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Читав, чув чи бачив, 
але голосувати – мусиш?

Країна зайнятих людей: 
як Україна долає безробіття

У facebook.com просочилася переписка інтимного характе-
ру у робочий час між трьома відомими у Житомирі чинов-
никами. Влада робить вигляд, що нічого не сталося с. 5

СКАНДАЛ 
СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ 
у Житомирській ода

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Сонцезахисні окуляри безкоштовно*
Другі коригуючі окуляри за півціни*

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Модель оправи Fielmann
RC 208 Junior Flex CL,

ціна 9900 грн                         

Модель оправи Fielmann
RC 208 Junior Flex CL,

ціна 9900 грн                         4500 грн4500 грн

*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 30.11.2017 р.*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 30.11.2017 р.

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за 
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за 
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа 
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи
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У четвер, 5 жовтня о 18:30 в актовій залі Об-
ласної універсальної наукової бібліотеки іме-
ні Олега Ольжича відбудеться 36-е засідання 
«Клубу експертів Житомирщини». Тема теле-

візійного ефіру «Вибори 29 жовтня 2017 року: 
Оліївська громада». 

У якості спікерів програми виступлять кан-
дидати у депутати та претенденти на обрання 

голови Оліївської сільської ради.
Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». 
Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Вибори 29 жовтня 2017 року: Оліївська громада.»

Ольга Сідлецька

Під час сесії міської 
ради 28 вересня депу-
тати підтримали рі-
шення про виділення 
коштів на лікування 
трьох підлітків, яких 
напередодні збив 
водій мікроавтобуса 
на нерегульованому 
пішохідному переході 
по вулиці Чуднівській.  

Як повідомив заступник 
міського голови Матвій Хренов, 
кожній сім’ї виділяється по 
10 тис. грн. «Якщо у подальшому 
буде потреба додатково виділяти 
кошти – ми будемо виділяти до-
датково. На сьогоднішній момент 
коштів буде достатньо. Всі діти 
знаходяться у дитячій обласній 
лікарні у відділенні реанімації 
з пошкодженнями різного сту-
пеня, переважно голови. Стан 
дітей важкий», – розповів Матвій 
Хренов. 

Депутат від ВО «Батьківщина» 
Валерій Горб наголосив, що не з 
чуток знає, що таке лікарня, і за-
пропонував збільшити допомогу 
вдвічі, тобто до 60 тис. грн. Його 
пропозицію відхилили, мотивую-
чи це тим, що поки що потреби у 
такій сумі немає, якщо треба – це 
питання підніматиметься на ви-
конкомі. Матвій Хренов зауважив, 
що діти у різному стані, комусь 

потрібно більше грошей на ліку-
вання, а комусь – менше. 

Міський голова Сергій Сухом-
лин запропонував зачекати кілька 
днів й у разі потреби виділити 
додаткові кошти на засіданні ви-
конкому. Рішення про виділення 
30 тис. грн. на лікування дітям, 
постраждалим у ДТП, підтри-
мали усі присутні у сесійній залі 
депутати.

Алла Гетьман

У Житомирі вулицю 
Героїв Сталінграду, на 
якій знаходиться один 
будинок, переймену-
вали на Театральну.

Таке рішення було прийнято 
28 вересня на черговому засі-

данні Житомирської міськради.
Депутати міської ради пе-

рейменували вулицю Героїв 
Сталінграду на Театральну. За 
словами міського голови, на 
цій вулиці знаходиться один 
будинок.

«У нас один будинок зали-
шився з назвою вулиці «Героїв 
Сталінграду». Решта – це ву-
лиця «Театральна», – розповів 
Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, ця 10-метрова ву-

личка знаходиться у самісінько-
му центрі міста, між майданом 
Перемоги та вулицею Київською. 
Вона неодноразово переймено-
вувалася. 

У 1981 році вулиця Театраль-
на була перейменована на вули-
цю Героїв Сталінграду, а у 1991-
му вона знов стала Театральною. 
У 2003 році одному кварталу 
вулиці (від площі Перемоги до 
вулиці Київської) було поверне-
но назву «Героїв Сталінграду».

Алла Гетьман

У Житомирі роз-
почали активно ре-
алізовувати проект 
Бюджету участі щодо 
встановлення на зу-
пинках таблиць із 
графіком руху громад-
ського транспорту. 

Наразі обладнано більше 160 
зупинок боксами з точними роз-
кладами руху електротранспорту. 

Чиновники кажуть, що тепер 
не обов’язково заздалегідь чекати на 
тролейбус на зупинці, бо можна зна-
ти розклад і прийти за дві хвилини 
до його відправлення.

«Прибувають останні партії кон-
струкцій для розміщення похвилин-
них розкладів руху громадського тран-
спорту. Окрім центру, точні розклади 
на зупинках вже отримали мешканці 
Польової, Крошні, вул. Чуднівської. 
Незабаром завершиться процес мон-
тажу і в решті мікрорайонів міста», – 
розповів заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

Журналісти «20 хвилин» запита-
ли у мешканців міста, як вони оці-
нюють роботу такого сервісу. Жито-
миряни кажуть, впровадження такої 

ідеї підтримують, втім відповідністю 
прибуття електротранспорту згідно 
із розкладом не задоволені.

«Ідея хороша, завдяки розкла-
ду не потрібно стояти на зупинках 
по 20-30 хвилин та чекати.Але якби 
тролейбус приїздив відповідно до 
часу на розкладі, це було б чудово. 
Втім зараз спостерігати такого я не 
можу», – розповіла мешканка мікро-
району Богунії Аліна.

На сторінці у соцмережі Дмитра 
Ткачука люди також почали активно 
коментувати впровадження проекту 
встановлення на зупинках таблиць із 
графіком руху електротранспорту.

«Поки немає швейцарської точ-
ності і є випадки до 2-3 хв. затрим-
ки, але для України це, можливо, і в 
межах норми. Як затримка буде 5 або 
більше хвилин, то це вже щось не-
нормально», – пише Артем Одінцов.

У відповідь на що Артем Одінцов 
отримав  наступний коментар.

«На кожному розкладі промар-
ковано, що затримка в 2 хвилини є 
допустимим технічним відхиленням. 
Поки що з нашим дорогами важ-
ко забезпечити швейцарську точ-
ність», – пише сторінка у соцмережі 
«Транспорт Житомира».

Нагадаємо, з 1 жовтня проїзд у 
громадському електротранспорті 
становить 3 гривні, а власники елек-
тронних квитків згідно з новими 
пакетами послуг з 27.09.2017 року 
в пунктах продажу ЖТТУ можуть 
економити.

депутати виділили на лікування 
дітям, які постраждали у дТП 
на корбутівці, по 10 тис. грн 

У Житомирі зупинки 
облаштовують 
боксами з розкладами 
електротранспорту

Декомунізація по-житомирськи: 
вулицю, на якій лише один 
будинок, знову перейменували
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Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із 
Законом ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змо-
ги звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на 
адресу редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до 
міської влади. Обов'язково вказуйте ім'я, прізвище та контактний номер. Із кожним вашим 
питанням ми звернемось до адресата, а відповіді опублікуємо на сторінках нашого видання.
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Життя людей  
стрімко погіршується

Те, що відбувається в України зараз, 
нагадує процеси 90-х років, коли пар-
тійна верхівка намагалася за будь-яку 
ціну утриматися при владі. І як в ми-
нулому сторіччі «партійна еліта» жила 
в «іншій Україні», з власною інфра-
структурою: транспортом, медициною, 
власними магазинами, не знала, що 
таке дефіцит й раз на рік мандарини, і 
ті гнилі. Так і зараз наша політична вер-
хівка живе у власному світі з красивими 
обіцянками, інфографіками зростання 
і бурхливими реформами, хоча життя 
людей стрімко погіршується.

В поштових скриньках почали 
з’являтися різні урядові та інформацій-
ні вісники, де розповідається, як гарно 
працює влада і як добре жити простим 
людям. Періодично по телебаченню 
під виглядом соціальної реклами роз-
міщують красиві ролики з політиками, які 
також розказують про позитивні зміни в 
державі. Усе це є політичною рекламою 
за бюджетні кошти. Сподіваюся, що люди 
розуміють справжні мотиви таких дій.

Політична верхівка відірвана від людей 
та не усвідомлює реального стану справ. 
Проблеми людей для них є настільки 
далекими, що сподіватися на позитивні 
зміни від цієї влади марно. 

Дуже багато людей живуть у скрут-
ному фінансовому становищі. Якщо у 
2015 або 2016 роках можна було ще 
вірити в пояснення, що це через події в 
державі, війну на сході тощо. Зараз це 
свідчення колосальної корупції та по-
грабування країни, яке ще цинічніше, 
ніж за часів Януковича.

Стрімкий  ріст цін та колосальне па-
діння рівня життя призводить до того, 
що велика частина людей опиняється 
на межі фізичного існування. Мова 
про пенсіонерів, інвалідів, одиноких 
матерів з маленькими дітьми, які, ма-
ючи пенсію або виплати 1400 - 1700 
гривень, фізично не можуть вижити. Це 
стосується і молоді та молодих сімей, 
які вимушені економити на усьому, щоб 
мати можливість прогодувати себе та 
дітей. Офіційно в Україні близько 60 % 
людей перебувають за межею біднос-
ті, це – катастрофа для країни. За такі 
результати керування країною уся по-
літична верхівка має сидіти у тюрмі.

Зверніть увагу – як збільшується 
кількість людей літнього віку, які на 
зупинках та на вулицях продають 
фрукти, овочі, гриби, ягоди. Вони 
йдуть торгувати на вулиці не від доб-
рого життя, а через безвихідь. 

Уся ця система, яка 26 років розкрадає 
державу та обкрадає людей, має зник-
нути, а разом з нею – нинішня політична 
верхівка. Люди самі мають захотіти змін, 
припинити продавати свої голоси на ви-
борах та дозволяти себе дурити.

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

У Житомирі обговорили 
питання ощадливого 
використання енергоресурсів

У квартирах житомирян 
потепліє з 15 жовтня

Алла Гетьман

У понеділок, 
2 жовтня в міській 
раді відбулося засі-
дання оперативно-
го міського штабу з 
розгляду питань про 
готовність місько-
го господарства до 
початку опалюваль-
ного сезону 2017-2018 
років.

У мерії переконані, що опа-
лювальний сезон у Житоми-

рі розпочнеться вчасно, адже 
відповідно до звіту керівників 
виконавчих органів міськради 
комунальних підприємств, міс-
то повністю готове до холодів. 
За словами заступника міського 
голови Олександра Фещенка, 
ввімкнути опалення планують 
з 15 жовтня, а заклади освіти та 
охорони здоров’я за необхід-
ності можуть бути підключені 
з 2 жовтня.

«У підготовленому проекті 
рішення зазначено розпочати 
опалювальний сезон до 15 жов-
тня, але якщо спостерігатиметь-
ся зменшення температури до 
середньодобової, тобто 8 і ниж-
че градусів, то розпочнемо опа-
лювальний сезон раніше. Закла-
ди освіти та охорони здоров’я 
за потреби за їх заявкою на 

КП «Житомиртеплокомуненер-
го» можуть вже бути підключе-
ні сьогодні», – зазначив Олек-
сандр Фещенко.

Загалом до централізова-
ного опалення підключено 947 
житлових будинків Житомира. 
З них комунальні та приват-
ні ВЖРЕПи – 653, ЖБК – 113, 
ОСББ – 166, відомчий житловий 
фонд – 15 будинків.

«Видача актів та паспортів 
готовності до опалювального се-
зону 2017-2018 становить 100% 
(комунальна власність, ОСББ, 
ЖБК, відомчий житловий фонд). 
На даний час залишилося: за-
вершити наповнення внутріш-
ньобудинкових інженерних 
мереж теплопостачання. Ба-
лансоутримувачам житлових 
будинків необхідно направити 

на адресу КП «Житомиртепло- 
комуненерго» листи про тех-
нічну готовність внутрішніх 
мереж опалення до подачі те-
плоносія», – прозвітував в.о. на-
чальника управління житлового 
господарства міської ради Ан-
дрій Оніщенко.

Готовність усіх ОСББ Жи-
томира та закладів охорони 
здоров’я до опалювального се-
зону також складає 100%. А от 
на даний час стан готовності 
навчальних закладів становить 
94%. Наразі в декількох навчаль-
них закладах міста у рамках реа-
лізації проектів за кошти фонду 
СЕКО тривають роботи з тер-
момодернізації, втім до почат-
ку опалювального сезону вони 
будуть завершені – повідом- 
ляють у мерії. 

Алла Гетьман

У рамках інфор-
маційного туру 
«Енергія твого дому» 
у Житомирі відбув-
ся захід під гаслом 
«Енергоефективне 
житло – запорука 
сталого розвитку 
громади». Під час 
дискусії присутні 
обговорили ключові 
питання, пов’язані з 
термомодернізацією 
багатоквартирних 
житлових будинків, 
а також доступними 
фінансовими ін-
струментами, якими 
можуть скористати-
ся їх мешканці.

Наразі у Житомирі за-
вершені (стосовно окремих 
об’єктів) та продовжуються 
роботи з термореновації 29 бу-
дівель бюджетної сфери міста 
Житомира – садочків, шкіл, 
лікарень. Будівлі міста Жито-
мира утеплюють за залучені 

кошти міжнародних донорів 
та організацій (НЕФКО, GIZ, 
SECO). Про це під час зустрі-
чі житомирським гостям роз-
повів міський голова Сергій 
Сухомлин.

«Нещодавно відбулося за-
сідання робочої групи з про-
екту Європейського інвести-
ційного банку, під час якого 
було підтримано заявку міста 
Житомира. А це модернізація 
63-х бюджетних закладів Жи-
томира. За даною програмою 
ми упродовж наступних де-
кількох років завершимо тер-
момодернізацію усіх лікарень, 
шкіл, садочків міста. Ми стане-
мо першим містом в Україні, 
що проведе комплексну тер-
момодернізацію всіх закладів 
бюджетної сфери», – розповів 
Сергій Сухомлин. 

За словами експертів, кожен 
мешканець українського міста 
має зрозуміти результативність 
енергоощадливості, а головне – 
комплексного підходу до цих 
заходів. Адже напередодні 
опалювального сезону питан-
ня енергоефективності – це не 
тільки питання енергонезалеж-
ності, а й комфорту і якості 
життя українців.

«Споживання енергоре-
сурсів в Україні перевищує в 
три рази споживання в євро-
пейських країнах зі схожим 
кліматом. 80% жителів Укра-
їни вважають, що економити 
енергію за них має хтось інший 

(підприємства, держава), але 
це не так. Спеціалісти кажуть, 
що завдяки простим методам 
енергоефективності 30-40% 
енергії може бути зекономлено 
в житловому секторі. Окрім ін-
шого, енергоефективність – це 
ще й стимул розвитку держа-
ви, адже з розвитком підпри-
ємств, що спеціалізуються на 
енергоефективності, створю-
ватимуться нові робочі місця, 
які стануть джерелом подат-
ків і доходів до держбюдже-
ту. Тому у питаннях економії 
енергії кожен має розпочинати 
з себе», – наголосила менеджер 
проектів у сфері енергоефек-
тивності представництва Єв-
ропейського союзу в Україні 
Ольга Бороданкова.

Комплексне утеплення бу-
динку потребує значних кош-
тів, але завдяки державним 
програмам та кредитам, які на-
дають банки, виконання повно-
го спектру енергоефективних 
заходів стало доступнішим. 

Так у Житомирі діє міська 
програма підтримки «теплих» 
кредитів. За даною програмою 
ОСББ можуть отримати на ви-
бір 30% від суми тіла кредиту 
або компенсацію всієї суми від-
сотків по кредиту. Крім того, 
за державною програмою ком-
пенсація складає 40-70% тіла 
кредиту та відшкодування з 
обласної ради – 10% від суми 
тіла кредиту. Таким чином, 
мінімально залучивши кошти 

банку, можна отримати ком-
пенсацію на загальну суму 80% 
тіла кредиту.

Як приклад, своїм досвідом 
поділилась голова ОСББ «Ки-
ївська, 52» Людмила Галліна.

«Після відвідування одного 
з семінарів з питань енергое-
фективності, де йшлося про те, 
за рахунок чого ми втрачаємо 
тепло в будинку, ми разом із 
спеціалістом із тепловізором 
перевірили наш будинок і були 
шоковані від результатів пере-
вірки. Перше, що ми зробили – 
взяли кредит на встановлен-
ня енергозберігаючих вікон. 
Ми боялися відповідальності 
за взяті кошти, через те для 
початку взяли невеликий 
кредит. За чотири місяці ми 
його сплатили. І зрозуміли, 
що готові йти далі. Наступним 
став комплексний кредит: ми 
утеплили будинок, змінили 
двері», – розповіла Людмила 
Галліна.

