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Брудна, проте недешева вода з кранів:
директор водоканалу відзвітував
с. 4
за 2 роки роботи на посаді

Анатолій Пантус:
"Мені не потрібна слава, хочу,
щоб про загиблих героїв
с. 6
пам`ятали у віршах"

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ
може призвести
до кривавих сутичок
у селі Довжик
Конфлікт, що розгорівся довкола
підприємства «Аскона-Південь»,
не стихає. Представники ініціативної групи переконані, представники влади закривають очі
на проблему, провокуючи їх на
радикальні дії.

вул. П. Болбочана, 58

с. 11

Сир плавлений
в асорт. 90 г
ТМ «Звенигора»

Цукерки
«Бабусині байки» ваг.
ТМ «Житомирські ласощі»

Нектар
«Ябл.-виногр. білий»
0,95 л ТМ «Садочок»

Вівсяні пластівці 400 г
ТМ «Хатинка»

Мін. вода «Куяльник»,
«Куяльник Новий», 1,5 л
ТМ «УМВ»

10 20

76 25

15 95

7 95

8 55
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200 першокурсників У Житомирі урочисто відкрили
реконструйовану гімназію №3
Житомирського
військового
інституту склали
присягу на вірність
українському народу
Алла Герман

Гімназію реконструювали за стандартами
нового освітнього
простору за кошти
ДФРР та у співфінансуванні із міським
бюджетом.

Анастасія Ліберман

1 вересня 200 курсантів Житомирського
військового інституту
імені С. П. Корольова
урочисто присягли
сумлінно і чесно виконувати військовий
обов’язок.
Підтримати майбутніх офіцерів
Збройних сил України прийшли їх
близькі та рідні.
«Ми разом із сім’єю прийшли
на важливий для нашого сина захід. Дуже пишаємось тим, що син
обрав такий майбутній шлях. Це
дуже хоробрий крок, адже після закінчення він стане офіцером, який,
я сподіваюся, буде прикладом для
наслідування», – розповіла мама
першокурсника Марія.
«Це був вибір моєї доньки, я їй
не перешкоджала, хоча серце крається, адже сьогодні військовий –
це вже інша професія, перед ним
стоять надважливі завдання»,– розповіла пані Галина.
Після зачитування присяги
представники духовенства освятили майбутніх офіцерів ЗСУ.
Самі ж курсанти розповідають, що
військовослужбовець Збройних сил
України – це почесне звання. Більшість із них ще з дитинства мріяли
присвятити себе службі в армії.
«Я з дитинства мріяла стати

військовим. І нарешті моя мрія
втілилась у життя. Я буду з честю
нести військову службу»,– розповіла
курсант Житомирського військового інституту Олена.
«Мене переповнюють емоції,
адже це була мрія мого дитинства.
Мої батьки переживали через вибір професії, адже наша держава
сьогодні у вогні. Але я переконаний, що ми виборемо перемогу,
бо ми – незалежна країна», – каже
першокурсник Максим.
Зі святом курсантів вітав начальник Житомирського військового інституту генерал-майор
Олександр Левченко.
«Сьогодні в інституті величезне
свято, ми привели до присяги молоде покоління майбутніх офіцерів,
близько 200 юнаків і дівчат присягли на вірність своїй Батьківщині.
Дуже радісно, що вступники до
інституту, які вже стали курсантами, дуже вмотивовані, у них є жага
захищати нашу державу Україну.
Я вітаю усіх першокурсників зі
вступом до нашого інституту», –
з привітальним словом звернувся
генерал-майор Олександр Левченко.
Під час урочистостей свою
майстерність усім присутнім демонстрували: оркестр військового
інституту (диригент Павло Осінський) та команда рукопашного
бою під керівництвом Андрія
Дятла. Також для гостей співали: вокальний дует Тетерівського
будинку культури Ярослав Яворський та Марія Василенко, а також
курсанти 1-го курсу Денис Каленюк-Нікітін, Олег Сорочинський
та Богдан Кашпуров.

