької області з рахунком 3:0. Дубль
на свій рахунок записала Ірина
Кушнір, також голом відзначилась
Дарина Волощук.
У півфіналі команда з Житомирщини поступилася збірній

Сумської області, але змогли реабілітуватися у матчі за 3-тє місце,
розгромивши збірну Одеської об-

ласті з рахунком 4:0.
Переможцем змагань стала
збірна команда Вінницької області.

Бердичівлянин Роман Маркарян
РОС-Чемпіонат Житомирської взяв участь у Чемпіонаті Європи
з боксу серед юніорів
області. 14-й тур
СК «Коростень» – «Авангард » ( Нов ог ра д -Вол и нський) – 1:0
«Звягель» (Новоград-Волинський) – «Полісся» (Ставки) – 3:3

«Фортуна» (Андрушівка) – ФК «Бердичів» – 2:1
«Будівельник» (Гранітне) – «Мал» (Коростень) – 1:3
«Полісся» (Городниця)
пропускав тур

Турнірна таблиця станом на 23 вересня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда
«Полісся» (Ставки)
«Полісся» (Городниця)
СК «Коростень»
«Мал» (Коростень)
«Будівельник» (Гранітне)
«Авангард» (Новоград-Вол.)
«Фортуна» (Андрушівка)
«Звягель» (Новоград-Вол.)
ФК «Бердичів»

І
12
12
12
12
12
12
13
12
11

В
9
9
7
7
3
3
3
2
1

Н
1
1
2
2
4
2
2
3
3

П
2
2
3
3
5
7
8
7
7

М
31-9
27-9
20-10
19-17
17-22
9-21
15-28
14-22
9-23

О
28
28
23
23
13
11
11
9
6

Чемпіонат Житомирської
області серед ветеранів. 19 тур
 «Попільня» – «Іскоростень» – 3:0
 «Полісся» (Житомир) –
«Авангард» (Новоград-Волинський) – 0:1
 «Іршанськ» – «Тетерів»
(Чуднів) – 2:1

  «Бердичів» – «Граніт»
(Черняхів) – 0:1
« Е н е й » ( Р о м а н і в ) –
«Явір» (Потіївка) – 0:0
«А м і ко» (А н дру ш ів к а ) – « Фа н а т » ( Пул и н и ) –
4:2

Турнірна таблиця станом на 25 вересня
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Авангард» (Новоград-Вол.)
«Іскоростень»
«Тетерів» (Чуднів)
«Полісся» (Житомир)
«Явір» (Потіївка)
«Граніт» (Черняхів)
«Іршанськ»
«Попільня»
«Аміко» (Андрушівка)
«Еней» (Романів)
«Бердичів»
«Фанат» (Пулини)

І
18
18
18
17
19
17
18
19
19
18
19
18

В
14
10
9
8
8
8
7
7
6
3
2
1

Н
3
2
2
5
5
4
6
5
6
5
3
6

П
1
6
7
4
6
5
5
7
7
10
14
11

М
42-9
31-27
32-24
21-10
28-26
14-12
21-21
18-17
18-19
7-19
16-40
11-34

О
45
32
29
29
29
28
27
26
24
14
9
9

У місті Албена
(Болгарія) проходить
Чемпіонат Європи з
боксу серед юніорів. У
складі збірної України
у цих змаганнях беруть участь 13 спортсменів з різних областей України. У ваговій
категорії 60 кілограм
збірну України представляв бердичівлянин Роман Маркарян.

Роман – вихованець ДЮСШ
імені Віталія Лонського та Спортивного клубу «Крос», підопічний тренера-викладача Ігоря
Сікорського.

Бердичівлянину не дуже пощастило під час жеребкування,
оскільки його суперником став
місцевий спортсмен Іван Мельні-

ков. За підтримки вболівальників
боксер з Болгарії здобув перемогу
та продовжив свою боротьбу за
нагороди Чемпіонату Європи.

Житомирський спортсмен переміг
на міжнародному турнірі з боксу
Бердичівлянин,
майстер спорту міжнародного класу,
учасник Олімпійських ігор 2016 Володимир Матвійчук
виграв на міжнародному турнірі з боксу,
який проходив у Борисові (Білорусь).
Спортсмен уже вдруге здобуває перемогу на профі-ринзі. За

одноголосним рішенням суддів
у 6-раундовому бою він переміг
білоруського боксера українського
походження Іллю Реуцького, який
до цього провів уже 24 поєдинки.
«У першу чергу дякую всім за
підтримку. Що стосується бою,
радий перемозі, нелегкій перемозі. Вперше провів 6-ти раундовий
поєдинок, з 25-річним боксером,
у якого за плечима 24 поєдинки.
Не все спочатку виходило, як хотілось. Але після першого раунду
все пішло по плану. І чергова перемога за нами», – прокоментував
Володимир на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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Акцент тижня

Насправді в Україні
з 1,75 млн. зареєстрованих
ФОПів реально «живих» є
400 тисяч — Андрій Пишний
Голова правління
Ощадбанку Андрій
Пишний про нову
програму банку з
підтримки малого
та середнього бізнесу, кредити для нього та про те, чому
країні потрібні 2
мільйони підприємців і що в них спільного з бобрами.
Відповідно до статистики
Нацбанку кредитування в
Україні зростає повільними
темпами. І росте воно насамперед за рахунок фізичних
осіб. Чому не росте кредитування бізнесу? Бізнес не
готовий позичати чи банки
не готові кредитувати?
Відповідь проста і складна
водночас — потреба у фінансуванні є, ліквідність є, не вистачає якісних позичальників.
Банки перейшли на міжнародні стандарти звітності,
оцінки активів та управління
ризиками. Українська банківська система очищена і відповідає найвищим вимогам
банківської діяльності, які
діють у цивілізованому світі.
У банків неймовірний апетит,
щоб кредитувати. Хоча й залишився абсолютно обґрунтований страх від минулих
невдач. Але ми вже готові поздоровому ризикувати.
А ось з українським бізнесом є питання. Сьогодні клієнт, який має гарний
бізнес-план, достатнє забезпечення, відповідний досвід,
бізнес-модель та кредитну історію, може розраховувати
на досить привабливі умови
кредитування. За клієнтів
найвищої категорії в сегменті
малого і середнього бізнесу

ми жорстко конкуруємо з
іншими банками. Але таких
клієнтів замало. Ось вам і відповідь, чому кредитування
зростає повільними темпами,
чому повільно відновлюється
економіка.
Давайте порахуємо. В
Україні зареєстровано 400
великих підприємств, 300
тисяч невеликих компаній і
1,75 млн ФОПів. З першого
погляду — ніби все гаразд,
нібито малий і середній бізнес забезпечує 63% ВВП. І це
досить серйозний показник
навіть для країн ЄС. Наприклад, у Польщі 54% ВВП
формується малим бізнесом.
Чому ж тоді поляки живуть
багатше, їхня економіка навіть у кризові часи зростає?
Тому що насправді в Україні
з 1,75 млн. ФОПів реально
"живих" є 400 тисяч, а решта
1,35 млн. у підприємницькому плані — "мертві душі",
тримачі свідоцтв, які обслуговують великий бізнес для
оптимізації оподаткування,
щоб розмити, приховати кінцевого беніфіціара. Ви розраховувались у кафе, ресторанах
чи готелях? Скільки рахунків
оплачували?

Часто більше
ніж один.
Дійсно, часто за бар отримуєте рахунок на одного
ФОПа, за кухню на іншого, за
проживання в готелі на третього. Тож якщо подивитися
вглиб, насправді достатньо великих підприємств у країні
набагато більше, аніж констатує офіційна статистика.
Вони просто використовують схеми і ведуть діяльність через низку ФОПів, а

відтак і частка МСБ в структурі ВВП значно менша. За
нашими розрахунками десь
на рівні 15%. Натомість у
Польщі 3,6 млн "живих" підприємців і малих підприємств. Тобто на кожних 10
поляків припадає один малий бізнес. А в нас цей показник фактично один до ста.
Для економіки це означає, що
ці 1 млн 350 тисяч ФОПів не
проявляють підприємницької ініціативи як такої. Вони
просто є тримачами певних
документів, щоб сплачувати
єдиний податок — не більше
і не менше.
Наше завдання як державного ощадного банку зробити

так, щоб у країні було реальних два мільйони підприємців. Тому що боротися за 400
тисяч клієнтів цього сегмента
ТОП-20 банкам країни, як це
відбувається зараз, неефективно і навіть безглуздо - це
класичний "червоний" океан,
завузький ринок.
Чим конкурувати? Сотими
відсотка процентної ставки?
Десятьма гривнями комісійних? Кількома хвилинами
швидкості відкриття рахунку? Усе це було б смішно,
якби не було так сумно. Тому
ми вирішили створити для
себе клієнта, створити так званий "блакитний" океан. Це і
лежить в основі національної

програми Ощадбанку з підтримки малого й середнього
бізнесу "Будуй своє!", супергероєм і символом якої ми
обрали бобра.

Ви справді?
Це не жарт?
А чому бобра?
Тому що він символізує
наполегливість, працьовитість попри все, він буквально вгризається зубами у свою
справу, свою роботу. Він по
своїй суті підприємець. Не-
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втомний будівничий. Саме
таких підприємців потребує
країна. Тому символізм у цій
справі має, на нашу думку,
неабияке значення. Бобер
відважний, додає оптимізму
і впевненості. Він надихає.
А саме відвага є рушійною
силою, коли людина вирішує
розпочати свою справу. Тому
бобер — це збірний образ,
якщо хочете, українського
підприємця. Справжні підприємці — це бобри, як би
кумедно це не звучало, але
по суті так і є.