Представники Європей-
сього Союзу в Україні додали, 
що наразі Верховна Рада вже 
прийняла три важливі закони 
в сфері енергоефективності. 
Це закони «Про комерцій-
ний облік теплової енергії та 
водопостачання», «Про Фонд 
енергоефективності», а також 
Закон України «Про енерге-
тичну ефективність будівель», 
які допоможуть споживачам 
зрозуміти, за що вони платять, 
дізнатися про стан їх будинку.
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Городская модница. 
Что должно быть 
в твоей косметичке 
этой осенью?
Любая модница знает, что осенью 

нужно менять не только гардероб, 
но и содержимое косметички. Есть 3 
основных правила:

- корректор должен стать немного 
плотнее,

- поменяй помаду на оттенок berry 
или red,

- а тон – на стойкий, потому что осе-
нью он должен держаться весь день.

Перед вами – звёздный состав 
средств из новых коллекций, которые 
будут служить вам «верой и правдой» 
в холода, и, скорее всего, стерпят по-
рывистый ветер и череду светских 
выходов.

- Козырь туши Givenchy – гутта-
перчевая щеточка. С ней легко про-
крашивать ресницы, приближаясь 
максимально близко к корням и не 
пачкая веки. Ее ворс удлиняет волоски 
в одно касание, создавая эффектный 
«кукольный» взгляд, который так мо-
ден в новом сезоне.

-У любимых профессионалами-
визажистами и бьюти-блогерами 
коллекции помад Audacious Lipstick 
(NARS) появилось шесть новых от-
тенков – теперь их ровно полсотни. 
Новые, модные – такие же сочные и 
стойкие, как предыдущие, впишутся в 
любой образ сезона, хоть с костюмом, 
хоть с дубленкой из овчины. Осенью 
красим губы без контура.

- Продукт, который в буквальном 
смысле «перевернул» мир красоты 
с ног на голову: легендарный кушон 
хоть и появился в Корее, но широ-
кую популярность получил благо-
даря бренду Lancome. Заручившись 
поддержкой ведущих визажистов, 
Miracle Cushion занял почетное место 
в косметичках бьютиголиков по всему 
миру благодаря роскошной ухажива-
ющей формуле, удобному формату 
и, наверне, главное – безупречному 
стойкому покрытию. Удобен в исполь-
зовании как для модной студентки, 
так и стильной бизнес-леди!

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

КолонКа

Дмитро Сінкевич

Історія, яка дуже 
схожа на скандал 
сексуального харак-
теру, розгортається 
сьогодні поки що 
лише на сторінках 
соціальних мереж. 
Якщо точніше – у 
Фейсбуці, де вже 
декілька днів не 
вщухає обговорення 
звістки про те, що 
дві відомі у Житоми-
рі жінки свого часу 
(місяців зо два тому) 
домовлялися із не 
менш відомим у Жи-
томирі чиновником 
про зустріч інтимно-
го характеру у його 
службовому кабінеті. 

Яким саме чином потрапила 
на сторінки Фейсбуку новина із 
«мобілки» однієї із героїнь цієї 
«полуничної» історії, сказати 
важко. Можливо, існують певні 
технології, які дозволяють «зла-
мати» переписку конкретного 
абонента за допомогою теле-
фону. Але не виключено, що 
«картинка» із текстом, у якому 

«дами» набиваються у гості до 
«кавалера», змонтована за до-
помогою нехитрих комбінацій, 
якими сьогодні володіють чима-
ло майстрів комп’ютерної галузі.

Проте, пристрасті навколо 
пікантної новини про розваги 
жіночок - політиків у найголов-
нішому приміщенні влади Жи-
томирської області із одним з 
високоповажних чиновників 
Житомирщини поки що не 
вщухають. Звісно, люди, які вже 
котрий день «розігрівають» тему 
аморальної поведінки у діях ві-
домих у Житомирській області 
(у Житомирі – точно) людей, 
хочуть почути реакцію най-
вищого обласного начальства. 
Тобто, голови обласної адміні-
страції Ігоря Гундича. Адже, по 
суті у соціальних мережах ледь 
не найголовнішим персонажем 
такого собі «секс-скандалу» ви-
явився його заступник. Історія 
виглядає правдоподібною ще й 
тому, що обидві жінки, які (су-
дячи зі змісту опублікованого у 
Фейсбуці напису зі смартфону) 
набивалися на гостину у кабі-
нет заступника голови облас-
ної держадміністрації, ніколи 
ні від кого не ховали свого зво-
рушливо-дружнього ставлення 
до свого друга-чиновника. Але 
згадка про те, що у приміщен-
ні обласної адміністрації, та й 
ще прямо серед «білого дня»,  
поважні житомиряни займа-
лися любовно-гламурними вті-
хами, однозначно «потягнула» 
на статус сенсації. Зараз вже 
точно можна сказати, що для 
влади ця сенсація має відвер-

то скандальний відтінок. Адже, 
як би там не було, ймовірна зу-
стріч та інтим між поважними 
людьми, між чиновником та 
його «подружками», сьогодні 
стала фактом, що спричинив 
скандальне обговорення, яке, 
своєю чергою, дедалі гучнішає, 
ширшає та «обростає» новими 
деталями. Зрозуміло, більшість 
«деталей», які обговорюються 
у мережі Фейсбук, мають воче-
видь ілюзорний характер (адже, 
як кажуть у народі, ніхто ж у 
злощасному кабінеті заступника 
губернатора «свічки не тримав»). 
Але пікантності та завзяття у 
виниклій дискусії додає той 
факт, що усі «фігуранти спра-
ви» свого часу яскраво засвіти-
лися у середовищі політичної 
партії «Самопоміч». Більше 
того, одна із героїнь еротично-
го скандалу, що розгорівся на 
сторінках мережі Фейсбук, на-
лежить до депутатської фракції 
«Самопомочі» у Житомирській 
обласній раді. Ну, й нарешті, 
вона ж очолює постійно діючу 
депутатську комісію облради із 
гуманітарно-соціальних питань. 
Громадський актив Житомира 
достатньо ревниво поставився 
саме до персони депутатки Жи-
томирської облради, а її подруга 
(яка до своїх, суто жіночих при-
над, є ще й членом Житомир-
ського міськвиконкому), стала 
зайвим аргументом для того, 
щоб стверджувати – прості, 
пересічні громадяни (чи гро-
мадянки) на розваги сумнівного 
характеру у кабінет до заступни-
ка губернатора не потрапляють. 

Хтозна, як довго ще тривати-
ме вище згадана історія із еро-
тичною писаниною у гаджетах. 
Сьогодні зрозуміло, що обласна 
влада (і, насамперед, губернатор) 
робить вигляд, наче нічого «тако-
го» не сталося. Тобто заяв, оцінок 
чи тлумачень того, що стосува-
лося б стосунків між заступни-
ком губернатора та гламурними 
жіночками-брюнетками, з вуст 
губернатора ще ніхто не почув. 
Так само зберігає мовчанку і ке-
рівництво Житомирської облас-
ної ради, яке могло, чи, можливо, 
й зобов’язане було б відреагува-
ти на скандал, що «загорівся» у 
мережі Фейсбук. Дехто пов’язує 
зовсім «свіже» розпорядження 
голови Житомирської облради 
про перенесення сесії із 26 жовт- 
ня на 2 листопада 2017 року саме 
зі скандалом, викликаним фак-
тором «еротичної переписки» 
між депутаткою та чиновником. 
Мовляв, нехай пройде час, а при-
страсті вляжуться чи, бодай, 
притихнуть. Тим паче, що по-
переду у Житомирі, та й взагалі, 
в Україні – ціла низка важливих 
подій. Ще невідомо, які емоції та 
пристрасті вони викличуть, але 
те, що еротичні діалоги між жін-
ками-депутатками та заступни-
ком губернатора Житомирщини 
вже невдовзі опиняться «на за-
двірках» людської уваги – мож-
на не сумніватися. Тут, як гово-
риться, лише питання часу. Але 
все одно – сексуально-еротична 
«клякса» на одязі житомирської 
влади залишиться надовго, хоч 
би як хто не старався її зачистити 
чи відмити.

Ольга Сідлецька

Під  час сесії Жи-
томирської міської 
ради 28 вересня під-
німалося питання 
про встановлення 
світлофора на не-
регульовану пішо-
хідному переході, на 
якому напередод-
ні водій буса збив 
трьох підлітків. 

Після прийняття рішення 
про виділення коштів на ліку-
вання дітей слово взяла депутат 
від ВО «Батьківщина» Людмила 
Кропивницька: «Я вже неодно-
разово зверталася з приводу 
того, щоб на тому пішохідному 
переході просто необхідно вста-
новити світлофор. Дійсно, коли 
люди їдуть у вечірній час, всіх 
водіїв сліпить дуже сонце. І вже 
на цьому пішохідному переході 
раніше був насмерть збитий ди-
ректор «Динамо», одного разу там 
збили маму з дитячим візочком, а 
зараз - травмувалися троє дітей. Я 
хочу, щоб у наступному році ми 
дійсно встановили цей світлофор». 

Міський голова наголосив, 
що кошти на встановлення світ-

лофорних об`єктів є, потрібно 
знайти механізм, щоб їх перене-
сти на проектування світлофору, 
а для цього потрібне рішення ко-
місії. Сергій Сухомлин доручив 

це питання спочатку опрацю-
вати своєму заступнику Дмит-
ру Ткачуку, а згодом - депутату 
міськради Олегу Черняховичу 
на засіданні комісії.

Скандал сексуального характеру 
у Житомирській облдержадміністрації

На проблемному пішохідному 
переході на Корбутівці планують 
встановити світлофор
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Хто кого боїться: 
Житомирську міськраду масово 
охороняють поліцейські

Як житомиряни відзначали день туризму

Пенсіонерів не ставитимуть 
перед вибором: або пенсія, 
або зарплата

Алла Гетьман

На черговому за-
сіданні сесії Жито-
мирської міської ради 
28 вересня депутати 
хотіли заслухати звіт 
начальника Жито-
мирського відділу по-
ліції Михайла Соро-
ки щодо ситуації біля 
апеляційного суду. 

Нагадаємо, після засідання 
суду у справі блогера Василя Му-
равицького, якого підозрюють у 
державній зраді, на житомир-
ських активістів скоїли напад 
прихильники Муравицького. 

Так, під час чергового засі-
дання сесії міськради депутат від 
ВО «Свобода» Олег Черняхович 
висловив обурення щодо відпо-
віді, яку він отримав від поліції 
на свій депутатський запит.

«Нам обіцяли, що по депу-
татському запиту нам сьогодні 
доповідатиме поліція. Я бачив 
начальника Михайла Сороку, 
він сказав, що його доповіді не 
буде. Я хочу, щоб він все ж таки 

доповів. Адже мені надійшли 
відповіді з прокуратури і по-
ліції. І з цих відповідей нічого 
не зрозуміло, чи взагалі щось 
робиться», –  наголосив Олег 
Черняхович.

Своєю чергою, претензії до 
поліції висловила і голова фрак-
ції ВО «Батьківщина» Любов 
Цимбалюк. Каже, не розуміє, що 
робить така кількість правоохо-
ронців в приміщенні міськради.

«Що у нас взагалі відбува-
ється на кожній сесії. Що така 
кількість поліції робить у місь-
кій раді? Такої кількості полі-
цейських у цьому приміщенні 
ніколи не було. Що відбувається, 

чому вони не працюють у місті, 
ми допомагаємо їм фінансово 
задля того, щоб вони нас охоро-
няли? Скажіть, хто кого боїться? 
Хай ідуть в місто і працюють. 
Поліцію викликати, вона годи-
нами не їде на виклики людей, 
що вони тут роблять?», – обурю-
ється Любов Цимбалюк.

За словами депутата місь-
кради Олега Черняховича, до-
повідь начальника Житомир-
ського відділу поліції Михайла 
Сороки, була короткою. Він 
повідомив, що поліцейськи-
ми виявлено адміністративне 
правопорушення, документи 
направлено до суду. 

Алла Гетьман

Всесвітній День 
туризму — свято, що 
відзначається щоріч-
но 27 вересня.

День туризму відзначають 
з метою пропаганди туриз-
му, висвітлення його внеску в 
економіку світової спільноти, 
розвитку зв'язків між наро-
дами різних країн.

Цього дня у Житомирі 
на Михайлівській відбувся 
загальноміський захід «Жи-
томир туристичний». На 
житомирян та гостей міста 
чекали музичні виступи, 
безліч конкурсів, вікторин 
та розваг. 

«Сьогоднішній захід дає 
поштовх для активізації та 
популяризації внутрішнього 
туризму міста Житомира. Для 
презентації своєї діяльності 
було залучено туристичні фір-
ми, представників масштабних 
проектів, таких як «Пісенний 

спас», «Світло серед дерев», 
«Джазомир», «Вулба», «Диво-
дії», які відіграють важливу 
роль у залученні івенттуристів 
до міста. Також, була представ-
лена робота зеленого туризму, 
Дому Української культури, 
клубу «Авіатік», музею «Ре-
місничий двір» та музею кос-
монавтики, фестиваль бардів 
«Мімісоль», ГО «Берегиня По-
лісся», - розповіла начальник 
управління культури міської 
ради Ніна Рябенко. 

Також в програмі заходу - 
екскурсії містом, презента-

ція фестивалів  та нічна пі-
шохідна прогулянка містом.

«Це означає, що в місті 
Житомирі скоро працюва-
тимуть екскурсоводи - про-
фесіонали, які не тільки про-
водитимуть екскурсії, але і 
грамотно формуватимуть 
туристичний маршрут», - 
додала Ніна Рябенко.

Всесвітній День туризму 
встановлено Генеральною 
асамблеєю Всесвітньої ту-
ристичної організації в 1979 
року в місті Торремолінос, 
Іспанія.

Міністр Соцпо-
літики Андрій Рева 
на своїй сторінці у 
соцмережі Фейсбук 
спростував чутки 
про те, що Урядовий 
проект пенсійної 
реформи містить 
пункт, який змусить 
пенсіонерів вибира-
ти між заробітною 
платнею і пенсійни-
ми виплатами. 

«Офіційно заявляю, що 
дана інформація не відповідає 
дійсності і є неправдивою», - на-
голосив Андрій Рева. 

Як зазначив Міністр, Урядовий 
законопроект № 6614 щодо пен-
сійної реформи, підготовлений до 
другого читання у Верховній Раді, 
жодних норм, які б обмежували 
право працюючого пенсіонера на 
одночасне отримання зарплати 
й пенсії, не містить. Більше того, 
він не лише передбачає можли-
вість пенсіонерам працювати й 
одночасно отримувати зарплату 
й пенсію, а ще й скасовує оподат-
кування пенсій для працюючих 
пенсіонерів.

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Зима не за горами
(закінчення теми)

Заміну антифрізу здійснюють на 
холодному двигуні, бо температура 
розігрітого двигуна порядка 90-100 
градусів. Відшукайте необхідну проб-
ку для злиття і відкрийте її, попере-
дньо знявши  заливну пробку. Після 
заливу нового антифрізу прогрійте 
двигун з увімкненим опаленням са-
лону на максимум, щоб охолоджу-
вальна рідина рівномірно розподі-
лилася по системі і для видалення 
бульбашок з системи. За декілька 
днів перевірте рівень і в разі необ-
хідності долийте антифрізу.

Чи можна змішувати антифріз з 
водою? Це питання турбує більшість, 
адже він, як будь-яка рідина, в спеку 
випаровується. Необхідно долити, але 
не завжди є можливість це зробити. 
Як відомо, вода негативно впливає на 
металеві елементи двигуна, виникає 
корозія. Нагадую про проходження 
охолоджувальної рідини через соти 
радіатора, які єдосить тонкими. Й ви-
никає загроза, що вони заб’ються, і 
двигун почне перегріватись через 
погану циркуляцію охолоджувальної 
рідини. Якщо доливати воду, то дис-
тильовану. При першій нагоді злити 
все і залити що необхідно. 

Влітку все зрозуміло , але проблеми 
можуть виникати й взимку. Фахівці 
категорично забороняють доливати 
воду до антифрізу. Навіть на незначну 
відстань шляху. Хімічний склад води і 
антифризу не дозволяє їм якісно пере-
мішатись, тож при перших незначних 
морозах вода почне замерзати . Для 
початку розірве розширювальний ба-
чок, а потім перемерзання в патрубках, 
радіаторі і може дійти до самого блоку.