У День знань, 1 вересня, дружина Президента України Марина
Порошенко разом із віце-прем’єрміністром – міністром регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Геннадієм Зубком відкрили
реконструйовану Житомирську
міську гімназію № 3.
Першою до вітального слова
запросили дружину Глави держави – Марину Порошенко.
«Дорогі діти, шановні освітяни,
від щирого серця вітаю вас із Днем
знань. Це свято тих, хто начається,
і тих, хто вчить. І мені дуже приємно сьогодні розділити з вами
цей святковий настрій саме тут,
у житомирській гімназії № 3. Вона
розпочала свою діяльність ще в далекому 1864 році, і з тих пір чимало
випускників гімназії стали видатними науковцями, діячами культури
і мистецтв, спортивними чемпіонами. Я впевнена, що і нинішні учні
мають все необхідне для того, щоб
отримати якісні знання і реалізувати себе у житті. Я хочу сказати, що
цей навчальний рік відкриє особливу сторінку в історії гімназії. Адже
навчання розпочнеться у сучасній
будівлі, яка є яскравим прикладом
нового освітнього простору, де панує безбар’єрність і враховують
індивідуальні особливості й освітні
потреби кожного учня», – сказала

Марина Порошенко.
Під час урочистостей Перша
леді України та віце-прем’єрміністр привітали вчительку гімназії Любов Левченко з присвоєнням
почесного звання «Заслужений
вчитель України», яку Президент
України Петро Порошенко відзначив державною нагородою з нагоди Дня Незалежності України.
На згадку про зустріч із освітянами Марина Порошенко подарувала гімназії 3D принтер для
кабінету фізики.
Після святкових заходів у гімназії № 3 перші обличчя держави
ознайомилися з роботою дитячого садочка № 58 у Житомирі та
оглянули новостворені медіатеку,
ресурсну кімнату.
Також у рамках візиту на Житомирщину Перша леді України
відвідала відвідала гала-концерт
музично-освітнього табору «Music
Camp International» та привітала
дітей – учасників проекту. Традиційно захід пройшов у Житомирському академічному українському
музично-драматичному театрі
ім. І. Кочерги.
За словами Марини Порошенко, такі ініціативи дають дітям

можливість не лише розкрити
свої таланти, а й допомагають знайти нових друзів, соціалізуватися
і вчать досягати поставленої мети.
«Це унікальна можливість для
дітей без музичної освіти всього за
кілька днів навчитися співати та
грати на різних музичних інструментах. Дуже важливо, що така
традиція стала вже для нас звичною. З року в рік більше 15 тисяч
дітей з усієї України беруть участь
у проекті. І це дає можливість відкрити безліч талантів, які сьогодні
подарують нам позитивні емоції
та враження», – зазначила Марина
Порошенко.
Нагадаємо, проект «Music
Camp International» має на меті
розвиток дітей, навчання вчителів,
зміцнення громади за допомогою
сили музики. Табори вже відбулись у Києві, Одесі, Львові, Вінниці,
Черкасах, Запоріжжі, Чернівцях,
Стрию. Загальна кількість учасників досягла 15 000. Засновник та
президент програми – Констанція
Фортунато, диригентка, викладачка, розробниця власних навчальних курсів. Пані Фортунато з 2014
року має звання Почесного Посла
Миру в Україні.

У Житомирі заборонили
продаж алкоголю на День міста
Алла Герман

Не продаватимуть
алкоголь лише у магазинах, які розташовані на прилеглих до
майдану Соборного
вулицях.
Як повідомила секретар міської ради Наталія Чиж, цьогоріч
святкування Дня міста відбуватиметься у вечірньо-нічний час,
тому на прилеглих до майдану
вулицях потрібно обмежити продаж алкоголю.

«Цього року ми проводимо
День міста на майдані Соборному, і відбуватиметься святкування з 18.00 і близько до 1-ї ночі.
Тому що буде ще два великих
концерти, а перед ними парад
оркестрів. Ми просимо вас заборонити реалізацію алкоголю
в магазинах і ларках, окрім закладів ресторанного типу, які
знаходяться саме в межах майдану Соборного, майдану Перемоги, вулиць Рильського, Київської,
Бердичівської, тобто прилеглі
вулиці до майдану», – зазначила
Наталія Чиж.
Зі свого боку міський голова
Сергій Сухомлин додав, що відповідне рішення було рекомендоване
правоохоронцями.

«У нас була спільна нарада
з поліцією, нацгвардією, і у всіх
була рекомендація, щоб зменшити ймовірність якихось конфліктів. Я розумію, що це десь трошки дискримінаційні норми для
того бізнесу, який знаходиться
в цьому районі, але ми ще будемо
їх збирати окремо і проводити
роз'яснювальну роботу», – сказав
Сергій Сухомлин.
Зрештою члени виконавчого
комітету міської ради одноголосно
підтримали дане рішення.
Нагадаємо, проект рішення
про заборону реалізації алкогольних напоїв під час відзначення
1134-ї річниці від дня заснування
міста Житомира оприлюднено
28 серпня на сайті мерії.
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Споживачу

