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ЗМІНИ ЛИПНЯ: 
медреформа, 
монетизація, 
заокруглення 
в чеках

с. 10с. 2

вул. П. Болбочана, 58

Напій «Pepsi» 2 лНапій «Pepsi» 2 л

5019

Морозиво
«Пролісок» Лісові ягоди

60 г, ТМ «Рудь»

Морозиво
«Пролісок» Лісові ягоди

60 г, ТМ «Рудь»

903

Кілька чорноморська
нерозібрана у т/с 230 г

ТМ «Аквамир»

Кілька чорноморська
нерозібрана у т/с 230 г

ТМ «Аквамир»

807

Нектар «Ябл.-виногр.»
(білий),  «Персик» 0,95 л,

ТМ «Садочок»

Нектар «Ябл.-виногр.»
(білий),  «Персик» 0,95 л,

ТМ «Садочок»

7014

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(4,35 грн за рулон
при купівлі 1упаковки – 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(4,35 грн за рулон
при купівлі 1упаковки – 48 шт.)

354

Мережа громадських  
вбиралень: нездійсненна  
необхідність містян

Через начальника САД  
Геннадія Савченка Житомирщина  
залишиться без грошей на дороги

с. 6

www.fielmann.uawww.fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Аліна Бойко

Через чергові пла-
нові ремонтні роботи 
КП «Житомирводо-
канал» житомиряни 
будуть відключені 
від води з 23-ї години 
5 липня до 11-ї ранку 
7 липня.

А вже 8 липня відбудеться хло-
рування води. Про це повідомляє 
на своїй офіційній сторінці «Жи-
томирводоканал».

«5 липня з 23 години до 11 годи-
ни 7 липня 2018 року буде припине-
но водопостачання міста. Крім цьо-
го, з 8 по 9 липня буде проведено 
хлорування мереж, метою якого є 
знезараження трубопроводів, тому 
воду можливо буде використовува-
ти винятково для технічних потреб. 
З 10 липня вода буде придатною 
і для харчових потреб», – поінфор-
мував водоканал.

За словами фахівців «Жито-
мирводоканалу», відключення 
заплановане у зв'язку із заміною 
резервуарів на підприємстві. Це 
просто необхідна процедура, на-
голошують у водоканалі: «Зупинка 
спрямована на заміну засувок ве-
ликого діаметра, що дасть можли-
вість у подальшому локалізовувати 

ділянки аварій без зупинок водо-
постачання всього міста».

На думку житомирян, не може 
велике європейське місто кожен рік 
за планом бути без води по дві-три 
доби. Саме тому, на сайті Жито-
мирської міськради оприлюднено 
петицію з наступними вимогами:

1. Негайна відставка керівни-
цтва житомирського водоканалу 
та суворе попередження меру 
міста Житомира.

2. Заборона планового відклю-
чення водопостачання більше, ніж 
на одну ніч.

3. Звернення до уряду України 
про допомогу в організаційному 
та фінансовому забезпеченні на-
лагодження нормального водопос-
тачання міста Житомира.

4. Закриття всіх проектів (бю-
джет участі та інших), які не є жит-
тєнеобхідними, до забезпечення 
надійного водопостачання міста 
Житомира з повним резервуванням 
всіх головних систем та магістралей.

Якщо колективне звернення 
отримає на свою підтримку 250 
підписів, його розгляд здійснювати-
меться невідкладно, але не пізніше 
десяти робочих днів з дня опри-
люднення інформації про початок 
її розгляду. На сьогодні петицію 
підтримало 176 житомирян, що ста-
новить 70% від необхідної кількості.

Нагадаємо, водоканал планував 
заміну засувок з призупиненням водо-
постачання 22–24 червня, але його від-
мінили у зв̀язку з проханням батьків 
житомирських випускників.

Житомирська об-
ласть має всі шанси 
залишитися без гро-
шей на ремонт доріг 
державного значення, 
а отже, і без самих 
доріг.

Про це повідомив на своїй 
сторінці у соцмережі Фейсбук 
3 липня народний депутат від 
Житомирщини Павло Дзюблик.

«Вчора, під час зустрічі з міні-
стром інфраструктури Volodymyr 
Omelyan, дізнався, що уряд готує 
постанову щодо перерозподілу 
коштів дорожнього фонду між 
областями України.

За даними Укравтодора, Жито-
мирщина впевнено посідає одне 
з останніх місць. Отож, на радість 
автомобілістів з інших областей, 
Житомирщина втратить кошти 
на проведення ремонтів доріг 
державного значення.

Давайте разом подякуємо за 
це начальнику Служби автомо-
більних доріг Геннадію Савчен-
ку», – написав Павло Дзюблик.

На розширеній нараді з від-
новлення автодоріг міністр інф-
раструктури Володимир Омелян 
зробив зауваження з приводу неви-
користання цільових коштів рядом 

областей, зокрема і Житомирською: 
«Житомирська, Київська, Микола-
ївська та Полтавська області навіть 
не погодили переліки об’єктів, які 
вони планують відремонтувати за 
кошти митного експерименту. На-
віщо ми билися за кожну гривню 
на дороги, якщо місцева влада цим 
не користується?»

Користувачі Фейсбуку активно 
поширюють і коментують пост 
нардепа Павла Дзюблика.

«Шкода, що чиновники по на-
ших дорогах не їздять: ще у само-
му Житомирі та передмісті хоч 
більш-менш, а на окраїнах області, 
як-от у нас, на Народиччині, це ж 

саме жахіття!» – коментує під до-
писом нардепа Лідія Бученко.

«Треба не ями вивчати, 
а об`єднати зусилля, і громадська 
кара повинна бути невідворотня. 
Якщо ми будемо надіятись на те, 
що хтось прочитає наші дописи 
і перестане красти, то вони не чи-
тають те, що ми пишемо.А коли 
вийде 10000 громадян, це зовсім 
інший кампот», – написав Олег 
Колесников.

Нагадаємо, активні жителі об-
ласті вже неодноразово влаштову-
вали акції, вимагаючи звільнення 
керівника САД у Житомирській 
області Геннадія Савченка.

Алла Герман

У понеділок, 2 лип-
ня, на вулиці Промис-
ловій почали їздити 
тролейбуси.

Відтепер вулиця Промисло-
ва офіційно має тролейбусне 
сполучення. Про це 2 липня на 
своїй сторінці у Фейсбук написав 
заступник міського голови з тран-
спортних питань Дмитро Ткачук.

У коментарі журналістам «20 
хвилин» Дмитро Ткачук повідо-
мив, що перші тролейбуси з па-
сажирами почали свою роботу 
з шостої ранку.

«У даному напрямку спрямо-
вано два тролейбусні маршрути – 
7а та 10. Це існуючі маршрути, але 
продовжені до Промислової. Один 
їздив до ЗОКу, інший – до Хімво-
локна. У зв'язку з продовженням 
даних маршрутів на них було 
збільшено кількість рухомого 
складу. Зараз на лінії сім та вісім 

тролейбусів відповідно, у зв̀ язку 
з чим змінено розклади руху да-
них маршрутів. З розкладом руху 
можна ознайомитися на зупинках 
вулиці Промислової, а також в ін-
тернеті. Окрім цього, свою роботу 
розпочинає нічний маршрут Н7 
«площа Перемоги – Промисло-
ва», – розповів Дмитро Ткачук.

У Житомирі на 
Промисловій запустили 
нову тролейбусну лінію 

Через начальника САД 
Геннадія Савченка 
Житомирщина залишиться 
без грошей на дороги

Житомир  
знову без води:  
на більш ніж дві 
доби місто буде 
відключене від 
водопостачання

 На фото: начальник САД у Житомирській області Геннадій Савченко
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У Житомирі стартував прийом 
документів для оформлення 
картки житомирянина

Управління освіти міста:  
чи чекати кадрових перестановок

Алла Герман

Метою створення 
карти житомиряни-
на є надання жите-
лям міста зручного 
та універсального 
інструменту для 
отримання послуг. 
І головне –забезпе-
чення обліку про-
їзду в громадському 
транспорті.

Наразі у Житомирі діє два 
опорних пункти прийому заяв. 
І вже є перша сотня людей, яка 
подала документи. Про це під 
час брифінгу з журналістами 
повідомив заступник міського 
голови Дмитро Ткачук.

«Основне відділення роз-
ташоване в приміщенні Коро-
льовської районної ради, також 
є пункт обробки документів 
у готелі «Житомир». Нада-
лі кількість таких точок буде 
зростати. На черзі – Богунська 
районна рада. Все робимо по-
ступово, щоб не створювати 
зайвого ажіотажу. Зараз пра-
цівники банку аналізують три-
валість обробки однієї заявки, 

наявність людей у базі та інші 
технічні моменти. Але осно-
вна інформація доволі про-
ста: люди звертаються зі своїм 
паспортом, ідентифікаційним 
кодом та посвідченням, яке 
підтверджує право на пільги, 
замовляючи виготовлення карт-
ки», – розповів Дмитро Ткачук.

Перші картки планують 
видавати людям через місяць 
після того, як збереться відпо-
відна кількість, а саме близько 
кількох тисяч заявок.

«Отримувати картки люди 
будуть в зручних для них від-

діленнях банку. Ознайомитися 
з ними вони зможуть одразу 
при подачі документів. На сьо-
годні ми очікуємо, що буде ви-
дано близько 50 тисяч карт для 
людей пільгових категорій. 
А також для всіх бажаючих 
житомирян, які мають намір 
оформити цю карту, але вже 
на звичайній основі, як бан-
ківська картка. Крім того, для 
людей, які працюють у Жи-
томирі, буде випущена така 
картка в рамках зарплатного 
проекту безкоштовно», – зазна-
чив Дмитро Григорович.

Вартість випуску картки 
становить близько 100 гри-
вень; для пільгових категорій, 
що зазначені в рішенні міської 
ради, вона видаватиметься без-
коштовно.

Картка житомирянина – 
це ключ до якісних 
муніципальних послуг:

• проїзд у транспорті
• соціальні виплати
• банківські послуги
• знижки в магазинах
• медичне обслуговування
• освітні послуги
• комунальні платежі
• тощо.

Для отримання картки 
житомирянина потрібно 
подати відповідну заяву  
та наступні документи:

• Паспорт та ІПН (ідентифі-
каційний код)

• Копію реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податків (крім фізичних 
осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника 
податків та офіційно повідо-
мили про це відповідальний 
контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті).

• Документ, що підтверджує 

реєстрацію місця проживання 
у м. Житомирі, та/або копію до-
відки про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи, 
що підтверджує проживання 
в м. Житомирі, з пред'явленням 
оригіналів.

• Кольорову фотографію 
(3х4 або 4х6) у разі відсутності 
такої у документах, що посвід-
чують особу.

• Для пільгової категорії – 
пільгове посвідчення;

• Для працевлаштованих 
у м. Житомирі – довідку з місця 
роботи.

• Для студентів навчальних 
закладів м. Житомира – студент-
ський квиток або довідку з на-
вчального закладу.

Наразі діють такі 
точки видачі картки:

1. Корольовська районна 
рада (майдан Польовий 8, 2-й 
поверх, у будні дні з 9:00 до 
17:00).

2. Готель «Житомир» (май-
дан Перемоги, 6, у будні з 9:00 
до 17:00).

Додамо, кількість поїздок 
для громадян пільгових кате-
горій, яка затверджена на рівні 
Кабміну, становить 30. Втім, для 
деяких пільговиків ця цифра 
буде більшою, встановлювати-
меться вона на сесії Житомир-
ської міської ради.

Анастасія Ліберман

Реорганізацію та 
кадрові зміни управ-
ління освіти місцеві 
чиновники перекла-
дають на плечі один 
одного.

Догани, пояснювальні та сотні 
протоколів продемонструвала за-
галу комісія, що вивчала роботу 
управління освіти зсередини. 
Після цього на сайті міськради 
з̀явився проект рішення лише про 

перейменування. Згідно із ним, 
управління освіти перейменують 
в департамент, значно розширив-
ши повноваження.

«З метою вдосконалення сис-
теми управління освітою міста та 
задля подальшої реалізації освіт-
ньої реформи в місті, керуючись 
Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про загальну 
середню освіту», Законом України 
«Про дошкільну освіту», Законом 
України «Про позашкільну осві-
ту», Законом України «Про про-
фесійно-технічну освіту», «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні», міська рада вирішила пере-
йменувати «Управління освіти 
Житомирської міської ради» на 

«Департамент освіти Житомир-
ської міської ради». Затвердити 
Положення про департамент 
освіти Житомирської міської ради 
у новій редакції згідно з додат-
ком», – зазначається у документі.

Вже за два тижні потому на 
сайті мерії оприлюднили новий 
документ. У ньому мова йде про 
реорганізацію управління освіти. 
Цей документ фактично схожий 
з попереднім, проте у ньому до-
дали інформацію про ліквідацію 
науково-медичного центру управ-
ління міськради.

Журналісти «20 хвилин» поці-
кавились у профільного заступни-
ка міського голови Вікторії Крас-
нопір про деталі реорганізації 

управління освіти та яким чином 
все ж таки вона відбуватиметься.

«Ми маємо два рішення: про 
перейменування та реорганізацію 
управління. Чи це будуть ради-
кальні кадрові зміни, я не знаю, 
проте у положенні про департа-
мент, викладеному на сайті місь-
кради, зазначено, що директор 
призначається міським головою на 
підставі конкурсного відбору або 
за іншою процедурою, передбаче-
ною чинним законодавством», – за-
значає Вікторія Краснопір.

Якщо ж говорити про реальні 
кадрові зміни управління освіти, 
то Житомирський міський голо-
ва Сергій Сухомлин під час од-
ного з брифінгів розповів: «При 

реорганізації в департамент буде 
конкурсна основа. І всім пре-
тендентам на ті посади, які там 
будуть, потрібно буде пройти 
конкурс. Я думаю, що конкурсна 
комісія буде враховувати так само 
результати роботи та протокол 
комісії. Тобто якщо буде зміна ке-
рівництва – лише через конкурс на 
посаду директора».

Нині сезон відпусток та кані-
кул, тож місцеві освітяни і надалі 
продовжують свою роботу у зви-
чайному режимі і, мабуть, вже 
складають фаховий план щодо 
нового навчального року. Та на 
чию користь вирішиться питан-
ня з Житомирським управлінням 
освіти – питання часу.
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Про боротьбу  
з корупцією 

Останніми роками боротьба 
з корупцією в нашій країні є од-
нією з найголовніших тем. Фак-
тично про корупцію та боротьбу 
з нею говорять усі: політики, жур-
налісти, громадські діячі. Але, на 
превеликий жаль, більшість цих 
розмов закінчуються розмовами, 
і це жодним чином не впливає на 
якість та рівень життя в країні.

Рівень корупції в нашій державі 
дійсно високий, можливо, найви-
щий у Європі. Але в гонитві за по-
літичними рейтингами та красиви-
ми заголовками країна опинилася 
в «антикорупційному популізмі». 
Людям ніхто не каже, що навіть 
якщо корупція зникне, рівень жит-
тя суттєво не покращиться. Коруп-
ція у нашій державі була завжди 
(при усіх президентах та урядах). 
Можливо, раніше схеми не були 
такими відвертими та цинічними, 
можливо, про це не говорилося 
кожного дня в новинах, не було 
антикорупціонерів та журналістів-
розслідувачів. Але корупція була, є 
і, скоріше за все, у найближчі роки 
викорінити її з нашого суспільства 
не вдасться.

Попри те, що корупція була 
в нас завжди, економіка та під-
приємництво в країні зростали та 
розвивалися. При корупції у 2000-
х (тоді ї ї було не менше, просто 
про це не говорили) ВВП країни 
в доларовому еквіваленті зрос-
тав щороку в середньому на 30%, 
і це тривало протягом 6 років. За 
темпами росту економіка України 
росла швидше, ніж у Китаї. Після 
падіння ВВП України у 2014–2015 
роках на 50% суспільство чоти-
ри роки спостерігає за гучними 
театральними шоу по затримці 
корупціонерів та хабарників, які 
не отримують жодних вироків та 
реальних покарань.

Поки основним трендом в кра-
їні буде боротьба з корупцією та 
існуватимуть професійні «анти-
корупціонери», до того часу си-
туація в країні не зміниться. Так, 
корупція – це зло, і її не повинно 
існувати. Але більшість проблем 
у нас пов’язані з економікою, а не 
корупцією. Загрози від того, що 
в цій країні не залишиться кому 
працювати, більші, ніж загрози ко-
рупції. Хоча все це складові одного 
цілого і пов’язані між собою речі. 
Саме економічні питання мають 
бути номером один на порядку 
денному країни, а не розмови про 
корупцію.

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

Активісти зафіксували незаконний 
факт видобування піску  
під виглядом поглиблення водойми

Місце незаконного 
видобування піску 
виявили представни-
ки громадських орга-
нізацій.

Вранці 28 червня представни-
ки громадських організацій "По-
ліський щит" і "Буран" побували 
на місці поглиблення водойми 
поблизу с. Тарасівка Станишів-
ської ОТГ і виявили, що насправді 

там ведеться незаконне видобу-
вання піску.