Чому двигун перегрівається після 
заливання свіжого антифрізу? 
Температура його кипіння – не менше 
105 градусів С за відповідності усім 
стандартам. Але виробники, для еко-
номії на продукції, замість дорогого 
етиленгліколю додають більш деше-
вий гліцерин. Антифріз стає в’язким, 
а двигун починає перегріватись . Щоб 
антифріз з гліцерином не замерзав 
при – 25, виробники  додають мета-
нол. Витік неякісного антифріза в скла-
ді з метанолом не тільки призводить 
до перегріву двигуна , але може приз-
вести і до пожежі при його попаданні 
на розпечений колектор.

При виробництві біодизелю побіч-
ний продукт – метанол ,ось вироб-
ники так і вирішують свої проблеми 
(не пропадати ж  добру). Тож водії, 
перед тим як заливати т. з. «антифріз», 
подумайте не про ціну, а про безпеку – 
вашу і оточуючих.

КуточоК

ВоДІЯ
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Тривалий час українське 
село розглядалося тільки як 
ресурс для аграрної діяль-
ності. На цьому тлі питання 
туристичного та екологіч-
ного розвитку відступали 
на другий план. Однак часи 
змінюються, і в епоху задуш-
ливих міст та шаленого тем-
пу життя в українського села 
з’явилися нові перспективи, 
зокрема, туристичні. Ман-
дрівники прагнуть «втекти» 
туди, де чисте повітря, тради-
ції та самобутня кухня. І це 
все може бути істотним дже-
релом прибутку для місцевих 
громад. Центр громадського 
моніторингу та контролю 
проаналізував туристичний 
потенціал українського села 
та фінансові переваги, які 
можна отримати завдяки 
його розвитку.

Туризм як джерело доходу
Українські громади мають величезний, 

але, на жаль, нереалізований туристичний 
потенціал. Можливістю нарешті почати 
розглядати туризм як складову економіки 
є реформа місцевого самоврядування. За-
вдяки децентралізації громади можуть 
покращувати інфраструктуру, створюючи 
туристично привабливі місця та отримую-
чи від цього додаткові кошти.

Яскравим прикладом є Вилкове – «укра-
їнська Венеція». Місто каналів і човнів, про 
яке багато хто чув, але мало хто бував. І вин- 
на в цьому насамперед слабко розвинена 
інфраструктура. До травня цього року до 
мальовничого містечка було вкрай склад-
но дістатись. Останні дорожні роботи у 
напрямку Вилкового відбувалися понад 7 
років тому, і загальний стан дорожнього 
покриття «залишав бажати кращого». Лише 
навесні цього року була побудована та від-
крита нова дорога «Спаське-Вилкове», що 
забезпечує зв’язок міста з основною тран-
спортною магістраллю півдня Одеської об-
ласті. Варто зазначити, що будівництво ста-
ло можливим завдяки експериментальним 
заходам, які можна вважати підготовчою 
стадією дорожньої децентралізації. Кошти 
на ремонт дороги було виділено за рахунок 
надпланових доходів Одеської митниці. 
Повноцінна ж передача доріг в управління 
громад має відбутися з 2018 року.

«Ми відкриваємо нову дорогу, яка зро-
бить комфортнішими подорожі до Вил-
кового – це демонструватиме зростання 

величезного туристичного потенціалу», – 
сказав глава держави Петро Порошенко 
під час робочої поїздки до Одеської області.

Звісно, розвиток туризму вимагає за-
лучення місцевих коштів на розбудову 
інфраструктури, але у майбутньому бю-
джет громади зможе сторицею отримати 
прибуток. За даними «Мінекономрозвит-
ку», кількість туристів, які приїжджають в 
Україну, постійно зростає. Лише за перше 
півріччя 2017 року до нашої країни в’їхало 
6,3 млн туристів, що на 8,7% більше, ніж 
протягом аналогічного періоду 2016-го. За 
статистикою, іноземний турист за день ви-
трачає не менше 100 євро. Туристичний 
збір в обсязі 1% потрапляє до бюджету 
місцевих громад, відтак спрямовується на 
розвиток міста та села. За останні три роки 
надходження від туристичного збору значно 
зросли, зокрема, з 24,8 млн грн у 2015 році 
до 54,1 млн грн у 2016.

Як свідчать дані «Держстату», минуло-
го року від туристичного збору в бюджет 
Львівської області надійшло 8,4 млн грн, а 
Одеської – 7,3 млн грн. Близько 2 млн грн 
отримали бюджети Херсонської, Харківської 
та Дніпропетровської областей. 

«Туризм – це в першу чергу економічна 
категорія. Україна може заробляти мільяр-
ди доларів. І насамперед це кошти не в бю-
джет, а для розвитку малого та середнього 
бізнесу і створення робочих місць», – заува-
жує член правління ГО «Асоціація індустрії 
гостинності України» Анна Романова.

У пошуках «родзинки»: практичні 
кроки до туристичного успіху

Наразі в Україні зареєстровано близько 
1600 садиб, які надають послуги зеленого 
туризму. Універсальних моделей не існує, 
тому туристичний розвиток будь-якого ре-
гіону повинен спиратися на внутрішній 
потенціал кожного села чи містечка. Таким 
чином, громаді потрібно знайти свою «ро-
дзинку» та сформувати унікальну пропо-
зицію для туристів. 

Наприклад, у Карпатах одночасно роз-
виваються одразу два види зеленого ту-
ризму. Перший – це садиби, у яких турист 
проживає і має можливість наблизитись 
до українського побуту. Другий – це тури 
на контактні ферми, виноробні, сироварні, 
де можна і брати участь у виробничому 
процесі, і дегустувати продукцію. Так, на 
Гуцульщині роблять акцент на свою уні-
кальну гастрономічну складову, адже саме 
там збереглися технології домашнього ви-
робництва карпатських сирів – будзи, брин-
зи, вурди. Туристи з цікавістю відвідують 
«Сельську сироварню» в Нижньому Селищі 
Хустського району, де з ними діляться тон-
кощами та особливостями створення сиру, 
розповідають про етапи його дозрівання.

Іншим яскравим прикладом своєї уні-
кальної туристичної специфіки є Полтавська 
область, яка може похвалитися гоголівськи-
ми місцями, зокрема, Диканькою і Великими 

Сорочинцями, садибою Кочубеїв, Музеєм 
українського гончарства в селі Опішне. А 
село Петриківка Дніпропетровської області 
пропонує зануритись в атмосферу козацтва 
та знаменитого петриківського розпису. 

Звісно, для успішного туристичного роз-
витку регіону недостатньо лише самобутніх 
традицій, другою складовою успіху має 
бути комфорт для гостей. Це і зручні чисті 
готелі, і кваліфікований персонал, який 
володіє іноземною мовою і здатен на на-
лежному рівні обслуговувати мандрівників. 

І ще один важливий аспект – інформація 
про можливості регіонального туризму. 
Наприклад, на Рівненщині в рамках україн-
сько-європейського проекту U-LEAD «Під-
тримка децентралізації в Україні» відкрили 
перший Центр туристичної інформації. 
Скориставшись послугами центру, туристи 
можуть спланувати свій маршрут подорожі 
та отримати інформацію про події регіону. 
Працівники центру допоможуть вирішити 
також побутові питання, пов’язані із про-
живанням та харчуванням туристів. 

Така корисна ініціатива має стати нор-
мою для туристичних регіонів нашої країни. 
Населенню треба розповідати про туристич-
ні об’єкти та маршрути. Для цього можна 
залучати засоби масової інформації та Ін-
тернет, і звісно, не забувати про «сарафанне 
радіо», оскільки розповіді бувалих туристів 
нікого не залишають байдужими. Туризм – 
це справжній драйвер розвитку місцевих 
громад, варто лише докласти трохи зусиль. 

Туристичний потенціал 
української громади: 
інструкція із застосування
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Діагноз для медичної реформи
Медична реформа 

може бути ухвалена 
Верховною Радою 
вже у жовтні цього 
року. Спершу вона 
торкнеться первин-
ної ланки допомо-
ги, а саме: сімейних 
лікарів, терапевтів і 
педіатрів, адже 80% 
проблем зі здоров’ям 
громадян можна 
вирішити саме на 
цьому рівні. Зміни 
розпочнуться із впро-
вадження нового 
принципу фінансу-
вання їхньої роботи. 
Відповідний закон 
уже чекає на друге чи-
тання. Центр громад-
ського моніторингу 
та контролю дізнався, 
як функціонуватиме 
реформована система 
охорони здоров’я.

Без зарплати,  
але з вимогами

Наприкінці вересня у Києві 
відбулася попереджувальна про-
тестна акція медиків. За різними 
підрахунками, вона зібрала від 
кількох сотень до двох тисяч ліка-
рів та медсестер із різних куточ-
ків України. Деякі політичні сили 

спробували скористатися нагодою 
і заявили, що люди в білих халатах 
вийшли на вулиці, тому що висту-
пають проти медичної реформи. 
Втім, за свідченнями мітингарів, 
їхні основні вимоги – збільшити 
фінансування галузі, призначити 
нарешті міністра охорони здоров’я, 
підвищити посадові оклади та го-
ловне – вирішити проблему із за-
боргованістю по зарплаті.  

«У нас тільки на тому тижні 
виплатили повністю за липень. 
За серпень немає зарплати, а вже 
вересень, і має бути аванс», – роз-
повідає Ольга Бельгмега з Івано-
Франківської області.

За даними МОЗ, станом на 
вересень 2017 року медикам за-
боргували 81,7 млн грн. В уряді 
вже пообіцяли розрахуватися з 
медперсоналом до кінця року, 
перерозподіливши резерв ме-
дичної субвенції. А це близько 
559,2 млн грн. У профільному 
міністерстві пояснили, що сис-
тематичні затримки виникають, 
оскільки медична сфера багато 
років фінансується за залишко-
вим принципом, а не відповідно 
до потреб. 

«До сьогодні кардинальні 
зміни у фінансовому забезпечен-
ні фахівців охорони здоров’я не 
були можливими через застарілу 
систему управління, оновити яку 
має медреформа. Без ухвалення 
відповідних законів дефіцит і 
заборгованість по зарплатах і 
надалі виникатимуть щороку», – 
стверджує в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун.

Зі звичайного терапевта –  
у бізнесмени?

Розв’язати проблему із зарп-
латами покликаний принцип 

«гроші ходять за пацієнтом», що 
лежить в основі реформи. У МОЗі 
багато разів наголошували, що 
ставка лікаря формуватиметься із 
розрахунку 210 грн за пацієнта на 
рік. Наразі у відомстві перегляну-
ли цей показник і вже кажуть, що 
виділять 370 грн на хворого у 2018 
році та 450 грн – у 2019 році. За 
лікування та консультування дітей 
та пенсіонерів віком понад 65 років 
планують платити вдвічі більше. 
Тож середній дохід терапевта чи 
сімейного лікаря може сягнути 740 
тис. грн на рік (понад 61 тис./міс) 
або майже одного мільйона у 2019 
році (75 тис./міс). Це за умови, що 
він матиме 2000 пацієнтів на рік. 
Фахівець сімейної медицини має 
право залишитися у поліклініці 
чи амбулаторії і домовитися з ке-
рівництвом, яку частку з цієї суми 
він отримає. Однак він також може 
працювати в статусі фізичної осо-
би-підприємця і розпоряджатися 
коштами на власний розсуд. 

Голова парламентського комі-
тету з питань охорони здоров’я 
Ольга Богомолець вважає, що циф-
ри, наведені міністерством, значно 
завищені. Оскільки лікар, який 
працює на себе, буде змушений 
частину доходу віддати на оренду 
приміщення, транспортні витра-
ти, оплату комунальних послуг, 
податки і на зарплату медсестрі 
або санітарці. 

Втім, навіть опоненти медре-
форми згодні, що сумарний до-
хід медика все одно може значно 
перевищити середню зарплату по 
галузі, що, за даними Держстату, 
на липень 2017 року склала лише 
5207 грн.  

Стартували з декларацій
МОЗ уже розпочав підготовку 

до нововведень. Ще півроку на-

зад урядовці порадили українцям 
обрати сімейного лікаря, щоб з 
1 липня мати змогу підписати з 
ними договір про обслуговуван-
ня – так звану декларацію про 
вибір лікаря пацієнтом. 

З 20 вересня стала доступ-
ною електронна система охо-
рони здоров’я e-Health, куди 
медперсонал повинен заноси-
ти дані декларацій. У червні в 
системі зареєструвалися перші 
медустанови, і наразі в переліку 
налічується вже 372 заклади. За 
допомогою декларацій держава 
зможе чітко визначити, яку кіль-
кість пацієнтів має лікар, і, від-
повідно, перевести йому плату 
за кожного з них. 

Якщо Верховна Рада прого-
лосує за пропоновані закони, то 
лікарі зможуть отримати нові 
нарахування вже з нового року. 
Повністю перевести терапевтів та 
педіатрів на такі виплати у відом-
стві планують влітку 2018 року.

«У теперішньому проекті за-
кону передбачено, що з 1 серпня 
2018 року інформація із електрон- 
ної бази охорони здоров’я стає 
єдиним джерелом інформації для 
кавітаційних виплат, тобто для 
виплат медичним установам за па-
цієнтів, які приписалися до певної 
кількості лікарів», – роз’яснює ке-
рівник Проектного офісу e-Health 
Юрій Бугай. 

Чи зміниться  
медицина у селі?

На думку експертів, успіх 
реформи значною мірою зале-
жатиме від громад та органів са-
моврядування. Адже у процесі 
децентралізації медустанови пе-
рейдуть на баланс місцевої вла-
ди, і їхню долю вирішуватимуть 

очільники сіл та містечок разом 
із мешканцями. 

«У нас є приміщення, які ми 
плануємо виділити під лікарню, 
провести там ремонт, можливо, 
навіть закупити деяку техніку, – 
розповідає голова Таврійської 
ОТГ Микола Свириденко. – Але 
головне питання – це кадри. Та як 
залучити спеціалістів працювати 
в селі – невідомо».

Щоб підтримати громади у 
їхніх прагненнях та створити 
умови для залучення молодих 
фахівців, влада заклала у проекті 
бюджету на 2018 рік медичну суб-
венцію в обсязі 54,4 млрд грн, що 
на 7 млрд грн більше, ніж цього 
року. ОТГ зможуть використати 
ці кошти на забезпечення ме-
диків житлом і транспортом, а 
також «пустити» на розбудову 
інфраструктури.  

Також у бюджеті передбачено 
додаткові 4 млрд грн на розвиток 
сільської медицини. Відповідний 
закон ініціював Петро Порошен-
ко. Гроші підуть на матеріально-
технічне оснащення сільських 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів та амбулаторій, заку-
півлю комп’ютерів, проведення 
Інтернету. 

«Ми маємо запропонувати 
для українського села абсолютно 
нові сучасні рішення – не просто 
зміну фінансування, а рішення, 
які мають спиратися на модерно-
ві телекомунікаційні технології, 
консультування, лікування», – за-
уважив глава держави.

Відтак з’явився шанс, що у пер-
спективі мешканець як великого 
міста, так і невеликого селища 
зможе отримати медичні послу-
ги однакової якості та фаховості. 

Центр громадського моні-
торингу та контролю.

Алла Гетьман

Житомирська об-
ласть отримала чер-
гову партію вакцин, 
закуплених коштом 
державного бюджету, 
для профілактики 
кору, епідпаротиту, 
краснухи та туберку-
льозу.

За словами начальника 
відділу мобілізаційної ро-

боти та спеціальних питань 
управління Сергія Березов-
ського,  ві дпові д но до на -
казу Міністерства охорони 
здоров’я України Житомир-
ська область отримала 18004 
дози вакцини ПРІОРИКС для 
профілактики у дітей кору, 
епідпаротиту та краснухи. 
Вакцина призначена для ще-
плення дітей у віці 1 року та 
6 років.

Також на «Базу спеціаль-
ного медичного постачання» 
надійшло 37980 доз вакцини 
для профілактики туберку-
льозу – БЦЖ. 

«Востаннє цю вакцину об-
ласть отримувала у вересні 

минулого року, і на сьогодні 
у більшості лікувальних закла-
дів вона вже закінчилась, що 
призводило до великої кіль-
кості звернень з боку батьків. 
Наразі ситуація в області з 
вакциною БЦЖ буде повніс-
тю врегульована», – розповів 
Сергій Березовський.