За 2 роки роботи до бюро правової
допомоги звернулось майже
36 тис. жителів Житомирщини
Аліна Бойко

1 вересня виповнилось два роки, як на
теренах Житомирщини працюють бюро
безкоштовної правової допомоги.
Саме цього дня 2 роки тому
в Україні розпочали свою роботу
432 бюро правової допомоги, зокрема 19 з них працюють у всіх районних центрах Житомирщини.
«На сьогодні в Україні діє 432
бюро правової допомоги. Безоплатна правова допомога полягає
в отриманні юридичної консультації фахового юриста, доступі до необхідної правової інформації. Таку
допомогу може отримати кожен,
хто звернеться до бюро. За час роботи 19 бюро було видано більше
3 тис. доручень адвокатам, більше
1 тис. 350 наказів представникам
бюро для складання процесуальних документів та представлення
інтересів клієнтів у судах та інших
органах», – зауважив директор
Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги у Житомирській області
Олександр Гербеда.
Бюро правової допомоги – всеукраїнська мережа точок доступу

до безоплатної правової допомоги,
що дає більше можливостей для
людей, особливо для жителів віддалених районів, реалізувати та
захистити свої права. На цьому
наголосив директор Бердичівського місцевого центру з надання
безоплатної правової допомоги
Андрій Архіпов.
«Я працюю з початку відкриття бюро, з липня 2016 року. Під
діяльність нашого бюро попадають Ємільчинський, Попільнянський, Романівський, Ружинський
та інші райони. Після створення
бюро, як потім показала статистика, кількість людей, які звернулись за правовою допомогою,
зросла на 70%. Я пов’язую це
з тим, що найбільшою проблемою був саме доступ до правової
допомоги, віддаленість центрів
та відсутність сполучення. На
сьогодні ця поблема вирішена», –
наголосив Андрій Архіпов.
На базі Регінального центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Житомирській області активно проводять
навчання працівників бюро, адже
робота з людьми потребує певних
емоційних компетенцій, тому усі
фахівці системи правової допомоги відвідують спеціалізовані
тренінги та семінари.
«Дуже важливо, щоб юрист,
адвокат був не просто гарним
фахівцем у галузі права, а й умів
правильно спілкуватись з людь-

ми. Враховуючи те, що нашими
категоріями є вразливі групи населення: діти, особи, які постраждали від домашнього чи інших
видів насильства, внутрішньо
переміщені особи, учасники АТО,
інваліди – ми навчаємо наших
працівників правильно ставити
запитання, управляти розмовою,
дізнаватись справжній інтерес
людини, тому що іноді людина
приходить і розповідає дуже велику історію, і важко вичленити,
в чому ж справжній інтерес. За-

дача кожного адвоката – надати
правову допомогу людині, спираючись на інтерес. Ми навчаємо
наших працівників, підвищуємо
їх рівень емоційного інтелекту,
показуємо, як виконувати свою
роботу неформально, саме відчуваючи потреби інших людей.
Наші працівники – це найкращі
юристи та психологи», – розповіла
заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Житомирській області Наталія

Радушинська.
Дирек тор Рег іона льного
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
у Житомирській області Олександр Гербеда також додав, що
одним із пріоритетних напрямків
роботи фахівців бюро правової допомоги є проведення правопросвітницьких заходів для всіх верств
населення в рамках проекту «Я
МАЮ ПРАВО» задля інформування громадян про їх права та
механізм захисту.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Чому ЦВК загальмувала
утворення ОТГ?
Нещодавно Центральна виборча
комісія не призначила на жовтень
вибори у новостворених ОТГ.
Формальним приводом для непризначення місцевих виборів, які
мали відбутися в останню неділю
жовтня, стала буцімто законодавча
колізія щодо проведення референдумів. ЦВК звернулася до комітету
Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя за роз’ясненням
стосовно того, чи, бува, не повинні
територіальні громади вирішувати
питання об’єднання на місцевому
референдумі.
Поки парламентський комітет не
дасть відповіді, Центрвиборчком
відмовляється призначати жовтневі вибори в ОТГ. Останній термін для
цього сплив 17 серпня. Очевидно,
що раптове прозріння ЦВК, як і рішення звернутися до ВР у період
канікул, невипадкове.
Хай там як, але децентралізація
наразі набула загрозливих для Банкової масштабів. Об’єднуватися почали села й селища та міста в межах
не лише одного району, а й різних.
Натомість районні адміністрації, які
були важливою ланкою адміністративної вертикалі, опинилися біля
розбитого корита.
Отримавши повноваження й ресурси, громади не чекають погодження
згори, як їм жити далі. Вони будують
школи, ремонтують дороги, відкривають зручні центри надання адміністративних послуг, відновлюють ФАПи
і клуби. І все це – за свої кошти, за які
не треба цілувати руки центру. Йдеться про мільярди гривень.
Очевидно, що подальша децентралізація остаточно «доламає» не лише
адміністративну вертикаль, а й плани чинного президента вибудувати
авторитарний режим, спираючись
на місцевих керівників, які сидять на
бюджетній «голці».
Саме тому ручна ЦВК, термін діяльності більшості членів якої скінчився
ще 4 роки тому, успішно «працює».
Останні вибори, які відбувалися до
новостворених, засвідчили, що рівень
підтримки нинішньої влади мізерний.
Усі виборчі кампанії до ОТГ вигравали
опозиційні політичні партії. Теоретично є час, щоб ЦВК призначила вибори
на грудень 2018 року, але чи буде на
це вказівка з Адміністрації Президента, де не сильно хочуть засмучувати
Гаранта результатами та рейтингами
перед стартом президентських перегонів. З цієї причини наступні вибори
до об’єднаних територіальних громад
можуть відбутися у 2019 році після
президентських виборів.
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Актуально