Але відваги
замало. Щоб
відкрити свою
справу треба
мати бізнесплан, певні
знання.
Абсолютно згоден. Тому
наша програма є комплексною. Вона не тільки про
гроші, а й про можливості, і
має чотири рівні. Перший —
"Стартуй легко". Другий —
"Будуй своє зручно". Третій — "Вчись та розвивайся".
Четвертий — "Отримай фінансування та підтримку".
Отже, перший рівень —
простий і швидкий. Це —
стартовий пакет вашого
бізнесу. Він містить миттєву
корпоративну картку, яка
видається одразу на місці, а
через 10 днів, за бажанням,
оформлюється персоніфікована картка на підприємця
або особу, якій він довіряє.
Раніше відкриття рахунку в
Ощаді для підприємця тривало 30 днів. І то був справжній квест і треш. Далі до
пакета входить оферта на
2 сторінки та на два підписи. Раніше такий пакет документів для підприємця в
Ощаді складався з 32-х сторінок для однієї сторони
на 64 підписи. Також пакет
містить електронний цифровий підпис (ЕЦП). На відміну від більшості конкурентів
Ощадбанк пропонує ЕЦП на
захищеному носії. Цей продукт також передбачає легкий та зручний інтернет- та
мобільний банкінг. Основний
функціонал вже працює.
Буквально до нового року
ми його розширимо, і він не
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поступатиметься аналогам
інших комерційних банків.
Є в нашого онлайн-банкінгу для підприємців і цікаві
унікальні властивості, наприклад можливість одному бухгалтеру керувати рахунками
кількох ФОПів.
Наступний рівень програми називається "Будуй своє
зручно". Ми пропонуємо
великим компаніям колаборацію. Тобто програма є
відкритою для них. У рамках
такого партнерства за принципом "великі — малим" ми
будемо надавати нашим клієнтам-підприємцям усілякі
послуги зі знижками, наприклад: на мобільний зв'язок, на
поштове обслуговування, на
заправку пальним, на ведення бухгалтерії тощо. Йдеться
про комплексну лояльність до
підприємця. Серед існуючих
партнерів — такі відомі імена, як Київстар, Google, Нова
пошта. Всього за сто гривень
на місяць учасники програми
зможуть скористатись послугами аутсорс-бухгалтерії від
компанії mtax.
Третій рівень нашої програми, напевно, найважливіший, бо просвітницький. Він
називається "Вчись та розвивайся". Для цього створено
окремий портал "Будуй своє!"
з корисною та актуальною
для підприємця інформацією. Передбачено он-лайн курси з важливих питань підприємництва, спеціальний архів
матеріалів, а також тест, за
допомогою якого можна визначити прогалини у знаннях
щодо підприємницької діяльності. Досвідчені ментори на
цьому порталі надаватимуть
консультації — їх вже 20, і щомісяця ми плануємо додавати
10 нових. Все це відбуватиметься онлайн. Але будуть
і офф-лайн активності: на 20
жовтня запланували великий
захід Get Business Festival на
3 тисячі учасників-підприємців. Це 60 лекцій і майстеркласів, 80 активностей за один
день. Заходи пройдуть на базі
НСК Олімпійський.
І нарешті четвертий рівень — власне кредитування
ММСБ.

Що ви пропонуєте нового?
У рамках програми фінансування, окрім нашого класичного набору кредитів та

енергоефективних кредитів
для ОСББ, ми відновлюємо
мікрокредитування підприємців (обсяг кредиту від 50
тисяч до 5 мільйонів гривень),
яке було припинене фактично в 2008 році під час кризи.
Можна сказати, що ми його
запускаємо заново. Бо маємо
вже абсолютно іншу банківську систему, іншу країну.

А під який
відсоток?
Важливе питання. Паралельно ми співпрацюємо з місцевими органами
влади, які компенсують
частину процентної ставки підприємцям, за таким
самим принципом, як у
"теплих" кредитах, адже
на місцевому рівні діють
програми з підтримки малого бізнесу практично у
всіх областях.
Наше завдання — щоб
такі програми справді ефективно працювали у всіх
містах і районах. І ми цей
процес будемо драйвити та
активно просувати. Переконаний, що і на державному
рівні буде знайдено модель
компенсації або відсотків,
або частини тіла кредиту за
таким самим принципом,
як у "теплих" кредитах. У
цьому напрямі керівництво
банку та особисто я ведемо
цілеспрямовану роботу.
Крім того, Ощадбанк
у партнерстві з фондом
WNISEF кредитує соціальне
підприємництво під 5-10%
річних у гривні. Щоб бути
учасником цієї програми,
необхідно пройти верифікацію на предмет того, що
той чи інший підприємець
або підприємство скеровує
частину свого прибутку на
соціальні потреби. Працюють програми з Німецькоукраїнським фондом та Європейським інвестиційним
банком на 220 млн євро. Ці
програми зокрема надають
можливість здешевити кредити для аграрних компаній з 16,9% до 12%.
Також діє програма підтримки підприємництва,
яку ми започаткували з
ЄБРР. Вона передбачає
торгове фінансування. Зараз розглядаємо програму
кредитування терморегуляції з Європейським банком
реконструкції та розвитку.

Акцент тижня
Вона має працювати для фізичних осіб і для суб'єктів
малого підприємництва.

Чому раптом
така увага
підприємцям малого
й середнього
бізнесу? Тим
більше не
тільки в плані
банківського
інтересу, а
ще й навчання — різноманітні івенти,
що взагалі не
властиво банкам? Чи впорається з цим
Ощадбанк?
Четвертий рік поспіль
державний ощадний банк
трансформується. Наша
стратегія модернізації серед іншого передбачає входження до капіталу банку
міжнародної фінансової
інституції. І ми наразі в
стратегічному партнерстві
з ЄБРР активно просуваємось у цьому напрямі.
Для того щоб ЄБРР поряд
з українською державою став
акціонером Ощадбанку, маємо завдання увійти до першої
трійки українських банків з
підтримки малого й середнього бізнесу. Раніше цей сегмент клієнтів у Ощадбанку
зовсім не виділявся. Клієнти
просто поділялися на фізичних і юридичних осіб. З літа
2015 року ми позначили для
себе цей напрям як окремий
і пріоритетний. Набрали
кращих фахівців з ринку і з
нуля вибудували цей бізнеснапрям.
Що це дає банку і країні?
По-перше, стійкість, оскільки диверсифікується кредитний портфель та економіка.
По-друге, для країни це нові
можливості і генеральний
напрям економічного зростання. Майбутнє за ММСБ.
Доведено життям. В Ізраїлі
понад 90% національного
бізнесу — це ММСБ, 90% по-

ляків, які працюють в приватному секторі, працюють
на малих підприємствах. У
Данії 80% ВВП створює малий бізнес. Все це — приклади успішних країн. І ці
країни є країнами підприємців. Успішна Україна — це
так само країна підприємців,
і створити її можемо тільки
ми самі — українці. Ніхто за
нас це не виконає.
А чи впораємось ми? За
останні три роки в команди Ощаду є кілька історій
більших чи менших перемог.
Згадайте, як у 2014-2015 роках
ми відновили довіру вкладників, наростили ресурсну
базу і вийшли в лідери за
темпами її приросту, що
допомогло достроково погасити рефінанс НБУ. Згадайте,
як ми відпрацювали і далі
продовжуємо роботу за «теплими» кредитами і стали
лідерами — видаємо 80%
таких кредитів. Як розбудували електронну комерцію та
картковий бізнес і стали лідерами за темпами приросту
активних платіжних карток
та POS-терміналів у торгових
мережах. Як перевели понад
2 мільйони клієнтів в онлайн.
Створили фактично мережу
найкращих 550 банківських
відділень, яка наразі перевищує мережу такого потужного гравця з міжнародної
банківської групи, як Райффайзен Банк Аваль. Три роки
тому в це мало хто вірив, а
тепер це дійсність.
Гадаю, що й у розбудові
напряму ММСБ на нас чекає
гідний результат. І для цього
буде проведено масштабну
комунікаційну кампанію на
телебаченні, в Інтернеті, в соціальних мережах. Ми маємо
достукатись до кожного, хто
хоче відкрити свою справу,
допомогти йому стати на
ноги. Так, це складний процес. Світовий досвід каже про
те, що виживає тільки кожен
десятий започаткований бізнес. Отже, щоб отримати 2
мільйони підприємців, треба
провести колосальну роботу.
Проте це не тільки завдання
для Ощаду. Це іспит для всієї
країни. І якщо вона його складе, то зміниться назавжди і
стане частиною цивілізованого світу.
Автор: Ирина Гудзь
Першоджерело -https://
delo.ua/business/realnachastka-msb-u-vvp-krajinivtrichi-mensha-nizhkonstatuje-334543/
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Сигналізація
та відеонагляд:

як захистити дім від злодіїв
Безпека вашого приватного будинку є життєво
важливою через велику
кількості причин. Звичайно, більшість людей розглядають систему безпеки для
дому, у першу чергу, як засіб
для захисту свого майна від
крадіжки і вандалізму.

Однак основною метою системи безпеки для приватного будинку є захист життя
і здоров’я вашої сім’ї, тому професійна
система захисту для будинку повинна
містити в собі деякі пристрої та модулі, які
не застосовуються при побудові системи
безпеки в офісі, магазині чи на підприємстві. До того ж така система повинна
мати кілька рубежів, щоб максимально
скоротити ризик нанесення шкоди вам
чи вашим близьким.
У наш час фахівці зі встановлення сигналізації можуть виїхати як на споруджуваний об’єкт, так і на готовий. На місці вони
разом із власником визначаються з видом
охоронної сигналізації, кількістю датчиків
і відеокамер для забезпечення найбільш
повного захисту дому та периметра ділянки. Знаючи свої фінансові можливості,
ви можете визначитися, скільки ви готові
вкласти грошей у монтаж сигналізації в

приватному будинку для організації безпеки свого житла.

Переваги сигналізації

- виключено людський фактор – коли
хтось чужий потрапить на об’єкт, ви отримаєте про це сигнал;
- одночасне встановлення різних датчиків (провідні чи безпровідні датчики руху,
шуму, відкриття тощо);
- укомплектування системою відеонагляду. Тоді в режимі «онлайн» за допомогою
смартфона чи комп’ютера ви будете спостерігати за ситуацією на об’єкті.
- рівень захисту обираєте залежно від
своїх страхів та очікувань.

Охоронна сигналізація

Щоб забезпечити найповнішу безпеку,
слід встановлювати охоронну сигналізацію
разом з відеоспостереженням. Кожна з них
виконує свої функції щодо захисту, доповнюючи один одного. Охоронна сигналізація містить в собі такі підсистеми:
охоронну – виявлення несанкціонованого проникнення до будинку або на територію ділянки зловмисників;
пожежну – реагує на можливі осередки пожежі;
аварійну – оповіщає про протікання у
водопровідній системі чи витік газу;
тривожну – сигналізує про раптовий
напад.
Усі системи діляться на два види:
- автономні, які лише сповіщають власни-
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ка про неприємності, що виникли, проте займатися їх ліквідацією доведеться самостійно;
- з реагуванням. У цьому випадку залежно від виду отриманого сигналу, він
буде надходити на відповідний пункт: пожежної, правоохоронних органів або іншої
організації, яка зобов’язана прореагувати на
нього і надати необхідну допомогу.
Установка сигналізації в котеджі включає в себе кілька видів захисту: охорону
ділянки по периметру паркану, охорону
стін будинку ззовні, охорону внутрішніх
приміщень. Для охорони всередині будинку
встановлюються датчики трьох видів: магнітно-контактні, що реагують на відкривання дверей; акустичні, які налаштовані
так, що реагують тільки на звук розбитого
скла; датчики руху, котрі розділяються на
пасивні та комбіновані. Пасивні реагують
тільки на інфрачервоне випромінювання,
а комбіновані обладнані інфрачервоним і
мікрохвильовим детекторами.
Для організації охорони фасаду використовуються зовнішні датчики, а також
спеціальні приймально-контрольні прилади з чотирма зонами. Установка відеоспостереження та охоронної сигналізації
по периметру ділянки доцільна, якщо його
площа перевищує 0,5 гектара.