Уп р а в л і н н я  о х о р о н и 
здоров’я провело розподіл 
медичних імунобіологічних 
препаратів серед лікувально-
профілактичних закладів об-
ласті. Тож закликають батьків 
звертатися до закладів охорони 
здоров’я за місцем проживан-
ня для проведення планової 
вакцинації дітей.

дочекалися: Житомирщина 
отримала довгоочікувані вакцини
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Доступ онлайн:  
у правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
з’явився веб-сайт

Як захистити свої права, що 
робити, коли ваші права по-
рушують? Віднедавна відповіді 
на ці питання можна знайти і на 
офіційному веб-сайті загально-
національного правопросвіт-
ницького проекту Мін’юсту «Я 
МАЮ ПРАВО!».

Запуск онлайн платформи «Я 
МАЮ ПРАВО!» розширить коло 
громадян, які зможуть отримати 
інформацію про свої права та 
поради для їх захисту.

«Одним з ключових зав-
дань Мін’юсту є захист прав 
громадян. Ми створили одну 
з найкращих систем надання 
безоплатної правової допо-
моги. Цього року ми зробили 
наступний крок і дали старт про-
екту «Я МАЮ ПРАВО!», в рамках 
якого ми доносимо українцям 
інформацію про їхні права і вчи-
мо ці права захищати. Запуск 
сайту проекту – важливий крок, 
адже кожен може скористатись 
порталом http://pravo.minjust.
gov.ua/ та отримати необхідну 
інформацію щодо захисту своїх 
прав у різних життєвих ситуаці-
ях», – зазначив Міністр юстиції 
Павло Петренко.

Вже зараз на порталі можна 
дізнатися, як правильно пово-
дитись, коли хтось намагається 
відібрати майно чи бізнес, що 
робити, якщо за навчання чи 
складення іспиту вимагають ха-
бар, як можна вирішити спір без 
звернення до суду. Регулярно на 
сайті з’являтимуться нові матері-
али, які навчатимуть, як не до-
пустити порушення своїх прав, 
зокрема як правильно офор-
мити договір оренди землі, як 
оформити нарахування субсидій 
та які наслідки виникають у разі 
несплати аліментів.

Нагадаємо, що безоплатні 
юридичні консультації та доступ 
до електронних сервісів Мініс-
терства юстиції у Житомирській 
області може отримати кожен, 
хто звернеться до одного з 4 міс-
цевих центрів та 19 бюро БВПД.

Довідково: загальнонаціо-
нальний правопросвітницький 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» реа-
лізується Міністерством юсти-
ції по всій Україні у співпраці з 
системою надання безоплатної 
правової допомоги та терито-
ріальними органами юстиції 
за підтримки програми USAID 
«Нове правосуддя», БФ «Відро-
дження» та інших міжнародних 
партнерів та донорів.

Єдиний телефонний номер 
системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213-103.

За інформацією Регіональ-
ного центру з надання БВПД  
у Житомирській області

КолонКа

Минулої суботи, 
30 вересня, в міс-
ті Українка, що на 
Київщині, відбувся 
Відкритий турнір з 
дзюдо серед юнаків та 
дівчат пам’яті трене-
рів Мельника Д.П. та 
Негоди С.О.

Нашу область на цих змаган-
нях представляли вихованці жи-
томирських ДЮСШ№2 та ДЮСШ 
"Авангард".

Золото здобули Нікіта Мат-
вєєв (юнаки 2005-2006 р.н., 
ДЮСШ Авангард) та Владис-
лав Бабіч (юнаки 2007-2008 р.н., 
ДЮСШ№2).

П'яте місце серед юнаків 2007-
2008 р.н. виборов вихованець 
ДЮСШ№2 Андрій Радіонов.

Житомирські дзюдоїсти 
привезли дві золоті медалі 
з турніру в Українці

У Монтевідео (Уруг-
вай) з 16 до 26 вересня 
проходив чемпіонат 
Світу із шахів, у якому 
взяв участь житоми-
рянин Ки-
рило Воло-
товський.

Хлопець у скла-
ді збірної України 
змагався за пер-
шість у категорії 
до 14 років. Про-
тягом десяти днів 
Кирило боровся з 
найкращими ша-
хістами світу і здо-
був 28 місце. Юнак 
обійшов спортсме-
нів із таких країн 
як Словенія, США, 
Латвія, Японія та 
інших. Всього у 
його віковій кате-

горії U-14 взяли участь 86 шахістів.
Крім цього, у лютому 2017 року 

Кирило здобув срібло на Чемпіо-
наті України,а у березні – бронзу 
на міжнародному турнірі серед 
дітей та молоді у Вільнюсі.

Житомирянин кирило 
волотовський потрапив 
до 30-ки кращих 
шахістів світу

�� «Полісся» (Ставки) – «По-
лісся» (Городниця) – 0:0

�� «Звягель» (Новоград-
Волинський) – «Будівельник» 
(Гранітне) – 4:0

�� ФК «Бердичів» – «Аван-
гард »  ( Нов ог ра д -В ол и н -
ський) – 2:3

�� СК «Коростень» – «Мал» 
(Коростень) – 0:1

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 15-й тур

�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 
«Тетерів» (Чуднів) – 1:1 

�� «Україна» (Радовель) – 
«Керамік» (Баранівка) – 1:3 

�� «Ава н гард-2» (Ново -
град-Волинський) – «Техніч-
ний ліцей» (Черняхів) – 2:2

�� «Оріон» (Нова Борова) – 
«Звягель-2» (Новоград-Волин-
ський) – 1:2

�� «Дангард» (Тетерівка) – 
«Полісся» (Олевськ) – 0:2

�� «Зоря» (Врублівка) – «Зо-
ря-Енергія» (Романів) – 0:1

рос-Першість Житомирської 
області. 18-й тур

Турнірна таблиця станом на 2 жовтня

Турнірна таблиця станом на 2 жовтня

�� « Явір» ( По т і ївк а)  – 
«Попільня» – 2:1

�� «Іс корос тен ь» (Ко -
ростень) – «Авангард» (Но-
воград-Волинський) – 1:1

�� «Граніт» (Черняхів) – 
«Іршанськ» – 2:1

�� «Тетерів» (Чуднів) – 
«Аміко» (Андрушівка) 1:2

�� «Фанат» (Пулини) – 
«Бердичів» – 1:2

�� « П о л і с с я »  ( Ж и т о -
мир) – «Еней» (Романів) – 
3:0

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 20 тур

Турнірна таблиця станом на 2 жовтня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 19 14 4 1 43-10 46
2 «Іскоростень» 19 10 2 6 32-28 33
3 «Полісся» (Житомир) 18 9 5 4 24-10 32
4 «Явір» (Потіївка) 20 9 5 6 30-27 32
5 «Граніт» (Черняхів) 18 9 4 5 16-13 31
6 «Тетерів» (Чуднів) 19 9 2 8 33-26 29
7 «Аміко» (Андрушівка) 20 7 6 7 20-20 27
8 «Іршанськ» 19 7 6 6 22-23 27
9 «Попільня» 20 7 5 8 19-19 26

10 «Еней» (Романів) 19 3 5 11 7-22 14
11 «Фанат» (Пулини) 19 2 6 11 13-35 12
12 «Бердичів» 20 2 3 15 17-42 9

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Ставки) 13 9 2 2 31-9 29
2 «Полісся» (Городниця) 13 9 2 2 27-9 29
3 «Мал» (Коростень) 13 8 2 3 20-17 26
4 СК «Коростень» 13 7 2 4 20-11 23
5 «Авангард» (Новоград-Вол.) 13 4 2 7 12-23 14
6 «Будівельник» (Гранітне) 13 3 4 6 17-26 13
7 «Звягель» (Новоград-Вол.) 13 3 3 7 18-22 12
8 «Фортуна» (Андрушівка) 13 3 2 8 15-28 11
9 ФК «Бердичів» 12 1 3 8 11-26 6

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 18 14 1 3 48-18 43
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 17 12 2 3 46-20 38
3 «Керамік» (Баранівка) 18 11 0 7 56-27 33
4 «Полісся» (Олевськ) 17 10 2 5 30-22 32
5 «Зоря-Енергія» (Романів) 17 9 3 5 29-27 30
6 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 17 8 4 5 31-23 28
7 «Дангард» (Тетерівка) 18 8 3 7 30-30 27
8 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 18 4 4 10 20-49 16
9 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 18 4 6 8 19-26 15

10 «Оріон» (Нова-Борова) 18 3 4 11 19-36 13
11 «Зоря» (Врублівка) 18 3 4 11 16-40 13
12 «Україна» (Радовель) 18 2 3 13 22-48 9
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Вода – це не тільки основа 
життя людини, але й «база» 
для цивілізації. Вона потріб-
на для багатьох побутових 
і садових справ, а також для 
підтримки гігієни. Саме з 
цих причин дачники або 
власники приватних будин-
ків без центрального водо-
постачання найперше дба-
ють про видобуток води. 

Найпопулярнішими досі залишаються 
колодязі, однак все більш затребуваними 
стають свердловини в приватному будин-
ку. Плюси і мінуси цих систем водозабору 
розглянемо далі.

Які бувають колодязі
Мабуть, в суперечці «що краще: коло-

дязь або свердловина на дачі», перший ви-

грає завдяки невеликої ціни, а також тому 
що немає необхідності отримувати для 
нього спеціальний дозвіл. Зазвичай глибина 
колодязя становить від 5 до 15 метрів. Далі 
розберемо, за допомогою яких матеріалів 
можна побудувати колодязь.

● Дерев’яні колодязі. У цьому випадку 
шахту колодязя обкладають колодами діа-
метром від 12 до 18 див. 

● Інші матеріали. Для такого колодязя 
підійде обпалена червона цегла, бетонні 
блоки або камені. 

● Ж/Б кільця. Саме цей спосіб є най-
більш ефективним і популярним, бо кільця 
легко встановити, вони поширені і мають 
великий термін служби. Максимальна гли-
бина колодязя з використанням даного ма-
теріалу може досягати 20 метрів, що вже 
дозволяє дістатися до якісної і чистої води.

● Пластикові колодязі. Використовують-
ся пластикові кільця, які встановлюються 
таким же способом, як і у випадку з ж/б.

Види свердловин та їхні особливості
Якщо при виборі способу видобутку 

води ви задалися питанням: «Колодязь 
або свердловина – що краще для дому?», 

мабуть, варто придивитися саме до дру-
гого варіанту, оскільки він забезпечить 
більш якісну та чисту воду. Якщо на дачі 
ще можна зекономити за допомогою кри-
ниці, то для постійного місця проживан-
ня – не варто.

Свердловина-голка
Її глибина сягає від 4 до 12 метрів, а 

вода приблизно така ж, як і в звичайному 
колодязі (може, трохи краща завдяки від-
сутності в ній різних предметів і комах). 
Однак найбільша різниця саме в способі 
будівництва. Для цього необхідно забити в 
землю гостру трубу, яка не пропустить вер-
ховодку і перешкоджатиме потраплянню 
сторонніх предметів. Для забору води буде 
потрібний «всмоктуючий» насос.

Фільтрова свердловина на пісок
Глибина такої свердловини доходить до 

30 метрів і виконується на піщаному грунті. 
Недоліки даного методу – обмежений запас 
води (приблизно 500 літрів) і нетривалий 
термін служби. Також така свердловина по-
винна використовуватися регулярно, інакше 
буде відбуватися замулення.

Артезіанська свердловина
Обираючи, що краще – свердловина або 

колодязь для котеджу, потрібно зазначити, 
що артезіанська свердловина – це найдо-
рожчий спосіб, який також «зажадає» до-
даткових витрат на придбання глибинного 
насоса. Однак це повністю компенсується 
високою якістю води, довговічністю, а води 
буде достатньо, щоб поділитися з сусідами, 
завдяки чому можна розділити витрати. 

Якщо ви все ще сумніваєтеся, що об-
рати – колодязь або свердловину плюси і 
мінуси останньої допоможуть вам остаточно 
визначитися.

Почнемо, мабуть, з найприємнішого,  
а саме з переваг:

● Чиста та якісна вода. У свердлови-
ну ніяк не можуть потрапити поверхневі 
води і верховодка, а також, завдяки вузькій 
горловині всередину не потрапляє сміття, 
яке через розкладання може становити 
загрозу для життя.

● Строк служби. Звичайно, в даному 
випадку можна впевнено говорити лише 
про артезіанській свердловині на і-голці, а 
їх термін служби досягає 50 років і більше.

● Вода в свердловинах не залежить від 
погодних змін, рівень води постійно зростає, 
що дозволяє користуватися постійно і у ве-
ликих обсягах. У випадку ж з колодязями все 
навпаки – при одноразовому використанні 
великої кількості води доведеться чекати, 
поки вона знову просочиться крізь грунт і 
повернеться до первісного рівня. 

Говорячи про мінуси, варто відзначити 
наступні:

● Буріння свердловини обійдеться до-
сить дорого, потрібна спеціальна техніка, 
обсадні труби, а також потужний насос.

● В разі поломки і відмови насоса добути 
воду вручну буде просто неможливо.

● У разі замулення або будь-якого іншого 
забруднення очистити свердловину буде не-
можливо, через що доведеться бурити нову.

● Вода може містити значну кількість 
заліза.

● Свердловина на пісок може не забез-
печити достатньої кількості води, внаслідок 
чого доведеться подумати про резервної 
ємності.

Висновок
І усе ж таки, колодязь або свердловина: 

що краще? Незважаючи на досить відмінні 
характеристики, вирішувати саме вам, бо 
це стосується вашого комфорту. 

Свердловина в приватному 
будинку: плюси і мінуси

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

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

dom.penoizzol.com.ua
(066) 544 2017

70 грн/кв.м
ДОМОВ, КВАРТИР, ЗДАНИЙ
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Микола Корзун 

Враження від сесії 
Житомирської місь-
кої ради, що від-
булася 28 вересня 
2017 року, настіль-
ки різнопланові та 
різнобарвні, що для 
їх обговорення зна-
добилося б кілька 
днів. Адже кожне 
із 60-ти питань, яке 
запропонували для 
розгляду у сесій-
ній залі, потягне за 
собою багато запи-
тань, відповіді на 
які поки що не за-
пропоновані. 

І, взагалі, найперше вражен-
ня від роботи депутатського 
корпусу Житомирської міськ-
ради доволі невибагливе: де-
путати зібралися затвердити 
рішення, які вони не те щоб 
вивчити, але навіть прочитати 
не встигли! До речі, десь «під 
обід» 28 вересня, коли депута-
ти розглянули перші тридцять 
питань порядку денного, слово 
взяв депутат Олександр Велич-
ко, який запропонував оголо-
сити дводенний «тайм-аут» для 
детальнішого ознайомлення 
зі змістом питань так званого 
«земельного блоку». Насправді 
далеко не всі депутати мали 
можливість з’ясувати суть за-
пропонованих проектів по «зе-
мельній» тематиці, але це не 
стало причиною для перерви 
сесійного засідання. Сесію усе 
ж таки завершили вже після 
сьомої години вечора, і питан-
ня «по землі» депутати все ж 
таки ухвалили. Звісно, були 
питання, виникали дискусії, 
хоча вочевидь непринципово-
го характеру. Знову спрацював 
фактор, який допомагає Сергію 
Івановичу Сухомлину вже два 
роки «правити» містом – у ньо-
го серед депутатів є більшість. 
Її називають «причесаною» чи 
«ручною», але це справи не мі-
няє – сесія відбулася, рішення 
прийняті, а що буде далі? А 
щось же таки буде?

Кого найбільше  
охороняє поліція: 
Сухомлина чи Розенблата?