Про це повідомляє на сво-
їй сторінці у Фейсбук активіст 
Богдан Григорович. "Причиною 
візиту стала інформація про 
те, що там працює техніка, яка 
раніше працювала на незакон-
ній відкритій гірничій розробці 
у Стрижівці та належить ВКП 
"Проспект". Під видом "чистки та 
поглиблення водойми" Михайло 
Пухтаєвич вимиває пісок, а по-
тім продає кінцевому споживачу, 

вчергове – без жодних сплат до 
бюджету. Цікаво, а керівництво 
Станишівської ОТГ знає про 
такі цікаві оборудки Михайла? 
Наскільки нам відомо, техніку 
ВКП "Проспект", яка працювала 
у Стрижівці, судовим рішенням 
було арештовано та вилучено. 
Згодом цю техніку було переда-
но під відповідальне зберігання 
стороні, у якої її було вилучено. 
Тобто екскаватори, земельні 
снаряди, вантажні автомобілі, 
які були раніше вилучені, пови-

нні знаходитися у відповідному 
місці, яке попередньо визначено, 
а не працювати на чужій терито-
рії. Нам дуже цікаво, а власник 
водойми знає про такі "тонкощі"? 
Чи знову Михайло всіх хоче об-
вести навколо пальця?", – написав 
Богдан Григорович.

Подробиці візиту представ-
ники громадських організацій 
зняли на відео, а про побачене 
повідомили керівництво Жи-
томирського районного відділу 
поліції.

Стартувала реєстрація  
електронних кабінетів вступників

Ольга Сідлецька

У понеділок, 2 лип-
ня, почалася реє-
страція електронних 
кабінетів вступників.

Як повідомляють у МОН, за-
реєструвати електронний кабінет 
можна буде до18-ї години 25 лип-
ня. З 12 липня через кабінети 
можна буде подавати заяви на 
вступ до вишів, прийом яких три-
ватиме до 18-ї години 26 липня.

Цього року заяви в електро-
нній формі мають подавати 
вступники на бакалавра, магістра 
медичного, фармацевтичного, 
ветеринарного спрямування, 
а також молодшого спеціаліста 
на базі 11 класів.

Як зареєструватися: коротка 
інструкція

1.  Д л я  р е єс т ра ц і ї  по -
трібно зайти на  с торінк у 
https://ez.osvitavsim.org.ua/ та 
вказати таку інформацію:

2. Адреса електронної по-
шти – вона буде логіном для входу 
в кабінет.

3. Пароль та підтвердження 
паролю – не менше 6 символів 
(обов’язково запам’ятайте пароль).

4. Дані сертифікату ЗНО: но-
мер (7 цифр), пін-код (4 цифри) 
та рік отримання.

5. Дані атестата про повну 
загальну середню освіту: серія 
(2 літери), номер (8 цифр), серед-
ній бал.

Важливо: всі електронні кабі-
нети, створені у 2016–2017 роках, 
видалені. Тож якщо вступник 
раніше вже реєстрував кабінет, 
але цього року планує вступати 

знову, то йому потрібно заново 
пройти процедуру реєстрації. 
У МОН наголошують, що крім 
того з системи були видалені всі 
тестові кабінети, які створювали-
ся 25 і 26 червня.

Цьогоріч абітурієнт має само-
стійно розраховувати середній 
бал атестата. Він обчислюється за 
12-бальною шкалою з округлен-
ням до десятих частин. У МОН 

повідомляють: для допомоги на 
сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/ 
доступний калькулятор для роз-
рахунку бала. Він автоматично 
обчислює бал –  вступникові 
лише потрібно внести до нього 
всі оцінки з додатку до атестата: 
інваріантна частина, варіативна 
частина, державна підсумкова 
атестація. Предмети, за якими 
зроблено запис «звільнений(а)», 
у загальну кількість не врахо-
вуються.

«Якщо в додатку до атеста-
та зазначений середній бал, то 
обов’язково потрібно перевірити, 
чи за правильною методикою він 
обчислений, тобто чи всі оцінки 
враховані. Якщо за неправиль-
ною, то вступнику потрібно 
самостійно порахувати бал за 
правильною методикою і за-
значити його під час реєстрації. 
Середній бал можна вказувати як 
через крапку, так і через кому», – 
інформують у МОН.

У випадку, коли вступник 
в особистому електронному ка-
бінеті вказав помилкові дані, їх 
можна самостійно виправити, але 
тільки до подання першої заяви. 
Перевірятимуть правильність 
обчислення бала приймальні 
комісії вишів.

У разі виникнення проблем 
з реєстрацією електронних ка-
бінетів, вступники можуть звер-
нутися на пошту ez@inforesurs.
gov.ua, надіславши повідомлення 
за формою:

• ПІБ (повністю),
• дата народження,
• номер і рік сертифіката,
• номер атестата,
• стислий опис проблеми,
• контактний телефон.
Нагадуємо, що з 25 червня 

для вступників працюють гарячі 
телефонні лінії.

ВАЖЛИВО: 
використовуйте 
пошту, до якої ма-
єте доступ та яка 
не заборонена на 
території України
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8 правил в одежде, 
которые нужно 
прочитать 
и запомнить!   

Одежда – очень важная часть на-
шего образа. Любой недостаток мо-
жет быть замечен, особенно, когда 
вы собираетесь встретить кого-то 
в первый раз.

1. Средняя пуговица на пиджа-
ке всегда должна быть застегнута. 
Верхняя зависит от вашего настрое-
ния. Нижняя пуговица всегда долж-
на быть расстегнута.

2. Когда вы носите рубашку или 
блузку, вы можете расстегнуть ее не 
более, чем на две пуговицы!

3. Носите только те серьги, кото-
рые соответствуют вашему браслету, 
или ожерелье, которое хорошо со-
четается с вашим кольцом. 3 или 
4 вещи в одном образе – слишком 
много; это правило, не требующее 
доказательств.

4. Выбирайте или укороченную 
юбку, или декольте. Оба варианта 
вместе смотрятся вульгарно.

5. Ваша офисная рубашка не 
должна быть глубже, чем 4" от ва-
шей ключицы.

6. Если вы заправили рубашку, 
вы обязаны одеть ремень.

7. Не носите слишком много 
рисунка. Вы можете носить 2 раз-
личных рисунка одного цвета или 2 
координирующих рисунка разных 
размеров.

Слишком разрисованные ткани 
вы можете одевать на пляж!

8. Офисная блузка без рукавов 
должна закрывать ваши плечи. 
Офисный дресс-код не допускает 
оголенные плечи! Запомнить раз 
и навсегда!

Илона Колодий 
@gloria_beauty_ 

КОЛОНКАЗ 1 вересня пішохідні зони 
проектуватимуть з урахуванням 
потреб людей з інвалідністю

Поповнити е-квиток 
у Житомирі  
тепер можна  
через термінали  
та інтернет

Cуд відпустив з-під 
варти підозрюваного 
у держзраді блогера 
Муравицького  
під домашній арешт

В Україні оновлю-
ють державні буді-
вельні норми, що 
стосуються проек-
тування пішохідних 
зон.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України оновлює державні буді-
вельні норми, зокрема вводить 
обов’язкове проектування пішо-
хідних зон на вулицях і дорогах 
із врахуванням потреб людей 
з інвалідністю та інших мало-
мобільних груп населення. Від-
повідна норма міститься у но-
вих ДБН В.2.3–5:2018 «Вулиці 
і дороги населених пунктів», які 
набувають чинності з 1 вересня 
2018 року.

Про це повідомив заступник 
міністра регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України Лев Парцхаладзе.

«Ми маємо створити без-
печний та комфортний про-
стір для всіх, тому в нових ДБН 
щодо вулиць і доріг передбачи-
ли обов’язкове проектування 
пішохідних зон з урахуванням 
потреб людей з інвалідністю. 
Це необхідні вимоги для ство-
рення реального безбар’єрного 
простору в Україні, і вони всту-
плять в силу вже з вересня 
цього року. Наприклад, якщо 
пішохідний перехід різнорів-
невий, то обов’язково потрібно 
облаштовувати пандуси або 
ліфти, регульовані пішохідні 
переходи зі світлофорами по-
винні мати звукові сигнали 
тощо», – сказав він.

Згідно з новими ДБН, вла-

штування пішохідних переходів 
необхідно здійснювати з ураху-
ванням забезпечення доступ-
ності для маломобільних груп 
населення, зокрема:

• застосування на межі 
тротуару або пішохідної до-
ріжки з пішохідним переходом 
пандусів чи виконання всього 
пішохідного переходу на одно-
му рівні з тротуаром чи про-
їжджою частиною;

• облаштування регульо-
ваних пішохідних переходів 
спеціальними звуковими сиг-
налами;

• пониження бордюру до 
рівня проїжджої частини на 
підвищених острівцях безпеки 
чи наземних пішохідних пере-
ходах;

• облаштування різнорів-
невих пішохідних переходів 
ліфтами або пандусами.

ДБН В.2.3–5:2018 «Вулиці 

і дороги населених пунктів» 
розроблені на заміну анало-
гічних ДБН 2001 року.

Нагадаємо, що обов’язкове 
створення безбар’єрного про-
стору в пішохідних зонах також 
прописано у нових ДБН Б.2.2–
12:2018 «Планування і забудо-
ва територій». Зокрема, згідно 
з ними розширюються норми 
щодо створення безбар’єрного 
простору у житловій забудові, 
вимоги щодо проектування зу-
пинок громадського транспорту 
з урахуванням їх доступності 
та інформованості, створення 
необхідних умов досяжності 
об'єктів громадського обслуго-
вування для людей з інвалід-
ністю та інших маломобільних 
груп населення: тактильні по-
верхні, звукові пішохідні пере-
ходи тощо. Нові ДБН вже опу-
бліковані і набувають чинності 
з 1 вересня 2018 року.

Алла Герман

Житомирянам 
тепер не потрібно 
їхати до точок по-
повнення ТТУ, адже 
у місті тепер працює 
понад 100 терміналів 
самообслуговування.

За словами заступика місь-
кого голови з транспортних пи-
тань Дмитра Ткачука, нині до 
системи вже підключено більше 
100 терміналів для поповнення.

«Поповнити свій електро-
нний транспортний квиток 
можна через термінал самооб-
слуговування або ж інтернет. 
Тепер не потрібно їхати півміста, 
щоб знайти одну з 9 точок попо-
внення ТТУ», – розповів Дмитро 
Ткачук.

На даний момент система 
віддаленого поповнення тим-
часово працює у тестовому 
режимі, тому поповнення має 

здійснитись наступного дня.
«Насправді поповнення від-

бувається значно швидше. Але 
оскільки зараз триває тестовий 
режим, то говоримо: наступного 
дня. Щоб не було ніяких кон-
фузів, коли людина поповнила, 
зайшла в транспорт, а поповне-
ння ще не відбулося», – пояснив 
Дмитро Григорович.

Для поповнення е-квитка 
оберіть зручний для вас онлайн-
сервіс або знайдіть термінал 
самообслуговування мереж 
EasyPay, City 24, 2click. Коротка 
інструкція з поповнення:

– знайдіть термінал само-
обслуговування;

– оберіть послугу поповне-
ння е-квитка;

– введіть номер картки та 
суму згідно з обраним пакетом 
послуг;

– після оплати здійсніть 
поїздку для активації пакету 
послуг.

Якщо у вас виникли про-
блеми – звертайтесь до служби 
підтримки: viber, telegram – 
0(73)-333-15-80 або на e-mail: pr@
transport.zt.ua.

Алла Герман

Після 10-ти міся-
ців у СІЗО суд від-
пустив з-під варти 
під домашній арешт 
обвинуваченого 
у державній зраді 
блогера-журналіста 
Василя Муравиць-
кого.

У середу, 27 червня, Коро-
льовський районний суд м. Жи-
томира замінив запобіжний за-
хід блогеру на домашній арешт 
до 25 серпня.

«Колегія суддів приходить 
до висновку про необхідність за-
доволення клопотання сторони 
захисту та заміну обвинуваче-
ному запобіжного заходу й за-
стосуванню до нього такого за-
побіжного заходу, як домашній 
арешт», – йдеться в ухвалі суду.

Своєю чергою, прокурор 
наполягав на продовженні три-
мання під вартою на 2 місяці, 
але суд задовільнив клопотання 
адвокатів Муравицького щодо 
зміни запобіжного заходу.

Нагадаємо, за інформацією 
СБУ, житомирський журналіст 
з 2014 року на замовлення керів-
ництва російських державних ін-
формагентств створював антиу-
країнські публікації. Журналіста 
Василя Муравицького арештува-
ли у серпні 2017 року без права 
внесення застави. Йому інкри-
мінують вчинення злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 (державна 
зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на 
територіальну цілісність і недо-
торканність України), ч. 2 ст. 161 
(порушення рівноправності гро-
мадян залежно від їх расової, на-
ціональної належності або став-
лення до релігії) та ч. 1 ст. 258–3 
(створення терористичної групи 
чи терористичної організації) 
Кримінального кодексу України. 
Якщо провину журналіста дове-
дуть, то йому загрожує до 15-ти 
років позбавлення волі.
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ЗМІНИ ЛИПНЯ:  
медреформа, монетизація, 
заокруглення в чеках

Алла Герман

Підвищення пен-
сій та прожиткового 
мінімуму, а також 
старт другого етапу 
медичної реформи – 
журалісти «20 хвилин» 
дізнавалися про голо-
вні зміни, які чекають 
на українців з 1 липня.

Пенсія
Згідно із Законом «Про донор-

ство крові та її компонентів» під-
вищать пенсії для осіб зі статусом 
почесного донора України, вони 
мають право на надбавку в 10% від 
прожиткового мінімуму. У Пен-
сійному фонді розповіли, що для 
них надбавку збільшать з 170 до 
177,7 гривні.

1 липня також перерахують 
пенсії для осіб, які втратили 
працездатність; її максимальний 
розмір становить 10 прожитко-
вих мінімумів. У той же час осо-
би, що мають надбавки за осо-
бливі заслуги перед Вітчизною, 
будуть отримувати 14350 гривень 
замість 13730 грн.

Збільшать виплати і людям, 
які вийшли на пенсію за віком 
і не мають стажу для отримання 
мінімальної пенсії, у зв’язку з чим 
отримують соціальну пенсію на 
рівні прожиткового мінімуму.

У Пенсійному фонді пояснили, 
що з 1 липня для осіб, які не мають 
страхового стажу (для чоловіків – 35 
років, для жінок – 30 років; для тих, 
хто вийшов на пенсію до 1 жовтня 
2011 року – 25 і 20 років відповідно), 
розмір соціальної пенсії збільшу-
ється з 1373 грн до 1435 грн.

Комуналка
В Україні монетизацію пільг 

на житлово-комунальні послуги 
планують почати з 1 липня 2018 
року.

28 грудня 2017 року міністр 
соціальної політики Андрій Рева 
пообіцяв у 2018 році запровадити 
монетизацію пільг на житлово-ко-
мунальні послуги.

«Плануємо монетизувати піль-
ги на житлово-комунальні послуги 
з 1 липня й подивитися, як люди 
будуть платити. Якщо нормаль-
но, це буде аргументом швидше 
запровадити монетизацію субси-
дій. Якщо не дай Бог там будуть 

проблеми, то ми утримаємося й 
будемо просити депутатів перене-
сти термін», – сказав Андрій Рева.

Крім того, він зазначив, що 
щодо монетизації пільг у тран-
спорті зараз готується постанова 
і її потрібно узгодити з органами 
місцевого самоврядування, оскіль-
ки відшкодування пільг, згідно 
з нормами Бюджетного кодексу 
України, – це обов'язок органів міс-
цевого самоврядування.

Медреформа
З 1 липня повноцінно стартує 

другий етап медичної реформи 
в Україні. Фахівці почнуть отри-
мувати гроші за надані послуги. 
Також з 1 липня набуде чинності 
новий перелік послуг первинної 
медичної допомоги та список без-
коштовних аналізів, серед яких 
аналіз на загальний холестерин, 
глюкозу крові, загальний аналіз 
сечі, тести на ВІЛ, вірусні гепатити 
та вагітність. Крім того, з 1 липня 
на нові принципи фінансування 
перейдуть приблизно 15–20% ме-
дустанов первинної допомоги.

Заокруглення у чеках
З 1 липня 2018 року підпри-

ємства торгівлі та сфери послуг 
у випадку відсутності монет дріб-
них номіналів будуть проводити 
заокруглення загальних у чеку сум 
розрахунків готівкою за товари (ро-
боти, послуги).

Про це повідомив директор 
Департаменту грошового обігу На-
ціонального банку України Віктор 
Зайвенко: «Національний банк 
України упевнений, що правила 
заокруглення застосовуватимуться 
справедливо і прозоро для обох 
сторін розрахунків. Застосування 
правил заокруглення загальних 
сум розрахунків готівкою спрос-
тить щоденні розрахунки грома-
дян та дасть можливість скоротити 
витрати держави на карбування 
і забезпечення грошового обігу на 
понад 90 млн грн на рік».