Установка охоронної
сигналізації будинку
Якщо ви придбали універсальну сигналізацію для дому, то її монтаж не за-

йме багато часу і не вимагатиме великої
кількості зусиль. Оскільки такий варіант
сигналізації передбачає наявність в одному приладі всіх функціональних частин,
які забезпечують захист.
Крім того, слід подбати про монтажі
кожного з датчиків. Їхня кількість залежить від площі будинку та від кількості
уразливих місць, які в ньому розміщуються. Аби уникнути помилкових спрацьовувань системи, слід її правильно налаштувати і обрати рівень уразливості. Бо,
наприклад, за наявності в будинку кішок
або собак, слід раніше це передбачити і
придбати датчики, контролюючі їхній
рух в будинку.
Датчики необхідно встановлювати на
всі вхідні двері вікна і навіть кватирки. Не
встановлюйте датчики біля предметів, які
самі є рухомими, (таких як штори).
Якщо виконується установка сигналізаційної системи з GSM, слід заздалегідь обрати потрібного оператора і налаштувати
систему таким чином, щоб вона подавала
сигнал на телефон. Краще, якщо ця сімкарта буде використовуватися тільки для
сигналізації, бо якщо на неї будуть приходити інші повідомлення або дзвінки,
то ви випадково можете не почути про
те, що спрацювала сигналізація. Пін-код
також не має на ній вводитися. Слідкуйте
за тим, щоб телефон завжди знаходився
у мережі і був заряджений.
Перед початком установлення рекомендуємо попередньо ознайомитися з
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інструкцією від виробника (зазвичай там
в деталях описано проведення кожного
з процесів). Встановлення сигналізації
у приватному будинку – процес досить
складний, що вимагає особливої уважності, тож поспішати з його виконанням
не варто. Гарантія на GSM обладнання –
близько дванадцяти місяців, але тільки за
умов дотримання правил використання
даної системи.

Відеоспостереження і відеокамери

Після того як сигнал надійшов на
пульт реагування, необхідно розібратися
з причиною його виникнення. Для цього
встановлюється система відеоспостереження. До неї входять відеокамери, які
встановлюються так, щоб «охопити» всю
територію ділянки, а також записуючі
пристрої, на які зберігається отримана з
камер інформація. Монтаж відеоспостереження в будинку дає можливість побачити, хто вдерся до будинку, при надходженні аварійного сигналу виявити, в
якому місці відбулось протікання води
або витік газу, тому установка камер відеоспостереження та аварійних датчиків
повинна проводитися одночасно.
Відеокамери бувають двох видів: чорнобілі та кольорові. У ціновому сенсі чорнобілі вигідніші, але кольорові передають
більше інформації, хоча їхня вартість вище
усього на 20-30%. Є камери, що працюють
у двох режимах. Камери розділяються також на аналогові і цифрові. Користуються
великим попитом аналогові, але цифрові
їх витісняють (оскільки їх простіше монтувати і легше доповнювати новими каме-
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рами). Сигнали з камер обох типів перетворюються на цифрові і записуються на
запам’ятовуючі пристрої. Чим якісніший
запис, тим більше пам’яті він займає. Це
треба враховувати при організації відеоспостереження і встановлювати камери
залежно від розв’язуваних завдань.
Також варто відзначити, що на сьогодні
найбільшою популярністю користується
бездротова охоронна сигналізація SMART.
«На сьогодні бездротова домашня система безпеки витісняє традиційну (дротову). Це чудова альтернатива для людей, що
живуть у вже облаштованих квартирах або
будинках, або з новим ремонтом. Оскільки бездротові системи мають свої власні
батареї, вони можуть бути встановлені в
місцях, де немає доступу до електрики.
Система може бути розширена у міру необхідності. Бездротові охоронні системи
можуть бути підключені до телефону та/
або комп’ютерних систем для віддаленого моніторингу. Це один з найсучасніших
видів – GSM. Датчики в таких системах не
мають проводів, тому їх монтаж займає
кілька хвилин, а інтер’єр квартири не будуть псувати кабелі, які обплутують усі
стіни», – розповів керівник компанії ТОВ
«Х-VID» Олексій Сегедін.
Тож якщо ви зважилися встановити відеоспостереження, радимо звернутися до
фахівців, які допоможуть вам професійно
підібрати обладнання, розрахувати ступінь
ризику проникнення до вашої оселі. Допоможуть вам й з вибором і установкою
відповідного охоронного обладнання, тим
самим ви створите для себе і своїх близьких
максимальну безпеку.

Корисно
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Політична арена

Вилкул выступил против госбюджета-2018: Вместо
очередного бюджета Войны и Нищеты парламент
должен принять бюджет Мира и Развития
А для создания
реальной, а не инфляционной основы
роста зарплат и пенсий Рада должна,
наконец, проголосовать законопроекты
по поддержке
промышленности
и восстановлению
мира.
Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте
Александр Вилкул для спасения
страны призывал все оппозиционные силы к объединению и

откровенному диалогу.
– Я обращаюсь ко всем, кто
против очередного Бюджета Войны и Разрухи. Давайте людям говорить правду: незначительные
повышения зарплат и пенсий
на самом деле будут съедены
инфляцией. Реформы медицины и образования – это, прежде
всего, закрытие больниц и школ.
Пенсионная реформа – это сокращение количество пенсионеров.
Увеличение денег на субсидии
в госбюджете – это значит, что
тарифы, которые и сейчас неподъемные для людей, будут продолжать расти! – сказал Вилкул.
Он отметил, что внесенный
правительством проект госбюджета поддерживают только БПП
и НФ. Вилкул подчеркнул, что,
объединившись, оппозиционные

силы могут заставить власть изменить нынешнюю стратегию,
которая разрушает страну. Для
разработки новых, качественных
показателей бюджета, на основании которых Минфин должен
скорректировать госбюджет, Вилкул призвал создать межфракционный совет.
– Давайте зафиксируем пункты, такие как, например, рост
тарифов, при которых никто из
нас не будет голосовать за предложенный в такой форме госбюджет, – подчеркнул он. – Эти
пункты должны быть публично зафиксированы. Потому что
люди помнят прошлые годы,
когда очень многие политики
критиковали-критиковали бюджет, а потом в ночь за него проголосовали. При этом уже утром

опять начинали его критиковать
как ни в чем не бывало. Хватит
популизма. Рада или должна

начать работать для защиты
людей, или необходимы перевыборы.

Консультує Міністр юстиції: права споживачів
у разі придбання товару неналежної якості
Шановний пане
Міністр! Ми купили
бойлер, бо вже з квітня немає гарячої води
і вмикати її ніхто не
збирається. Кілька днів
тому він протік. Чи маємо ми право на заміну
його на новий чи мені
повернуть гроші?
Вікторія Степанюк
На що має право покупець у разі придбання товару
неналежної якості?
Покупець має право вимагати
пропорційного зменшення ціни
або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк,
або відшкодування витрат на
усунення недоліків товару.
Товар неналежної якості може
підлягати обміну протягом гарантійного строку, який зазначається
в документах, котрі додаються до
продукції.
У разі виявлення недоліків
товару протягом встановленого
гарантійного терміну з вини виробника покупець має право:
- розірвати угоду і повернути
кошти, які були витрачені на покупку,
- замінити товар на такий самий, або аналогічний, якщо є в
наявності у продавця.
Наявність недоліків або факт
фальсифікації підтверджується

висновком експертизи, яка повинна бути організована продавцем у
3-денний строк з дня одержання
від споживача письмової згоди
на цю дію.
Експертиза проводиться за
рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено,
що недоліки виникли внаслідок
порушення споживачем встановлених правил використання,
зберігання чи транспортування,
вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач
зобов’язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення
експертизи.
Як довго чекати на заміну товару?
- За наявності товару – негайно;
- У разі перевірки якості товару – 14 денний термін;
- У разі відсутності товару –
2-місячний строк з моменту подання заяви.
Скільки може тривати
усунення недоліків товару?
Недоліки товару, виявлені споживачем, повинні бути усунуті
протягом 14 днів з дати їхнього
пред’явлення або за згодою сторін
в інший строк.
Чи маю я право отримати у користування інший
прилад на час ремонту?
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається
(з доставкою) товар аналогічної
марки (моделі, артикулу, модифікації).
За кожний день затримки виконання вимоги споживача спла-

чується неустойка у розмірі 1 %
вартості товару.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого
виробу або складової частини
товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк
на новий комплектуючий виріб і
складову частину вираховуються
з дня видачі споживачеві товару
після ремонту.
Які документи треба
мати при собі?
Розрахунковий документ з
позначкою про дату продажу
товару, гарантійні зобов’язання,
зміст договору з виконавцем робіт
(послуг), опис виявлених недоліків, висунуті вимоги (прохання) з
документальним підтвердженням
факту їх отримання продавцем
(виконавцем), отримані заявником відповіді, висновки тощо.
Куди звертатися, якщо
продавець порушує права?
Якщо ви хочете уникнути
судового розгляду, то до Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні. У випадку
порушення продавцем прав
споживача останній має право
звернутися до уповноваженого
органу з усним, електронним
або письмовим зверненн ям
(скаргою).
До письмового звернення
(скарги) додаються наступні документи:
1. копія звернення до суб’єкта
господарювання (продавець);
2. копія документу, який за-

свідчує факт придбання товару;
3. копія технічного паспорта
з позначкою про дату продажу;
4. інші документи, які стосуються розгляду звернення.
У які строки буде розглянуто таке звернення?
У термін не більше 1 місяця
від дня їх надходження.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо, продавець
встановлює необхідний термін
для його розгляду, про що повідомляється подавачу. При цьому загальний термін вирішення
питань не може перевищувати
45 днів.
Чи можу я звернутися
до суду?
Споживач для захисту своїх прав має право звернутися
до суду за місцем проживання,
місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
До позовної заяви додаються
докази, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, зокрема:
1. копія звернення до продавця;
2. висновок експертизи про
невідповідність товару встановленим вимогам якості;
3. копія документу, який засвідчує факт придбання товару;
4. копія технічного паспорта
чи іншого документа, що його
замінює, з позначкою про дату
продажу;
5. інші документи, які стосуються розгляду звернення.
Суд одночасно вирішує пи-

тання щодо відшкодування моральної шкоди.
  Ск і л ьк и це кош т у ватиме?
Споживачі звільняються від
сплати судового збору за позовами, які пов’язані з порушенням
їхніх прав (частина 3 статті 22 Закону України «Про захист прав
споживачів»).
Які строки розгляду питання судом?
Цивільна справа в порядку позовного провадження розглядається судом протягом розумного
строку, але не більше 2 місяців
з дня відкриття провадження у
справі.
Куди звертатися, щоб
отримати детальну консультацію?
Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. Гагаріна, 55,
тел.: (0412) 34-24-31.
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Фінансовий світ

Як поділили бюджет-2018
та який «шмат пирога»
дістанеться фермерам?
Дмитро Соколов

Уряд заявив про зміну філософії розподілу коштів у
наступному році. У працівників реформованих галузей – освіти та медицини –
зростуть зарплати. Більше
виділять на оборону та соціальну підтримку українців.
А на що чекати в аграрній
державі фермерам?