Брудна, проте недешева
вода з кранів: директор
водоканалу відзвітував
за 2 роки роботи на посаді
Анастасія Ліберман

У сесійній залі
Житомирської міської ради 29 серпня
зібралися активісти
та чиновники, щоб
послухати звіт директора «Житомирводоканалу» Андрія
Нікітіна.
На початку звітної промови директор місцевого водоканалу розповів про ключові
фактори, що впливають на
економічну ситуацію стратегічного підприємства міста.
«Усі підприємства в Украї н і, як і з аймаю т ь с я водо проводом та каналізацією, є
збитковими. Коли ми ставимо
запитання, чому у нас така
тече вода в кранах, ми маємо
посилатись на те, звідки взяти
нам грошей на фінансування
і реконструкцію. Проте вирішення даного питання є», – говорить директор водоканалу.
Споживачі води платять
за високими та підвищеними
тарифами, за словами Андрія
Нікітіна, через мільйонну заборгованість водоканалу перед
«Житомиробленерго».
«І н ш и й ч и н н и к , я к и й
впливає на якість води – споживання елетроенергії. Коли
будувався Радянський Союз,
усі комінікації, об’єкти та насосні станції будувались з високим показником більш ніж
у 2 рази, адже тодішня влада
розра хову ва ла на хорош у
промисловість та збільшення
населення міст, але ви самі знаєте, що цього не відбулось. Ось
чому всі наші потужності набагато завищені, ми споживаємо набагато більше електроенергії, ніж маємо. Це сильно
б’є по підприємству і, звісно,
по тарифах для населення. Ми
намагаємо зменшити показник
споживання електроенергії:
у минулому році – на 2,8, у позаминулому – на 1.9%. Цьогоріч ми очікуємо зменшення
показника за рахунок того,
що ввели енергозаощаджуючі
заходи, ми розраховуємо на
більш ніж 5% енергоспоживан-

ня. Коли я почав працювати
на водоканалі, заборгованість
була дуже великою, і, на жаль,
вона такою і залишається. Але
наше підприємство – єдине,
яке змогло заключити договір реструктуризації. Тобто
ми стабільно гасимо цю заборгованість перед обленерго. І з кожним роком вона стає
меншою: за період моєї роботи ми погасили більше ніж
3 млн заборгованості. Наші
трубопроводи працюють по
60 років, і це дійсно суттєвий
фактор того, що вони постійно
ламаються. Якщо у вас немає
обліку, ви не знаєте, скільки
постачаєте мешканцям води –
тому постійні збитки. Одна
з головних задач – встанов-

лення обліку на всьому підприємстві, як технологічно,
так і комерційно», – зауважив
Нікітін.
Повернувся Андрій Нікітін
й до теми застарілого обладнання та мережі, яка постачає
воду до споживачів. Директор
«Житомирводоканалу» також
додав, що повне відключення
води у місті проводитимуть
ще мінімум двічі.
«Ми маємо не забувати про
застаріле обладанання та мережі і спецтехніку. Банально,
якщо у нас багато грошей, ми
можемо вирішити усі питання швидко, і якщо навпаки, то
система споживає все більше
грошей з кожним роком. Ми
обрали 5 основних напрямків
стратегії розвитку підприємства: якість облуговування,