Такий ефект вдасться досягти 
завдяки припиненню з 1 лип-
ня 2018 року карбування та ви-
пуску у готівковий обіг монет 
номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок 
і продовження карбування та ви-
пуску лише монет номіналами 
10 і 50 копійок.

Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 
копійок, уведені в обіг раніше, 
і надалі використовуватимуться 
як засіб платежу (грошова оди-
ниця України – гривня і надалі 
дорівнюватиме 100 копійкам). На-
ціональний банк спеціально не ви-
лучатиме з обігу ці монети, і вони 

перебуватимуть в обігу необме-
жений період часу до окремого 
рішення Правління Національного 
банку.

Заокруглення буде застосову-
ватися лише у випадку відсутності 
монет дрібних номіналів при роз-
рахунках готівкою.

«У разі наявності в покупця 
монет дрібних номіналів, він і на-
далі може ними розраховуватися, 
а в разі наявності таких монет 
у продавця, він може видати по-
купцеві решту цими номіналами. 
Лише у разі відсутності монет за-
значених номіналів і у покупця, 
і у продавця застосовуватиметься 
правило заокруглення загальної 
суми покупки в чеку», – додав Ві-
ктор Зайвенко.

Цигарки
Кабінет Міністрів України за-

твердив введення з 1 липня 2018 
року нових зразків акцизних марок 
для тютюнових виробів вітчизня-
ного та імпортного виробництва 
(крім сигарет з фільтром і без філь-
тра, цигарок). Згідно з постановою, 
Державній фіскальної службі до-
ручено до 25 червня забезпечити 
виготовлення марок акцизного 
податку нового зразка, а також їх 
продаж у встановленому порядку. 
Постановою також вносяться деякі 
зміни до положення про виготов-
лення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів від 27 грудня 2010 року. 
Марка для алкогольних напоїв, 

крім виноробної продукції (ліке-
ро-горілчана продукція), вітчиз-
няного виробництва випускається 
в зеленій кольоровій гамі; алко-
гольних напоїв, які є виноробною 
продукцією вітчизняного вироб-
ництва, – червоною; напоїв, крім 
виноробної продукції (лікеро-го-
рілчана продукція), імпортного ви-
робництва – фіолетовий; напоїв, які 
є виноробною продукцією імпорт-
ного виробництва, – помаранчевою. 
Також наголошується, що марка 
для тютюнових виробів вітчизня-
ного виробництва з фільтром і без 
фільтра (цигарки) випускається 
в зеленій колірній гамі, для інших 
тютюнових виробів вітчизняного 
виробництва – помаранчевій, для 
тютюнових виробів імпортного 
виробництва з фільтром і без 

фільтра (цигарки) – у синій, для 
інших тютюнових виробів ім-
портного виробництва – бордовій 
колірній гамі.

Телекомунікації
Вже 1 липня три українські мо-

більні оператори lifecell, Vodafone 
та «Київстар» розширили зону 
покриття мобільного інтернету 
за технологією 4G в Україні в діа-
пазоні 1800 МГц в Україні.

Національний банк України 
видав ПАТ «Укрпошта» ліцензію 
на переказ коштів у національній 
валюті без відкриття рахунків, 
а також зареєстрував договори 
про участь оператора у міжнарод-
них платіжних системах VISA та 
MasterCard.

Клієнти «Укрпошти» давно че-
кали на можливість сплатити за 
товари і послуги платіжними карт-
ками – завдяки рішенню Нацбанку 
така опція стане доступною вже 
з 1 липня. Розрахуватись у відді-
леннях можна буде через платіжні 
термінали «Укрпошти» або ж на 
інтернет-сайті чи в нашому мобіль-
ному застосунку, а також в «Укрпо-
шті» тепер можливо отримувати 
готівку з платіжних карт.

Авіаперевезення
Авіакомпанія "Міжнародні 

авіалінії України" (МАУ) з 1 лип-
ня 2018 року скасовує можливість 
перевезення наднормативного 
багажу для учасників програми 
лояльності Panorama Club рівня 
Classic. Як повідомляється на сайті 
авіакомпанії, зокрема, з 1 липня 
2018 року скасовується можливість 
перевезення по 2 кг понад норму 
на кожне місце зареєстрованого 
багажу, а також можливість над-
нормативного перевезення ручної 
поклажі – одне місце до 12 кг.
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Кожен десятий VS кожен третій:  
Який реальний рівень 
безробіття в Україні

Ольга Сідлецька

Держстат і центр 
зайнятості оприлюд-
нили дані про рівень 
безробіття, але цифри 
різняться у рази.

Вже з’явилися дані Держстату 
щодо безробіття за 1 квартал 2018 
року. На думку керівника проекту 
iMoRe VoxUkraine Тетяни Тищук, 
в цілому у країні вони відобра-
жають минулорічні тенденції – 
кількість тих, хто активно шукає 
роботу, складає майже 10% від 
економічно активного населення 
працездатного віку. Інший дер-
жавний орган – центр зайнятості 
зареєстрував у п’ять разів меншу 
цифру – 2.2%. Українці ж вважають, 
що рівень безробіття в країні скла-
дає 35%. Хто правий та чи насправді 
багато працездатних українців не 
може знайти роботу?

«У статистиці завжди важливо 
визначитися з методологією. Дані 
суттєво залежать від того, як ви-
значати, хто саме є безробітним. 
Більшість розвинутих країн у ви-
значенні рівня безробіття базується 
на методології, яку розробила Між-
народна організація праці. Укра-
їна також приєдналася до такого 
стандарту», – розповідає експерт.

Як зазначає Тетяна Тищук, ця 
методологія визначає як безробіт-
них лише тих, хто не працює, але 
активно шукає роботу та готовий 
приступити до неї протягом най-
ближчих тижнів.

«Отже, не всі люди, які не пра-
цюють, є насправді безробітними. 
Пенсіонери, студенти денної форми 
навчання, домогосподарі та домо-
господарки тощо не вважаються 
безробітними. До того ж до катего-
рії безробітних статистика не вклю-
чає людей, які зневірилися в тому, 
що зможуть знайти роботу, не зна-
ють, де і як її знайти, або попросту 
не хочуть працювати», – інформує 
редактор VoxUkraine Тетяна Тищук.

Експерт наголошує: у випадку, 
коли люди перестають шукати ро-
боту, бо втратили віру в себе, рівень 
безробіття (за інших рівних умов) 
формально падає. Разом з тим ме-
тодологія не враховує, чи дійсно 
особа стала на облік у центр зайня-
тості. Звідси і розбіжності в даних.

«На графіку 1 показано, що за 
підсумками 1 кварталу 2018 року 

кількість людей працездатного віку 
складала 23,7 млн осіб. З них Держ-
стат нарахував 15,4 млн зайнятих, 
включаючи офіційно найманих 
працівників, підприємців (ФОПів), 
неформально зайнятих тощо. Це 
близько 65% населення працездат-
ного віку. А от кількість людей, які 
не зайняті в економіці, дорівнює 
35%. З них безробітні – це лише 
частина, яка складає 7% (1,7 млн 
від працездатного населення. Якщо 
цю кількість співставити з чисель-
ністю населення, яке працює або 
активно шукає роботу, та не вклю-
чати тих, хто не хоче працювати 
або зневірився, то вийде 10%, що 
відповідає даним Держстату», – по-
яснює Тетяна Тищук.

Що показують дані щодо без-
робіття в регіонах? Безробіття у Лу-
ганській, Донецькій, Волинській, 
Тернопільській, Кіровоградській, 
Полтавській, Херсонській, Чернігів-
ській, Житомирській, Рівненській 
та Вінницькій областях суттєво 
вище за середні по Україні по-
казники (графік 2). У Харківській, 
Київський, Одеській, м. Києві, 
Львівській, Дніпропетровській, 
Івано-Франківській та Чернівецькій 
областях – суттєво менше.

Як наголошує експерт, іноді 
можна побачити і протилежні 
тенденції: частка безробітних 
у Запоріжжі та Чернігові більша 
за середню в Україні, але з ура-
хуванням кількості людей, які не 
хочуть працювати або не шукають 
роботу, – менша.

«В цілому статистика безробіття 
має значення більше для розуміння 
того, які трудові ресурси сьогодні 
можуть бути використані в еконо-
міці. Якщо ж людина не хоче пра-
цювати або втратила віру в себе, її 
не вдасться швидко залучити до 
роботи. Динаміка збільшення кіль-
кості таких людей також може сиг-
налізувати про проблеми на ринку 
праці», – підсумовує Тетяна Тищук.

Матеріал підготовлено у рамках 
співпраці з проектом «VoxUkraine»

 Зайнятість населення працездатного віку у 1 кв. 2018 року
    Джерело: Держстат

 Рівень безробіття в регіонах у 1 кварталі 2018 року
    Джерело: Держстат

 Кількість незайнятого населення стосовно чисельності 
     працездатного населення у 1 кварталі 2018 року
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Перед судом по-
стане черговий хабар-
ник.

За процесуального керівни-
цтва прокуратури Житомирської 
області складено та затверджено 
обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні за фактом 
одержання керівником відділу 
державної виконавчої служби не-
правомірної вигоди.

Як зазначають у прес-службі 
прокуратури області, під час 
досудового розслідування уста-
новлено, що начальник відділу 
примусового виконання рішень 
управління державної виконавчої 
служби Головного територіально-
го управління юстиції в області 
вимагав та одержав від жителя 
Житомира неправомірну виго-
ду на суму 1000 доларів США. За 

таку суму він пообіцяв вирішити 
питання щодо зняття іпотечної 
заборони з квартири.

Як повідомлялося раніше, 
правоохоронні органи затримали 
посадовця у торговельному центрі 
Житомира відразу після одержан-
ня ним неправомірної вигоди.

Досудове розслідування про-
водило слідче управління Го-
ловного управління Нацполіції 
в області.

Нині обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні за 
ч. 3 ст. 368 КК України скеровано 
до Богунського районного суду м. 
Житомира.

За скоєне кримінальне право-
порушення передбачено покаран-
ня, зокрема позбавлення волі на 
строк від п’яти до десяти років 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох 
років, з конфіскацією майна.

Житомирянина 
кілька днів утримува-
ли в гаражі.

Уранці 30 червня до Житомир-
ського відділу поліції звернувся 
32-річний житель обласного цен-
тру із повідомленням про те, що 
троє невідомих упродовж кількох 
днів утримували його у гаражі та 
вимагали майно. Про це повідо-
мляє відділ комунікації поліції 
Житомирської області. Поліцією 
розпочато досудове розслідування 
та розшук причетних осіб.

«За словами заявника, кілька 
днів тому до квартири у м. Ки-
єві, яку він орендує, увірвались 
троє незнайомців. Вони побили 
його та, погрожуючи, вивезли до 
райцентру на Київщині, а згодом 
перевезли до м. Житомира, де 
утримували в одному з гаражних 
кооперативів. Викрадачі вимага-
ли від чоловіка, який займаєть-
ся приватним бізнесом, пере-
оформлення на них нерухомого 
майна», – йдеться у повідомленні 
відділу комунікації поліції Жи-
томирської області.

Уранці 30 червня йому вда-
лося втекти та звернутися до 
поліції. Для встановлення осіб 
нападників та їх затримання 

поліцією Житомирщини було 
терміново розпочато комплекс 
спеціальних оперативних і слід-
чо-розшукових заходів.

У результаті уночі 1 липня 
в одному з сіл Київської області 
було затримано двох осіб, серед 
яких організатор кримінально-
го діяння. Чоловік є жителем м. 
Василькова Київщини, 1988 року 
народження.

На даний час досудове роз-
слідування обставин події про-
водиться відразу за кількома 
статтями Кримінального кодексу – 
ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 187 

(Розбій), ч. 2 ст. 146 (Незаконне по-
збавлення волі або викрадення 
людини). Санкції статей перед-
бачають відповідальність у вигляді 
ув’язнення на термін від 5 до 10 
років з конфіскацією майна.

За попередньою інформацією, 
мотивом злочину стали боргові 
зобов’язання. Втім, як повідомив 
начальник ГУНП у Житомир-
ській області В’ячеслав Печененко, 
встановлення усіх обставин цього 
зухвалого злочину триває. Полі-
цейські нині продовжують заходи 
для затримання й інших учасників 
кримінального діяння.

Заступника дирек-
тора департаменту 
екології і природних 
ресурсів Житомир-
ської ОДА підозрю-
ють у службовій не-
дбалості.

Під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Житомир-
ської області слідче управління 
ГУНП в області проводить досудо-
ве розслідування у кримінальному 
провадженні щодо неправомірних 
дій службових осіб департамен-
ту екології і природних ресурсів 
Житомирської обласної державної 

адміністрації.
За погодженням з прокурату-

рою області 27 червня 2018 року 
повідомлено про підозру заступ-
нику директора департаменту 
екології і природних ресурсів 
Житомирської обласної державної 
адміністрації у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 367 (службо-
ва недбалість) КК України.

Установлено, що заступник ди-
ректора департаменту у 2014 році, 
неналежно виконуючи свої служ-
бові обов̀ язки, через несумлінне 
ставлення до них не вжив заходів 
щодо перевірки цін на товари 
і роботи та погодив проектну 
документацію на технічне пере-
оснащення із заміною аварійного 
обладнання каналізаційної насо-

сної станції в смт Миропіль Рома-
нівського району.

Унаслідок таких неправомір-
них дій зайво перераховано понад 
300 тис. грн бюджетних коштів, 
чим державі спричинено тяжких 
наслідків на зазначену суму.

Нині вирішується питання 
щодо обрання підозрюваному 
запобіжного заходу.

Довідково: санкція частини 2 
статті 367 Кримінального кодексу 
України передбачає покарання – по-
збавлення волі на строк від 2 до 5 
років із позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 
років та зі штрафом від 250 до 750 
неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян.

Посадовця ОДА підозрюють 
у службовій недбалості, яка 
призвела до розтрати понад 
300 тис. грн бюджетних коштів

На Житомирщині затримали 
осіб, які викрали підприємця, 
вимагаючи від нього 
переоформлення нерухомості 

У Житомирі судитимуть 
держвиконавця, який 
пообіцяв за  
1000 доларів США  
зняти іпотечну 
заборону з квартири 

Допоможіть 
знайти!

На Житомир-
щині розшуку-
ють підлітка, 
який більш ніж 
2 тижні тому 
зник.

16 червня пішов з дому 
та не повернувся 16-річний 
житель Житомирського 
району Ігор Панчук. Пра-
воохоронці розшукують 
хлопця та просять пові-
домити будь-яку інфор-
мацію щодо місця його 
перебування.

Юнак проживає у с. Іванівці. 16 червня близько 18.00 він пе-
ребував на території стадіону ЦПТО по вул. Селецькій, 5 у м. 
Житомирі, після чого пішов у невідомому напрямку та до тепе-
рішнього часу не повернувся.

Прикмети хлопця: на вигляд 15–16 років, зріст 165 см, худор-
лявий, волосся коротке русяве, очі карі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інфор-
мацією щодо місця знаходження Ігоря, повідомте на спецлінію 
«102» або за номером (097) 876-99-97 чи зверніться до найближчого 
відділення поліції.
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Відмовитись  
від аліментів  
в обмін на квартиру

До Ружинського бюро пра-
вової допомоги звернулась 
Лариса Якименко (ім’я та 
прізвище змінені з етичних 
міркувань – прим. автора). 
Вона просила пояснити, чи 
передбачена законодавством 
відмова від аліментів на ди-
тину у зв'язку з передачею 
права власності на нерухоме 
майно – квартиру. Колишній 
чоловік в обмін на припинен-
ня права на аліменти пообі-
цяв передати у власність їх 
дитині квартиру, яка є його 
власністю.

Роз’яснення в межах про-
екту «Я маю право!» надали 
фахівці Ружинського бюро 
правової допомоги.

Між батьками може укла-
датися договір з приводу 
виховання і утримання дити-
ни, передбачений законом, 
а саме ст. 190 Сімейного ко-
дексу (далі- СК); це договір 
про припинення права на 
аліменти на дитину у зв'язку 
з набуттям права власності 
на нерухоме майно. Право 
на аліменти на дитину при-
пиняється внаслідок набуття 
за договором права власності 
на нерухоме майно.

Такий договір посвідчу-
ється нотаріально і підлягає 
державній реєстрації.

Якщо дитина досягла чо-
тирнадцяти років, вона бере 
участь в укладенні цього до-
говору.

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

Більше інформації  про 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» – 
на сайті pravo.minjust.gov.ua 
та за номером 0 800 213 103 
(єдиний контакт-центр надан-
ня безоплатної правової до-
помоги).

КОЛОНКА

Уже наприкінці 
літа Україна перейде 
на цифрове теле-
бачення. 13 червня 
Кабінет Міністрів 
ухвалив остаточні 
терміни відключен-
ня аналогового мов-
лення.

Перший етап розпочнеться 
вже в серпні цього року, і до 
травня 2019 року ця технологія 
залишиться у минулому. Чого 
чекати і як підготуватись до но-
вої ери телевізійного мовлення, 
дізнавались наші експерти.