Як розпланували
бюджет на 2018 рік
Уряд закладає ріст ВВП у 2018 році на
3%, інфляцію в 7%, а дефіцит бюджету 2,4%
ВВП. Також Кабмін планує зростання доходів бюджету на 15% – більше 1 трлн грн.
Уряд обіцяє не піднімати податки, а ріст
відбуватиметься завдяки економічному
зростанню.
Мінімальна заробітна плата зросте на
16,3% (до 3 723 грн). На соціальні видатки
в проекті бюджету заплановано 122,7 млрд
гривень. З них 55 млрд – на субсидії,
57,9 млрд на пільги малозабезпеченим
сім’ям, а 2,7 млрд – на закупівлю домогосподарствами твердого палива.
Видатки на оборону уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить
164,9 млрд грн. На 22% (до 60 млрд грн)
збільшать витрати на Збройні Сили України. На 65,7% (до 16,4 млрд грн) – на закупівлю і модернізацію військової техніки. На
20% зростуть витрати на МВС, прикордонників та рятівників.
На дороги у 2018 році планується
виділити 44 млрд грн. З них 4 млрд на
будівництво магістралі «Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань –
Одеса – Миколаїв – Херсон» та 2 млрд на ремонт траси «Київ – Харків – Довжанський».
За словами прем’єра, ремонт почнеться як
тільки сприятимуть погодні умови.
На Фонд енергоефективності, який починають фінансувати міжнародні партнери,
буде також виділено 800 млн грн з бюджету.
400 млн виділять на «теплі кредити».
Витрати держбюджету на дипломатію
зростуть до 4,43 млрд грн.
На розвиток аграрного сектору уряд
збирається виділити 7,3 млрд грн. Серед
іншого в аграрному секторі уряд збирається запровадити нову програму розвитку
невеликих фермерських господарств, на
що буде виділено 1 млрд грн. 2 млрд грн з
бюджету мають піти на дотації аграріям.
На програму 20% компенсації на техніку,
що виробляється в Україні, заплановано
виділити понад 5 млрд грн.

Ресурси місцевих бюджетів збільшаться на 32% – до 321,14 млрд грн. Місцеві доходи мають бути збільшені до
250,38 млрд грн, на 36%.
На освіту бюджет - 2018 передбачає виділення 217,5 млрд грн. У цю суму входить
зростання заробітної плати для вчителів на
25%, 1 млрд буде виділено на модернізацію
початкової школи, 54 млн виділять на створення національної електронної платформи
для розміщення навчальної літератури,
504,5 млн грн – на інклюзивну освіту.
500 млн грн у 2018 році планують витратити на розвиток вітчизняного кінематографу. Скоріш за все, більшість грошей піде
на Державне агентство України з питань
кіно, яка виділяє гроші на зйомки українських фільмів.
На 23% зростуть витрати на науку в
Україні. Якщо в бюджеті 2017 ця сума була
на рівні 6,4 млрд грн, то в 2018 її планують
збільшити на 1,5 млрд грн – до 7,9 млрд грн.
Н а о х о р о н у з д о р о в ’я в и т р а ти зрос т у ть на 11,2 млрд г рн – до
112,5 млрд грн. 1 млрд грн буде витрачено
на розвиток сільської медицини.

Хто з аграріїв отримає
державну підтримку у 2018 році
Андрій Забловський, керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті
Міністрів України:
«У наступному році на підтримку
аграрного сектору України держава планує виділити 7,3 млрд грн порівняно з
6,3 млрд грн у поточному році. Така сума,
за словами прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана, передбачена у держбюджеті
на наступний рік».
За словами експерта, збільшення фінансової підтримки на 1 млрд грн пов’язано
із запуском нової програми підтримки
малих фермерських господарств. При
цьому 2 млрд грн дотацій у 2018 році буде
спрямовано на підтримку рослинництва,
1 млрд грн виділять на програму 20% компенсації аграріям вартості вітчизняної сільгосптехніки. Також 2,3 млрд грн передбачено на нову програму державної підтримки
розвитку тваринництва в Україні.
«Сьогоднішній механізм розподілу державної підтримки в Україні далекий від
оптимальної моделі, – пояснює Андрій
Забловський. – Досвід цього року показав,
що зі значними збоями працює програма
компенсації аграріям вартості придбання
української сільгосптехніки, чимало було
питань до механізму розподілу дотацій у
першому півріччі цього року тощо.
Передбачається, що наступного року
розподіл додаткового 1 млрд державної
допомоги на розвиток малого фермерства
будуть контролювати асоціації фермерів.
Це буде серйозний тест на зрілість та інституційну спроможність галузевих асоціацій
забезпечити прозорий та некорумпований
процес розподілу дотацій для аграріїв».

Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України зазначає, що після скасування спецрежиму
по ПДВ для аграріїв, питання необхідного
обсягу державної підтримки неодноразово
обговорювалося різними експертами.
«Порівняно з ЄС, де державна допомога аграрному сектору складає майже 50%
усього європейського бюджету, рівень підтримки в Україні залишається на досить

низькому рівні. За таких обставин навіть
15-20 млрд грн (які є більш релевантними
для вітчизняного аграрного сектору з огляду
на поточні інвестиційні потреби), очевидно
недостатньо для того, щоб він міг скласти
конкуренцію ЄС, США, Канаді, Бразилії
на світових ринках», – підсумував Андрій
Забловський.
Матеріал підготовано у рамках
співпраці з проектом «VoxConnector»
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Європейські перспективи
вищої освіти: досвід
житомирських вузів
Три роки тому Україна зробила впевнений
крок на шляху до поступового зближення з
Європейським Союзом.
Влітку 2014 року було
підписано Угоду про
асоціацію – міжнародний договір, який дає
змогу перейти від простого співробітництва
з країнами-членами ЄС
до політичної асоціації
та економічної інтеграції. Його підписання
передбачає посилення
співробітництва майже в усіх сферах людської діяльності (також
й у сферах освіти, науки та технологій).
Метою такої співпраці є розвиток і зміцнення освітнього, наукового потенціалу для вирішення
національних і глобальних викликів. Окремим пунктом в Угоді
прописано реформу вищої освіти
задля її модернізації та сприяння
зближенню в рамках Болонського
процесу. Зміни в системі вищої
освіти передбачають підвищення
якості освіти, поглиблення співробітництва між ВНЗ, розширення
їх можливостей, активізацію мобільності студентів і викладачів,
спрощення доступу до отримання
вищої освіти.
Реформування системи вищої
освіти України в рамках підписаної Угоди про асоціацію підвищує
рівень міжнародного співробітництва серед ВНЗ – важливого
аспекту створення спільного європейського наукового консорціуму. Українські виші долучилися
до формування європейського
освітнього горизонту ще у 2005
році. Тоді міністр освіти Станіслав
Ніколаєнко на конференції міністрів освіти країн Європи, що проходила в норвезькому місті Берґені,
підписав Болонську декларацію.
Одним із пунктів цієї декларації
прописано розширення мобільності для студентів, викладацького
складу та іншого персоналу з метою взаємного збагачення європейським досвідом.

Спробуємо перевірити, як реально працюють підписані міжнародні угоди в освітньому просторі
Житомира, зокрема спираючись
на їх досвід участі у програмі Європейського Союзу ERASMUS.
Ця програма надає можливість
навчатися, проходити стажування чи викладати в іншій країні.
Терміни навчання і стажування
можуть складати від 3 місяців до 1
року. Програму ERASMUS названо
на честь видатного голландського
вченого XV століття, Еразма Роттердамського, який багато мандрував
Європою, навчався і працював у
різних університетах. Після смерті
він залишив весь свій статок Базельському університету. Латинське слово «mundus» означає «світ» і відображає глобальну та міжкультурну
орієнтацію програми.

Програма ERASMUS MUNDUS
має три напрями:
Перший – спільні магістерські
та докторські курси та програми, а
також стипендії для студентів цих
програм;
Другий – утворення партнерств
між університетами ЄС та третіми
країнами з метою обміну студентами всіх академічних рівнів навчання
та обміну науково-педагогічними
кадрами;
Третій – проекти спрямовані на
підвищення привабливості вищої
освіти в ЄС, її популяризації, посилення міжкультурного співробітництва, поширення та поглиблення
міжкультурного діалогу.

Вимоги та умови
участі для студентів:
- кандидат повинен бути громадянином країни, що бере участь
у програмі «Навчання протягом
життя»;
- кандидат не повинен отримувати додаткове фінансування з інших
європейських освітніх програм;
- володіння мовою країни, де
проходитиме навчання. Необхідно
надати визнаний у Європі сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови (ECL, TOEFL, BEC тощо);
- участь можуть брати студенти
від другого року навчання;
- навчання студента має бути
успішним;
- студент може взяти участь в
програмі «Еразмус» тільки 1 раз.
Система вузів міста, яка має
міжнародний досвід академічної
мобільності, сформована двома
провідними навчальними закла-

дами – державним університетом
ім. І. Франка та державним технологічним університетом.

Житомирський державний
технологічний університет
Цей ВНЗ можна справедливо
вважати лідером у сфері міжнародного співробітництва регіону.
Контакти з вищими навчальними
закладами інших країн дозволяють
значно підвищити кваліфікацію
співробітників університету. Система співробітництва багатовекторна: проведення спільних наукових
досліджень, організації стажування професорсько-викладацького
та студентського складу, розробка
нових освітніх програм і дисциплін,
організація обміну викладачами та
студентами, проведення літніх шкіл.
Організацією міжнародного
співробітництва вишу займається
спеціально створений відділ міжнародних зв’язків.
Очолює відділ Мамрай Василь
Васильович, висококваліфікований
фахівець з європейським досвідом
і цінностями.
Важливим аспектом діяльності роботи ЖДТУ є міжнародні контакти з іншими університетами, участь у європейських
програмах обміну. Розкажіть,
як Ваш відділ забезпечує таку
співпрацю?
– Відділ міжнародних зв’язків в
університеті функціонує з 1997 року.
Загалом у нашому відділі працює
три працівники – це я, начальник
відділу, провідний спеціаліст – Марія Байда та перший проректор
Оксана Олійник. Основні функції,
які покладено на роботу нашого