Одначе, про враження і про 
факти. Найпершим чином вже 
на початку сесійного засідання 
голова фракції ВО «Батьківщи-
на» Любов Цимбалюк зробила 
чи то заяву, чи просто запитала 
у міського голови: що роблять 
у приміщенні Житомирської 
міської ради майже три десятки 
працівників поліції? Запитання 
точно виявилося незручним, бо 
вже за годину поліцаї неквапливо 
залишили спочатку сесійну залу, 
а далі їх поменшало і в фойє місь-
кої ради. Хоча, можливо, поліція 
полишила сесію через те, що у 
залі відчутно поменшало акти-
вістів, які прибувають на сесію 
взагалі із незрозумілою метою. 
Якщо лише послухати нардепа 
Борислава Розенблата, то він на 
те сьогодні точно не заслуговує. 
Хіба лише поглянути, чи носить 
сьогодні Борислав Соломонович 
славнозвісний електронний брас-
лет, яким його оснастили слідчі 
НАБУ. Інших проявів активності з 
боку громадських діячів 28 верес-
ня 2017 року було небагато: лише 
під час обговорення так званого 
«рибного» питання, коли громад-
ський актив наполягав на тому, 
що кошти для зариблення річки 
Тетерів треба виділяти негайно, 
щоб риба встигла акліматизува-
тися до настання морозів. Мож-
на також згадати (а краще було б 
запам’ятати) виступ представни-
ці «Демальянсу жінок» Наталії 
Слободенюк, яка знову нагадала 
депутатам, житомирській владі і, 
головним чином, житомирській 
громаді про те, що у наших осві-
тянських установах існує безліч 
порушень зі збиранням та ви-
тратою так званих «благодійних» 
коштів. Звісно, депутати про «бла-
годійні внески» у садочках та шко-
лах Житомира чують не вперше, 
але, схоже, питання, що стосуєть-
ся мільйонів гривень, які щороку 
батьки збирають на «потреби» 
класу, школи тощо, доведеться 
таки детально розглядати під час 
найближчого сесійного засідання. 
На цьому, власне, й наполягала 
Наталія Слободенюк, бо загалом 
про життя житомирської освіти 
депутати на своїх сесіях говорити 
не бажають. До речі, освітянську 
тему у своїй роботі чомусь обми-
нали і депутати попередніх скли-
кань міської ради. Так, про гроші 
для ремонтів дахів і утеплення 

шкільних приміщень, їдалень, 
спортзалів на сесіях говорили. 
Грамоти та подяки вчителям місь-
ка влада також вручає доволі регу-
лярно. Але про те, як і чим живе 
сучасний житомирський школяр 
чи, тим паче, вчитель – про це, як 
кажуть «історія воліє мовчати». 
Але так довго не може бути, щоб 
депутати не обговорили усіх дета-
лей шкільного життя. Бо ж ніхто 
й досі достеменно не знає, яким 
саме чином врегульовані питан-
ня із охороною шкільних при-
міщень, або ж про те, наскільки 
поширеним у Житомирі є так зва-
не «репетиторство» у середови-
щі вчителів. А недавній приклад 
із відкриттям дороговартісних 
медіатек (коштом майже 2 млн. 
грн.) у школах Житомира взага-
лі стало сюрпризом, бо у біль-
шості навчальних освітянських 
установ міста досі немає конче 
потрібних інтерактивних дощок 
та мультимедійних комплексів. 
І таких питань та «моментів» у 
шкільному житті не менше, ніж 
у роботі ЖТТУ, міськводоканалу 
та «Житомиртеплоенерго» разом 
узятих. А тому питання про жит-
тя житомирського шкільництва 
треба вивчати, обговорювати і 
вирішувати на рівні сесії Жито-
мирської міської ради. 

Проте, якщо депутати розу-
міють справжню вагу та значи-
мість шкільної освіти, то цілком 
можливо, що вже найближчі се-
сії міської ради можуть розгляда-
ти, вирішувати та пропонувати 
варіанти покращення ситуації 
в освіті міста Житомира. Ну, а 
28 вересня 2017 року на сесії по-
стало питання про готовність 
дошкільних навчальних закла-
дів до початку опалювального 
сезону. Адже сьогодні очевидно, 
що потреба постачання тепла 
до садочків може стати нагаль-
ним завданням міської влади. 
Однак у чотирьох дитсадках 
міста опалення (станом на 28 
вересня) виявилося не готовим 
до роботи. Як завжди, винува-
тими виявилися недобросовісні 
підрядники,які порушили усі 
«мислимі» графіки та терміни 
підготовки обладнання до опа-
лення. Під час сесії навіть про-
лунали заяви щодо можливості 
переведення діток у ті садочки, 
де опалення налагоджене і може 
«стартувати» хоча б завтра. Од-
нак, якою може виявитися ціна 
такого «переселення» дітвори і 
які хвилі невдоволення житоми-
рян воно спроможне викликати, 
прогнозувати ніхто не береться.

Рішення депутати 
приймали, але чи 
вистачить грошей – 
впевненості немає!

Ж и т о м и р я н и  д о б р е 
запам’ятали недавнє перекриття 
вулиці Великої Бердичівської, яке 
влаштували медичні працівники 
житомирських лікарень та полі-
клінік. Про причини такого про-
тесту депутати добре знають, а 
тому під час сесії багато пропози-
цій щодо спрямування чергових 
сотень тисяч, або ж навіть мільйо-
нів гривень на комунальні витра-
ти для потреб міста зустрічалися 
ледь не однаковим запитанням: 
«А можливо, ці кошти важливо 
зарезервувати на випадок потре-
би виплати зарплати працівни-
кам закладів охорони здоров’я?». 
Саме тому депутати утрималися 
від закупівлі автобуса для потреб 
міськради, а також автомобіля 
для міського водоканалу. Саме 
тому депутати вирішили заче-
кати й з початком фінансування 
робіт із побудови тролейбусної 
лінії по вулиці Промисловій, якої 
конче потребує розташований тут 
промисловий мікрорайон. Але 45 
тисяч гривень депутати Жито-
мирської міської ради вирішили 
адресувати на виготовлення про-
ектної документації із ремонту 
єдиного у Житомирі підземного 
переходу на Проспекті Миру, де 
часто трапляються  трагічні аварії 
за участі пішоходів.

Втім, сесію, яка тривала до 
пізнього вечора 28 вересня 2017 
року, депутати спромоглися все ж 
таки завершити. Проте враження 
після її завершення не можна на-
звати оптимістичними. Швидше 

навпаки: вже сьогодні зрозуміло, 
що міський бюджет не зможе 
профінансувати вирішення всіх 
питань та проектів, за які голо-
сували депутати міської ради. Мер 
Житомира декілька разів запевняв 
депутатів, що вже наступного вів-
торка (тобто, 2 жовтня 2017 року) у 
мерії пройде нарада за участі голів 
фракцій Житомирської міської 
ради, де конкретніше вирішува-
тиметься питання про наявність 
коштів та черговість вирішення 
найболючіших у Житомирі про-
блем. Чи вдалося Сергію Сухомли-
ну провести таку важливу нараду, 
нам невідомо і, таким чином, пи-
тання про те, як Житомир про-
живе фініш 2017 року поки що 
залишається відкритим.

P.S. Обіцяної зустрічі – наради 
із головами депутатських фракцій 
та груп, яку міський голова обі-
цяв провести у вівторок, 2 жовтня 
2017 року, так і не відбулося. Пи-
тання, яке мало бути поставлене 
на обговорення та узгодження, 
вкрай важливе для подальшо-
го життя міста. Адже йдеться 
про реалістичність програм та 
завдань із витрачанням коштів 
міського бюджету. Йдеться про 
реалістичність тих рішень, які 
депутати приймали, ухвалювали, 
але впевненості у їх грошовому 
забезпеченості поки що немає. 
Втім, нічого дивного у тому, що 
мер Житомира не виконує сво-
їх же обіцянок, немає, бо це не 
вперше, коли Сергій Сухомлин 
щось обіцяє, але не виконує, або 
ж виконує із значним запізнен-
ням. Як буде цього разу і коли 
міський голова збере депутатів 
на обіцяну зустріч, залишається 
лише здогадуватись.

Читав, чув чи бачив, 
але голосувати – мусиш?
замітки та враження після чергової сесії Житомирської міської ради
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вилкул: каждое повышение тарифов на грузовые 
ж/д перевозки – удар по экономике Украины

Консультує Міністр юстиції: 
порядок приватизації квартири (будинку), 
житлового приміщення в гуртожитку

Сопредседатель 
фракции «Оппозици-
онного блока» в пар-
ламенте Александр 
Вилкул встретился 
с трудовыми кол-
лективами Кривого 
Рога. Много острой 
критики со стороны 
рабочих прозвучало 
в адрес скандальных 
правительственных 
реформ – пенсионной, 
образовательной, меди-
цинской. 

Особую обеспокоенность вызы-
вает очередное повышение тарифов 
на грузовые ж/д перевозки для пред-
приятий. Александр Вилкул сказал:

– За последние три года тари-
фы на грузовые ж/д перевозки уже 
поднимались несколько раз. С 1 
октября 2017 «Укрзалізниця» в оче-
редной раз поднимает тариф – еще 
на 22,5%. Это снижает конкурен-
тоспособность украинской про-
дукции и забирает у предприятий 
деньги, которые могли бы пойти 
на создание новых рабочих мест 
и развитие производства. Каждое 
повышение тарифов на ж/д пере-
возки – удар по экономике Украи-
ны. Об этом говорят металлурги, 
горняки, химики. 

На встрече с трудовым кол-
лективом «Южного горно-обога-
тительного комбината» (ЮГОКа) 
были обсуждены первоочередные 
шаги, которые необходимы для того, 
чтобы вывести промышленность 
из кризиса.

– Украине необходима антикри-
зисная стратегия, улучшение инве-
стиционного климата, создание ус-
ловий для роста внутреннего рынка, 

эффективное антирейдерское и ан-
тикоррупционное законодательство, 
поддержка науки и образования. 
Все это положено в основу нашего 
пакета законопроектов по «Новой 
Индустриализации», поданного в 
парламент, – сказал Вилкул.

– Наша задача – вернуть ува-
жение к людям труда и создать им 
достойные условия для работы и 
жизни, – подчеркнул он.

Вилкул отметил, что «Оппози-
ционный Блок» в Верховной Раде 
требует внести в госбюджет-2018 из-
менения для реальной поддержки 
промышленности и отечественных 
товаропроизводителей.

– В проекте госбюджета на под-
держку экспорта всей страны запла-
нировано только 200 млн грн – это 
ничто, учитывая, что, например, в 
Польше поддержка экспорта исчис-
ляется сотнями миллионов евро, – 
сказал Александр Вилкул.

Виктор Сухатский, начальник 
управления железнодорожного 

транспорта ПАО «ЮГОК», сказал:
– Вот здесь, в таких цехах, как 

этот, на самом деле, создается эко-
номика страны. Если будут рабо-
тать предприятия, если будет уве-
личиваться объем производства и 
создаваться рабочие места, то будут 

и повышаться пенсии, и курс грив-
ны будет стабильным, страна будет 
развиваться. Поэтому Верховная 
Рада должна начать принимать 
законы для поддержки промыш-
ленности. Страна не может жить 
только за счет кредитов.

�� Хто має право на прива-
тизацію?

Громадяни України, які постій-
но проживають в квартирах (бу-
динках) або перебували на обліку 
осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов.

Право на приватизацію жит-
лових приміщень у гуртожитку з 
використанням житлових чеків одер-
жують громадяни України, які на за-
конних підставах проживають у них.

Кожен громадянин України має 
право приватизувати займане ним 
житло безоплатно в межах номі-
нальної вартості житлового чеку 
або з частковою доплатою один раз.

�� Які об’єкти не підлягають 
приватизації?

1. квартири-музеї;

2. квартири (будинки), житлові 
приміщення у гуртожитках, роз-
ташовані на територіях закритих 
військових поселень, підприємств, 
установ та організацій, природних 
та біосферних заповідників, націо-
нальних парків, ботанічних садів, 
дендрологічних, зоологічних, ре-
гіональних ландшафтних парків, 
парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, історико-культурних 
заповідників, музеїв;

3. квартири (будинки), житло-
ві приміщення у гуртожитках, які 
перебувають в аварійному стані; 
квартири (кімнати, будинки), від-
несені у встановленому порядку до 
числа службових, а також квартири 
(будинки), житлові приміщення у 
гуртожитках, розташовані в зоні 
безумовного відселення.

�� Як можна приватизувати 
житло?

Варіант 1. Безоплатна переда-
ча громадянам квартир (будинків), 
житлових приміщень у гуртожит-
ках з розрахунку санітарної норми 
21 квадратний метр загальної площі 
на наймача і кожного члена його 
сім’ї та додатково 10 квадратних 
метрів на сім’ю.

Варіант 2. Продаж надлишків 
загальної площі квартир (будинків), 
житлових приміщень у гуртожит-
ках громадянам України, які меш-
кають в них або перебувають в черзі 
на поліпшення житлових умов.

�� Куди звернутися для при-
ватизації?

Приватизація державного 
житлового фонду здійснюється 
уповноваженими на це органами, 
створеними місцевою державною 
адміністрацією, та органами місце-
вого самоврядування, державними 
підприємствами, організаціями, 
установами, у повному господар-
ському віданні або оперативному 
управлінні яких перебуває держав-
ний житловий фонд.

�� Які потрібно зібрати до-
кументи?

1. оформлена заява на прива-
тизацію;

2. копія документа, що посвід-
чує особу;

3. технічний паспорт на кварти-
ру (будинок), жиле приміщення у 
гуртожитку;

4. довідка про склад сім’ї та зай-
мані приміщення;

5. копія ордера про надання 
житлової площі (копія договору 
найму у гуртожитку);

6. документ, що підтверджує 
невикористання житлових чеків для 
приватизації державного житло-
вого фонду (довідка з попередніх 
місць проживання (після 1992 
року) щодо невикористання права 
на приватизацію державного жит-
лового фонду);

7. копія документа, що підтвер-
джує право на пільгові умови при-
ватизації;

8. заява - згода тимчасово від-
сутніх членів сім’ї наймача на при-
ватизацію. 

�� Кому може бути відмов-
лено у приватизації?

Громадянам, які:
●● проживають у гуртожитках 

менше ніж 5 років, без правових 
підстав; 

●● проживають у гуртожитках, 
призначених для тимчасового про-
живання, у зв’язку з навчанням, 
перенавчанням чи підвищенням 
кваліфікації у навчальних закладах 
та у зв’язку з роботою (службою) за 
контрактом;

●● мешкають у спеціальних 
гуртожитках, призначених для 
тимчасового проживання осіб, які 
відбували покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі і 
потребують поліпшення житлових 
умов або жила площа яких тим-
часово заселена, або яким немає 
можливості повернути колишнє 
жиле приміщення;

●● потребують медичної допо-
моги у зв’язку із захворюванням на 
туберкульоз;

●● проживають у гуртожитках, 
що мають статус соціальних на день 
набрання Законом України «Про 
забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків».

�� Чи можна оскаржити від-
мову?

Спори щодо приватизації квар-
тири (будинку), житлового примі-
щення в гуртожитку вирішуються 
в порядку цивільного судочинства.

�� Чи можна продати або по-
дарувати приватизоване житло?

Власник приватизованого 
житла має право розпорядитися 
майном на свій розсуд. Він може 
продати, подарувати, заповісти, 
здати в оренду, обміняти, закласти, 
укласти будь-які інші угоди, які не 
заборонені законом.

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

Відділ державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень Департаменту реєстрації 
Житомирської міської ради за адре-
сою: вул. Бориса Лятошинського, 15-
Б, м. Житомир, тел.: (0412) 42-01-75.

Управління державної реє-
страції Головного територіального 
управління юстиції у Житомир-
ській області за адресою: майдан 
Соборний, 1, м. Житомир, тел.: 
(0412) 22-52-84.

Пане Міністре, до-
брого дня. Ми з колега-
ми по 30 і більше років 
пропрацювали на вироб-
ництві. Жили у гурто-
житку від заводу. Зараз 
пішли чутки, що, мож-
ливо, ми отримаємо 
право на приватизацію 
нашого житла. Підка-
жіть, як це правильно 
зробити?

Тетяна Литвин
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В умовах російської агре-
сії проти України ринок 
праці нашої держави дуже 
змінився. Внаслідок окупа-
ції Донбасу темпи промис-
лового виробництва значно 
знизились, а оборонна сфе-
ра була повністю перебудо-
вана. Не дивно, що в першій 
трійці питань, які хвилю-
ють українців, окрім коруп-
ції та війни – безробіття.

Про це свідчать результати опитування, 
проведеного соціологічною групою GfK 
Ukraine. Центр громадського моніторингу 
та контролю проаналізував стан безробіття 
в Україні і те, як українська держава реагує 
на зміни ринку праці. 

Про що говорить статистика
Як свідчать дані Державної служби зайня-

тості, станом на 1 вересня 2017 року кількість 
безробітних в Україні складає 312 тис. осіб, 
що на 44 тис. менше в порівнянні з відповід-
ною датою 2016 року. Сьогодні на одне вільне 
робоче місце претендують 4 безробітних, хоча 
ще минулого року ця цифра сягала 7 осіб. 