Навіщо переходити  
на «цифру»?

Цифрове телебачення – це 
сучасна технологія телемов-
лення. Вона головним чином 
відрізняється від аналогового 
за характером передачі даних, 
які транслюються у цифрово-
му форматі. Головні перева-
ги –  вища якість зображення 
та звуку, стабільний сигнал, 
можливість приймати більше 
каналів.

Фахівці відзначають, що 
аналогове телебачення, яке ви-
користовує для передачі даних 
електричний сигнал, технічно 
застаріло. Більшість розвину-
тих країн, зокрема Німеччина, 
Франція та США, відключили 
таке мовлення понад 10 років 
тому. Україна ж через технічні 
причини декілька разів відкла-
дала терміни переходу. Хоча, 
відповідно до міжнародної уго-
ди «Женева-2006», відмовитись 
від «аналога» мала ще три роки 
тому. Тож українське телеба-
чення продовжує паралельно 
мовити в аналоговому і циф-
ровому стандартах.

Нині ж усі технічні момен-
ти узгоджені, і Кабмін ухвалив 
остаточні терміни переходу на 
«цифру». Це буде здійснюватися 
поетапно. У Києві та Кірово-
градській області аналоговий 
сигнал почнуть відключати 
з 31 липня 2018 року. В інших 
областях України, за винятком 
території проведення Операції 
Об'єднаних сил на Донбасі та 
деяких прикордонних районів, 
з 31 серпня цього року. Оста-

точне відключення «аналогу» 
в Україні має відбутися у січні-
травні 2019 року.

Як підключитися?
Аби підключити цифрове 

телебачення, потрібно встано-
вити тюнер Т2, з’єднати його 
з ефірною антеною і телевізо-
ром. Якщо все зроблено пра-
вильно, у телевізорі з’явиться 
стартове меню із налаштуван-
ням каналів, які мовлять у ре-
гіоні. Найпростіший шлях – 
автопошук.

Спеціальна антена для при-
йому Т2 не потрібна, оскільки 
цифрові канали передають-
ся в діапазоні дециметрових 
хвиль, підійде будь-яка деци-
метрова або універсальна анте-
на. Вартість цифрового тюнера 
стартує від 300 гривень. Глава 
Нацради з питань телебачення 
і радіомовлення Юрій Артемен-
ко запевняє, що той, хто не змо-
же придбати такий пристрій, 
отримає його від держави.

«Або за допомогою кредиту, 
або через програму підтрим-
ки соціальної допомоги, яка, 
до слова, вже існувала. Вже по-
над 1 млн тюнерів були роздані 
і вже є у малозахищеного насе-
лення», – розповідає Артеменко.

Варто знати, що деякі су-
часні цифрові телевізори вже 
оснащені вбудованим тюне-
ром. Аби точно перевірити 
цю інформацію, потрібно по-
дивитись інструкцію. У розділі 
технічні характеристики пови-
нна бути зазначена підтримка 
цифрового стандарту «DVB-T/
T2 MPEG-4».

Основна перевага від перехо-
ду на цифровий стандарт – мож-
ливість дивитися більше каналів. 
У Нацраді обіцяють мінімум 32 
безкоштовні канали, а в деяких 

регіонах буде доступно до 48 
каналів у цифровій якості.

Готовність  
до цифрової ери

Попри те, що єдиної карти 
покриття цифровим сигналом 
не існує, за оцінками різних 
медіагруп, зона охоплення на-
селення сягає у межах 80–85%. 
Так, наприклад, у Чернігівській 
області цифрове покриття скла-
дає майже 100%, у Сумській – 
95%. У Запорізькій, Львівській 
та Рівненській областях – близь-
ко 85%. У Вінницькій – понад 
80%, майже стільки ж – у Жи-
томирській і Волинській. Самі 
телевізійники підтримують пе-
рехід на «цифру». Адже зараз 
каналам доводиться сплачувати 
чималі гроші за мовлення одно-
часно у двох форматах.

Звичайно, цифрові кана-
ли з’являться не в усіх одразу. 
Експерти прогнозують, що від 
відключення аналогового теле-
бачення можуть постраждати 
жителі маленьких сіл, які лов-
лять телевізійний сигнал на 
кімнатну або виносну антену. 
Вони ризикують залишитися 
взагалі без сингалу.

«Постає питання: що робити 
тим людям, які живуть на те-
риторіях 15–20%, не покритих 
цифровим сигналом, – а що тоді 
буде для них? А для них зали-
шається альтернатива супут-
никового мовлення», – зауважує 
заступник шеф-редактора ви-
дання «Детектор медіа» Галина 
Петренко.

Підк лючати супутнико -
ве телебачення доведеться за 
власний кошт, жодних програм 
підтримки у цьому разі не пе-
редбачено. Хоча для жителів 
невеличких населених пунктів 

є і гарні новини. Зокрема, від-
ключення аналогового сигналу 
дозволить вивільнити частоти, 
які мобільні оператори зможуть 
використовувати для покриття 
сіл зв’язком та швидкісним ін-
тернетом. Відповідні телевізійні 
частоти будуть виставлені на 
тендер.

Протидія пропаганді
Важливо знати, що загаль-

ний перехід на цифрове мов-
лення не торкнеться зони про-
ведення Операції Об'єднаних 
сил на Донбасі. Головна при-
чина –  протидія російській 
пропаганді.

«У Луганській та Донецькій 
областях необхідно створити 
суцільний український інфор-
маційний простір. Тому при-
йнято принципове рішення 
про збереження аналогового 
мовлення для зони АТО поряд 
із введенням цифрового», – по-
відомив член Нацради Сергій 
Костинський під час свого 
робочого візиту до Луганської 
області.

Незалежно від технології 
мовлення сигнал українських 
каналів на Донбасі спеціально 
посилюватимуть, а російських – 
глушитимуть. Так, з 19 квітня на 
сході України працює система 
протидії антиукраїнському 
мовленню, що блокує понад 40 
російських телеканалів.

«Мова йде не тільки про 
протидію антиукраїнському 
мовленню, мова йде про те, щоб 
донести сигнал українських за-
собів масової інформації, які 
сьогодні можуть вважатися 
щепленням проти російської 
пропаганди», – заявив Прези-
дент України Петро Порошенко.

Зараз система розташована 
уздовж усієї лінії розмежуван-
ня з окупованими територіями 
і вибірково блокує аналогові 
і цифрові телевізійні сигнали 
з Росії. За словами Секретаря 
РНБО Олександра Турчинова, 
у майбутньому таку систему пла-
нують запустити на всіх ділянках 
українсько-російського кордону.

Перехід на цифрове мовлен-
ня триватиме ще майже рік. 
Тож українці мають достатньо 
часу, аби підготуватися до змін 
і долучитись до нового прогре-
сивного телебачення.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Україна переходить на 
цифрове телебачення. 
Що треба знати?
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Житомиряни завдяки QR-коду  
можуть залишити відгук про лікаря

Аліна Бойко

Оцінити лікаря та 
залишити свій від-
гук за допомогою 
QR-коду можливо 
в педіатричному від-
діленні поліклініки 
№ 2 мікрорайону 
Польова.

Про перспективи впрова-
дження функції оцінки роботи 
лікарів міста розповіла началь-
ник управління охорони здоров'я 
Марія Місюрова.

«Дійсно, це дасть змогу нам 
і головному лікарю нашого цен-
тру ухвалювати управлінські рі-
шення і вирішувати завдання. На 
превеликий жаль, скарги існу-
ють. І коли скарга приходить до 
мене в управління, то я повинна 
її розглянути, письмово розпису-
вати. А так це все буде в онлайн-
режимі. І дійсно, це дозволить 
в короткі терміни ухвалити те 
чи інше рішення і знайти відпо-
віді на всі запитання», – розповіла 
Марія Місюрова.

Представники компанії наго-
лошують, що впровадження да-

ного сервісу в медичних устано-
вах Житомира дасть можливість 
покращити якість обслуговуван-
ня, вирішити існуючі проблеми 
та попередити їх виникнення 
у майбутньому

«Тепер пацієнти можуть 
висловити свої враження від 
отриманих медичних послуг 
та обслуговування, звернутися 
зі скаргою або побажаннями 
та зробити свій вагомий внесок 
у розвиток якісної медицини. 
Якщо раніше думка пацієнта не 
завжди була почута, то з серві-
сом Revizion її почують. Відгуки 
пацієнтів медичних установ од-
разу надходять на електронну 
пошту головного лікаря медич-
ного закладу. Абсолютно всі 
відгуки переглядаються, а тому 
жоден з них не залишиться без 
належної уваги», – зазначив 
співзасновник сервісу Revizion 
Сергій Шапіренко.

Житомирянка Олена вже 
спробувала оцінити якість робо-
ти свого сімейного лікаря: «Дуже 
цікава система оцінки роботи 
лікарів. Мій сімейний лікар су-
проводжує мене вже протягом 20 
років, я завжди задоволена ним, 
хотіла б про це сказати його ке-
рівництву, а з новою функцією 
це можливо».

Наразі система скарг і від-
гуків є закритою інформацію, 

але надалі вони можуть стати 
загальнодоступним рейтин-
гом лікарів.

«Я вважаю, що це буде чудо-
вий інструмент для можливос-
ті вибору сімейного лікаря або 
лікаря-педіатра. Наприклад, 
я, коли шукаю інформацію в ме-
режі, то орієнтуюсь на відгуки, 
які розміщені користувачами. 
Відгуки на першому етапі буде 
бачити тільки адміністрація цен-
тру. Ми не будемо їх виставляти 
на загал, але надалі розгляда-
тимемо таку можливість», – по-
відомляє керівник КП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Іван Дідик.

Як залишити свій відгук
Для того, щоб оцінити обслу-

говування в закладі загалом, слід 
відсканувати код з наліпки, яка 
знаходиться у вестибюлі. А якщо 
ви хочете залишити відгук про 
конкретного лікаря, то просто 
проскануйте QR- код на дверях 
його кабінету. Відсканувати такі 
коди з наліпок можна за допомо-
гою спеціального сканеру, який 
знаходиться в програмі Viber або 
Facebook на вашому смартфоні, 
або через камеру iPhone (iOS11).

Всі оцінки з приводу сервісу 
в медичних установах на сайті 
Revizion, по замовчуванню, ві-
дображаються анонімно, але за 

власним бажанням пацієнт може 
відключити дану функцію.

Контактні дані особи, яка 
залишила відгук, бачить лише 
головний лікар і лише для того, 
щоб мати змогу більш деталь-
но розібратися в обставинах 
описаної ситуації та вирішити 
проблему, яка виникла. Лікар, 
щодо діяльності якого був за-

лишений коментар, не може по-
бачити контакти особи, яка його 
написала. Таким чином, система 
забезпечує конфіденційність та 
безпеку для своїх користувачів. 
А тому можна не хвилюватися, 
що лікар почне ставитися до від-
відувача упереджено.

Житомир – це не перше місто, 
де функціонує даний сервіс.

Мережа громадських вбиралень: 
нездійсненна необхідність містян

Аліна Бойко

Забезпечення гід-
них і комфортних 
умов життя – одне 
з найважливіших 
завдань сучасного 
міста.

Наразі житомиряни, гості, зо-
крема й представники маломо-
більних груп, не мають можли-
вості реалізувати базові людські 
потреби в місцях громадського 
відпочинку.

Отже, через чергові звернення 
житомирян до місцевої влади 
про жахливий стан, а подекуди 
і відсутність громадських вби-
ралень, у цьому році управлін-
ням капітального будівництва 
Житомирської міської ради буде 
встановлено модульний туалет на 
території гідропарку.

Саме таку відповідь отримала 
громадськість від заступників 
Житомирського міського голови 
Світлани Ольшанської та Сергія 
Кондратюка на петицію «Ство-
рення мережі громадських вби-
ралень по всьому місту».

Автор петиції зазначає, що 
у будь-якому європейському ци-
вілізованому місті існує платна 
мережа громадських туалетів 
з усіма зручностями (стаціонар-
ними або мобільними). У нас 
у місті на даний момент їх мож-
на порахувати на пальцях однієї 
руки. Те, що знаходиться в парку 
і гідропарку, за сьогоднішніми 
мірками взагалі туалетом склад-
но назвати. Як відомо, петиція 
про громадські вбиральні була 
опублікована на сайті Житомир-
ської міськради 28 березня 2018 
року, а 11 червня отримала необ-
хідну кількість голосів, саме тому 
і має відповідь від заступників 
міського голови.

«Розглянувши Ваше звернен-
ня щодо неналежного стану вби-

ральні на території КП «Парк» 
Житомирської міської ради, на 
підставі відповіді адміністрації 
комунального підприємства 
повідомляємо, що у зв’язку 
з неодноразовим зверненням 
громадян на жахливий стан 
громадських вбиралень у цьому 
році управлінням капітально-
го будівництва Житомирської 
міської ради буде встановлено 
модульний туалет на території 
гідропарку», – відповіла Світлана 
Ольшанська.

Заступник міського голови 
Сергій Кондратюк у відповіді на 
петицію нагадав житомирянам 
про вже встановлені біотуалети 
у центрі міста.

«Розглянувши Вашу елек-
тронну петицію стосовно ство-
рення у місті Житомирі мережі 
громадських вбиралень, пові-
домляємо наступне. З метою 
дотримання санітарних норм 
та правил утримання міських 
територій, а також для запо-
бігання випадкам справляння 

громадянами власних фізіоло-
гічних потреб у непередбачених 
місцях, на даний час силами КП 
«ЖВПАР» Житомирської міської 
ради на території міста встанов-
лено 7 біотуалетів, а саме 3 оди-
ниці на майдані ім. С. П. Коро-
льова, 2 одиниці по вул. Бориса 
Лятошинського та 2 одиниці на 
розі вул. Фещенка-Чопівського 
та Старий Бульвар. Разом з тим, 
на балансі КП «Автотранспорт-
не підприємство 0628» Жито-
мирської міської ради знахо-
диться громадський туалет по 
вул. Перемоги, 14 (сквер), який 
на даний час перебуває в оренді 
у Спасо-Преображенського ка-
федрального собору. На балансі 
інших комунальних підприємств 
громадських вбиралень немає, 
окрім вбиралень, розташованих 
на територіях кладовищ міста 
(Корбутівське, Польське, Росій-
сько-Вільське цивільне, Смо-
лянське, військове). Програмою 
благоустрою та розвитку кому-
нального господарства міста 

Житомира на 2016–2018 роки КП 
«Інспекція з благоустрою м. Жи-
томира» Житомирської міської 
ради передбачено 990,0 тис. грн. 
на придбання та розміщення 
туалетів громадського корис-
тування, в тому числі виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації та встановлення 
їх по вул. Великій Бердичів-
ській, 31 – ріг вул. Івана Кочерги, 
вул. Бориса Лятошинського, 13, 
та бульвару Новому, 2–4», – за-
значає у відповіді на петицію 
Сергій Кондратюк.

Думаю, що кожен житоми-
рянин памятає про чергову обі-
цянку місцевої влади у 2015 році 
щодо закупівлі трьох "антиван-
дальних" туалетів із кабінками 
для людей з особливими потре-
бами вартістю в 1 млн грн. Проте 
з кожним новим роком обіцяних 
дороговартісних туалетів так і не 
помічаємо. Залишається лише 
чекати обіцяного, а його, як 
кажуть, три роки чекають, а на 
четвертий забувають.
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На Житомирщині ювенальні 
прокурори заявили до суду 
позовів на суму понад 20 млн грн

Алла Герман

З початку року 
ювенальними проку-
рорами у сфері охоро-
ни дитинства до суду 
скеровано 56 позовних 
заяв на загальну суму 
20 млн 193 тис. грн.

На сьогодні судами задоволе-
но 32 позови на суму 529 тис. грн, 
у зв’язку з добровільним виконан-
ням закрито провадження у 10 
справах. Про це під час брифінгу 
з журналістами на тему: «Пред-
ставницька діяльність органів про-
куратури з питань захисту прав 
та інтересів дітей» повідомила 
начальник відділу ювенальної юс-
тиції прокуратури Житомирської 
області Оксана Кайданович.

Так, прокурори реагували на 
порушення, допущені у сфері 
організації харчування дітей у на-
вчальних закладах.

“З початку цього року органами 
прокуратури заявлено 11 позовів на 
суму 747 тис. грн щодо визнання не-
дійсними договорів купівлі-прода-
жу (поставки) продуктів харчування 
для дитсадків Житомирщини. Нині 
8 позовних заяв на суму майже 
530 тис. грн задоволено господар-
ським судом Житомирської області. 
Наведу приклад. У квітні 2018 року 
судом визнано недійсними укладені 
на початку року органами місцевого 
самоврядування Бердичівського та 
Малинського районів із приватни-
ми підприємцями договори на по-
стачання продуктів харчування для 
дошкільних навчальних закладів на 
загальну суму майже 100 тис. грн. 
Зокрема, розпорядниками бюджет-
них коштів (це в основному сільські 
ради) під час проведення проце-
дури закупівлі, а також при укла-
данні договорів купівлі-продажу 

(поставки) продуктів харчування не 
визначено умови про предмет заку-
півлі – найменування (номенклату-
ру, асортимент), кількість продукції 
(робіт, послуг), вимоги до їх якості; 
ціну предмету закупівлі, визначену 
у встановленому законодавством 
порядку; строк дії договору – час, 
впродовж якого існують господар-
ські зобов’язання сторін, що вини-
кають на основі договору. За таких 
обставин неможливо встановити, 
які саме товари будуть поставлені за 
договором та чи не потраплять на 
стіл до дітей неякісні чи заборонені 
продукти харчування”, – зазначила 
Оксана Валеріївна.