відділу, можна окреслити так:
- по перше, це участь у підготовці і реалізації міжнародних програм, проектів;
- по-друге, це залучення викладацько-студентського складу до
виконання міжнародних проектів;
- по-третє, це пошук і залучення
до співпраці нових іноземних партнерів, фондів, організацій.
Також відділ займається розробкою і реалізацією договорів про
співробітництво із закордонними
партнерами. Ми допомагаємо у візовій підтримці співробітникам і
студентам у рамках міжнародної
діяльності університету, надаємо
консультації викладачам і студентам
стосовно пошуку фінансування під
час програм стажування.
Під час планування роботи відділу якими програмами
чи планами розвитку Ви керуєтесь?
– Пріоритетні напрямки роботи відділу міжнародних зв’язків
прописано в Концепції розвитку
міжнародного співробітництва
Житомирського державного технологічного університету на 20142017 рр. Зокрема в ній вказуються
пріоритетні напрямки роботи нашого відділу.
Окресліть, будь ласка, які
напрямки роботи Ви вважаєте
пріоритетними, та що вже вдалося реалізувати?
– Головним є багатостороння
співпраця в галузі освіти і науки в
рамках програми «Еразмус +», «Горизонт 2020» та «Програми співробітництва країн Балтійського
Регіону». Завдяки реалізації перерахованих програми ЖДТУ використовує переваги індивідуальної

мобільності – це індивідуальні
стипендіальні програми, що пропонуються закордонними установами та фондами спільно з нашими
університетами-партерами.
Іншим видом такої роботи, в
рамках договорів про співпрацю,
є читання лекцій провідними фахівцями із закордонних навчальних
закладів, участь в організації та реалізації міжнародних конференцій,
семінарів.
Також у ЖДТУ практикується реалізація програм подвійних
дипломів, коли студенти нашого
університету одночасно навчаються
за кордоном.
Як додаткову роботу можна
назвати заходи з організації ознайомчих візитів до закордонних навчальних закладів.
З вузами яких європейських країн-партнерів налагоджена співпраця?
– На сьогодні ЖДТУ має договори про співробітництво з
навчальними закладами Литви,
Бельгії, Німеччини, Італії, Чехії,
Великобританії, Швеції, Литви,
Польщі, Нідерландів. Також наш
університет входить до складу декількох міжнародних організацій:
Європейської асоціації міжнародної освіти, Європейської асоціації
інженерної освіти, Європейської
асоціації дистанційної освіти.
Василь Васильович, в
яких міжнародних програмах
ЖДТУ бере участь в останні
роки після підписання Угоди
про асоціацію?
– Якщо говорити конкретно про
європейські програми, то в ЖДТУ
постійно ведеться робота з підготовки проектів по ряду напрямків,
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включаючи обмін студентами та викладачами за програмою Erasmus+/
KA. Також це розвиток та вдосконалення структури ВНЗ за програмою
Erasmus+/KA2.
Розкажіть детальніше про
проекти університету за програмами «Еразмус+».
– В університеті впродовж останніх років триває реалізація проектів
за програмою «Еразмус+/КА1» та
«Еразмус+/KA2».
Метою програми «Еразмус+/
КА1» «Міжнародна Кредитна Мобільність» є організація академічної
мобільності студентів, аспірантів і
викладачів між ЖДТУ та університетами учасниками проектів.
Між ними створюється науковий
консорціум, в який входили у 2015
році 3 вузи, а в 2017 році – вже 10.
Хто входить до спільного
консорціуму з ЖДТУ? Які це
університети?
– Після підписання Угоди про
асоціацію, з 2015 року наш університет налагодив співпрацю з університетами різних європейських країн.
Це і навчальні заклади країн східної
Європи – Польща, Болгарія, Чехія.
Географія співробітництва включає
в себе також і Технічний університет
«Гірнича академія» міста Фрайберг
(Німеччина), Університет країни
Басків міста Більбао (Іспанія) та
Вища школа міста Лілль (Франція).
Які проекти за цією програмою успішно реалізовано?
– Після підписаної угоди про
асоціацію в ЖДТУ відкрито спільний проект між 22 університетами, 6 з яких – європейські – ERA
MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та
Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» (20132017). Мета проекту – організація
академічної мобільності студентів,
аспірантів і викладачів університету
між університетами-учасниками
консорціуму проекту. Виконавці: від
ЖДТУ – Василь Мамрай, від Польщі
(координатор проекту) – др. Роберт
Глибоцькі. Обсяг фінансування
3.264.950,00 євро.
– Також це проекти за програмою «Темпус» – «Безпека людини
(охорона навколишнього середовища, контроль якості продуктів
харчування, охорона здоров’я та
соціальний захист) на територіях,
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забруднених радіоактивними речовинами». Завдяки проекту студенти
ЖДТУ мають змогу отримувати подвійний диплом (диплом ЖДТУ
та одного з університетів ЄС, що
беруть участь у проекті). Інші 9 програм академічної мобільності були
підписані раніше, перша з яких 1996
року.
Як проходить відбір студентів, які планують стати студентами закордонних вузів за
програмами академічної мобільності?
– Коли оголошується початок
такої програми, наш відділ за допомогою всіх можливих засобів
оголошує про це. На сайті університету, офіційній сторінці ЖДТУ
в Facebook, на дошках оголошень
розміщується інформація про майбутню програму. Наші закордонні
університети-партнери надсилають
нам умови для прийняття студентів.
Також в університеті створюється
спеціальна комісія з відбору майбутніх претендентів. Ця комісія розглядає проекти кожного з кандидатів
на майбутнє навчання відповідно
до науковості, новаторства. Також
вивчається наукова активність, якщо
це викладач чи аспірант. Якщо це
студент – до увага береться його
рейтинг.
Хто вже досяг успіху в програмах міжнародного обміну
зі студентів ЖДТУ та пройшов
стажування на базі закордонних
університетів-партнерів?
– За програмою «Темпус» «Модернізація міського транспорту» викладачі факультету інженерної механіки: проф. Рудзінський В. В., доц.
Мельничук С. В., доц. Ільченко А. В.,
ст. вик. Шумляківський В. П. підвищили свою кваліфікацію під час
проходження стажування в Університеті міста Лінчопінг (Швеція). У
2015-2016 н. р пройшли стажування:
доц. Коваль А. В., кафедра автоматизованого управління технологічними процесами та комп’ютерних технологій – Університет Країни Басків
місто Більбао (Іспанія); доц. Соболевський Р. В., кафедра маркшейдерії – Чеський технічний університет
місто Прага, (Чехія); Карімбетова
Н. П., аспірант кафедри розробки
родовищ к/к ім. проф. Бакка М. Т. –
Політехнічний університет міста
Турін (Італія).
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Мамрай Василь Васильович
ПОСАДА: начальник відділу міжнародних зв’язків Житомирського державного технологічного університету
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: Протягом 2009-2013 рр.
організував проведення 3 навчально-ознайомчих візитів студентів
ГЕФ до профільних (гірничих) ВНЗ
Німеччини та Польщі.
На завершення, Василь Васильович, поділіться планами
на майбутнє.
– У майбутній перспективі відділ планує працювати з підвищенням якості підготовки студентів, а
також їхнього професійного росту
завдяки участі в міжнародних проектах, програмах. Також будемо
намагатися підвищувати імідж
ЖДТУ на національній і міжнародній арені.
Розвиток міжнародного співробітництва впливає не тільки на
загальний імідж вузу, а й на кожного його студента. Таке твердження стає актуальним сьогодні, коли
ведеться мова про європейський
освітній простір, де високо цінується
індивідуальність – цінність окремої
особистості.
Про свій досвід співробітництва
з європейським університетами
розповідає студентка ЖДТУ Діана
Охрімчук, яка зараз навчається у
Франції: «Я тут лише три тижні. Зараз у нас проходить місяць адаптації. Я потроху звикаю до нової системи. Враження позитивні. Багато
емоцій від можливості спілкування
зі студентами з усього світу та висококваліфікованими викладачами.
Всі дуже привітливі й намагаються
допомогти, якщо в тому є потреба.
Лише одне «але»: навчання починається з восьмої раку і триває до шостої години вечора. Часу на відпочинок мало. Хоча воно, на мою думку,

Етапи участі в програмі обміну ERASMUS:

Крок 1. Відділ міжнародних зв’язків створює після оголошення
початку конкурсу спеціальну Google-форму. Студент чи викладач
має заповнити цю форму. Це перший етап, коли збирається інформація про майбутніх учасників.
Крок 2. Далі студент чи викладач повинен ознайомитись з пакетом документів, які вимагає університет-партнер. Переважно це
Skype-співбесіда на перевірку рівня знання мов і рейтинг успішності для студентів. Якщо це аспірант чи викладач, то він має коротко представити свій проект дослідження.
Крок 3. Комісія обирає переможців і повідомляє їм про це.
Крок 4. Останній етап – організаційний: збір документів, візова
підтримка та організація перельоту до іншої країни.

того варте. Вдосконалити англійську,
вивчити французьку та перейняти
досвід європейських спеціалістів – це
неймовірна можливість».
А ось викладач ЖДТУ Мартін
Богдановський, який перебуває в
чеському місті Ліберці, коментує своє
навчання через «Facebook»: «Сьогодні
був уже перший робочий день. Відвідування лабораторій, знайомства
з колегами та кураторами – освоєння робочого місця». Із записів на
сторінці в соціальній мережі видно,
що в університеті активно проходять конференції та семінари, учасником яких є Мартін, і вказано на
одну з поширених проблем – знання мов: «Сьогодні запрошений на
конференцію, присвячену сучасним
засобам та методам розпізнання
зображень та технічному зору. На
жаль, усе чеською, але в кулуарах
буде англійська».
Своїм досвідом також поділився
ще викладач Володимир Шлапак:
«За умовами програми ERASMUS
К2, я мав змогу поділитися своїм
досвідом з колегами найстарішого гірничого університету світу –
«Фрайберзької гірничої академії».
Це інтернаціональний вуз, де навчаються студенти зі всього світу:
Африка, Азія, Індія, Росія. Навчаються також і українські студенти. Термін перебування делегації
ЖДТУ становив 10 днів. Протягом
цього часу ми мали змогу провести презентації мінеральних ресурсів України, природних копалин
Житомирського регіону, способи
рекультивації земель. Окремі презентації стосувалися технології обробки та видобутку облицювального каменю, розповідали про досвід
житомирських підприємств. Також
була презентація щодо бурштину,
популярність якого останнім часом
збільшується. На наші презентації
приходили потоки студентів, тобто
це були різні студенти, навчальний
предмет яких був схожий за змістом
до наших презентацій. Коментування відбувалося англійською мовою.
Наші німецькі колеги, своєю
чергою, представляли матеріально-технічну базу університету.
До неї входить три лабораторних
комплекси: фізична, хімічна та механіки гірських порід. На сучасному
обладнанні в цих лабораторіях у
студентів проходять практичні за-