чиста та питна вода з кранів,
кількість питної води, екологічне питання і зменшення
споживання електроенергії, –
розповів Андрій Нікітін. – Арматура в місті нормально не
працює, а це, як машина без
керма. Заміна арматурного обладанання і надалі буде тривати. За один раз водоканал
не може поміняти усі засувки. Коли ми міняємо засувку
діаметром 1 тис. мм, з неї всю
ніч і навіть на ранок тече вода,
тому зупинити водопостачання лише на ніч і зробити відразу всі роботи – це фізично
неможливо. Тому заміна арматури буде проводитись ще
мінімум 2 рази. Після чого ми
будемо почуватись захищеними від стихійних аварій. Також
усі системи промивні працю-

ють за принципом викиду
води в річку, так були побудовані радянські технології. Хто
розраховува на це, я не знаю,
проте наші нові очисні споруди не будуть скидати воду, мул
буде утилізовуватись».
Під час звіту обурені активісти дорікали начальнику
водоканалу за неякісну воду,
непрофільну освіту та звернулись із запитанням, чи вода
в кранах питна або ж вона
все-таки технічна. На це Нікітін відповів: «Якщо ви хочете
дізнатись, чи відповідає вода
питній якості, ви маєте викликати до себе лабораторію: чи
водоканалу або ж ліцензованих еспертів. Після отримання
заключення ви отримаєте відповідь на це запитання. Більше
з цього приводу коментарів не
даю», – прокоментував Нікітін.
Пропозицію активістів випити літр води з-під крану Нікітін відхилив, пояснивши, що
не реагуватиме на провокації.
Закінчивши звіт, директор
водоканалу Андрій Нікітін
наголосив, що наприк інці
2020-го року у Житомирі буде
введено в експлуатацію нові
очисні споруди потужністю
75 м. куб на добу.
Як результат, звіт директора водоканалу вивчать фахівці та нададуть свої висновки.
Розібратися з висновками має
профільна комісія з житловокомунального господарства.
Результати проведених експертних досліджень фахівці
оприлюднять на найближчій
сесії міськради.
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Здоров'я

Всупереч обіцяному, з 1 вересня
«пакунок малюка» у житомирських
лікарнях відсутній
Мами новонароджених обурені, адже
якщо «пакунок малюка» дадуть пізніше, то
він вже може не знадобитись. Адже малеча
з кожним днем росте.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.05.2018
№ 427 “Деякі питання реалізації
пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального
батьківства” (зі змінами) та від
20.06.2018 № 512 “Деякі питання

реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги
“пакунок малюка” (зі змінами) розпочато реалізацію проекту.
Так, кожна мама (інший законний представник новонародженої
дитини), яка виписується з пологового будинку, починаючи з 1 вересня 2018 року, має отримати під час
виписки одноразову натуральну
допомогу «пакунок малюка».
Згідно із пунктом 9 Порядку
надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги
“пакунок малюка”, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 (зі змінами),
якщо на день виписки новонародже-

ної дитини у пологовому будинку
була відсутня допомога “пакунок
малюка”, місцевий структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви
отримувача допомоги «пакунок
малюка» організовує забезпечення
отримувача такою допомогою.
Зважаючи на викладене, кожна
мама, яка буде виписуватись з пологового будинку з 1 вересня 2018
року, може звернутись із письмовою заявою про отримання одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка» до місцевого
структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення. Заяву можна подати безпосередньо
в пологовому будинку.

У результаті співпраці між
пологовими будинками та структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення
заяву буде передано на розгляд

структурному підрозділу з питань
соціального захисту населення,
який забезпечить надання «пакунка малюка» отримувачу за місцем
проживання.

У житомирській лікарні
проводитимуть міжнародні клінічні
дослідження хронічного кашлю
Алла Герман

Тестуватимуть лікування від хронічного
кашлю в центральній
міській лікарні № 1.
Нещодавно у Житомирі відбулася прес-конференція з питань
проведення міжнародних клінічних досліджень щодо хронічного
кашлю.
Кашель є однією з головних
причин звернення пацієнтів до
лікаря. Про це розповів голова
Української асоціації клінічних
досліджень, керівник науково-дослідницького центру ЦМЛ № 1
Іван Вишнивецький.
За словами фахівця, кашель є
симптомом багатьох різних захворювань, і не тільки органів дихання.
Пацієнти можуть десятиріччями
кашляти і мати низьку якість життя, не знаючи, як себе лікувати.
«Іноді це називають хрнічним
бронхітом, астмою і т. д., що є не
зовсім коректним. За статистикою,
близько 12% дорослого населення страждають на дуже тривалий
(хронічний) кашель. Цей діагноз є
проблемою для суспільства ще й
тому, що встановити його причину