Отже, указані вище пору-
шення виявлено при укладанні 
договорів розпорядниками бю-
джетних коштів Бердичівського, 
Коростенського, Малинського, 
Пулинського, Хорошівського та 
Чуднівського районів.

Також начальник відділу юве-
нальної юстиції повідомила, що 
прокурори реагували на порушен-
ня порядку використання майна 
навчальних закладів.

“Встановлені випадки вико-
ристання земель та будівель на-
вчальних закладів без відповідних 
правовстановлюючих документів. 
Всього прокурорами заявлено 16 
позовів даної категорії. За позовом 
Бердичівської місцевої прокурату-
ра рішенням суду визнано неза-
конною бездіяльність Андріяшів-
ської сільської ради та зобов’язано 
її оформити правовстановлюючі 
документи на будівлю дитячого 
садочка площею майже 185 кв м. 
Йдеться про те, що Андріяшів-
ською сільською радою Бердичів-
ського району протягом семи ро-
ків, починаючи із 2011 року, не було 
оформлено правовстановлюючі 
документи на будівлю дитячого 
садочка площею майже 185 кв. м, 
яка використовується дитячим на-
вчальним закладом та належить до 
комунальної власності”, – розповіла 
Оксана Кайданович.

Отже, порушено вимоги За-

кону України "Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень".

“Зокрема, виникли переду-
мови, які можуть спричинити 
зловживання щодо незаконного 
розпорядження майном, а також 
ризики для належного функціо-
нування закладу та навчального 
процесу, що можуть призвести до 
порушення прав дітей”, – додала 
Оксана Валеріївна.

Зрештою, за втручання про-
куратури сільську раду зобов’язано 
у судовому порядку оформити 
відповідні документи. Як по-
відомили у силовому відомстві, 
всього прокурорами заявлено 
до суду 18 позовів про визнання 
протиправною бездіяльність ор-
ганів місцевого самоврядування та 
зобов’язання вжити заходів щодо 
організації безпечного дозвілля та 
відпочинку дітей (інвентаризувати 
ігрові майданчики та провести їх 
паспортизацію).

“Питання цільового викорис-
тання бюджетних коштів, виді-
лених на закупівлю товарів, робіт 
і послуг за державні кошти у сфері 
охорони дитинства, та протидія не-
правомірним посяганням у даній 
сфері також перебуває на постійно-
му контролі органів прокуратури.

З цією метою лише за звітний 
період поточного року розпочато 
7 кримінальних проваджень, до 
суду скеровано 7 позовних заяв про 
визнання недійсними договорів, 
укладених за результатами про-
ведених процедур публічних заку-
півель, на загальну суму 19 898 тис. 
гривень. На даний час розгляд по-
зовів судами триває.

Як свідчить практика (категорія 
справ, які перебувають на розгляді 
судів, за позовами прокурорів), роз-
порядниками коштів допускається 
ряд порушень вимог законодавства, 
як під час підготовки, так і під час 
проведення процедур закупівель 
за бюджетні кошти”, – зазначила 
Оксана Кайданович.

Також керівник відділу юве-
нальної юстиції додала, що най-
більш поширеним порушенням є 
невідповідність тендерної докумен-
тації замовників вимогам Закону 
України «Про публічні закупівлі».

“Так, при підготовці тендерної 
документації замовники досить 
часто встановлюють дискриміна-
ційні вимоги, що призводить до 
обмеження потенційного кола 
учасників тендеру.

Наприклад, це вимога Стани-
шівської сільської ради, викладена 
у тендерній документації по заку-
півлі робіт будівництва дошкільно-
го навчального закладу «Малятко» 
в с.Станишівка, щодо надання учас-
никами доказів виконання більше, 
аніж одного аналогічного договору.

Встановлені непоодинокі ви-
падки визнання переможцем 
учасника, пропозиція якого не 
відповідає вимогам тендерної до-
кументації.

У порушення вимог ст. 30 За-
кону України «Про публічні за-
купівлі», Любарським дитячим 
закладом оздоровлення та від-
починку «Світанок» Любарської 
райдержадміністрації визнано 
переможцем та 22.12.2017 укла-
дено договір на виконання робіт 
«Будівництво плавального басей-
ну» (ціна договору 14 972,6 тис. грн.) 

з ТОВ «Українська інвестиційна 
енергетична компанія», тендерна 
пропозиція якого не відповіда-
ла вимогам замовника”, – сказала 
Оксана Валеріївна.

Як встановлено, учасником 
у складі тендерної пропозиції не 
надано розрахунки вартості окре-
мих матеріальних ресурсів, які є 
предметом закупівлі, а також не 
включено їх вартість до ціни тен-
дерної пропозиції. Окрім того, 
учасником невірно проведено 
розрахунок загальновиробничих 
витрат, що призвело до збільшення 
договірної ціни.

Мають місце випадки безпід-
ставного відхилення тендерної 
пропозиції учасника з найниж-
чою ціною.

“Так, відділом освіти Жито-
мирської райдержадміністрації 
24.10.2017 оголошено проведення 
процедури відкритих торгів по 
предмету «Капітальний ремонт бу-
дівлі (утеплення фасадів та покрівлі, 
ремонт покрівлі, заміна вікон та зо-
внішніх дверей) ЗОШ с. Черемошне 
Житомирського району Житомир-
ської області», за результатами якої 
безпідставно відхилено пропозицію, 
подану приватним підприємством 
як таку, що не відповідає кваліфіка-
ційним критеріям. Переможцем 
визначено учасника, цінова пропо-
зиція якого була вищою”.

“Виявлено численні випадки 
заволодіння бюджетними коштами 
шляхом завищення обсягів викона-
них робіт, оплати товарів та послуг, 
які не надавалися, тощо. На такі 
факти органи прокуратури області 
реагували кримінально каральним 
шляхом”, – повідомили у відомстві.
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Якщо в багатоквартир-
них будинках балкони час-
то намагаються перетвори-
ти в житлові приміщення, 
то з приватними все на-
впаки: балкони там про-
ектують спеціально, хоча 
наявність цього елемента 
зовсім не є обов’язковим.

Що стосується дерев’яних будинків, 
то обробка, гідроізоляція, дизайн до-
сить ускладнені хоча б через відсутність 
будь-яких взаємозалежних елементів 

конструкції, адже більшість багатоквар-
тирних будинків таких недоліків попросту 
позбавлена.

Переваги та недоліки балкона 
в приватному будинку

Зрозуміло, що наявність лоджії істот-
но ускладнює проектування будинку. Це 
можна віднести до недоліків такого при-
міщення. Та й наявність сходів до балкону 
теж завдань не спростить. Оздоблення, 
дизайн, гідроізоляція конструкції, кон-
струювання сходів – всього цього потребує 
навіть, здавалося б, абсолютно простий 
дерев’яний балкон.

Які ж у цього приміщення в приват-
ному будинку є переваги? Є два, але дуже 

важливих плюси. По-перше, наявність 
балкона – вкрай важлива з точки зору по-
жежної безпеки перевага.

До речі, французький балкон знову 
набуває популярності серед власників 
будинків. Правда, його дизайн і обробка, 
а також гідроізоляція значно ускладнені. 
Та й сходи підвести до нього складніше. 
До речі, на балкон можна легко зробити 
шафу своїми руками.

Види балконів
1. Консольні. Їх перевагою є те, що вони 

кріпляться до стіни будівлі, знаходяться 
безпосередньо на залізобетонній плиті. 
Якщо до них додати ще кілька опор, то та-
кий балкон можна розширити практично 
на будь-який розмір, залежно від розміру 

балок. Правда, проектування і подальша 
споруда такого приміщення зажадають 
достатньої кількості грошових коштів. 
Оздоблення, гідроізоляція, дизайн такої 
конструкції, прибудова сходів все одно 
вимагатимуть чималих трудозатрат, та й 
грошових теж.

2. Примикаючі. У них наявна велика 
кількість опор, що підвищує вартість їх 
зведення в кілька разів. Зате наступна об-
робка, дизайн, гідроізоляція, прибудова 
сходів до такої конструкції може здій-
снюватися без якихось особливих зусиль. 
Більш того, такий балкон можна побуду-
вати вже після зведення будинку і здачі 
його в експлуатацію. А якщо ще зробити 
в таке приміщення красиву шафу своїми 
руками, то взагалі все буде відмінно.

Будівництво балкону в приватному 
будинку: поради експертів

Продаж
москітних сіток
ВІД ВИРОБНИКА

097 012 25 51 м. Житомир, вул. Параджанова, 64
(колишня вул. Баранова)

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ
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АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Пелетні пальники.

Монтаж та обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Заводська, 23
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор

Схема влаштування підлоги  
на дерев’яному балконі

Якщо розглядати два перерахованих 
вище типи балкона, то фахівці перевагу на-
дають саме прилеглим. Хоча гідроізоляція, 
обробка, дизайн і прибудова сходів в таке 
приміщення, як уже зазначалося вище, – 
досить складне заняття.

Технічні вимоги
Незалежно від свого місця розташу-

вання і типу будь-який балкон повинен 
відповідати ряду важливих правил безпеки:

Найголовніша вимога стосується на-
вантаження, яке може витримати той чи 
інший балкон. Оздоблення, дизайн, на-
віть гідроізоляція і прибудова сходів до 
такої конструкції мають менше значення, 
ніж максимальне навантаження. Зокрема, 
бетонна плита повинна витримувати по-
казник навантаження мінімум у 200 кг/кв.м 
з урахуванням парапету й інших огорож, 
якщо вони є в наявності, – 400 кг/кв.м.

Для парапету мінімальне навантаження 
по вертикалі повинно складати 200 кг/кв.м, 
по горизонталі – 30 кг/кв.м.

Висота парапету, згідно з прийнятими 
ще за часів Радянського Союзу технічним 
нормам, повинна становити мінімум 105 
сантиметрів. Не 100, а саме 105, інакше комі-
сія, яка буде приймати будинок, має повне 
право відмовити в прийомі всієї будови 
в експлуатацію. Що стосується матеріалу 
огорожі, то тут вже власник будівлі може 
вибирати сам: можна використовувати 

металеві, дерев’яні і навіть пластикові кон-
струкції. Та й дизайн огорожі можна при-
думати досить оригінальний. Перила також 
можна оформити на свій розсуд, як і сходи.

Відведення води також обов’язково по-
трібно враховувати. Саме з цієї причини 
сама балконна плита повинна бути не іде-
ально пряма, в 45 °, а мати ухил хоча б у 2–3 
°, інакше вода після випадання кліматичних 
опадів буде потрапляти просто в будинок. 
І навіть найякісніша і дорога гідроізоляція 
тут допомогти буде не в змозі. У приватних 
будинках балкони в основному відкриті, 
тому забезпечення відводу води – най-
важливіший захід, хто б не говорив про 
зворотнє. До речі, на покрівлю обов’язково 
треба встановлювати і снігозатримувачі, 
щоб в подальшому сніг падав не прямо з по-
крівлі на балкон, а подалі від стін будинку.

Матеріали і технологія зведення
Балкони із затисненою плитою – най-

більш надійні, проте їх використовують 
виключно в цегляних та інших будинках, 
де є ймовірність наявності великого наван-
таження. Більш того, буде потрібна якісна 
пароізоляція конструкції, оздоблення та 
дизайн будуть затруднені (з прилеглим 
все простіше).

Що стосується сходів, то в даному випад-
ку їх прилаштувати буде дещо простіше – 
це правда. Зводять такі балкони виключно 
на стадії будівництва приватного будинку, 
так що у власника особливо і немає широ-
ких можливостей змінити конструкцію вже 
під час початку експлуатації.

Із сусідніми все набагато простіше. Вони 

можуть бути побудовані вже після того, 
як будинок введено в експлуатацію. Та й 
зробити їх простіше.

Для зведення знадобляться спеціальні 
кронштейни, на які будуть закріплені несучі 
балки. Пароізоляція такої конструкції по-
винна бути надійною, інакше кронштейни 
з часом проржавіють і виникне ризик па-
діння балок і, відповідно, – самого балкона.

До речі, самі балки можна виготовити 
прямо на місці, безпосередньо біля стін бу-
динку. Цікаво, що для дерев’яного балкона 
можна використовувати дерев’яні ж балки.

Поради
Можна дати кілька порад тим, хто ба-

жає побудувати будинок з балконом:
• Краще віддати перевагу примикаю-

чому балкону замість закріпленогму на 
стіні, нехай він і коштує дорожче. Єдиний 
виняток – якщо будинок з цегли, адже 
навантаження на всю конструкцію буде 
в цьому випадку досить велике.

• Сьогодні популярний не тільки фран-
цузький, але і російський стиль оформлен-
ня, з наявністю кахлів з дерева та інших 
національних елементів декору.

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

вул. Святослава Ріхтера, 40вул. Святослава Ріхтера, 40

вул. C. Ріхтера, 40вул. C. Ріхтера, 40

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

tehnosklad.ua
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Сопредседатель 
фракции Оппозици-
онного блока в парла-
менте Александр Вил-
кул на своей странице 
в Facebook прокоммен-
тировал информацию 
об итогах основной 
сессии внешнего неза-
висимого оценивания 
(ВНО):

«Очередная «перемога» – почти 
в два раза увеличилось количество 
выпускников, не сдавших ВНО. 
В 2017–8%, в 2018 – уже 14,5%. Это 
значит, что 47 тысяч юношей и де-
вушек – выпускников школ, ПТУ 
и колледжей не смогут в этом году 
поступить в украинские ВУЗы».

Вилкул отметил: «Что делать 
детям, оказавшимся на улице из-за 
безграмотной политики прави-
тельства, которое уничтожает не 
только образование, но и будущее 
молодежи? Работы нет даже для 
взрослых. Это означает, что тысячи 
молодых людей тоже уедут горба-

титься за границу. А часть уедет за 
границу учиться в вузы. Например, 
в ту же Польшу или Чехию, где 
обучение в государственных вузах 
бесплатное (конечно, при знании 
языка). Молодежь, которая уедет, 
маловероятно, что вернется».

СМИ сообщают, что ВНО по 
украинскому языку и литературе 
не сдали 14,5% выпускников. Со 
ссылкой на экспертную комиссию 
при Украинском центре качества 
образования также известно, что 
историю не смогли сдать почти 
15% выпускников, математику – 
18,6% (20 тысяч), географию – 12%, 
физику – 17%, химию – 11%, ан-
глийский – 13% и т. д.

Вилкул подчеркнул: «Мы по-
дали в парламент законопроекты 
о повышении качества и доступ-
ности образования, повышении 
стипендий и увеличении ко-
личества студентов, которые их 
получают (с 2013 Кабмин снизил 
количество получателей стипен-
дий с 70 до 26% учащихся), о под-
держке промышленности – чтобы 
родители получали нормальные 
зарплаты, могли обеспечивать 
семьи и не за последние деньги 
оплачивать детям репетиторов. 

Власть блокирует принятие этих 
законов, но осталось ей недолго.

Мы подали в Конституцион-
ный суд обращение об отмене 
этих чудовищных социальных 
экспериментов, которые власть 

называет образовательной, меди-
цинской и пенсионной «реформа-
ми». После победы на выборах мы 
их точно отменим».

Пакет законопроектов Алек-
сандра Вилкула и его коллег из 

Оппозиционного блока по под-
держке науки и образования 
включает № 2760 от 29.04.15, 
№ 2721 от 23.04.15, № 7402 от 
14.12.2017, № 6191 от 15.03.2017, 
№ 6189 от 14.03.2017 и другие.

Вилкул: «Реформа» образования превращает нас в 
страну с малограмотным населением, задача которого – 
пахать на низкоквалифицированных работах в Европе

За три роки роботи місцевих центрів 
правову допомогу отримали  
більше 47000 жителів Житомирщини

Безоплатна правова 
допомога – це шанс на 
справедливе право-
суддя для кожного. 
1 липня – важлива 
дата для системи БПД.

Три роки тому в Україні від-
крились місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги. На Житомирщині 
таких місцевих центрів створено 
чотири: у Бердичеві, Житомирі, 
Коростені та Новограді-Волин-
ському. З початком їх роботи 
чимало людей, які не могли 
оплатити роботу адвокатів через 
їх високу вартість, скористались 
послугами захисника за рахунок 
держави у цивільних та адміні-
стративних справах.

За три роки роботи фахівці чо-
тирьох місцевих центрів у Жито-
мирській області надали консуль-
тації 35465 особам. Це свідчить 
про те, що безоплатна правова 
допомога потрібна громадянам.