няття, вони мають змогу проводити
власні дослідження. Хотілося б зазначити, що технічні спеціальності
потребують гарної технічної бази.
Гірнича академія є лідером у цьому плані. В рамках представлення
структури університету, нас ознайомили з бібліотекою. Студенти в
таких сучасних бібліотеках мають
доступ до наукометричних баз Web
of Science, Scopus. Вони мають змогу
слідкувати за основними науковими
тенденціями, знайомитися з науковими статтями кращих вчених-дослідників. Вражає також оснащення
мультимедійними засобами аудиторій університету. Крейдою майже
ніхто не користується. Створено цілі
мультимедійні комплекси з інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами. Технічний
рівень дуже високий. Стосовно ж
знання мов – кожен співробітник,
від лаборанта до професорів, знають
англійську. Без англійської не може
здійснитися будь-яка комунікація.
Найголовнішим є володіння мовою.
Також ми мали змогу відвідати
культурні заходи, які відбувалися на
території студентських кампусів – це
були відкриті концерти, влаштовані
на відкритій площі.
Цікавим є розклад навчання.
Взагалі навчальний день триває приблизно з 7:30 до 16:00, проте, якщо
перше заняття – на 7:30, то наступне
може бути вже в другій половині
дня. Студент, хоча і має велику кількість вільного часу, змушений знаходитись на території університету,
що передбачає певну його зайнятість. Це підготовка до інших занять
чи відвідування бібліотеки – тобто
він весь час у навчальному процесі.
Дуже високим є рівень забезпечення побутових умов у гуртожитках. Усі вони на пристойному рівні,
що не менш важливо при розмірі
стипендій (у середньому 800 євро).
В майбутньому ми плануємо знову підписати програму подальшої
співпраці, щоб студенти та аспіранти мали можливість стажуватися».
Початок. Продовження читайте у наступному номері від
4.10.2017 року.
Публікація підготована в
рамках проекту «Просування реформ в регіони», за підтримки Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій
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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

• Агрофірма в Кегічівському районі Харківської області запрошує робітників на
збір овочів та фруктів, інші сільгоспроботи. Харчування та проживання забеспечуємо. Подробиці за тел.: 0503009445
• Бармен, официант в ресторан в
г.Киев.Г/р по договоренности. 0501966030
• Брачное агенство. Требуется переводчик (англо-рус). Работа на дому,
готовы взять студентов. Обучаем. Ната
0939746307

В ТЦ "Метро"
требуются:

УБОРЩИЦЫ
ПАРКОВЩИКИ ТЕЛЕЖЕК
График работы - 2/2,
с 7-00 до 19-00
или с 10-00 до 22-00.
З/п - договорная.

Тел.: 098 518 01 06, Алена
сть)

ька обла
м. Бровари (Київс
На підприємство у

потрібні:

- Сортувальники тротуарної плитки
(різноробочий) З/п 5000-6000 грн.
- Охоронець 200 грн зміна (1/2).
- Водій на екскаватор. З/п 7000 грн.
- Оператори ЧПУ (фрезер, лазер. плазма)
З/п 15 000 грн.
Вахтовий метод роботи 15/15, або повний місяць.
Надаємо житло та харчування.

Тел.: 067 46 446 99

• В м.Київ на роботу в склад ковбасних
виробів потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900
грн, щоденні виплати, харчування, вахта.
Іногороднім гуртожиток. З посередниками
не працюємо. 0992477781,0985686758

• В торговый центр "Метро" требуется
парковщик тележек. График работы 2/2,
с 7 до 19 или с 10 до 22. З/П - договорная.
Контактное лицо Алена моб.  0675684645
• В торговый центр "Метро" требуются
уборщицы, сборщики тележек, дворники. График работы 2/2, с 8 до 20. Зп от
3000 грн. Контактное лицо Ольга моб.
0675684645
Вантажники, графік 14дн/14дн, з/п
5200грн+проживання, харчування, спецодяг безкоштовно, м.Київ,
Борщаговка(800м від кінцевої зупинки
швидкісного трамваю 1 маршруту).
Терміново! 0676593198, 0673286897
Водії кат С.Робота по Україні, з/п договірна, д/р обов`язковий.Дзвонити
з 09.00 до 17.00. 0981517788,0981517789
Водії-експедитори на склад м'ясної
продукції, нічні виїзди, з/п від
10000грн+проживання+харчування.
Терміново! М.Київ, Правий берег,
Південна Борщаговка. 0676593198,
0673286897
• Водій кат С на грузовий автомобіль
з/п 7000-10 000грн, диспетчер-логіст
з/п 6000-10 000грн, слюсар з/п 7000015 000грн. 0980481984,0677236043
• Водій, монтажники зв’язку 0673259289

• Грузчик срочно требуется на постоянное
место работы в магазин Сильпо в городе
Житомире. График работы и зароботная плата договорные т. (093)7439137
0977638729, 0999439760
• Запрошуємо на роботу до м.Київа та
області бригади каменярів, різноробів,
монолітчиків. Житлом забеспечуємо безкоштовно. 0502034378, Іван
• Инженер по охране труда с опытом
работы срочно требуется на предприятие. Г/р нормированный. З/п высокая
067)4125548,(066)1666972
• Инженер с опытом работы на
металлообрабатывающее предприятие. Г/р нормированный. З/п достойная
066)1666972,(067)4125548

• Ищем женского и мужского мастера в парикмахерскую Красуня, оренда.
0633970879Ольга
• Кассир срочно требуется на постоянное
место работы в магазин Сильпо в городе
Житомире. График работы и зароботная плата договорные т. (093)7439137
0977638729, 0999439760
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс.
Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12. kenjob@
mail.ru 0972201876; 0936439307
• Кондитер срочно требуется на постоянное место работы в магазин Сильпо в
городе Житомире. График работы и зароботная плата договорные 0977638729,
0999439760
• Конструктор с опытом работы на
металлообрабатывающее предприятие. Г/р нормированный. З/п достойная
066)1666972,(067)4125548

Ðîáîòà â ì. Áîÿðêà
Êè¿âñüêî¿ îáë.

Мережа ресторанів «Пузата хата»

пропонує роботу на фабриці харчових
напівфабрикатів
Óìîâè ïðàö³:
1. Графік роботи: 7 через 7 (8:00-20:00)
2. Харчування, спецодяг
3. Допомагаємо з житлом

Òåë.: 067 434-36-98
066 927-28-90

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

Механики для международной табачной фабрики в г.Прилуки. Стабильная
работа с официальной з/п (от 8000 грн),
посменный г/р. Иногородним оплачивается жилье, питание на территории
завода. О/р от 1 года. Резюме на почту
Larisa.Koiava@isg.com (095)8017466
• Мойщица-уборщица в ресторан
г.Киев.З/п 300грн/день + проживание.
0501966030

• На работу в г.Киев требуются уборщики
и уборщицы. Удобный график работы,
спецодежда. Жильем обеспечиваем,
оплачиваем проезд до г.Киева. Зарплата 5000-8000 грн. 0689838536,0992189663
• На роботу в Польщу потрібні чоловіки
(зварювальники, електрики, будівельники,
різноробочі). Жінки (швеї, покоївки, різноробочі). Сімейні пари. З/П від 12000 грн.
Наказ МСПУ-286 від 24.02.17, http://rabotaeuropa.com.ua 0995278328, 0689595705

На роботу потрібний слюсар та автокранівник 0977912897 Леонід
Охоронці, чол/жін.Вахтовий метод
15/15, 20/10. Проїзд, спецодяг, житло
за рахунок фірми. З/п 150-180грн/добу,
своєчасна. 0688272520,0967012468,06
36286700
• Охранник на склад(вахта). ЗП 5 000 грн.
0936473534
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Робота в Ужгороді

В'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВ

ЗП від 6500 грн

ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

ВАХТОВИЙ МЕТОД

050 431-19-19, 063 263-88-27, 096 229-51-66
На роботу в м. Київ (ст.м. Політехнічний Інститут)

ПОТРІБНІ

- Автомийники
- Шиномонтажники

Потрібні - Охоронці

З/п відрядна (ставка+%)

(чоловіки/жінки)

Житло надаємо!

Харчування,
проживання,
форма
за рахунок підприємства.
г/р різноманітний

067 466 21 15
• Пекар по приготуванню піцци терміново потрібен на постійне місце роботи в
магазин Сільпо в місті Житомирі. Графік роботи та заробітня плата договірні.
(093)7439137 0977638729, 0999439760
• Польща.Радіозавод,67-74грн/
год+житло.Швеї по шкірі,специ по
меблях(Гол,Пол,Чех). Консерв.з-д,
67грн+житло. Водії к.B(Німеч). Ліц.
АВ№585193 0674550664

Потрібен шиномонтажник. Ігор Іванович 0987244438
• Продавец срочно требуется на постоянное место работы в магазин Сильпо в
городе Житомире. График работы и зароботная плата договорные т. (093)7439137
0977638729, 0999439760
• 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 оплачиваются работодателем, авиа
в кредит. ПП Пасифик Юниверсал Груп
Украина,Киев, ул.Константиновская,
24. ЛМСПУ АВ547342 от 21.11.10 тел.:
0636779150,0954192926

Комплектувальники • Відбірник

від

8 000

на

біт

о
Зар

тня
пла

грн

і:
м.Києв
в
а
т
о
Роб

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

• Работа В язальниці(ки) автомобільних
схемних жгутів терміново у м. Ужгород.
Заробітня плата 6500грн. Офіційне працевлаштування, компенсація проїзду. Надаємо місце у комфортному гуртожитку
096)2295166,(063)2638827,(050)4193390
• Регіонал. дистриб'ютор франц.ароматів
Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів 0990140026;
0989489508

тел: 067-209-87-14
097-95-222-19
Телефонуйте, передзвонимо.

В зв'язку з відкриттям

Робота в Польщі (офіційна): працівники складу, покрівельник, спеціаліст
із вклад. тротуарної плитки, швачка,
оббивник меблів, док. за рахунок роботод., м.Чернівці, працюємо зі всіма
рег. України. Ліц. ДЦЗ АЕ №460897 від
22.08.2014р. 0502086786, 0970393961
РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Потрібні: зварник,
карщик, пакувальник, швеї та інше з
досвідом роботи та без. З/П 14000-35000
грн./міс. Допомога в отриманні ВІЗИ
та супровід до місця праці. Лiц. МСПУ
АВ585193 вiд 25.07.2012. www.es-work.
com.ua 0972330103

запрошує на роботу:
-

Слюсаря-наладчика
Електромонтера
Оператора БЗУ
Оператора формувальної
машини.
З/п від 8000 грн. Житлом забезпечуємо.

Тел.: 097 344-50-26, 097 257-55-69

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

нового закладу

ПОТРІБНІ:

• Робітники для збору малини, з/п від
250 грн/день, Київська обл. Кагарлицький р-н, с.Черняхів: збирання ягід, якісне
просапування, прополювання, догляд
за саджанцями; з собою необхідно
мати: паспорт, ідент. код, пост. білизну 
0672336000, 0931020639

ПАТ Завод Спецбетон
м.Київ

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
В пекарню с. Жердова Броварського р-ну порібен:

ÏÅÊÀÐ
Äîñâіä ðîáîòè íå îáîâ’ÿçêîâèé.
Çàðîáіòíà ïëàòà
âіä 7 000 - 12 000 ãðí.
Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê.

063-864-05-37
Моноли
тчи
Сварщи к
к
Каменщ
ик
Специа
л
и
по устр ст
ж/б и пройству
ленных омышполов.