Щодо регіонального розрізу, то найниж-
чий рівень безробіття традиційно мають 
Харківська, Київська, Одеська області та 
місто Київ. Найвищий рівень безробіття 
спостерігається у Тернопільській та Волин-
ській областях. Причинами такого явища є 
низька оплата праці та відсутність можли-
востей для офіційного працевлаштування 
у сільській місцевості, що змушує людей 
працювати неофіційно або шукати роботу 
за кордоном. Як зазначає головний еконо-
міст Dragon Capital Олена Білан, за останні 
три роки суттєво зріс рівень безробіття у 
Луганській і Донецькій областях, які по-
страждали через воєнний конфлікт.

Водночас експерти зазначають, що за-
гальний рівень безробіття в Україні стабільно 
знижується. За словами HR-спеціаліста Те-
тяни Пашкіної, певний період кризи зайня-
тості спостерігався лише у 2013-2014 роках. 
Динаміка ж безробіття у річному вимірі 
вказує на те, що ринок праці стабілізувався. 

Більше роботи та грошей
Наразі українська держава використовує 

два основних механізми у боротьбі із безро-
біттям: це – підвищення заробітної плати і 
створення нових робочих місць. За словами 
віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, поки 
мінімальна заробітна плата дорівнювала 
допомозі із безробіття (близько 1,5 тисячі 
гривень), в українців не було стимулів іти 
працювати. Саме тому кроком до подолан-
ня безробіття стало підвищення заробітної 
плати та її «відв’язування» від прожиткового 
мінімуму. З 1 січня 2017 року мінімальна 
зарплата зросла з 1600 до 3200 грн. А згідно 
з проектом державного бюджету на 2018 
рік, з 1 січня наступного року мінімальна 

заробітна плата в Україні ще збільшиться, 
і складатиме 3 723 грн. 

Другою складовою для вирішення про-
блеми зайнятості є створення нових робочих 
місць. Статистика свідчить, що у першому 
півріччі 2017 року вітчизняні роботодавці 
пропонують майже на 24 тисячі вакансій 
більше, ніж в аналогічний період минулого 
року. Наразі найбільше вакансій у Держ-
службі зайнятості – у промисловості, роз-
дрібній торгівлі і транспортній сфері. За 
словами міністра соціальної політики Ан-
дрія Реви, щоб створити високооплачувані 
робочі місця, держава стимулює роботодав-
ців новими інфраструктурними проектами. 

«Наприклад, у 2016 році було капітально 
відремонтовано 1000 км доріг, у цьому пла-
нується – 2000 км, на що буде залучено 40 
млрд грн. Компанії, які виконуватимуть ці 
підряди, очевидно, будуть залучати до робо-
ти нових людей. Також робочих рук вимагає 
«Укроборонпром», і зарплата там росте, і є 
держзамовлення» – пояснює міністр.

Окрім того, з липня 2017 року робо-
тодавцям, які створюють нові робочі міс-
ця, держава частково компенсує витрати, 
пов’язані зі сплатою єдиного соціального 
внеску, в обсязі 50% суми за кожну працев-
лаштовану особу.

Важливе місце у  стабілізації ринку пра-
ці займають іноземні інвестиції. За даними 
аудиторської компанії Ernst&Young, у 2016 
році завдяки прямим іноземним інвести-
ціям в Україні було створено 4547 робочих 
місць. Це найбільший показник серед кра-
їн Європи. Український Президент Петро 
Порошенко неодноразово зазначав, зараз 
в Україні відзначається рекордний темп 
відкриття нових підприємств.

«За три роки війни в Україні відкрилося 
60 нових заводів. Таких темпів Україна не 
знала ніколи. Це є знаком довіри наших 
партнерів. Я дякую за віру і інвестиції», – 
наголосив Порошенко під час робочої по-
їздки на Сумщину.  

Перезавантаження  
служби зайнятості

Попри зусилля зі стимулювання ринку 
праці, безробіття залишається проблемою 
багатьох регіонів України. Саме тому вирі-
шення питання зайнятості вимагає не лише 
економічних стимулів, а й зміни філософії 
суспільних відносин. Насамперед це сто-
сується стилю взаємин між соціальними 
службами та безробітними. Центри зайня-
тості повинні не лише допомагати людям 
із пошуком роботи, а й із професійним на-
вчанням, перепідготовкою та підвищенням 
кваліфікації громадян. Експерти впевнені, 
що безробіття у будь-якій галузі можна ско-
ротити, якщо направити людей на запитані 
спеціальності. Потрібно тільки перевчити. 

Згідно з офіційними даними, протя-
гом січня-серпня цього року за сприяння 
державної служби зайнятості було праце-
влаштовано 537 тис. людей. За цей період 
кількість вакансій у базі даних Державної 
служби сягнула 722,7 тис. І це не межа. 
Служба зайнятості вже розпочала роботу 
щодо реорганізації переважної більшості 

центрів зайнятості, і на регіональному рівні 
вже є вдалі приклади. 

Так, за словами директора Сумського 
обласного центру зайнятості Володимира 
Підлісного, у центрах зайнятості організу-
вали курси вивчення англійської мови, що 
розширює можливості працевлаштування 
для шукачів. Водночас на Волині вирішити 
зробити особливий акцент на інноваційній 
складовій. 

«Ми хочемо вдосконалювати електронні 
сервіси. Зокрема, в нас уже є база даних 
вакансій, маємо сторінки в соцмережах, 
що робить наші послуги доступнішими. 

Також ми будемо продовжувати працювати 
над тим, аби створювати електронні кабіне-
ти роботодавців», – розповідає заступник 
директора Волинського обласного центру 
зайнятості Світлана Корецька.

Звичайно, рівень безробіття в будь-якій 
країні напряму залежить від стану еконо-
міки. Й проводячи економічні та соціальні 
реформи, Україна докладає зусилля і до по-
долання безробіття. Тож запорука вирішен-
ня проблеми зайнятості – продовжувати 
реформи й не сходити з обраного шляху.

Матеріал Центру громадського мо-
ніторингу та контролю

Країна зайнятих людей: 
як Україна долає безробіття
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Продовження. Початок 
в попередньому випуску 
газети №37 від 27.09.2017 р.

У Житомирському 
державному універ-
ситеті ім. І. Франка 
міжнародною ді-
яльністю займається 
спеціально створений 
структурний підроз-
діл – відділ міжнарод-
них та регіональних 
зв’язків. Основа діяль-
ності відділу полягає 
в організації та роз-
витку міжрегіональ-
ного співробітництва 
в сфері вищої освіти, 
міжнародних зв’язків і 
співпраці навчально-
го закладу в науковій 
та культурній сферах.

 Загалом, міжнародна робота 
в ЖДУ ім. І.Франка зосередже-
на на налагодженні співпраці 
із європейськими ВНЗ, громад-
ськими організаціями, фонда-
ми, участі в освітніх програмах, 
здійсненні стажування науково-
педагогічних працівників, сту-
дентів та аспірантів за кордоном, 
отриманні міжнародних грантів, 
участі у міжнародних конферен-
ціях, а також їх організація, пуб- 
лікації наукових досягнень у за-
кордонних виданнях, прийомі 
іноземних делегацій, підписан-
ні міжнародних договорів про 
партнерство.

 Керує роботою відділу також 
проректор з наукової та міжна-
родної діяльності університету 
Наталія Сейко, яка охарактери-
зувала принципи міжнародної 
співпраці з навчальними закла-
дами країн Європейського союзу.

�� Яким чином студенти 
університету зможуть при-
йняти участь в програмах 
академічної мобільності?

 Наразі основні вимоги до сту-
дентів мені відомі і залишається 
лише дочекатися остаточного 
підтвердження від академії-парт-
нера «Ігнатіум». Перш за все це 
якісне володіння мовами, на яких 
проводитимуться заняття – поль-

ська, англійська та належність 
до окремої галузі, бо цей про-
ект стосується гуманітарних га-
лузей. Окрім знання мов існує 
необхідність в орієнтуванні по 
змісту навчальних дисциплін, 
які викладаються в іноземному 
університеті. З цим є певна про-
блема. Це проблема не тільки 
нашого університету, а і загалом. 
Буде здійснено конкурс серед 
студентів та викладачів, які по-
їдуть, але я впевнена, що рівень 
володіння мовою В1 є занадто 
низьким. Але це якщо брати уні-
верситет загалом, оскільки ніхто 
не ставить під сумнів рівень воло-
діння іноземними мовами в ННІ 
Іноземної філології нашого уні-
верситету. Зараз ми готуємось до 
відкритого відбору студентів, які 
поїдуть на семестрове навчання.

�� Чи має університет до-
свід, коли відправляли сту-
дентів з метою навчання до 
закордонних вузів? 

Так, такий досвід є, в плані 
отримання подвійних дипломів 
з Поморською Академією в місті 
Слупськ. У нас щороку виїжджає 
група студентів 15 осіб, які на-
вчаються семестр в Поморській 
Академії і це зараховується теж, 
як академічна мобільність. Спо-
діваємось, що цей досвід матиме 
продовження ще, в рамках ви-
граного гранту університету.

�� Чи має професорсько-
викладацький склад універ-
ситету досвід закордонного 
стажування? 

Нами це вже давно апро-
бована технологія. Протягом 
останніх років викладачі з ЄС, 
зокрема Австрії, Німеччини, ви-
кладають у нашому університеті 
і в той же час наші професори 
стажуються закордоном. Ми ак-
тивно запрошуємо іноземних 
викладачів. Щороку, ми при-
ймаємо від 25 до 30 зарубіжних 
делегацій і щомісяця хтось із 
зарубіжних викладачів викла-
дає курс лекцій. Що стосується 
наших виїздів, наші викладачі 
стажуються в основному в Поль-
щі та Німеччині. Професор Вік- 
тор Мойсієнко читав лекції в 
Берліні. Доцент Наталія Сейко 
регулярно викладає в академії 
«Ігнатіум» та університеті Кази-
мира Великого в Бидгощі. Так 
що такий досвід практикуємо, 
і до того ж, без зарубіжного ста-
жування викладачі не мо-жуть 
отримати науковий ступінь.

�� Порадьте студентам, 
як стати в майбутньому 
учасниками програм акаде-
мічної мобільності в ЖДУ 
ім. І. Франка.

Згідно критеріїв відбору сту-
денти мають підготувати влас-
ні проекти та наукові роботи. 
Окремо в університеті діятиме 
спеціальна комісія. Скоріш за 
все це буде Рада докторів наук. 
Створена експертна комісія буде 
дивитись на відповідність заявки 
студента, які подав документи 
та проект і буде визначатись з 
переможцями.

�� Поділіться планами на 
майбутнє вузу.

По-перше, таких програм 
ERASMUS в майбутньому має 
бути 3-4 на рік за різними спе-
ціальностями. Це мають бути 
не тільки гуманітарні науки, а і 
біологія, і хімія, і фізика.

Ще в перспективі нам необ-
хідно, аби студенти кожного фа-
культету мали можливість про-
ходити практику закордоном. 
Наприклад, якщо це хімія – то 

це якась хімічна лабораторія, 
наприклад Вільнюса. Якщо со-
ціальна робота – то це практика 
в соціальних службах не України, 
а закордоном, щоб студенти мо-
гли перейняти зарубіжний до-
свід. Це амбіційне завдання, але 
я впевнена, що ми впораємось. 
Все впирається в знання. Оскіль-
ки в університеті діє спеціальна 
концепція мовних стратегій, то 
вважаю, що студенти щороку 
краще володіють англійською. 
Невипадково англійська є лати-
ною 21 століття. Це мова міжна-
родного наукового спілкування, 
і від цього нікуди не подінешся.

В перспективу закладаємо 
подання 4-5 проектів на отри-
мання грантового фінансування 
разом з науковцями з інших уні-
верситетів Європи. 

Власним досвідом участі в 
європейській програмі акаде-
мічної мобільності поділився 
викладач ЖДУ ім. І. Франка Ві-
ктор Мойсієнко:

«Сучасна наука є відкритою 
для розгортання дискусій на 

спільних конференціях, семі-
нарах, симпозіумах. Основний 
спосіб, через який відбуваються 
такі контакти – особисте спіл-
кування та ознайомлення через 
відкриті джерела з науковими 
працями. Всі вони знаходяться 
у вільному доступі і очевидно, 
що провідні науковці світу, для 
створення міжнародного діа-
логу запрошують один одного, 
щоб знайти єдину відповідь, 
розробити спільну концепцію 
низки проблемних питань. 
Мої статті, що присвячені по-
ходженню української мови, мої 
виступи на міжнародних конфе-
ренціях дали змогу мені двічі 
стажуватися в університетах 
Польщі, зокрема університеті 
імені Марії-Кюрі Складовської 
(Люблін) та Ягелонському уні-
верситеті (Краків). Також я брав 
участь у роботі міжнародних 
конференцій, які проходили, зо-
крема на території Білорусі - у 
Мозирі та Пінську, Польщі - Лю-
блін, Влодав, Краков, Познань, 
Чехії - Оломоуц. У жовтні 2008 р.  

Європейські перспективи 
вищої освіти: досвід 
житомирських вузів

Успішна організація міжнародного співробіт-
ництва в університеті, на моє глибоке переко-

нання, багато в чому залежить від особистих контак-
тів науковців, - впевнена Наталія Сейко.

Вважаю, що саме вони і забезпечують подальший 
успіх міжнародних проектів. Все починається з того, 
що викладачі нашого вузу контактують дедалі 
більше з науковцями з різних країн.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Наталія Сейко
ПОСАДА: проректор 

з навчальної та міжнародної 
роботи ЖДУ ім. І.Франка

МІЖНАРОДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО: Активно 

співпрацює з Краківською академією 
«Ignatianum» та Університетом Казими-
ра Великого в Бидгощі.
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Можливості співпраці  
з ЄС в сфері вищої освіти

�� Перший напрям.
Участь в заходах для науковців, конференціях 

та симпозіумах. Житомирський університет про-
водить приблизно 40 конференцій і приблизно по-
ловина з них має статус міжнародних. У результаті 
до міста приїжджають або подають на публікацію 
свої матеріали провідні науковці з країн західної та 
східної Європи.

�� Другий напрям.
Реалізація студентської та викладацької програм 

академічної мобільності через долучення до європей-
ського освітнього простору за програмою ERASMUS. 
По-перше, перевагою для українських університетів 
є передбачене значне фінансування за рахунок фон-
дів ЄС. По-друге, з’являються можливість побудувати 
тісні зв’язки з університетами європейських країн. Як 
правило, в програмах ERASMUS залучаються одразу 
декілька країн-партнерів. Нещодавно повернувшись 
з Кракова, представник ЖДУ ім. І.Франка спільно 
з польською академією «Ignatianum» вперше за 
останні 5 років виграли грант за європейською про-
грамою ERASMUS. Окремою угодою про колективну 
співпрацю передбачено академічну мобільність 
студентів та викладачів. Студенти зможуть поїхати 
на семестрове навчання, а викладачі також поїдуть 
викладати в польську академію.

�� Третій напрям.
Створення міжнародних дослідницьких груп та 

проектів. В житомирському університеті такі групи 
створюються на кафедрі екології з Вільнюським 
екологічним центром (Литва). По завершенню по-
чаткового етапу роботи передбачений наступний, 
більш поглиблений етап співпраці. Аналогічні 
спільні дослідницькі групи створюються на соці-
ально-психологічному факультеті в галузі психоло-
гії в рамках співпраці з університетом Казимира 
Великого в Бигдоші. Схожа дослідницька група 
створена в Інституті іноземної філології ЖДУ 
ім. І.Франка, який співпрацює з університетом 
в Карлсбурзі (Німеччина) з питань дослідження 
творчості Бертольда Брехта. За наявності досвіду 
дуже багато залежить від особистих контактів. 
Університети націлені на те, щоб наші викладачі 
якомога більше виїздили закордон, спілкувалися 
з колегами, публікувалися, що дозволить розши-
рити перелік подібних програм.

�� Четвертий напрямок.
Передбачено створення спільних наукових ви-

дань – журналів, збірників, де б могли публікуватися 
різними мовами викладачі з різних країн. До при-
кладу, це «Українська полоністика», засновником 
якого є ЖДУ ім. І.Франка та університет в Бигдоші, 
та видання в галузі історичних наук «Intermarum»

�� П’ятий напрям.
Залучення студентів-іноземців, що дозволяє по-

жвавити міжнародне співробітництво в університеті. 
Іноземних студентів, насамперед, залучають до на-
вчання на факультеті довузівської підготовки. Потім 
вони самі обирають собі спеціальність та університет, 
де б хотіли продовжити навчання. 

на запрошення професо -
рів А. Золтана та М. Кочіша 
мною було прочитано лекції для 
студентів відділення україністи-
ки Сегедського, Будапештського 
університетів та Вищої школи м. 
Ніредьгаза (Угорщина). 