За час роботи чотирьох місце-
вих центрів було видано майже 
10000 доручень адвокатам та біль-
ше 1800 наказів представникам 
центрів та бюро для складання 
процесуальних документів та 
представлення інтересів клієнтів 
у судах та інших органах.

Адвокати системи безоплатної 
правової допомоги мають чима-
лий досвід, проходять конкурсний 
відбір та регулярне навчання. Вони 
працюють за високими стандар-

тами якості надання безоплатної 
правової допомоги.

Рівний доступ до правосуддя – 
один з найважливіших критеріїв 
розвитку демократичного сус-
пільства. Право на безоплатного 
адвоката мають найбільш соціально 
незахищені громадяни: малозабез-
печені, люди з інвалідністю, діти, 
учасники АТО, внутрішньо пере-
міщені особи, ветерани, постраж-
далі від домашнього та гендерного 
насильства та ін. Вичерпний пере-

лік осіб, які мають право на БВПД, 
наведено у статті 14 ЗУ «Про без-
оплатну правову допомогу».

Система безоплатної правової 
допомоги постійно розвивається. 
Так з вересня 2016 року у Жито-
мирській області відкрилось 19 
бюро правової допомоги, які є 
структурними підрозділами 
місцевих центрів з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги. Фахівці системи не си-
дять склавши руки в очікуванні 
клієнтів, а регулярно здійснюють 
виїзні прийоми у найвіддаленіші 
села, організовують мобільні кон-
сультаційні пункти на базі органів 
виконавчої влади, бібліотек, гро-
мадських організацій, військових 
частин та шпиталів, приїжджають 
у новостворені об’єднані терито-
ріальні громади.

– Довіра до закону починаєть-
ся з рівного доступу до правосуд-
дя. Незалежно від статків кожен 
має право на кваліфікований 
захист прав у суді. Щороку кіль-
кість громадян, які скористались 
послугами адвокатів, зростає. 
Це свідчить про важливість на-

шої щоденної роботи та довіру 
до системи загалом, – підкреслив 
директор Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомир-
ській області Олександр Гербеда.

Для посилення правової спро-
можності громад спеціалісти цен-
трів розповсюджують корисну 
правову інформацію, проводять 
вуличні інформування, вивчають 
правові потреби як окремих гро-
мадян, так і громад в цілому.

Знайте свої права, та захищай-
те їх. Якщо у вас виникли питання, 
звертайтесь до місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

�� Бердичівський місцевий 
центр – вул. Чорновола, 9, тел.: 
(04143) 4-14-42

�� Житомирський місцевий 
центр – вул. Гагаріна, 47, тел.: 
(0412) 43-01-76

�� Коростенський місцевий 
центр – вул. Сосновського, 28Г, 
тел.: (04142) 5-09-45,49

�� Новоград-Волинський 
місцевий центр – вул. Івана 
Франка, 31А, тел.:(04141) 2–15–82
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Аліна Бойко

Літо зазвичай асо-
ціюється з морем та 
релаксом. Однак є 
маса інших способів 
яскраво провести 
відпустку.

Один із таких варіантів – 
це відвідати фестиваль. Тим 
більше, що за останні роки 
кількість їх значно зросла. Ді-
знайтесь, де пройдуть кращі 
українські фестивалі 2018 року, 
прямо зараз!

"Atlas Weekend Festival"
�� Коли: 3–8 липня
�� Де: Київ

Фестиваль проходить у Ки-
єві на території ВДНГ. Трива-
лість опен-ейра – 5 днів. Музи-
кальне шоу цього року збирає 
200 виконавців на 8 сценах. 
У рамках фестивалю пройде 
музична освітня конференція 
«Music Hub» з українськими та 
зарубіжними артистами.

Першими, в якості хедлай-
нерів, були оголошені бри-
танські електронщики «The 
Chemical Brothers». Крім того, 
на фестиваль вже заявлені ді-

джеї Lost Frequencies і Мартін 
Гарікс, британський співак Том 
Оделл, американська співач-
ка Лаура Перголіцці, більш 
відома під сценічним псевдо-
німом LP, британська рок-група 
«Placebo» і багато інших.

Святкування Івана Купала
�� Коли: 6–8 липня
�� Де: Полтавщина

Літнє свято Івана Купала 
популярне серед українців, 

тому святк у ванн я ві дбу-
дуться майже в усіх містах 
України. Найбільш яскравим 
і цікавим буде святкування 
Івана Купала на Полтав -
щині – в селі Гоголеве. Там 
пройде традиційний фес-
тиваль – "Купальські ігри 
на батьківщині Гоголя". На 
території музею-заповід-
ника найбільш містичного 
письменника гостей будуть 
дивувати народними гулян-
нями, ворожінням, пошуком 

квітки папороті та святковим 
феєрверком опівночі.

Організатори заходу обі-
ц яють яскраву концерт н у 
програму, ігри для дітей із 
призами та нагородами, шоу 
мильних бульбашок, водяні 
бої та рибалку для справжніх 
сміливців, які не бояться над-
природної сили повелителя 
водяної стихії Нептуна.

Серед найцікавіших і най-
очікуваніших дійств буде за-

палювання вогнища й конкурс 
вінків. Незаміжні дівчата змо-
жуть не тільки позмагатися 
між собою у майстерності 
плетіння квіткових головних 
уборів, а й поворожити на су-
дженого, пускаючи купальські 
віночки у воду.

Для найтерплячіших учас-
ників святкування організато-
ри приготували Fire-шоу та 
пінну дискотеку, щоб гуляння 
могло продовжуватися до піз-
ньої ночі.

Якщо ж ви не маєте часу 
відправитись у подорож по 
Україні, то у Житомирі також 
будуть тридиційні святкуван-
ня свята Івана Купала:

16.00–21.00
Майстер-клас з плетіння 

дівочої коси та проведення 
конкурсу на найдовшу косу.

Соціальний проект «Запле-
ти вінок на щастя, на долю» за 
участю людей з обмеженими 
можливостями.

Гумористичний міні-фес-
тиваль «Поліська вишенька».

Пікнік-зона для відпочинку 
родин та дозвілля дітей.

«Козацьке  к у пай ло» за 
участю гурту козацького бо-
йового вишколу «Стрибожи 
правнуки» (частування кулі-
шом, катання на козацькому 
возі, майстер-класи стрільби 
з луку).

Екскурсія-квест «Знайти 
квітку папороті».

18.00
Конкурс краси «Купальська 

царівна – 2018»
20.00
Театралізована вистава «На 

Івана, на Купала річка була 
мала»

21.00–22.00
В и с т у п  у к р а ї н с ь к о -

го  і н д і -рок-г у рт у  «Ві в’єн 
Морт» (м. Київ).

Етнографічний 
фестиваль  
"Петрівський ярмарок"

�� Коли: 12–16 липня
�� Де: Чернівці

Про Сорочинський ярмарок 
чули, мабуть, усі. А от найста-
ріший ярмарок Західної Укра-
їни відомий набагато менше. 
Традиція проведення велелюд-
ного ярмарку в Чернівцях на 
свято Петра і Павла сягає ХVIII 
століття. Петрівський ярмарок 
нині – це довгоочікуване свято 
для городян та гостей міста, зі 
святковими промовами, само-
бутніми майстрами народного 
мистецтва, веселими танцями, 
промоакціями, виставками, 
цікавими зустрічами. Головна 
алея парку відводиться для 
майстрів народної творчості, 
які демонструють і продають 
власні вироби декоративно-

прикладного мистецтва. У про-
грамі Петрівського ярмарку 
також показ моделей одягу 
та зачісок, концерти аматор-
ських колективів, різноманітні 
спортивні заходи, конкурси, 
ігри. Долучайтесь та станьте 
частинкою українського на-
родного заходу!

Файне місто 2018
�� Коли: 20–22 липня
�� Де: Тернопіль

6 сцен і понад 100 вико -
навців із різних країн. 3 дні 
драйву – ось головне, що вам 
треба знати про щорічний 
фестиваль "Файне місто". А ще 
гасло цього фесту: територія 
вільних людей.

До речі,  вже оголошено 
імена перших учасників. Ви-
ступатимуть The Rasmus. Дарк 
стейдж сколихнуть Adept, To 
the Rats and Wolves, Infected 
Rain та інші виконавці! Лайн-
ап буде доповнюватися, чекай-
те сюрпризів.

Куди поїхати в липні: відвідуємо 
найкращі українські фестивалі
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З дитбудинку – у сім’ю. 
Що передбачає реформа 
інтернатів в Україні? 

У серпні минулого 
року Кабмін ухвалив 
стратегію з деінсти-
туалізації, тобто 
реформування інтер-
натів і дитбудинків, за 
якою до 2026 року ці 
установи у звичному 
нам розумінні мають 
зникнути.

Перший етап реформи вже 
набирає обертів: з 1 червня Мі-
ністерство соцполітики розпочало 
відбір кандидатів у тренери-кон-
сультанти, які вирушать у регіони, 
щоб допомогти змінити систему. 
Якими стануть дитячі спецзакла-
ди, проаналізували експерти Цен-
тру громадського моніторингу та 
контролю.

Система, що калічить
За останніми даними Упо-

вноваженого Президента з прав 
дитини Миколи Кулеби, в Україні 
нараховується 751 інтернатний за-
клад різного підпорядкування. 
Серед них загальноосвітні шко-
ли-інтернати, дитячі будинки, де 
проживають діти-сироти, а також 
центри соціально-психологічної 
реабілітації дітей. Із 106 700 їхніх 
вихованців лише 8 174 – сироти або 
діти, позбавлені батьківського пі-
клування, решта – мають родичів 
або хоча б одного з батьків і по-
трапили до інтернату через вади 
розвитку, інвалідність або соціаль-
ні проблеми, з якими стикнулася 
їхня сім’я, наприклад, бідність.

«Найгірше, що відбувалося зі 
мною в інтернаті, – це відчуття, 
що я сам і нікому не потрібен, – 
згадує своє дитинство засновник 
IT-компанії, член Національної 
дитячої ради при Уповноваженому 
Президента України з прав дити-
ни Євген Моісеєв. – Ходив красти 
метал, тому що ми постійно були 
голодними. На третьому курсі 
я вже був у розшуку в п’яти містах. 
У дев’ятнадцять мене посадили».

За статистикою, лише 10% 
вихованців інтернатних закладів 
вливаються в суспільство і ведуть 
нормальний спосіб життя. Інші 
проходять крізь в’язниці, прости-
туцію, алкогольну та наркотичну 
залежність, жебракування і нерід-
ко вдаються до спроб самогубства. 
Аби змінити сумну статистику 
і дати дітям надію на краще жит-

тя, в Україні стартувала так звана 
«інтернатна реформа».

Головне – жити у родині
Нерідко батьки віддають своїх 

дітей до інтернатних установ, тому 
що розглядають це як єдину мож-
ливість забезпечити їм догляд, хар-
чування та проживання у належних 
умовах. Одна із цілей реформи – до-
помога таким родинам, які опини-
лись у скрутному становищі. Адже 
важливо, щоб дитина залишалася 
у сімейному середовищі, а її по-
треби можна було задовольнити 
на рівні громади.

«Ми сьогодні хочемо, щоб кож-
на громада була відповідальною. 
Ми не маємо права позбавляти 

людину батьківських прав, якщо 
держава не надала цій родині 
допомогу. Суть реформування 
в тому, щоб підтримати сім’ю, 
надати потрібну послугу, а якщо 
це не допомагає, то надати дитині 
статус і якомога раніше дати їй 
можливість жити в прийомній 
сім’ї», – пояснює Микола Кулеба.

Тим небагатьом, хто залишить-
ся у дитбудинках, міністерство 
обіцяє створити комфортні і мак-
симально наближені до сімейних 
умови. Наприклад, створивши 
малі групові будиночки, де один 
педагог опікується 2–3 вихован-
цями і де вони мають змогу відвід-
увати звичайну школу. Ще одним 
способом є влаштування дітей до 
прийомних родин, які можуть 
взяти на виховання від одного до 
чотирьох дітей. Або ж до патронат-
них сімей, тобто таких, де один із 
батьків на професійній договірній 
основі виконує обов’язки вихова-
теля. Також будуть створюватись 
дитячі будинки сімейного типу, які 

передбачають виховання у родині 
не менш як 5 дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

У результаті до 2026 року ін-
тернатні заклади, у яких прожи-
ває більш ніж 15 дітей, повинні 
зникнути. Більшість таких установ 
повинні стати закладами суто ден-
ного перебування.

План трансформації
Попри побоювання скептиків, 

реформа не передбачає раптового 
закриття інтернатів. Їхню кількість 
планують зменшувати дуже по-
вільно – лише на 10% щороку, 
а спеціальних шкіл-інтернатів на 
5%, починаючи з 2019 року.

Нині в Україні триває перший 
етап реформи, на якому місце-
вим органам самоврядування 
потрібно проаналізувати наявну 
систему дитячих спецзакладів, 
кількість вихованців у них і роз-
робити регіональні плани рефор-
мування. За словами директора 
Представництва міжнародної БО 

«Надія і житло для дітей» Галини 
Постолюк, для кожної громади 
розроблятиметься індивідуаль-
не рішення. Наприклад, якщо 
в регіоні існує інтернат для дітей 
з інвалідністю, то громаді потріб-
но відкрити додаткові інклюзивні 
класи і забезпечити населений 
пункт шкільними автобусами 
для перевезення таких школярів.

«Інтернати для дітей з осо-
бливими потребами не будуть 
скасовані, поки інклюзія не стане 
якісною та доступною. Ми маємо 
забезпечити певний рівень для на-
вчання цих дітей, і батьки мають 
право пересвідчитися, чи створено 
потрібні для їхньої дитини умови. 
Окремо хочу додати, що досвід пе-
редових країн свідчить, що при-
сутність у класі дітей з особливими 
потребами оздоровлює моральний 
клімат у класі», – пояснила міністр 
освіти Лілія Гриневич.

Центри соціальної 
підтримки

На зміну дитячим будинкам 
повинні прийти Центри соціаль-
ної підтримки для дітей та сімей із 
широким спектром сімейно орієн-
тованих послуг. На базі таких цен-
трів працюватимуть малі групові 
будиночки та соціальні квартири, 
які збудують за рахунок державного 
бюджету України. Це передбачено 
законом про захист прав дітей-си-
ріт, який у січні підписав Президент 
України Петро Порошенко.

У центрах соціальної підтрим-
ки діятимуть відділення терміно-
вого влаштування дітей, де пере-
буватимуть знайдені, підкинуті, 
вилучені дітлахи та підлітки віком 
до 18 років. Протягом 3–9 міся-
ців соціальні працівники мають 

повернути їх до родин (якщо це 
можливо і не загрожує дитині) 
або влаштувати до прийомних 
чи патронатних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу або ма-
лих групових будинків.

У центрах соцпідтримки та-
кож працюватиме відділення для 
батьків із дітьми та вагітних, які 
опинилися у скрутних життєвих 
обставинах і мають намір відмо-
витися від малечі. Вони зможуть 
проживати у центрі протягом року, 
а тим часом соціальні служби допо-
магатимуть їм вирішити проблеми 
з житлом і працевлаштуванням. На 
базі центру також відкриють відді-
лення екстреної допомоги родинам 
та відділення денного перебування 
сімей із дітьми з інвалідністю та ва-
дами розвитку. З такою малечою 
працюватимуть реабілітологи 
і спеціальні педагоги, а батьків на-
вчатимуть правильного догляду.

«В Україні вже діє два такі 
центри – в Дніпропетровській 
та Київській областях, нам тре-
ба просто перейняти досвід. 
В Дніпровському центрі, до речі, 
майже вся команда – це колишні 
працівники інтернату, які про-
йшли перекваліфікацію», – зазна-
чає експерт з деінституалізації на 
Львівщині Валентина Ведровська.

За прогнозами Миколи Куле-
би, завдяки грошовій допомозі та 
роботі з незабезпеченими родина-
ми реформа дозволить зменшити 
кількість дітей, які перебувають 
у державних установах опіки і ви-
ховання, втричі. А значить сотні 
тисяч дітлахів отримають шанс 
на щасливу долю та нове життя 
у родині.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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Чому валютний закон 
називають «безвізом»  
для капіталу?

Верховна Рада 
21 червня ухвалила 
закон про валютні 
операції в Україні. 
Експерти одразу 
охрестили закон «без-
візом» для капіталу та 
заявили про вихід із 
«валютного концта-
бору» попереднього 
законодавства.

У чому революційність змін 
і як вони вплинуть на бізнес та пе-
ресічних людей, дослідили наші 
експерти.

Дозволено все,  
що не заборонено

За даними Держстату, в Укра-
їні зареєстровано понад 10 тисяч 
підприємств, які мають іноземний 
капітал або зарубіжних клієнтів, 
тобто здійснюють зовнішньоеко-
номічну діяльність. Досі всі їхні 
валютні операції, а це близько 
2,5 млн щороку, регулював декрет 
Кабінету Міністрів «Про систему 
валютного регулювання і валют-

ного контролю» від 1993 року. 
За словами експертів, документ 
суворо обмежував валютні від-
носини, і головним його прави-
лом було – «заборонено все, що 
не дозволено». Натомість новий 
закон, за словами представників 
Нацбанку, обстоює принцип «до-
зволено все, що не заборонено».