(044) 200-09-10; (097) 727-03-77
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Майновий комплекс виробничих будівель та споруд: літ. (Л-1), (Є-1), (У-1),
(В-1), (В-1), (М-1), (А-1), (Г-1), (К-1), площею 7894.6 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
Радомишльський р-н., с. Потіївка, вул. Шевченка, 245.Дата торгів: 18.10.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №239587;
2. Нежитлова будівля лазні, ганку, заг. пл. 108.00 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена,46.Дата торгів: 20.10.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №240032 (уцінено лот № 232797);
3. Цілісний майновий комплекс заг. пл. 10644.8 кв.м. та обладнання до нього
в кількості 265 одиниць,за адресою: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомирська,82.Дата торгів: 20.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240098
(уцінено лот № 233841).
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• Робота у Києві! Потрібні прибиральники
на різні великі об'єкти по Київу! ЗП від
5000/міс! Житло від 1300/міс. 0969620681,
0991226342
• Слесарь срочно требуется на производство. 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
• Сп.пол.-укр.агенція. Сорт./пакування-74 грн/год+житло. Трактористи, водії.
Зварюв,токарі. Польща, Чех, Канада, Ізраїль. 0674550664

Срочно требуется водитель
-экспедитор. Работа вахтовым методом мес/мес. ЗП 27 000-30 000 грн.
Офис находится в Киеве 0443039220,
0672322787
Срочно требуется кладовщик/сервисинженер. Работа с цифровой техникой. Командировки. З/П 9000 грн+ переработки. Офис находится в Киеве
0443039220, 0672322787 Яна
Срочно требуется кладовщик/сервисинженер. Работа с цифровой техникой. Командировки. З/П 9000 грн+ переработки. Офис находится в Киеве.
(044)3039220 067232 27 87 Елена, Яна
• 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 предприятие. Г/р нормированный. З/п достойная
066)1666972,(067)4125548

• Требуются охранники на вахту  в
г.Киев!!! Проживание и питание за счет
компании, предоставляется форма.
0675268435
• Требуются рабочие на пилораму с.
Левков (6км от Житомира). 0673911769
• Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота 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

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

2. Нерухомість
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
• Продам 1-но ком.кв. в г. Коростень. Недорого. 0972155119

Продажа участка под жилую застройку. Пл.13 соток, ул. Дачная, рядом лес ,
магазин, остановка. От собственника.
Цена 1.080.000 грн. 0977085708,0631116792
Продажа участка под жилую площадь
от 13.5 соток, ул. Выговского 75, р-н
Крошня за переездом. Цена 324.000.
Участок ровный, прямоугольный,
приватизированый, в наличии
все документы. Вторичное жилье.
0977085708,0631116792

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири

2.14. Продам Комерційна

• Продам 2-х ком.кв., 2/2 этажей,
4 2 м / 0 м / 0 м ,  Ж и т о м и р с к а я о б л . ,
г.Попельня. Цена 317 460 грн. 0950988418

•Продам складские помещения, 2030м/0м/0м, г.Кропивницкий,
ул.Мурманская,3 Цена 3 947 0673271025

• Продам 2-х ком.кв., 4/5 этажей,
47м/28м/7м, Житомирская обл.,
г.Бердичев. Цена 529 101 грн. 0931169143

2.16. Здам в оренду

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• Продам 3-х кім.кв., вул.Корабельна (р-н
Богунія), 1/2 пов. 43/30/7, автономне опалення, цегляний будинок, з ремонтом. Ціна
510 000 грн. Хозяйка. 0632816777

• Продам 3-х ком.кв., 1/5 этажей,
67м/45м/9м, Житомирская обл., Житомирский р-н, с.Высокая Печь, ул.Воронкина.
Цена 500 000 грн. 0979412136

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• Продам 4-х ком.кв., 2/9 этажей,
72м/44м/8м, Житомирская обл.,
г.Бердичев, ул.Лупова. Цена 846 561 грн.
0931169143

2.8. Продам Будинки в передмісті
Продажа дома, вторичное жилье,
3 комнаты, 1 этаж, общая площадь
80м2, кухня 10м2, участок 10 соток,
кирпичные стены, год постройки 19801989, Довбыш. Дом 1987г. 80кв.м, сарай,
колодец, газ, огорожен. Хозяин. Цена
270.000 0977085708,0631116792
• Продам 1-но этажный Дом, Житомирская обл., г.Бердичев, ул.Варшавская.
Цена 126 984 грн. 0686842205
• Продам 1-но этажный Дом, Житомирская обл., г.Брусилов, Зиновии Булавы.
Цена 644 330 грн. 0972412777

2.11. Продам Ділянки в місті
• Сдам в аренду земельный участок 2
га, чернозем, окраина Житомира (р-н
Химволокно). 0673911769

• Здам або обміняю на квартиру в місті,
або продам будинок в с.Левків. Поруч
центр, ліс, річка.42 сот. землі. Ціна договірна. 0673911769
• Здам в оренду або обміняю на квартиру в місті, або продам будинок в
с.Клітчин. Літня кухня, баня, 33 сот. землі.
Всі умови проживання. Ціна договірна.
0673911769
• З д а м в о р е н д у  в м . Н о в о г ра д 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, євроремонт, в центрі міста, 250грн/доба. Виписую документи. 0665711000,0977228822

3. Авто
3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, у робочому
стані, до 2017р. 0988605070, 0678903718

Викуп автомобілів будь-яких марок, в будь-якому стані, після ДТП,
не розмитнені, проблемні. Дорого.
0976484669,0635852350
Купим ваш автомобиль на выгодных
для вас условиях, в короткие 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 зарубіжного виробництва. Можливо після
ДТП. Швидко та дорого. 0677459877,063
2439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• Комбайни зернозбиральні: "Вольво",
"Клаас", "Джон Дір", "Массей-Фергюсон",
бурякозбиральні, картоплезбиральні,
прес-підбирачі, на замовлення із-за кордону, можлива доставка 0501849978,
0987421737

• Комбайни картоплезбиральні "Анна",
прес-підбирачі різних марок, трактори
Т-25, Т-82, плуги оборотні, інша с/г техніка, Польща 0974742211, 0974742272
• Косарки, грабарки, прес-підбирачі,
трактори МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка, доставка. 0506905983 0966809590,
0969302249
• Косарки, картоплекопачки, сівалки,
грунтофрези, борони, мінітрактори, мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки,
траворізки. Доставка по Україні/ Сайт:
agrokram.com 0980465090, 0990465090

• Прес-підбирачі, комбайни зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні та ін., можлива доставка, часткове кредитування.(050)9242613; www.
rustexno.com.ua, rustexno@mail.ru
0505158585, 0679040066
• Трактор "Джон-Дір-6910", 140к.с, 2000р.,
плуги оборотні 3-,4-,5-корпусні, жатки кукурудзи 4-,5-,6-рядні, фреза 3м, комбайн
"Джон-Дір-1032", жатка, 2,8м; комбайн
картоплезбир. "Самро", бурякозбиральний, 1-рядний; сівалка 3м 0973850784,
0935000626

3.7. Автозапчастини. Продам
• Агрозапчастини до зернозбиральних
комбайнів, обприскувачів, косарок, преспідбирачів, картоплезбиральних комбайнів, картоплесаджалок, копачок, шини,
камери. Www.agrokom.in.ua. (063)9628236,
0676713553,0992012978
Двигатель в сборе sw 266 andoria
1984 г., 4 цилиндра, привезен из
Польщи 04.02.2016г, Цена 594.000
0977085708,0631116792

21

www.20minut.ua

• Запчастини до всіх видів м/автобусів
і мінівенів в наявності, на замовлення
(2-7днів), нові, б/в, оптом і вроздріб, відправка по Україні, є свій великий склад.
Тел.(097)1521331 0932613742, 0977266640

3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги
Евакуатор по місту Житомиру, області та Україні . До 4-х тон, довжина
-5 м. Будь яка форма завантаження
0731617000,0976646575
Услуги экскаватора Komatsu РС 180.
Ковш 1м.куб, стрела 9м. Копаем ставки, копанки. Разваливание зданий,
погрузка сыпучих материалов, строймусора, нал.\ безнал. расчет. Цена 750
грн за час, без топлива, + 10 л топливо. Доставка на тралле 30 грн за 1 км.
0977085708,0631116792

4.16. Металообробка, ковка
металу. Послуги
• Ковка та ковані елементи за оптовими
цінами, доставка по всій Україні. Сайт:
KOVOSVIT.NET 0966406564, 0443792466

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продается доска пола сухая строганая
в шпунт, блокхаус, фальш-брус, вагонка; доска обрезная, не обрезная строительная; стропила; балки, штахетник,
монтажная рейка и дровяные отходы с
пилорамы. Доставка на дом. 0673911769

6. Послуги
6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

4. Будматеріали

• Перевозка по городу 200грн., за городом 5-6 грн за км. 0638331538

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

6.13. Ремонт техніки

• Песок, щебень, отсев, раствор, бетон.
Доставка а/м ЗИЛ. 0677905739,447067

Продам песок мытый, овражный, щебень всех фракций, бетон всех марок,
грунт, подсыпка. Перевозки от 5 до 40
тонн. 0977085708,0631116792
• Продам песок, бут, щебень, отсев, дрова, землю, глину, перегной, подшивка.
Доставка стройматериалов, вывоз мусора. 0938436692,0976949302Сергей

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної склад.,декор.штукатурка, утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя.
• Строительство деревянных домов, беседки, садовая мебель. Всё для обработки дерева. Офис-магазин "Деревянный
двор", ул. Космонавтов, 11 www.domoy.
in.ua 0678318425,0667373030
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Ремонт холодильників, заміна комплектуючих, заправка. Якість, гарантія.
Виїзд по області. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Антени супутникові. Більше 100 каналів.
Підключення по Житомиру та області.
Гарантія, обслуговування, прошивка та
ремонт. м.Житомир, вул.Вітрука 17б. СЦ 
Полісся net. 0963607722,0933129393,449131
Допомога і рішення всіх проблем: бізнес, кар`єра, особисте життя, людські
заздрощі. Результатом будете задоволені. 0989510583Катерина
Інформація про роботу в Ізраілі. Хороші
умови та високі заробітні плати. Деталі
за тел. 0979481616
Поверну успіх і удачу в житті, допомога на відстані у проблемах сім`ї,
бізнесу, кар`єри, кохання, самотності.
0683706105,0732232983

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

• Повний комплект обладнання мінізаводу для вир-ва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, трансп.
обладнання,т.п. 0675669709

• Ленточные пилы – продажа новых,
ремонт старых (сварка, заточка, разводка). Гарантия качества. ул. Баранова,
60. 0962461677

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

• Продам семена растения Дурмана для
удаления осложнений после Инсульта,
Инфаркта–нарушение речи и двигат.
функ. конечностей или их паралич, онемение конечностей, ночн. судорож. боли
в лодыжках ног. При Глаукоме не применять! 0993369675

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

8.11. Промислове обладнання.
Продам
Продается торговое оборудование
с отдела парфюмерии и подарков
0674100106