і підібрати ефективне лікування –
складне завдання для лікарів. Нерідко справжня причина кашлю
залишається невстановленою,
а пацієнти не отримують належної допомоги. Вже розроблені
препарати нової ери із кращим
лікувальним потенціалом, на які
покладають багато надій. Ефективність і безпечність одного із
них планується довести в масштабному міжнародному клінічному
дослідженні за участі близько 1300
пацієнтів з усього світу», – сказав
Іван Вишнивецький.
Як повідомила начальник
управління охорони здоров’я Марія
Місюрова, ЦМЛ № 1 у Житомирі
увійшла до переліку 12 медичних
закладів в Україні, що затверджений МОЗ України для проведення
міжнародного клінічного дослі-

дження для пацієнтів, які страждають на хронічний кашель.
«Протягом 12 місяців пацієнтам будуть проводитися всі необхідні діагностичні дослідження
(аналізи крові, рентгенографія або
комп’ютерна томографія легень,
ЕКГ, спірометрія та інші), і вони
отримуватимуть безкоштовне лікування новітніми препаратами
згідно з міжнародними стандартами», – сказала посадовець.
Також керівник науково-дослідницького центру ЦМЛ № 1
додав, що якщо пацієнту щось не
сподобається, то у будь-який момент він може припинити участь
у дослідженні.
«Пацієнт, який добровільно погоджується на участь у програмі,
так само в будь-який момент може
забрати свою згоду без жодних на-

слідків для нього», – зазначив Іван
Вишнивецький.
Зі с вог о бок у нача льник
управління охорони здоров’я
запевнила, що дослідження абсолютно безпечні.
«Потрібно зазначити, що дослідження в тій фазі, коли вони
безпечні та ефективні для пацієнта», – сказала Марія Місюрова.
Пацієнти, які палять та кашляють менше одного року, взяти
участь у прогрмі не можуть
«Бажаючим взяти участь у програмі слід звертатися до консультативно-лікувального відділення
«Науково-дослідницький центр»
ЦМЛ № 1 за попереднім записом.
За декілька місяців поточного року
десятки пацієнтів, які звернулися
за допомогою, вже отримали повний або майже повний регрес
кашлю і значне поліпшення якості
життя», – зазначив головний лікар
ЦМЛ № 1 Володимир Мордюк.
Важливо
Що таке клінічні дослідження?
Міжнародні клінічні дослідження – це науково-медична діяльність,
мета якої – довести, що новий лікарський засіб є кращим, ніж існуюче
на сьогодні стандартне лікування.
Чому люди всього світу шукають можливість стати учасниками
клінічних досліджень? Тому що: 1)
дуже добре обізнані про те, що таке
«міжнародні клінічні дослідження»

і яку користь для здоров’я можна від
них отримати; 2) знають, що в клінічному дослідженні будь-які інтереси пацієнтів завжди максимально
захищені і стоять вище інтересів
науки; 3) знають, що, беручи участь
у дослідженні, вони отримують допомогу на порядок краще, ніж звичайні
пацієнти, навіть в умовах розвиненої
медицини; 4) в економічно розвинених країнах держава популяризує
і підтримує участь пацієнтів у клінічних дослідженнях. Українське
законодавство стосовно клінічних
досліджень повністю відповідає міжнародному і регламентовано такими
нормативними актами: Гельсінська
декларація «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження»,
розроблена Всесвітньою медичною
асоціацією (1964–2013) та ратифікована Верховною Радою; основи законодавства України про охорону
здоров’я; Закон України «Про лікарські засоби»; Наказ МОЗ України від
23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних
випробувань лікарських засобів та
експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про
комісії з питань етики»; Настанова
«Лікарські засоби. Належна виробнича практика» (Наказ МОЗ України від
16.02.2009 № 95 «Про затвердження
документів з питань забезпечення
якості лікарських засобів»).
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Анатолій Пантус:
«Мені не потрібна слава,
хочу, щоб про загиблих
героїв пам’ятали у віршах»

Аліна Бойко

Журналісти «20 хвилин»
підготували ексклюзивний
матеріал про творчість поета нашого часу Анатолія
Пантуса. Рядки його віршів
не залишать байдужим
жодне серце.
Анатолій Антонович – автор багатьох поетичних збірок: «Україна – воля
і життя», «Солдатського серця калина»,
«Шкільні обрії», «Україна – понад усе!»,
«Україна калинова» і т. д.
Працював Анатолій Антонович судовим лікарем, побував у тихоокеанських
штормах, познайомився з Курильськими
островами. Пізніше працював завідуючим
Іршанською поліклінікою.
Поезії Анатолія Пантуса викарбувані
на пам’ятнику героям Небесної Сотні та
багатьох меморіальних дошках.
«Почав писати я давно, першу збірку
було надруковано ще в 1999 році. Потім
ще багато збірок, проте з моменту подій на Майдані я писав, аби усі розуміли
масштаб трагедії від загибелі Небесної
Сотні та до болючих втрат на передовій», –
розповів поет Анатолій Пантус.