«Головна мета закону – лібера-
лізувати цю сферу, прибрати аб-
сурдні обмеження і заборони. Цей 
закон створить комфортні умови 
для бізнесу, дозволить збільшити 
іноземні інвестиції в українську 
економіку, а також наблизить 
український фінансовий ринок 
до європейського. Імплементація 
закону – це економічна свобода, 
користь від якої відчує кожен під-
приємець і громадянин», – наго-
лосив Президент України Петро 
Порошенко, який був ініціатором 
законопроекту.

Згідно з документом, регулю-
вання буде здійснюватися на та-
ких засадах, як свобода валютних 
операції, ризикоорієнтованість, 
прозорість, ефективність, а та-
кож самостійність і ринковість 
валютного регулювання. Закон 
знімає обмеження на операції 
з іноземними фінансами та надає 
однакові права резидентам та не-

резидентам нашої держави. При 
цьому втручання Національного 
банку України законодавчо об-
межується. За словами експертів, 
після кризи 2014 року, коли НБУ 
запровадив дуже жорсткі вимоги 
на виведення дивідендів за межі 
держави, ухвалений закон став 
справжньою революцією для 
громадян та бізнесу.

Що змінюється  
для громадян?

За словами голови Нацбанку 
Якова Смолія, українці зможуть 
інвестувати в цінні папери на гло-
бальних ринках та розміщувати 
кошти на рахунках будь-яких бан-
ків світу. Раніше для здійснення 
валютної операції потрібно було 
надати Нацбанку документи, що 
підтверджують джерело доходів 
та цільове використання коштів. 
І навіть наявність усіх паперів не 
гарантувала дозвіл на операцію. 
Більше того, з 2014 до літа 2017 
року будь-які валютні операції 
взагалі були заборонені. Відповід-
но до нового закону, українським 
громадянам більше не потрібна 
індивідуальна ліценція НБУ, щоб 
вкладати гроші в іноземні активи, 
купувати нерухомість тощо.

За новими правилами, Нац-
банк контролюватиме тільки ті 
валютні операції, обсяг яких пере-
вищує 150 тисяч гривень. За під-
рахунками банкірів, це розумне 
обмеження, оскільки українці за-
звичай не перевищують цю суму 
під час купівлі/продажу валюти 
чи грошових переказів. При цьо-
му кількість приватних валютних 
розрахунків складає 40% від усіх 
операцій із валютою в державі, 
а їхня сукупна сума – лише 3%.

Закон також знімає обмеження 
на ввезення в Україну чи вивезен-
ня за кордон цінних паперів. Те-
пер це можна робити вільно. Крім 
того, як і раніше, під час перетину 
кордону не потрібно декларувати 
готівку сумою до 10 тисяч євро.

Нові можливості  
для бізнесу

Валютна лібералізація дуже 
важлива в контексті інтегра-
ції України до європейського 
фінансово-економічного про-
стору, наголошує адвокат Олек-
сандр Виговський. Це відповідає 
зобов’язанням, які взяла на себе 
держава у рамках Угоди про Асо-
ціацію з ЄС. На переконання Нац-
банку, закон «Про валюту і валют-
ні операції» створить комфортні, 
прозорі та безпечні умови для 
ведення бізнесу в Україні та від-
криє двері іноземним інвесторам.

Власне, розширення свободи 
стосується не лише населення, 
а й підприємців. Вони так само 
зможуть інвестувати в закордонні 
компанії, відкривати підприєм-
ства і дочірні компанії, здійсню-
вати експорт та імпорт товарів без 
індивідуальних ліцензій від НБУ. 
Також закон знімає обмеження 
на купівлю цінних паперів, не-
рухомості тощо за кордоном. 
Підприємці зможуть відкривати 

рахунки в закордонних банках, 
ввозити і вивозити цінні папери, 
переказувати валюту як гаран-
тійне забезпечення для участі 
в тендерах на постачання това-
рів та надавати кредити нерези-
дентам. Крім того, скасовується 
граничний термін проведення 
валютних операцій. Раніше на 
це давалося лише 180 днів.

«Закон про валюту стане дру-
гим після закону про номінально-
го утримувача важливим кроком 
на шляху інтеграції України у сві-
тові ринки капіталу», – перекона-
ний інвестиційний банкір Сергій 
Фурса.

Втім, економісти застерігають, 
що широкі можливості і свобода 
валютних операцій, які відкриває 
новий закон, роблять економіку 
України більш вразливою для не-
сподіваних потрясінь. Тому НБУ 
збирається скасовувати валютні 
обмеження поступово, аби не по-
хитнути фінансову стабільність.

Після підписання закону Пре-
зидентом та його оприлюднення 
буде запроваджено піврічний 
перехідний період. Саме за цей 
час Верховна Рада повинна ухва-
лити пакет законів із протидії 
ухиленню від податків, амністії 
капіталів та ще низки податкових 
ініціатив. За словами заступника 
директора Центру економічної 
стратегії Марії Репко, деякі з цих 
законів є політично чутливими, 
й проголосувати за них буде не 
так просто. Над лобіюванням цих 
змін доведеться попрацювати як 
профільним комітетам, так і фа-
хівцям із НБУ. Втім, найнагальніші 
обмеження щодо інвестування за 
кордон і зовнішньоекономічних 
операцій зникнуть одразу після 
набуття законом чинності.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю



18 Середа, 4 липня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автослюсаря і	автохолодильщика	запрошує	
на	роботу	вантажне	СТО	"Новий	Сервіс"	в	Києві.	
Оплата	без	затримок	від	500	грн	в	день	(50/50	від	
з/н).	Житло	безкоштовно.	Інструмент,	обладнання,	
спецодяг.	0673444243

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТ-
НАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 0936009555

•	Будівельники різних	спеціаль-й	запрош.	в	
Бельгію,	житло	300	євро/міс,	офіц.	робота,	з/п	від	
308	грн./год.	Ліц.	№1008	від	09.09.16р.,	МСПУ.	
0680304811,0979204228.

БУДІВЕЛЬНІ БРИГАДИ І ОКРЕМІ ПРАЦІВНИКИ 
БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. РОБОТА У 
ВІДРЯДЖЕННІ. ЗАРПЛАТА ВІД 25000 ГРИВЕНЬ. 
0689423549;+37065282030–VIBER,WHATCAPP

• БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ: ВОДІЇ (НА 
ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ), МАШИНІСТИ: КРА-
НА, АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУВАЧА. 
ВАХТА 15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ 
УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939

•	Вантажник, різноробочий,	стропальник,	ливарник.	
ДР	необов`язково.	Соцпакет+проїзд.	Гуртожиток.	
Київська	обл,	смт	Димер.	0671647214

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПА-
НИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В 
ДЕНЬ.СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ. ОБУ-
ЧАЕМ. 0988219246;0631326288

•	Вантажник. Можливо	без	досвіду	роботи	(навча-
ємо).	З/п	10000	грн.	Офіційне	працевлаштування.	
Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО. 
ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН. 
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 0967877394, ОЛЕКСАНДР

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО. 
ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН. 
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	Склад,	
позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	10000	грн.	Іно-
городнім	надається	житло.	0673201886,0930351
727,0667583958

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ 
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО 
ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-
БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. 
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 
0988411015(WHATSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

•	Водії кат.	Е	для	роботи	на	автомобілях	тягачах	в	
акціонерне	товариство.	Офіційна	з/п.	Відпустка	та	
лікарняні	оплачуються.	Іногородніх	забезпечуємо	
місцем	для	проживання.	0444306640,0675019214

• ВОДІЇ. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН 
ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2 МІС. З/П ВІД 50.000ГРН. 
0985820766,0990298473

В О Д І Ї .  Р О Б О ТА  Н А  Ц Е М Е Н Т О В О З І 
ВОЛЬВО,ЗЕРНОВОЗІ . ЕВРО-2, ЕВРО -3, КА-
ТЕГОРІЯ Е,С ПО УКРАЇНІ. (067)3602502

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙ-
СЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ: 
0634615340

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ 
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. РОБОТА ВАХТОВИМ 
МЕТОДОМ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ 
ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33 000ГРН. 
0443039220,0672322787

• ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ / МЕДПРАЦІВНИК ДЛЯ ДО-
ГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ ЛЮДИНОЮ. ПРОЖИВАННЯ 
ТА ХАРЧУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 0660271662.

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ , ЛИТВІ, ЧЕХІЇ, ПОЛЬШІ, 
БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ АБО ВІЗА. (098)56944
27,(063)4718764,(095)4815990(В

КІПР, ЛІВАН, ТУРЕЧЧИНА! ШОУ-БАЛЕТИ, 
ТАНЦОРИ, ОФІЦІАНТИ. КОНТР. ВІД 3МІС. 
Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12. KENJOB@MAIL.
RU, 0972201876,0936439307

•	Легальна робота	через	Литовську	Біржу	праці!	
Сантехнік,	токар,	зварювальник,	ел/монтер,	швачка,	
кондитер,	ін.	Viber:	Наказ	№1254	вид.	Мін.	соцпо-
літики	від	03.08.2017	0660331404

•	Машиніст бульдозера	ДТ-75.	Гідна	заробітна	
плата.	Допомога	з	житлом.	Всі	деталі	за	0672334242

МАШИНІСТ НА БЕТОНОНАСОС (32 М., СТРІЛА) 
В М. КИЇВ. Д/Р ВІД 2-Х РОКІВ. ВАХТОВИЙ МЕ-
ТОД РОБОТИ. З/П ВІД 15000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ІНОГОРОДНІМ НАДА-
ЄМО ЖИТЛО. 0636421376,АЛІНА

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	різно-
роби,	водії	самосвалу,	кранівник,	екскаваторник	
для	роботи	в	Київ.	Житло.	0973297339

• МОНТЕРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДЛЯ РОБОТИ 
ПО ОБ`ЄКТАХ В УКРАЇНІ. ДОСВІД РОБОТИ. ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА+ДОБОВІ+ПРОЖИВАННЯ - РИНКОВІ 
- КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІ. 0503438036АН-
ДРІЙВАДИМОВИЧ.

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 ГРН). РОБОТА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗ-
КОШТОВНО. 0503100753

ОКАНТУВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ-СТРОПОЛЯ 
НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО В М. 
ЖИТОМИР. ЗАРОБІТНА ПЛАТІ ТА ГРАФІК РО-
БОТИ - ДОГОВІРНІ. 0952830900,(0412)511425

• ОПЕРАТОР НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ YAZАKI. 

З/П ВІД 8700 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-

ВАННЯ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОЇЗД. 

ЛЬГОТНЕ ХАРЧУВАННЯ. ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ 

- 1500 ГРН. ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 

0632561917

•	Оператор виробничої	 лінії	 в	м.Львів	 та	 в	
м.Ужгород	(чоловік/жінка	без	досвіда	роботи).	
Зарплата	від	8000	грн,	житло,	соц.пакет.	0952915
556,0974304077,0734017393

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 0680191605

•	Офіційна робота	в	Європі	для	фахівців	і	різноро-
бів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	ОАЕ,	Литва,	Фінляндія,	
інші).	Житло	б/к.	З/П	17000-72000	грн.	Оформлення	
віз.	Л.ГСЗ-АЕ637118-16.03.15,	www.befind.com.ua,	
0979391431,0662731011,0937901491

• ОХОРОННИК 7000 ГРН. ВАХТА. 0981185916

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОН-
НИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК 
РОБОТИ: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. 
ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧ., ПРОЇЗД. З/П 
БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,097
2261010

ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДП-ВО ПРАТ 
РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 
30/15. З/П ВІД 8000 ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА СПЕ-
ЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 
0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР ВО-
ЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЬЯВІК-
ТОРІВНА

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИ-
ЦТВО . ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2 
РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, 
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, РОБОТА В М. КИЇВ, М. 
ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773

•	Пральному комплексу:	прачки,	слюсарі-механіки,	

водії,	різнороби,	вантажники.БК	житло,	проїзд,	

харчування.	Київс.обл,	с.Щасливе.	0932964393

ПРАЦІВНИЙ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ГАЗОННОЇ 
ПЛИТКИ БІЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ. 
ЗП 10000ГРН/МІС НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0443039220,0672322787

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	расклей-

щики	объявлений.	Свободный	график.	Оплата	

ежедневная.	0506917120,	0636917120,0676917120

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Израиле.	Все	затраты	

в	кредит.	Большой	выбор	вакансий.	З/п	от	20	000	

грн.до	60	000	грн.	.	Лиц.	серия	АЕ	№460927	от	

25.11.2014г.,	0937550595,	0677550595,0667550595

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	

parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	варіантів	

ж/ч	запахів.	0990140026;0989489508



20 Середа, 4 липня 2018WWW.20MINUT.UA БізнесБізнес

для підготовки бакалаврів, магістрів на базі повної загальної середньої
та вищої освіти, диплому молодшого спеціаліста
• ЕКОНОМІКА
- Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
- Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних системах 
- Економіка
• ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
- Облік і аудит в банках
- Облік і оподаткування 
• ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ
- Менеджмент в охороні здоров’я
- Менеджмент митної справи
- Менеджмент 

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А (трамваї № 1, 5, 3, тролейбуси № 12, 13, 14  зуп. «Академіка Заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54, www.vfeu.edu.ua,  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А (трамваї № 1, 5, 3, тролейбуси № 12, 13, 14  зуп. «Академіка Заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54, www.vfeu.edu.ua,  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

Студент отримує: додаткову кваліфікацію викладача, другий міжнародний диплом, звання офіцера, навчання в аспірантурі. Іногородні забезпечуються гуртожитком.

IV рівень акредитації
проводить прийом студентів – громадян України та іноземців на навчання за спеціальностями:

в УНІВЕРСИТЕТІ: в ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ:
для підготовки бакалаврів, молодших  спеціалістів на основі базової та повної 
загальної середньої освіти, диплому кваліфікованого робітника
• ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
- Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
- Інформаційна діяльність підприємства  
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
• ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
- Бухгалтерський облік
- Облік і оподаткування
• ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ
- Менеджмент в охороні здоров’я
- Організація виробництва 
- Менеджмент 
• ПРАВО – бакалаврат
• ПРАВО - молодші спеціалісти 
- Правознавство
- Митна діяльність
- Право

УВАГА!
Звертайтеся, у кого виникли 

проблеми зі вступом.
ДОПОМОЖЕМО!

• РІЗНОРОБОЧІ НА КАР`ЄР В ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛ.
(ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН). ОБОВ`ЯЗКИ: РОЗРОБКА ТА 
СКЛАДАННЯ КАМЕНЮ ПЛИТКИ-ДИКАРЬ. РУЧНА 
ВАЖКА ПРАЦЯ, АЛЕ ДОБРЕ ОПЛАЧУВАНА. З/П ВІД 
ВИРОБІТКУ: 10 000-14 000ГРН. 0505227944РО-
МАН

•	Робота в	Німеччині	для	водіїв	кат.	"B",	по	догля-

ду	за	пристарілими,	будівельникам-спеціалістам.	

Робота	в	Естонії,	Швеції	для	будівельників-спеціа-

лістів.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	0674550664(vi

ber),0996348031,0632154039

РОБОТА В УГОРЩИНІ! ШУКАЄМО ЕЛЕК-
ТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУ-
РИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРАТОРІВ. 
ТЕЛ.:0951131214,ОЛЕКСАНДР

Р О Б О Т А  Н А  Я Г І Д Н О М У 
ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». БРИГАДИРИ ПО-
ЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР 
СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ЯГІД.З/П ВІД 370 
ГРН/ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ. 
(050)5240655;(067)1851353.

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можливо	без	до-
свіду	роботи	(навчаємо).	З/п	12000	грн.	Офіційне	
працевлаштування.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	
КИЇВ!	0674969050

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ 
РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В Г.ИРПЕНЬ. 
0678040467

• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВА-
ТУТІНА ПОТРІБНІ ДВІРНИКИ. ГРАФІК РОБОТИ 
2/2 З/П 19 ГРН./ГОД. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЗА НОМЕРОМ 0985180106

• ТРЕБ. СОТРУДНИК ПО УХОДУ ЗА СОБАКАМИ 
В ЧАСТ.ПРИЮТ. ТРЕБОВ.: НЕ БРЕЗГЛ., ЧИСТОПЛ., 
НЕ ПЬЮЩИЙ, ЛЮБЯЩИЙ ЖИВОТНЫХ. ОБРАЗОВ.: 
СРЕД.ШКОЛА. ОБЯЗ-ТИ: УХОД И КОРМЛ. СОБАК 
В ВОЛЬЕРАХ, ПРИГОТ. ЕДЫ СОБАКАМ. РАБОТА 
С 9 ДО 17, 1 ДЕНЬ ВЫХОД. ЕСТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПРОЖИВ. ЗП  0981778434

•	Фасувальники, пакувальники,	різнороби,	водії,	
оператори,	електрик	на	вир.буд.сумішей	в	Київ.	
ЗП	від	10000	грн.	Житло.	0730569259

•	Хімчистка, Київ,	запрошує:	працівник	пральні-
8000грн,	приймальниці-7000грн,	контролер	ВТК-
9000грн.	ЗП	за	15	роб.змін.	Житло.	0952441886

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

•	Швейне промислове	та	побутові	обладнання	

нові	та	б/в,	із	Єврори	та	Китая,	прямострічкові,	

оверлоки,	спецмашини,	скорняжні,	ВТО,	розкрійні,	

в`язальне,	вишивальні	і	ін+запчастини	на	складі	та	

і	під	замовлення.	Низькі	ціни,	гаратнія,	доставка.	