 Слід відзначити, що в кожно-
му столичному університеті Єв-
ропи є відділення, де навчаються 
студенти за спеціальністю укра-
їністика, досліджуючи актуаль-
ні проблеми української мови, 
сучасного її стану. Саме на них 
націлені лекції щодо походжен-
ня та розвитку української мови, 
проблем автентичності окремих 
давніх пам’яток, функціонування 
української літературно-писем-
ної мови в різні часові періоди.

Кафедрою ЖДУ ім. І. Франка 
також було організовано між-
народні наукові конференції, 
виступати на яких мали змо-
гу провідні науковці – Василь 
Німчук, Григорій Півторак, 
Валентин Таранець.

 Окремим аспектом наукової 
співпраці є Міжнародний науко-
вий проект спільно з інститутом 
славістики Берлінського універ-
ситету імені братів Гумбольдтів. 
Співпрацюючи з професором 
Роландом Маєром (м. Берлін), 
було започатковано досліджен-
ня «Корпусу староукраїнських 
текстів ХVI-XVII ст.». Основним 
завданням проекту є формуван-
ня корпусу текстів ХVI-XVII ст. в 
електронному вигляді.

 - Порівнюючи системи осві-
ти різних країн Європи, можу 
зробити висновок, що такої 
недолугої системи освіти, як в 
Україні я не зустрічав ніде, - пе-
реконаний Віктор Мойсієнко. - 
Принцип організації української 
та європейської систем освіти 
побудований загалом за одна-
ковою схемою – ми також, як і 
в Європі, використовуємо кре-
дитно-модульну систему. Відмін-
ним є сама система оцінювання 
знань. Якщо в Європі цінується 

рівень знань, то в Україні неза-
лежно від того знаєш ти чи не 
знаєш, володієш ти матеріалом 
чи не володієш – ти отримуєш 
позитивну оцінку. Це на мою 
думку основна проб-лема такої 
нашої «відсталості». Відмінним 
є також матеріальний бік. Якщо 
ти професор європейського уні-
верситету – ти окрім свого по-
важного статусу маєш і належну 
оплату власних наукових до-
сягнень. Твоя сім’я забезпечена 
всім, і тобі залишається лише 
займатися науковою працею. В 
Україні ситуація кардинально 
відрізняється, хоча професійний 
рівень однаковий.

Перспективу своєї подальшої 
міжнародної наукової роботи 
вбачаю в розширенні горизонтів 
дослідження та активній співп-
раці в рамках вже існуючих між-
народних проектів»

Пам’ятаймо, що структур-
ні реформи, які відбуваються 
в українській системі вищої осві-
ти, є особливо важливими для 
студентів – молодих фахівців, 
інтеграція в суспільство яких 
стає справжнім соціальним ви-
пробуванням. Вектор розвитку 
освіти після підписання Угоди 
про асоціацію змінюється. Ви-
соко цінується неформальна 
освіта – отримання знань та про-
фесійних вмінь поза освітньою 
системою, зокрема волонтер-
ство. Пріоритетним стає без-
перервність розвитку системи 
освіти та навчання – подальше 
підвищення кваліфікації протя-
гом трудової діяльності повинно 
відповідати реаліям в контексті 
змін умов ринку праці. Сподіва-
тимемось, що «наших» в закор-
донних вузах ставатиме більше 
з кожним роком!
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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

• аГрофірма в кеГічівськомУ районі харківської 
області запрошУє робітників на збір овочів 
та фрУктів, інші сільГоспроботи. харчУвання 
та проживання забеспечУємо. подробиці за 
тел.: 0503009445

• в торГовый центр "метро" требУется парков-
щик 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 
п р о д у к ц і ї ,  н і ч н і  В и ї з д и ,  з / п  В і д 
10000грн+прожиВання+харчуВання. термі-
ноВо! м.киїВ, праВий берег, піВденна бор-
щагоВка. 0676593198, 0673286897

• водій кат с на ГрУзовий автомобіль з/п 
7000-10 000Грн, диспетчер-лоГіст з/п 6000-
10  000Грн,  слюсар  з/п  70000-  15  000Грн. 
0980481984,0677236043

• ищем женскоГо и мУжскоГо мастера в парик-
махерскУю красУня, оренда. 0633970879ольГа

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

•	 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://rabota-europa.com.
ua	0995278328,	0689595705

механики для международной табачной 
фабрики В г.прилуки. стабильная работа с 
официальной з/п (от 8000 грн), посменный 
г/р. иногородним оплачиВается жилье, пи-
тание на территории заВода. о/р от 1 года. 
резюме на почту Larisa.Koiava@isg.com 
(095)8017466

на роботУ потрібний слюсар та автокранів-
ник 0977912897 леонід

•	 Охоронники. Г/р	15/15	днів.	Оплата	-	250	грн/
доба.	Надаємо	безкоштовне	житло	та	харчування.	
0676567811,Олена(дзвонитиз1100до1600)

•	 Покоївки (працівники	для	прибирання	готельних	
номерів)	в	м.	Київ.	Надаємо	житло.	Харчування	та	
форму	надаємо	безкоштовно.	З/п	5600-8200	грн/мес.	
0673417292

•	 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

• потрібні бУдівельники: арматУрники, мУлярі, 
зварювальники, різноробочі. житло 300-350 зл. 
в міс. (залежно від місця проживання), рештУ 
доплачУє фірма. Умови проживання достойні. 
є можливість отримати воєвУдське запро-
шення і картУ побитУ. 0673925987

• робітники для зборУ малини, з/п від 250 
Грн/день, київська обл. каГарлицький р-н, 
с.черняхів: збирання яГід, якісне просапУван-
ня, прополювання, доГляд за саджанцями; 
з собою необхідно мати: паспорт, ідент. код, 
пост. білизнУ 0672336000, 0931020639

робота перУкар на постійнУ роботУ, а також 
на підмінУ. ГнУчкий Графік. високий дохід.  
0682227777

•	 Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	різні	великі	
об'єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	Житло	від	1300/міс.	
0969620681,	0991226342

•	 Сп.пол.-укр.агенція. Сорт./пакування-74	 грн/
год+житло.	Трактористи,	водії.	Зварюв,токарі.	Поль-
ща,	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

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

В ТЦ "Метро"
требуются:

УБОРЩИЦЫ
ПАРКОВЩИКИ ТЕЛЕЖЕК

Тел.: 098 518 01 06, Алена

 График работы - 2/2,
с 7-00 до 19-00

или с 10-00 до 22-00.
З/п - договорная.

ВОДИТЕЛЬ (СЕ)
зерновоза SCANIA

Условия: новые самосвалы, по всей 
Украине, своя рем.база, вахта (15/15 
дней), офиц. оформление, соц.гаран-
тии, «белая» стабильная зарплата 
сдельно-премиальная.

067 402 7069 (вайбер), 095 518 3335
По будням 10:00-18:00

Автослюсар

Робота в м. Житомир
Всі деталі обговорюються по телефону або при зустрічі.

Автокранівник

ТЕРМІНОВО!   ПОТРІБНІ:

097 791 28 97

Срочно

требуются

малогабаритной продукции питания
(шоколадки, жвачки)

График работы - с понедельника по пятницу (ночные смены)

Заработная плата от 4370 грн + премии

Сборщики-упаковщики

096-670-97-66
098-008-42-58

òðåáóþòñÿ

Физическая работа.
Желательно с опытом работы

с продуктами питания.

Все
детали
по тел:

098-008-42-58
096-670-97-66

Êëàäîâùèêè
(íî÷íûå ñìåíû)від 7000

грн

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ

АВТОМИЙНИКИАВТОМИЙНИКИ

067-260-27-92067-260-27-92

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЩОТИЖНЕВА ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ
ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

М. БОЯРКА
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срочно требуется кладоВщик/серВис-инже-
нер. работа с цифроВой техникой. коман-
дироВки. з/п 9000 грн+ переработки. офис 
находится В киеВе 0443039220, 0672322787 яна

срочно требуется кладоВщик/серВис-инже-
нер. работа с цифроВой техникой. коман-
дироВки. з/п 9000 грн+ переработки. офис 
находится В киеВе. (044)3039220 067232 27 
87 елена, яна

• требУются охранники на вахтУ в Г.киев!!! про-
живание и питание за счет компании, пред-
оставляется форма. 0675268435

• требУются охранники. вахта. киев, одесса, 
жашков (черкасская обл.), чоп (закарпатская 
обл.). смена от 180 до 250, выплата зарплаты 
в конце вахты. 0672327096

• требУются рабочие на пилорамУ с. левков 
(6км от житомира). 0673911769

1.2. Шукаю 
•	 Адміністратор і	Покоївка	потрібні	на	постійну	роботу	
в	м.	Київ,	в	міні-готель	домашнього	типу.	Проживання	
надається!	Зарплата	від	250	до	350	гривень	в	день.	
0632331709

атп (Вахта по україні): краніВники (дек), аВ-
токраніВники (краз/камаз), слюсарі по кра-
нах, Водії наВантажуВача (телескоп) і ivEco 
(доВгомір, кат.е), машиністи катка (Lutong) 
і екскаВатора (cat, JcB). зп 7500-12000грн./
Вахта (15-20дн)+житло. 0672182601

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	різних	
спеціальностей,	охоронці,різноробочі.Вахта+проживання	
забезпечуєм.	:0671888494

•	 Для роботи	в	м.	Харків	потрібні	швачки	(сукні,	блуза,	
спорт).	Зарплата	10-20	тис.	грн./міс.	Робота	цілий	рік.	На-
дається	житло	-	Безкоштовно!	0678041923,0506142734.

• домоГосподиня потрібна в київськУ область, 
надаємо житло, заробітна плата 5700 Грн. 
0503306480,0676564002

• інформаційні послУГи по роботі в європі, 
сша,  ізраїлі. сезонні роботи та на постій-
ній основі на фабриках, заводах, сУпер-
маркетах, бУдівництві. ukrpromcenter@
G m a i l . c o m .   S k Y p e - p r o G r e S S i n V e S t . 
ViBer+37379154583,+380630795328

• менеджери в офіс. з/п від 5000Грн. 0674120150

на будіВництВо потрібні робітники різних 
спеціальностей! оплата прожиВання і хар-
чуВання. з/п Від 15 000 грн. 0675781840

• на бУдівництво потрібні робітники різних 
спеціальностей! проживання та харчУвання. 
з/п від 15 000 Грн. дмитро 0732123889,0963844149

на дереВообробне підприємстВо В цех по-
трібні праціВники: майстер зміни, слюсар 
наладчик, Водій (грузоВого аВто), пило-
рамщик, карщик, торцоВщик, різноробочі. 
офіційне працеВлаштуВання, наВчання, 
поВернення коштіВ за проїзд. з/п Від 5500-
9000грн. 0989741551

•	 На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відповідальні	
працівники	вахта	15/15,	30/15.З/п	від	8500	грн	за	вахту.	
Оплата	щоденна.	Гарні	умови	для	іногородніх,	житло,	
харчування,	спец.одяг.	0973884655,0930205909

•	 На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відповідальні	
працівники,	вахта	15/15,	30/15.З/п	від	8500	грн	за	вахту.	
Оплата	щоденна.	Гарні	умови	для	іногородніх,	житло,	
харчування,	спец.одяг.	0973884655,0930205909

•	 На роботу	потрібен	кухар,	помічник	кухаря,	приби-
ральниця.	Повна	зайнятість.	Можливо	позмінно.	Кафе	
в	центрі	міста.	0734632563;0686106800,0631952728
,0432694

МонолитчикСварщик
КаменщикСпециалистпо устройствуж/б и промыш-ленных полов.

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

Потрібні - Охоронці

тел: 067-209-87-14
097-95-222-19

(чоловіки/жінки)

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

г/р різноманітний

Телефонуйте, передзвонимо.

050 431-19-19, 063 263-88-27, 096 229-51-66

Робота в Ужгороді
В'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВВ'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВ

   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

ВАХТОВИЙ МЕТОДВАХТОВИЙ МЕТОД

На роботу в м. Київ (ст.м. Політехнічний Інститут)

- Автомийники
- Шиномонтажники
З/п відрядна (ставка+%)

Житло надаємо!Житло надаємо!

ПОТРІБНІ

067 466 21 15

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

В пекарню с. Жердова Броварського р-ну порібен:

ÏÅÊÀÐ

063-864-05-37

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

Будівельній організації 
в м.києві необхідні:

тел.: (067) 236-21-68 (до 19-00) 

-муляри; -монолітники;
-монтажники 
  з/бет. конструкцій;
-різноробочі;
 Житлом забезпечуємо.

  В я з а л ь щ и ц ы
 на носочное производство
с  о б у ч е н и е м .

З/п по результатам собеседования.

Тел.: 098 22-59-000
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•	 Охоронник- 7000	грн.	за	місяць.	Вахтовий	метод	
роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.	До-
відки:	м.	Умань,	вул.	Незалежності,	83.	0678457965

охоронці (чолоВіки та жінки) на підприєм-
стВо прат росаВа. Вахта В м. біла церкВа. 
г/р- 15/15, 30/15. з/п Від 6300 грн/місяць. житло 
та спецодяг надаємо. проїзд компенсуємо. 
0679110959, 0503586564 Володимир Володи-
мироВич, 0502396115натальяВікторіВна

•	 Охоронці потрібні	київській	фірмі,	чол/жін.Вахта	
15/15,	21/7,	соцпакет,	з/п	своєчасна,	б/о	проживання.	
0676073773

•	 Польща, Чехія,	Німеччина,	Голандія-	90	днів	по	безвіз.	
Візи	180/360.	Веземо	до	місця	роботи.	Страхування.	
Повне	супроводження.	Ліц.	МСПУ-АВ585201-31.07.12.	
0954725280,0688318110VIBER

•	 Польща. Чехія.	Німеччина.	Буд-во.	М`ясокомбінати	
(птиця).	Прибирання.	Ресторани.	Водіі.	Візи	(шенген,	
робочі,	Воєводи).	0676705141

региональный предстаВитель для работы 
с людьми и документами. оформление до-
гоВороВ и услуг по териториальности. тре-
боВания: порядочность, отВетстВенность, 
пунктуальность, наличие офисного поме-
щения, оборудоВания 0957762877

• садовомУ центрУ в київській області по-
трібен різноробочий. зарплата  5700  Грн. 
0972312109,0503306480.