Патріотична збірка віршів автора
«Солдатського серця калина» присвячена загиблим воїнам, що віддали життя
за Україну, воїнам, які й досі боронять
території держави, та владі, яка не має
стояти осторонь. Журналісти «20 хвилин»
мали можливість гортати сторінки збірки,
де слова покладені у вірші трагічних та
історичних подій для України. Редакція не
має можливості надрукувати усі роботи
автора, проте наступні історії не залишать
вас байдужими.
Артур Пушанко. Командир аеромобільно-десантного відділення 2-ї
аеромобільно-десантної роти 1-го аеромобільно-десантного батальйону 95-ї окремої
аеромобільної бригади Високомобільних
десантних військ Збройних сил України,
сержант. Народився 30 грудня 1993 року
в місті Житомирі. У 2008 році закінчив 9
класів Житомирської загальноосвітньої
школи № 28, у 2011 році – з відзнакою
Житомирський інститут медсестринства
за спеціальністю «Стоматологія». Мав декілька кульових поранень, не сумісних із
життям. 19 липня 2014 року сили антитерористичної операції проводили наступ на позиції терористів в районі міста
Лисичанськ Луганської області. 24 липня
2014 року похований на Смолянському
військовому кладовищі міста Житомира.
«Вірш, присвячений цьому герою, я написав дуже швидко, адже Артур Пушанко
був медиком за професією та воїном за
духом. Усі рядки вірша батьки Артура
викарбували на пам’ятнику свого сина.
Артурчику не виповнилось навіть 20 років, як він загинув в АТО», – розповідає
Анатолій Пантус.
«Під Лисичанськом блокпости,
Там спопеліле жито.
Тобі, сержанте, ще б цвісти,
Але на фронті вбито.

 Артур Пушанко

 Сергій Порозінський

У хорошівчан сльози зринули і ридає,
сумує дзвінок,
Це героєві українському салют пам’яті
в душах гремить,
Це Сергійкові Порозінському гімн
Вітчизни лунає в цю мить…», – уривок
з поетичної збірки Анатолія Пантуса.
Максим Перепелиця. Народився
у селі Давидівка Володарсько-Волинського
р-ну (тепер Хорошівський р-н), там закінчив школу, потім здобував освіту в Житомирському технологічному коледжі. Після
строкової служби став контрактником
30-ї окремої механізованої бригади, згодом перейшов до 95-ї бригади. З 2014-го
року воював у зоні АТО, служив у роті
снайперів. Смертельне кульове поранення
боєць отримав поблизу одного з опорних
пунктів селища Верхньоторецьке Донецької області. Максим помер дорогою
до лікарні, не доживши три дні до свого
27-річчя.
«Я пишу не для того, щоб прославитись, просто ніхто про цих хлопців-героїв
не згадує. Хочеться, щоб хоч ці вірші прочитали люди і згадали про загиблих», –

Отой блокпост, ворожий мур,
Несонячне озерце.
Пролив там кров герой Артур,
Спинили кулі серце…», – уривок з вірша Анатолія Пантуса.
Серг і й Порозі нський. Боронив кордони
України у складі 95-ї ДШБ.
Вихований у сім’ї військового, хлопець відчув потребу продовжити справу
батька – служити Вітчизні.
У 2007 році розпочалася
військова служба за контрактом: спочатку ДПСУ в/ч
1495, з 2011 року – на кордоні
у Північно-територіальному
управлінні прикордонної
служби. Загинув Сергій
Вікторович Порозінський
10 лютого 2015 року в районі  Максим Перепелиця
с. Спартак Ясинуватського
району Донецької області під час танзауважив Анатолій Пантус.
кового обстрілу. Орденом
«Поміж маків Давидівка вишнева,
«За мужність» ІІІ ступеня
А на ланах пшениця і ячмінь.
Сергія Порозінського було
В селі є церква, ніби королева,
нагороджено посмертно.
Все дивиться у світ, у далечінь.
«На Хорошівській гімКвітує оксамитами пшениця,
назії відкрили меморіальПливуть веселки юні по росі.
ну дошку Сергію ПорозінТут жив юнак Максим Перепелиця
ському, адже він випускник
Його любили земляки усі…», – уривок
цього навчального закладу.
з віршу пам’яті воїна Максима ПерепеРядки з мого вірша, що
лиці.
присвячений Сергію, виАнатолій Пантус має подяки від кокарбували на меморіальній
мандування та особового складу 95-ої
дошці», – розповів Анатоокремої Житомирської десантно-штурлій Антонович.
мової бригади та військової частини
«В школу зоряну ми
ПП В 3231 м. Бердичева. Також автор
прилинули,
був нагороджений військовою нагородою
Тут про мужність і поМіністерства оборони України «Знак
двиг урок.
пошани».
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Житомиряни вимагають заборонити
закупку питної води для міських
чиновників і дозволити відключатися
від центрального опалення
Алла Герман