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
Купуємо відходи плівки полієтиленової, пластмаси та макулатуру.
0505580047,447919
• Купуємо холодильники, пральні машини,
плити, телевізори, компютери, монітори
та іншу побутову та компютерну техніку. Стару або не працюючу. самовивіз.
0634792504,0677035457,449131

8.17. Контакти. Повiдомлення,
прохання
Житомир. Срочно. В р-не Восточная - Киевская сбежала с квартиры лиса, привита, не агрессивная, на шее красный
ошейник, откликается на имя Элис,
пугливая. Лиса не из леса, в городе погибнет. Просьба всем кто будет видеть
связаться по тел. 0980068026

8.20. Стіл знахідок. Загубив
Втрачене посвідчення Учасника Бойових дій серія АА №449173, видане в 2015
році командуванням високомобільних
десантних військ на ім`я Назарчука Я.
Ю. вважати недійсним

8.23. Інше. Продам
• Бади. Віагра Плюс 200мг (75грн/табл.-від
10шт). Жіночі збудники. Міноксиділ від облисіння. http://tele.in.ua, 0953838182,0962000369
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2.
www.frezer.com.ua, 0961059178,0473631062
Розсадник реалізовує саджанці плодових дерев.
В асортименті: яблуня, груша, слива, абрикос, вишні, черешні, персик,
алича гібридна, шовковиця, горіх грецький,
фундук, кизил.
Також є саджанці винограду, смородина,
порички, малина та агрус.
Всі сорти морозостійкі та районовані.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Відправляємо перевізниками
Нова Пошта та Укрпошта.

www.Seedlings.at.ua
(Саджанці Житомирщини)
Продаємо бджіл

Вадим

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

• Котли твердопаливні тривалого горіння
(виробничі, побутові). Тепловентилятори
на дровах. Буферні ємкості. Виробництво,
реалізація. Монтаж опалювальних систем.
0666008784,0680450764
• Кухонний куточок + розкладний стіл + 2
табурети. Новий зі складу. Кольори в асортименті. Гар. 2 роки. Ціна 2160 грн. 0968981731

• Продам харчову картоплю з доставкою
на дом. 0679826838
• Продам цибулини сортових тюльпанів. Суміш 16 сортів. Від 1грн. 50коп
до 3грн.50коп. Пересилка любителям.
0636922249,0959482821
• 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

8.24. Інше. Куплю
• 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. Трансформатори масляні ТМ, ТМЗ. Редуктора. Підшипники. Каб-пров.продукцію 0986116240,
0502496589

Каталізатори всіх видів, вживані або
відпрацьовані, цілі і на вагу, різних
марок. Фахова оцінка за хвилину часу.
Купуємо дорого 0672659482, 0500719557
• Куп. Баббіт Б-16,-83 (чушка, лом); припой
ПОС-30,-40,-61; олово. Термін. б-якому вигляді, кількості. Офіс-Кривий Ріг 0963409983
• Куп. лічильники Гейгера, Re-трубки. Радіолампи ГУ, ГИ,6н,6ж,6п, в т.ч.індикаторні.
Контактри. Реле. Вакуум. конденсатори
0979902807
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки,
плашки, мітчики, різці. sky85593@gmail.
com. 0964180586
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

металочерепиця
від 90 грн/м2

• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси, тельфера, холодильне обладнання,
силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники.
0671885230
• Куплю електродвигуни, редуктори,
тельфери, насоси, лічильники бензину
0972771728
• Куплю марки, альбомы для марок, а
также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги.
0637610940,0506389475

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

• Куплю сою, соняшникове насіння,
гречку та інші зернові, від населення.
0679826838
• Куплю: військову форму СРСР, чоботи
хромові, бурки, нагороди, значки, янтар,
зуби кашалоту, бівень, сервізи, картини.
0683345254
• Підприємство постійно закуповує зерно
гороху зеленого та жовтого, ячменю, пшениці, гречки, а також - цукор 0673836723
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих та м'яких порід деревини
0981554242
• Постійно закуповуємо паливні брикети
"Піні-Кей", самовивезення, упаковка бігбег або пакети 0981554242

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (067) 549-75-66

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Куплю авто вітчизняного або

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

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

профнастил
від 70 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 150 грн/м2
від 18 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

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

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА
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Гороскоп на тиждень 27 вересня - 3 жовтня
ОВЕН
Важливий момент
для помітного кроку
вперед. Не забувайте,
що нові обов’язки можуть
означати й більшу відповідальність.
ТЕЛЕЦЬ
Важливий період
для роботи, навчання,
заробітків, професійного росту. Можливі деякі розбіжності
з близькими людьми.
БЛИЗНЮКИ
Д у же а к т и вн и й
тиждень. Вам можуть
запропонувати новий перспективний проект чи цікаву
посаду.
РАК
Ваші бажання й задуми мають шанс на
успіх, якщо вони не
суперечать інтересам інших
людей. Спокійно реагуйте на
критику.

ЛЕВ
Цього тижня корисно зайнятися духовним розвитком і самоосвітою. Буде вдалим обговорення
з керівництвом ваших ідей і
пропозицій.
ДІВА
Успішний період.
Перед вами можуть
відкритися зовсім інші можливості, пов’язані з новими
напрямками у справах.
ТЕРЕЗИ
Перед вами непогані перспективи. Не
розслаблюйтеся, зараз варто
подвоїти ентузіазм у навчанні, на роботі та в особистому
житті.
СКОРПІОН
Найваж ливіше
зараз – сконцентруватися, зосередитися
на головному і встигнути зробити все і вчасно.

СТРІЛЕЦЬ
Ретельно плануйте
свої справи, щоб виконати всі завдання і виділити час на відпочинок. Можна
очікувати й на грошові надходження.
КОЗЕРІГ
Оптимістичний настрій дозволить легко
«прослизнути» між дрібними
перешкодами й вийти переможцем з будь-якої ситуації.
ВОДОЛІЙ
Успішний період,
зможете впоратися з
багатьма питаннями
й на роботі, і вдома. Час починати великі проекти.
РИБИ
А к т и вн и й, п р о дуктивний тиждень.
Можна розраховувати на успіх
у різних сферах життя. Енергії
вистачатиме, все у вас виходитиме.

Цікаві факти про сонце
●●Сонце є зіркою, яка не має
твердої поверхні і являє собою
газову кулю, що складається з
водню і гелію, які скріплені між
собою власним тяжінням.
●●Ві дс тань мі ж Землею і
Сонцем постійно змінюється.
Це відбувається тому, що Земля
рухається еліптичною орбітою
навколо Сонця. Відстань між
ними коливається від 147 до 152
млн км.
●●Сонце – майже ідеальна
сфера. З огляду на розміри зірки, різниця в його полярному і
екваторіальному діаметрі становить всього 10 км, що робить його
дуже близьким до досконалої

27

вересня
середа

28

вересня
четвер

сфери об’єктом, що спостерігається в природі.
●●Світло від Сонця до Землі
доходить за 8 хв. Якби сонце раптово зникло, то ми б помітили це
тільки 8 хвилин потому.
●●Сонце у 109 разів перевершує діаметр Землі – всередині
нього можуть вміститися близько
1 млн планет, схожих на Землю.
●●Маса сонця становить 99,8%
від усієї маси Сонячної системи.
●●Оскільки Сонце не є твердим
тілом, різні його частини обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце робить повний оберт
навколо своєї осі за 25 земних діб, у
той час як на полюсах – за 36 днів.

29

вересня
п’ятниця

30

вересня
субота

●●Навколо Сонця обертаються вісім планет, кілька карликових планет, десятки тисяч
астероїдів та сотні тисяч комет і
крижаних тіл.
●●Сонце обертається в зворотному напрямку від Землі, тобто з заходу на схід, а не зі сходу
на захід, як Земля.
●●Як тільки Сонце завершить
свою фазу Червоного гіганта, воно
стиснеться. Його величезна маса
буде збережена, але воно буде
мати обсяг, подібний до обсягу
Землі. Коли це станеться, Сонце
перетвориться на Білого карлика.
На даний час Сонце – це Жовта
карликова зірка.
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від партнерів

читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №170437
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

Lego. Ніндзяго Фільм

Кінгсман: Золоте кільце

Мати!

Ізі

На мирне містечко Ніндзяго насувається
страшна загроза – жорстокий диктатор
Гармадон хоче знищити місто разом з його
мешканцями. Урятувати Ніндзяго в силах
тільки Ллойду (він же Зелений Ніндзя)
разом з друзями, які є секретними ніндзявоїнами, яких зібрав розумний і веселий
старий майстер Ву. У цей час Найгірший
Хлопець на Землі, як назвав себе Гармадон, починає знищувати місто. Виявляється, що Ллойд – син диктатора. Буде епічна
битва сина проти батька, роботів, драконів
і неймовірних воїнів.

Продовження історії про надсекретну
службу "Kingsman". Цього разу агент
Еггсі зіткнеться з новими небезпечними
ворогами, які знищили всі штаб-квартири
служби. Коли весь світ знаходиться
в небезпеці, доля приводить агентів
"Kingsman", що залишилися, в США,
де вони знаходять ще одну шпигунську
організацію "Statesman". Ці дві служби
об'єднаються, щоб побороти могутнього
ворога і врятувати світ. Еггсі вже починає
звикати до того, що від його дій залежить
доля всього людства.

Сімейна пара живе прекрасним спокійним
життям. ВОНА відновила старий будинок,
кожну його деталь, вселила в нього справжнє
життя. Але ЙОМУ цього мало. Коли одного
разу вночі в ЇХ будинок проситься переночувати старий незнайомець, ВІН без будь-яких
коливань пускає мандрівника. Через деякий
час приходить і дружина старого. ВОНА не
довіряє незнайомцям, щось від них відштовхує. ВОНА навіть знаходить фотографії свого
чоловіка в сумці старого. Але ВІН, схоже, дуже
хоче, щоб ЙОГО улюблений будинок знову
був повний людей, знову жив. І він оживе.

Багато років тому Ісідоро був неймовірно
талановитим молодим гонщиком. Але з
часом у нього з'явилася дуже велика проблема – перспективний хлопець почав різко
набирати вагу, що не могло дозволити йому
бути гонщиком. Дійшло до того, що Ісідоро
не міг банально сісти в машину. Тепер йому
40 років, життя повільно йде до заходу.
Але в один прекрасний день на горизонті
з'являється брат Ісідоро, який пропонує
йому цікаву, але незаконну і небезпечну роботу – перевезти із сонячної Італії в село в
українських Карпатах незвичайний вантаж...

Жанр: мультфільм, бойовик

Жанр: бойовик, комедія

Жанр: драма, трилер

Жанр: комедія

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

«Аліса в Країні Чудес»
16 вересня
Початок о 12.00

«Мауглі»
23 вересня
Початок о 12.00

«Казки мандрівного
лялькаря»
9 вересня
Початок об 12.00 та 14.00