•	 Требуются сиделки	 по	 уходу	 за	 больными	 и	
престарелыми	 людьми	 на	 дому	 и	 в	 больнице.	
0660271662Татьяна

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

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

• швеи в одессУ. зарплата от 10 000 Грн. жи-
лье предоставляется. женский ассортимент. 
хорошие Условия. (097)2752334,(066)1699051

2. НеРухомість 
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• продам 2-х ком.кв., 4/5 этажей, 47м/28м/7м, 
житомирская обл., Г.бердичев. цена 529 101 
Грн. 0931169143

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., 9/9 этажей, 68м/45м/10м, 
Г.житомир, центр, Ул.ивана кочерГи. цена 1 061 
170 Грн. 0632026560

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

2.7. Продам будинки в місті 
• продам 2-х этажнУю часть дома, Г.житомир, 
р-н крошня, соколовский массив. цена 398 936 
Грн. 0973256470

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 1980-1989, доВбыш. дом 1987г. 
80кВ.м, сарай, колодец, газ, огорожен. хозя-
ин. цена 270.000 0977085708,0631116792

• продам 1-но этажный дом, полтавская 
обл.,  кременчУГский  р-н,  с.киндровка, 
Ул.котляревскоГо. цена 277 Грн. 0973837995

• продам 2-х этажный дом, житомирская обл. 
житомирський р-н, с.черемошное, Ул.южная. 
цена 265 957 Грн. 0688353575

2.11. Продам Ділянки в місті 
• сдам в арендУ земельный Участок 2 Га, чер-
нозем, окраина житомира (р-н химволокно). 
0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

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 на-
личии Все документы. Вторичное жилье. 
0977085708,0631116792

2.14. Продам Комерційна 

продається тимчасова архітектУрна фір-
ма - перехрестя котовськоГо/шелУшкова 
(м.ГрУшевськоГо/князів острозьких). вся 
інформація за тел.: 0635075836

2.16. Здам в оренду 
• здам або обміняю на квартирУ в місті, або про-
дам 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

• здам  в  орендУ  в  м.новоГрад-волинський 
приміщення, майже в центрі міста під комер-
цію. 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	в	робочому	стані,	можна	
нерозмитнений.	0687801123

•	 Автовикуп будь-яких	марок,	у	робочому	стані,	до	
2017р.	0988605070,	0678903718

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

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

1. Земельна ділянка кадастровий №1822081200:03:001:0470, пл. 0.1340 га, за 
адресою: Житомирський р-н, с. Вереси, бригада Смоківка, ділянка №242.Дата 
торгів: 25.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240509 (уцінено 
лот № 233580);

2. Житл. буд. заг.пл. 203.9 кв.м. та земельна ділянка кад.№1810136600:01:005:0012, 
пл. 0.0506 га, за адресою: м. Житомир, вул. Руданська,36.Дата торгів: 25.10.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240506 (уцінено лот № 233581);

3. Квартира заг. пл. 49.7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, 
вул. Військова,8 кв.37.Дата торгів: 25.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №240503 (уцінено лот № 233810);

4. Приміщення лазні заг.пл. 141.4 кв.м. та земельна ділянка пл. 0.0958 га, 
кад.№1822086800:02:001:0037, за адресою: Житомирський р-н, с. Станишівка, пров.
Парниковий, 7.Дата торгів: 25.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №240403;

5. Підвальне приміщення заг. пл. 323.8 кв.м., за адресою: м. Житомир, пров. 
Червоний, 45.Дата торгів: 25.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №240453;

6. Квартира заг. пл. 192,2 кв.м, жит. пл. 99,9 кв.м., за адресою: м.Житомир, вул. 
Корольова, 48-б, кв.49.Дата торгів: 25.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №240561;

7. Цілісний майновий комплекс комбінату, заг. пл. 111743,90 кв.м., за адре-
сою: м. Житомир, вул. Баранова, 125.Дата торгів: 26.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №240635;

8. 3-кімнатна квартира заг. пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м.Бердичів вул. Європейська, 110, кв.13 (1).Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №240973 (уцінено лот № 234171);

9. 3-кімнатна квартира, заг. пл. 62.27 м.кв., жилою пл. 44.8 м.кв., за адресою: 
м. Житомир, вул. Гагаріна,42, кв.7.Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №240971 (уцінено лот № 234173);

10. 3-кімнатна квартира заг.пл. 56.6 м.кв. за адресою: м. Житомир вул. Київ-
ська,28 кв.57.Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№240969 (уцінено лот № 234167);

11. 2-кімнатна квартира заг. пл. 66,3 м. кв., за адресою: м.Житомир, пр-т 
Миру, 3д, кв.40.Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №240967 (уцінено лот № 234371);

12. Комплекс, майстерня, майстерня, будинок тракториста, вбиральня, 
будинок арт. скважини, колодязь, башня Рожоновського, заг.пл. 950.0 кв.м, 
за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Турчинівка, вул. Житомирська, 
44а.Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240966 
(уцінено лот № 234211);

13.Н ежитлова будівля, соковий цех, заг. пл. 496,5 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна,1.Дата торгів: 27.10.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240956 (уцінено лот № 234299);

14. Магазин непродовольчих товарів заг. пл. 802.6 кв.м та земельна ділянка 
заг. пл. 0.0933га, кад. №1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 
17а.Дата торгів: 27.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №240944 
(уцінено лот № 234553);

15. Нежиле приміщення, заг.пл. 46,3 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Грушевського,17.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241295;

16. Квартира заг пл. 44.6 кв.м., що складає 41/100 житл. будинку, за адресою: 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Базарна, 8 кв.2.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №237107;

17. Квартира заг. пл. 69.60 кв.м, за адресою: м. Коростень, вул. 1-го Травня 37, 
кв.7.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №237572;

18. Нежиле приміщення магазину заг. пл. 65.3 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Щорса,2.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241284;

19. Нежиле приміщення, магазину, заг.пл. 30,2 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 2.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №241296;

20. Квартира, заг.пл. 46,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. К. Маркса, 65А, кв. 79.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №241462;

21. Нежитлова будівля, свинарник, літ. П-1, заг. пл. 1736,4 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, 1.Дата торгів: 
30.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №241298;

22. Нежиле приміщення, заг.пл. 229,9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Базарна,20.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №241297;

23. Нежиле приміщення, магазину, заг.пл. 65,1 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Київська,19б.Дата торгів: 30.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №241299.
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Викуп аВтомобіліВ будь-яких марок, В будь-
якому стані, після дтп, не розмитнені, про-
блемні. дорого. 0976484669,0635852350

куплю аВто Вітчизняного або зарубіжного 
ВиробництВа. можлиВо після дтп. шВидко 
та дорого. тел.: 067-745-98-77, 063-24-39-432, 
068-790-50-05

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, кре-
дитне, арестоВане, будь-якої марки. еВаку-
атор. шВидко. 0731617000,0976646575

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	 Комбайни зернозбиральні:	"Вольво",	"Клаас",	"Джон	
Дір",	"Массей-Фергюсон",	бурякозбиральні,	картоплез-
биральні,	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

комбайни картоплезбиральні "анна", прес-
підбирачі різних марок, трактори т-25, т-82, 
плуги оборотні, інша с/г техніка, польща. 
097)4742211,(097)4742272.

•	 Косарки, картоплекопачки,	сівалки,	грунтофрези,	
борони,	мінітрактори,	мотоблоки.	Запчастини.	Зер-
нодробарки,	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

•	 Саджалки, сівалки,	плуги,	грунтофрези,	боро-
ни,	 мінітрактори,	 мотоблоки.	 Запчастини.	 Зер-
нодробарки,	 траворізки.	 Доставка	 по	 Україні.	
(095)0465090,(096)0465090Сайт:agrokram.c

•	 Трактор "Джон-Дір-6910",	140к.с,	2000р.,	плуги	обо-
ротні	3-,4-,5-корпусні,	жатки	кукурудзи	4-,5-,6-рядні,	фре-
за	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 комбай-
нів, обприскУвачів, косарок, прес-підбирачів, 
картоплезбиральних комбайнів, картоплеса-
джалок, 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

•	 Запчастини на	ВАЗ	(2110,	Пріора,	Нива),	Ланос,	Га-
зель,	УАЗ	(Патріот,	Хантер,	Буханець),	ЗІЛ,	Камаз,	МАЗ,	
КРАЗ,	ТАТА,	Богдан,	Еталон.	В	наявності	все.	Форма	
оплати	будь-яка.	Доставка	по	Україні.	(068)6245585

•	 Запчастини на	китайські	авто:	Chery,	Geely,	Byd,	Great	
wall,	Lifan,	Sma,	Chana	benni,	Dadi,	Dong	feng,	Foton,	Jac,	
Faw.	Нал	/	безнал.	Доставка	по	Україні.	(098)1578200

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. буДматеРіали 
4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 
•	 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, дро-
ва, землю, ГлинУ, переГной, подшивка. до-
ставка стройматериалов, вывоз мУсора. 
0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

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

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

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

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

4.25. буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

пп фонтан: буріння, ремонт, тампонаж 
сВердлоВин на Воду, монтаж насосного 
обладнання. 0677855628,0677723483

6. ПослуГи 
6.13. Ремонт техніки 

ремонт холодильникіВ, заміна комплекту-
ючих, запраВка. якість, гарантія. Виїзд по 
області. 0975107907,0932929225

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

інформація про роботУ в ізраілі. хороші Умо-
ви та високі заробітні плати. деталі за тел. 
0979481616

куплю холодильне та технологічне облад-
нання. 0966552655,0672658658

поВерну успіх і удачу В житті, допомога на 
Відстані у проблемах сім`ї, бізнесу, кар`єри, 
кохання, самотності. 0683706105,0732232983

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

позика з мінімальним пакетом до-
кументіВ. працюємо з усією україною. 
0505730709,0677192830

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

8. РіЗНе 
8.7. Насіння, с/г продукція. 

Продам 
•	 Куплю відходи	соняшника	та	льону	(прілий,	битий,	
вологий),	фузу-осад	олії.	Продам	макуху	соняшника,	
піллети	паливні.	(050)3233274,Андрій

•	 Продам саджанці	морозостіких,	самозапильних	ківі,	
інжиру,	хурми.	Саджанці	черенковані,	вирощені	в	кон-
тейнерах.	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 маши-
ни, плити, телевізори, компютери, моніто-
ри та іншУ побУтовУ та компютернУ тех-
нікУ. старУ або не працюючУ. самовивіз. 
0634792504,0677035457,449131

8.17. Контакти. Повiдомлення, 
прохання 

житомир. срочно. в р-не восточная - киев-
ская 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

8.23. інше. Продам 
•	 Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-
сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробничі,	
побутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	Буферні	ємкості.	
Виробництво,	реалізація.	Монтаж	опалювальних	систем.	
0666008784,0680450764

• продам цибУлини сортових тюльпанів. сУ-
міш 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

•	 Стабилизатори напруги	семісторні!	Укр.вир.	Профес.
комплексний	захист.	Гарантія-3р.Сайт:	stabilizator.dp.ua,	
0674928371,0501011184

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

каталізатори Всіх ВидіВ, ВжиВані або Відпра-
цьоВані, цілі і на Вагу, різних марок. фахоВа 
оцінка за хВилину часу. купуємо дорого 
0672659482, 0500719557

                      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. 

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

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

Вадим
В’ячеславович

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Житомирської 
обласної ради має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарним джерелом,  яке розташоване на за адресою: м. Житомир, 
вул. Комерційна, 2. Основна діяльність – оптова торгівля фармацевтичними товара-
ми. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються  при роботі 
котлу, що працює на природному газу. Перелік видів забруднюючих речовин, які 
викидаються в атмосферне повітря стаціонарним джерелом в кількості, т/рік:сполуки 
азоту – 0,331; вуглецю оксид – 0,056; ртуть та її сполуки – 3Е-08, метан – 0,003. Як ви-
явив розрахунок забруднення атмосферного повітря-концентрації забруднюючих 
речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим 
речовинам, на всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів від всіх джерел 
викидів пропонується прийняти як нормативні. Обгрунтовуючі матеріали для 
отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології 
та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські органі-
зації та окремі громадяни із зауваженнями  можуть звертатись до  місцевих органів 
влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті за 
адресою: м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Із пропо-
зиціями звертатись до керівництва КУ «База спеціального медичного постачання» 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 2. Розробник 
обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.

•	Куп. Баббіт	Б-16,-83	(чушка,	лом);	припой	

ПОС-30,-40,-61;	олово.	Термін.	б-якому	ви-

гляді,	кількості.	Офіс-Кривий	Ріг	0963409983

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	так-

же	другую	филателистическую	продук-

цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	

0637610940,0506389475

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	

хромові,	бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	

зуби	кашалоту,	бівень,	сервізи,	картини.	

0683345254

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	

твердих	та	м'яких	порід	деревини	0981554242

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	

"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	

або	пакети	0981554242
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН 
Мирний і гарний 

період, але розслаблю-
ватися не варто. Близькі 

люди й керівництво підтриму-
ватимуть вас, друзі й колеги не 
підведуть. 

ТЕЛЕЦЬ 
Успішно впораєтесь 

з проблемами. Ваша на-
полегливість і увага до деталей 
допоможуть досягти бажаного. 

БЛИЗНЮКИ 
Сміливо втілюйте 

в життя свої задуми і 
плани, але при цьому 

бажано підстрахуватися й за-
ручитися підтримкою колег та 
впливових осіб. 

РАК 
Цього тижня си-

туація зміниться і до-
зволить зробити по-

мітний ривок у діловій кар'єрі. 
Але не варто метушитися і бра-
тися за кілька важливих справ 
одночасно.

ЛЕВ 
Зараз краще плисти 

за течією, можливо, до-
ведеться у чомусь трохи посту-
питися. Якщо хтось у вашому 
оточенні потребує допомоги, 
постарайтесь не відмовити.

ДІВА 
Напружений тиж-

день, доведеться добре 
потрудитися. І все ж не 

звалюйте всі турботи на себе, 
зверніться по допомогу до друзів 
або близьких людей. 

ТЕРЕЗИ 
 Зможете вирішити 

багато термінових за-
вдань з неабиякою лег-

кістю. А для цього не приймайте 
швидких рішень, обмірковуйте 
все по десять разів. 

СКОРПІОН 
Сприятливий період 

для детального обмірко-
вування майбутніх справ. На ро-
боті продовжуйте активно діяти 
та домагатися своїх цілей. 

СТРІЛЕЦЬ 
У своїх рішеннях ви-

явіть хоч якусь обачність 
і далекоглядність, адже від цього 
може залежати подальший роз-
виток подій на роботі, у навчанні 
та сім'ї. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня варто 

на повну потужність 
включити свою інтуїцію й роз-
судливість, щоб не потрапити у 
неприємну ситуацію. 

ВОДОЛІЙ 
Ймовірно, доведеть-

ся вибирати: вирішува-
ти проблеми, ламаючи 

себе через коліно, або припинити 
спроби й перечекати, доки труд-
нощі не закінчаться самі собою. 

РИБИ 
Чим менше будете 

зациклюватися на влас-
них переживаннях та своїй ви-
годі, тим кращими виявляться 
результати. У вихідні можливі 
певні проблеми зі спілкуванням.

●● Задовго до того, як на Землі 
з'явилися дерева, на нашій з вами 
планеті росли гігантські гриби.

●●  Існує їстівний гриб, що 
росте в дикій природі, який за 
смаком нагадує м'ясо смаженої 
курки. Називається цей гриб 
«трутовик с ірчано-жовтий» 
(Laetiporus sulphureus).

●●  Гриб «мухомор» містить 
психотропні хімічні речовини, які 
викликають у людини макропсію. 
При цьому людині буде здавати-
ся, що деякі об'єкти навколо неї 
виглядають меншими або біль-
шими, ніж це є насправді.

●●  У 2004 році китайські вчені 
провели дослідження, за резуль-

татами якого вони з'ясували, що 
вживання грибів разом із зеле-
ним чаєм на 90% знижує ризик 
розвитку раку молочної залози.

●●  Гриби за своїм складом 
більше схожі з представниками 
фауни, ніж флори.

●●  У деяких країнах узаконено 
продаж галюциногенних грибів.

●●  Деякі види грибів мають 
властивість «розчинятися», тому 
їх необхідно з'їдати протягом де-
кількох годин після збору.

●●  Гриби використовують не 
тільки в якості продуктів хар-
чування, а й при приготуванні 
медикаментів. 

●●  Гриб є дуже поживною 

їжею. Деякі види можуть бути 
хорошим джерелом вітаміну B 
поряд з необхідними мінералами, 
такими як мідь і калій. У той же 
час в них міститься лише мала 
частка жирів, солей і вуглеводів. 
Гриби «портобелло» містять біль-
ше калію, ніж банани.

●●  До винаходу синтетичних 
барвників гриби використовува-
ли для фарбування вовни та ін-
ших натуральних волокон. Вони 
здатні виробляти сильні, яскраві 
кольори.

●●  Олені - практично єдиний 
вид тварин, який свій харчовий 
раціон «розбавляє» галюцино-
генними грибами.

цікаві факти про гриби

Р



Припутні
Жанр: драма, комедія
Невдаха в амурних стосунках, шану-

вальник-початківець класичної музики 
та трішки поліглот Юра вирішує, що 
треба дещо змінити в своєму житті. 
Сподіваючись продовжити знайомство 
з чарівною Свєткою в коротеньких 
шортиках, «таксист за покликанням» 
Юра отримує в бонус її мати та кида-
ється в мандрівку до Припутніх, де не 
«ловить» мобільний зв'язок, живуть по-
українськи, розмовляють по-народному 
та діють не думаючи.

американський вбивця
Жанр: бойовик, трилер
Мітч Репп – таємний найманець ЦРУ. 

Коли він був ще зовсім маленьким, його 
батьки загинули в автокатастрофі. І ось 
зовсім недавно терористи вбили дівчину 
Реппа прямо на його очах. Заступник Ди-
ректора ЦРУ відправляє морально розчав-
леного хлопця для підготовки до ветерана 
Холодної війни Стена Херлі. Він дає їм 
разом розслідувати серію випадкових атак 
на цивільні й військові об'єкти. Але вони 
знаходять тонку нитку, яка з'єднує всі ці 
жорстокі напади. Так почнеться їх спільна 
місія з турецьким агентом Аннікою.

Lego. ніндзяго Фільм
Жанр: мультфільм, бойовик
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 ніндзя-
воїнами, яких зібрав розумний і веселий 
старий майстер Ву. У цей час Найгірший 
Хлопець на Землі, як назвав себе Гарма-
дон, починає знищувати місто. Виявляєть-
ся, що Ллойд – син диктатора. Буде епічна 
битва сина проти батька, роботів, драконів 
і неймовірних воїнів.

кінгсман: Золоте кільце
Жанр: бойовик, комедія
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.

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