0509145584

•	Швеція (Стокгольм).	ЗП	245-630грн/год.	Будівель-

ники.	Прибиральники	(готелі,	квартири,	будинки).	

Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ  2-Х  КОМ.КВ. ,   5/5  ЭТАЖЕЙ, 
49М/27М/7М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., КОРОСТЕН-
СКИЙ Р-Н, С.ГРОЗНОЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ЦЕНА 
314 934 ГРН. 0972201593

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ  3-Х  КОМ.КВ. ,   2/3  ЭТАЖЕЙ, 
58,6М/42,6М/5,1М,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ., 
Г.КОРОСТЕНЬ. ЦЕНА 315 789 ГРН. 0679590303

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.ЖИТОМИР, Р-Н 
ЖИТНЕГО РЫНКА, УЛ.ГОГОЛЕВСКАЯ. ЦЕНА 2 500 
000 ГРН. 0972586393

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКИЙ Р-Н, С.СТАНИШОВКА. ЦЕНА 315 789 ГРН. 
0962670691

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, 
ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, ДАВЫДОВСКИЙ, УЛ.КАРЛА 
МАРКСА. ЦЕНА 210 526 ГРН. 0680788285

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-К ІМ .КВ .   ГАРЯЧА 
ВОДА,  КАБЕЛЬНЕ  ТБ.  Р-Н  АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, 
В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДО-
КУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Куплю ретромототехніку	М72,	ІЖ49,350,	К750,	
МВ750,	М61,62,	Дніпро12,16,	ДКВ,	Арді,	БМВ,	Цун-
дапп,	NSU,	Індіан,	Тріумф+з/ч.	0669663546
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кім квартира заг.пл. 45.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., смт. Романів, 

вул. 50 років Жовтня,10 кв. 2  Дата торгів: 26.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №288563 (уцінено лот № 279830);

2. 3-кім квартира заг.пл. 67.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Покровська, 159, кв. 212. Дата торгів: 26.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №288546;

3. Нежитл. буд. магазину, заг.пл. 315,8 кв. м., за адресою: Житомирська обл., м. 
Коростень, вул. Фрунзе, №16-А.  Дата торгів: 26.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №288450. 

3.2. Автомобілі. Продам 

• АВТОВИКУП,  ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: 
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД
,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, 
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХ-
СТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕ-
СПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО 
КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ І 
ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ЯПОНСЬКО-
ГО, НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА. 0956386969,0966386969,073
6386969

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ 
В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7 ДНІВ, НОВІ, 
Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ СКЛАД. :(097)1521331;(093)26
13742;(097)7266640

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ  І МІ-
НІВЕНІВ  В  НАЯВНОСТІ,  ПІД  ЗАМОВЛЕННЯ 
2-7 ДНІВ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІД-
ПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ СКЛАД. 
097)1521331;(093)2613742

• СЕДАН CHERY EASTAR, 2007 Г.В., 2 Л, 152 ТЫС.
КМ. Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 131 577 ГРН. ТОРГ. ОБ-
МЕН 0967749163

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

•	Запчастини МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	Газель.	
Поршнева	група	Кострома,	гільза	Конотоп,	по-
ршень,	поршневі	кільця,	пальці,	комплекти	прокла-
док	двигунів,	КПП,	мостів,	вкладиш	Димитровград,	
Тамбов,	фільтра.	0675702202,0507190074

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІС-
ЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, 
КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. 
ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУ-
БІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІС-
ЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 0677459877, 
0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайн зерновий	Massey	Ferguson-40	94	
р/в,	роб.	+	кукур.	жатка,	670000,	м.Кобеляки.	
0973007459.

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.
RU. (050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	ком-
байни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	
ін.	с/г	техніка	,	доставка.	(096)6809590;(096)9302249.

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культиватор	КРН-
5,6.	Дискова	борона	АГ-2,1-3,1.	Сівалка	СЗ-3,6(5,4),	
Тодак-8.	(067)7801439

•	Трактор "Джон	Дір-7710",	1999р.,	108к.с.;	пре-
са,	комбайн	"Мойсей	Фергюсон";	жатка	кукуру-
дзи,	4-8рядна;	плуги	оборотні,	3-,4-,5-корпусні;	
комбайн	"Сампо"	картоплесадж.1-рядні;	обприск.
причіпний,	навісний,	свіжопр.	 із-за	 кордону.	
0973850784,0975847243

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ 
СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО 
ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483

4.39. Опалювальне обладнання. 
Продам 

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

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Тепло-
акумулятори.	Від	виробника.	Доставка	по	Україні.	
Найкраща	ціна	без	посередників.	http://termico.com.
ua,	0503292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАН-
ТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕР-
СЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНО-
ГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUPCONSU
LT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кредитная	
карта	до	50	000	грн.Перекредитуем	ваши	кредиты	
до	200	000	грн.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБ-
ЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА 
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

МАЙСТЕРНЯ КУЗНИЦЬКИХ. ВИГОТОВЛЕННЯ 
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ВІКНА ТА ДВЕРІ БУДЬ-ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ ТА КОНФІГУРАЦІЇ. НИЗЬКІ КОН-
КУРЕНТНІ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ ЯКОСТІ. 0987792882

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	Варшава-
Люблін	щоденно	з	АС:	Рівне	-	04.30;	Луцьк-	06.10;	
Варшава	-	08.20;	Люблін-11.40.	(099)2861600;(063
)8967762;(067)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ, ДОПО-
МОГА НА ВІДСТАНІ У ПРОБЛЕМАХ СІМ`Ї, 
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ. 
0683706105,0732232983

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	
прес	полублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	
(067)5669709

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-
Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	
0981554242.

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	вироб-
ництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	боко-
вини	для	лавок.	Ковані	лавки,	столи,	гойдалки.	
(097)3588260,decorzabor.prom.ua

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

Комунальне підприємство «Агенція з питань  
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради  
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду

1. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення що перебуває на балансі 
комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної 
ради в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського,38, загальна площа 17,90 
кв.м, розрахункова орендна плата – 23 грн. 81 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом 
на 31.05.18), цільове призначення – розміщення складу.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина даху будівлі, що перебуває на балансі 
Житомирського комунально книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 18-А, загальна площа 10,00 кв.м, 
розрахункова орендна плата – 215 грн. 00 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 
25.06.18), цільове призначення – розміщення обладнання рухомого(мобільного) зв’язку.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 18 липня 2018 року включно 
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

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

оренди вказаних об'єктів оренди.
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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,

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 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ЖТЕК 
КНТУ, ВИДАННИЙ НА ІМ`Я ЕВПАК СВЯТОСЛАВ 
ЯРОСЛАВОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ЗАГУБЛЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ТМ 
10404051 ВИДАННИЙ НА ІМ'Я МАТВІЙЧУК 
ДЕНИС БОРИСОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.  

8.23. Інше. Продам 

• ВАГОНКА З ЛИПИ. ВИЩОГО ГАТУНКУ ПРЯМО З 
КАРПАТ. ВИГОТОВЛЕНА НА НІМЕЦЬКИХ СТАНКАХ. 
КЛІЄНТАМ З ОПТОВИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ ЗНИЖ-
КА. ДОСТАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ ТА ДЕЛІВЕРІ ПО 
ВСІЙ УКРАЇНІ 0677128859.

• СЛУХОВІ АПАРАТИ SIEMENS ДЛЯ РІЗНИХ 
СТУПЕНІВ ВТРАТИ СЛУХУ. АПАРАТИ РІЗНИХ 
ВИДІВ(МІНІ-, МІКРОЗАВУШНІ, ВНУТРІШНЬОВУШ-
НІ, ВНУТРИШНЬОКАНАЛ.). СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ 
ДІТЕЙ (НАВЧАННЯ, СУПРОВІД). ІНДІВІД. ВИДИ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ. 0976294316

•	Папір обгортковий,	крафт,	кондитерський,	пара-
фінований,	підпергамент,	картон.	Розмотування	
рулонів,	порізка	на	формати.	Скотч,	стретч,	дис-
персія	ПВА.	0504030742,0970010729,0577581551

8.24. Інше. Куплю 

•	Куп. токарську	оснастку,	верст,	лещата,	па-
трони,	фрези,	свердла,	розгортки,	мітчики,	різці.	
оlegsustrikoff@gmail.com,	0968709687

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

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	2000грн	
за	1	грамм),коралові	буси,	бивні	мамонта,	зуби	
кашалота.	Старовинні	ікони,	картини	до	1990р.,	
ордена,	медалі,	книги	видані	до	1917р,	коньяки	
виробництва	СРСР	до	1991	р.	та	інші	предмети	
старовини.	0503466068

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБ-
ЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

•	Побут. автоклави.	Нерж.,чорн.	метал.	V=8-40	пів.
літр.бан.	Газ.та	елек.	Від	1750	грн.	autoclav.com.
ua.	0503766086,0673702722

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Житомирська обл., Хорошівський р-н,
смт Нова Борова, тел.: (04145) 9-52-57,
моб.: (067) 291-18-77, (098) 850-15-44

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

Залізний порт, Лазурне

від 1680 грн

вул. Київська, 93(Автовокзал)
44-67-32,
067-967-12-22,
063-655-12-21

10 днів

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна
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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

• Фонтан Короля Фахда – най-
вищий фонтан у світі, що зна-
ходиться у Саудівській Аравії. 
Знаменитий він в першу чергу 
тим, що струмінь води злітає 
вгору на 312 метрів, що робить 
його вище Ейфелевої вежі. Вода 
подається за допомогою трьох 
потужних насосів, які проганя-
ють 625 літрів води в секунду на 
неймовірній швидкості 375 км / ч.

• Ніщо не може описати, як 
гіпнотизує вода фонтану на стан-
ції міста Осака в Японії. Фонтан, 
розташований у будівлі півден-
них воріт нового офісного комп-
лексу Осака Сіті Сіті, складається 

з великого прямокутного водя-
ного фонтану, який відображає 
відлік часу в цифровому стилі, 
переміщаючи квіткові візерунки 
і падаючі фігури зі стіни води.

•  M o o n l i g h t  R a i n b o w 
Fountain – найдовший у світі 
фонтан, який встановив світовий 
рекорд Гіннеса з майже 10 тис. 
світлодіодними соплами, які бі-
жать по обидва боки довжиною 
1140 м, стріляючи з 190 тонн води 
в хвилину. Він встановлений у ве-
ресні 2009 року на мосту Банпо.

• Дев’ять плавучих фон-
танів – створення японського 
художника і ландшафтного 

архітектора Ісаму Ногучі для 
Всесвітньої виставки, що від-
булася у 1970 році в Осаці. Ці 
неймовірні фонтани виглядають 
так, ніби вони літають.

• Fountain Metalmorphosis 
(Charlotte, США) – робота чесь-
кого скульптора Девіда Черни. 
Фонтан має висоту 7,6 м, важить 
14 тонн і складається з більш ніж 
двох дюжин пластин з нержаві-
ючої сталі, які обертаються неза-
лежно і періодично шикуються 
в лінію, утворюючи масивну 
людську голову. Коли пласти-
ни вирівнюються, вода ллється 
з гирла голови.

Гороскоп на тиждень 4 - 10 липня

ОВЕН
Ви сповнені сил та 

ентузіазму, поїздки бу-
дуть вдалими, однак не 

будуйте занадто сміливих пла-
нів. Важливо продумати їхню 
реалізацію.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте готові до не-

сподіваних змін, заплу-
таних ситуацій, постарайтеся 
не панікувати і не вплутуйтесь 
в ризиковані афери.

БЛИЗНЮКИ
У вашому житті по-

чинається важливий пе-
ріод як для професійного росту, 
так і для духовного вдосконален-
ня. Попереду – приємні зустрічі.

РАК
Уважніше приди-

віться до суперників та 
конкурентів, не кажіть 

зайвого, щоб вашою інформа-
цією не скористалися в корис-
ливих цілях.

ЛЕВ
Насичений контак-

тами і новими знайом-
ствами період. У вас усе вийде, 
реалізуються ваші далекоглядні 
особисті плани.

ДІВА
Кількість справ та 

обов'язків на роботі та 
вдома побільшає, іноді не буде 
часу на відпочинок, їжу та сон.

ТЕРЕЗИ
Не відмахуйтеся від 

цікавих думок і оригі-
нальних ідей, які відвідають вас. 
Вдалий тиждень для початку 
нової справи.

СКОРПІОН
Атмосфера на ро-

боті буде комфортною 
та доброзичливою. Ваші успіхи 
будуть помічені й винагороджені 
керівництвом.

СТРІЛЕЦЬ
Усе сприяє діловим 

успіхам, сприятливий 
час для одержання прибутку. 
Постарайтеся не дати грішним 
спокусам опанувати вами.

КОЗЕРІГ
Краще діяти не в гор-

дій самотності, а разом 
з надійними партнерами, чим 
би ви не займалися.

ВОДОЛІЙ
Будьте мудріші та 

розсудливіші. Заради 
великого не бійтеся по-

ступитися маленьким, від цього 
тільки виграєте.

РИБИ
Дні відносного спо-

кою чергуватимуться з 
активною боротьбою за місце 
під сонцем. Не приймайте над-
то ризикованих рішень, краще 
пустіть все на самоплив.

Цікаві факти про фонтани

4
липня
середа

5
липня
четвер

6
липня

п’ятниця

7
липня
субота

8
липня
неділя

9
липня

понеділок

10
липня

вівторок

+ 14°
+ 26°

+ 20°
+ 27°

+ 20°
+ 28°

+ 18°
+ 20°

+ 13°
+ 16°

+ 13°
+ 19°

+ 14°
+ 22 °

743 741 736 731 737 737 737
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Сікаріо 2
Жанр: бойовик, драма, трилер
На кордоні між США та Мексикою завжди 

було дуже гаряче. Основна проблема тут – 
наркотики. Наркокартелі все своє існування 
ведуть нещадну боротьбу з американськими 
спецслужбами. Багато хто в цих протистоян-
нях втратив друзів, близьких. Американський 
уряд навіть вніс наркокартелі до списків 
терористичних організацій. У ході однієї 
спецоперації федеральний агент Метт Грей-
вер змушений попросити допомоги у свого 
колишнього напарника Алехандро Гілліка. 
Незважаючи на багато розбіжностей, вони 
повинні попрацювати ще трохи разом. Але 
операція пройшла трохи не за планом..  

Ти квач! 
Жанр: комедія
Щорічно весь травень п'ятеро давніх друзів 

відводять на гру в квача. Це змагання у них 
проводиться з першого класу, хоча вони вже 
встигли і одружитися, і дітьми обзавестися. 
Друзі ризикують всім, щоб перемогти, щоб 
просто не бути тим, хто водить. Джеррі, напри-
клад, ніколи не був у ролі квача – його ніхто не 
може зловити. Навіть зараз, коли він повинен 
бути легкою мішенню через своє весілля, у 
решти гравців нічого не виходить. Джеррі дуже 
хороший у цій небезпечній грі. І це змагання 
дійсно об'єднує друзів. Вони готові тікати один 
від одного в різні частини країни, але все одно 
рано чи пізно знову зустрінуться...  

Джим Ґудзик 
і Машиніст Лукас

Жанр: пригоди, фентезі
Машиніст локомотива "Ебмен", який може 

їздити не тільки по рейках, Лукас разом із 
іншими товаришами знайшов дитину-сироту 
в колисці. Вирішили назвати його Джимом-
ґудзиком. Із тих пір чоловік і хлопчик завжди 
були нерозлучні. Вони жили на маленькій 
острівній державі Медландії, поки король не 
наказав позбутися "Ебмен". Лукас і Джим ви-
рішили помчати назустріч пригодам у пошуках 
нового місця проживання. Вони пройдуть 
бурхливі моря, зустрічі з драконами і велетня-
ми, побувають на різних островах.   

Наосліп 
Жанр: трилер
Сліпа піаністка Софія спокійно живе в 

багатоповерхівці Лондона. Існування для 
такої людини у великому місті не може 
бути солодким, але дівчина вже з цим 
змирилася. Спокійне життя закінчуєть-
ся для Софії тоді, коли вона мимоволі 
виявилася свідком боротьби у квартирі 
поверхом вище. Нехай вона і не бачить, 
але прекрасно чує. Ця сцена насильства 
закінчилася смертю сусідки Софії, Веро-
ніки – дочки небезпечного міжнародного 
злочинця Мілоша Радіча. Після смерті 
своєї дитини, сербський бізнесмен втягує 
піаністку у світ корупції, убивць, поліції та 
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ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