Відповідні електронні петиції були
опубліковані на сайті
міської ради.
Автором петиції щодо заборони закупівлі питної води для
чиновників та депутатів міської
ради є активний житомирянин
Олександр Колібабчук.
Чоловік вважає: для чого витрачати бюджетні кошти, якщо за
результатами аналізів комунального підприємства «Житомирводоканал» міська вода придатна
для вжитку.
«Для економії коштів міського
бюджету прошу поставити на засіданні Житомирського виконкому
питання по забороні закупки за
бюджетні кошти питної води для
чиновників, депутатів та членів виконкому. Другою причиною цієї заборони закупки питної води є аналізи води КП «Житомирводоканал»,
де «чорним по білому» вказано, що
ця вода придатна для вживання»,–
йдеться у тексті петиції.
А житомирянин Дмитро Богатирчук просить житомирську

владу дозволити відключатися від
центрального опалення.
«Пора прекратить издеваться над народом драконовскими
тарифами, а главное, на 100%
навязанными услугами, которые
абсолютно не нужны некоторым
людям, и от которых, как и от
хронической болезни, нельзя
отказаться. Я не являюсь юристом,
но после недолгих поисков в интернете, почитав законы Украины,
хотел бы задать несколько вопросов. Статья 19 Закона Украины
о теплоснабжении от 02.06.2005
говорит, что потребитель имеет право выбирать (изменять)
теплопоставляющую организацию. Статья 24 Закона Украины
о теплоснабжении «Защита прав
потребителей тепловой энергии,
а также механизм реализации
защиты этих прав регулируются
настоящим Законом, Законом
Украины «О защите прав потребителей», другими нормативноправовыми актами».
И теперь ищем самое главное,
а это – статья 17 Закона Украины
«О защите прав потребителей»
о Правах потребителя в сфере
торгового и других видов ОБСЛУЖИВАНИЯ. А в пункте 2 статьи
сказано следующее «Запрещается
принуждать потребителя приоб-

ретать продукцию ненадлежащего качества или НЕНУЖНОГО ему
ассортимента».
А теперь вопрос, почему я не
могу перекрыть вентиль и поставить пломбу на батареи или отрезать ее, или перейти на автономное отопление и не переплачивать
за услугу, которой не пользуюсь

так, как она мне НЕ НУЖНА!!!?
Разве я должен платить за услугу,
которой я не пользуюсь, если да,
то объясните, за что и почему, может, это где-то в законе написано?
Разве это не нарушение моих потребительских прав, или я, может,
чего-то не понимаю? И еще в статье 21 Закона Украины о защите
прав потребителей сказано, что
является нарушением прав потре-

бителя, а именно:
«Предоставление услуги, от
которой потребитель не может
отказаться, а получить может
лишь у одного исполнителя, исполнитель навязывает такие условия получения услуги, которые
ставят потребителя в неравное
положение по сравнению с другими потребителями и / или исполнителями, не предоставляют
потребителю одинаковых гарантий возмещения вреда, причиненного неисполнением сторонами

условий договора». Я надеюсь
получить конструктивный ответ
без каких-либо отговорок типа,
что это разбалансирует систему
отопления и так далее», – йдеться
у тексті петиції.
Нагадаємо, збір підписів на
підтримку відповідної електронної
петиції здійснюється протягом
трьох місяців. Якщо колективне
звернення отримало на свою підтримку 250 підписів, його розгляд
здійснюватиметься невідкладно,
але не пізніше десяти робочих днів
з дня оприлюднення інформації
про початок її розгляду.

Вартість реконструкції підземного переходу
на Богунії складе понад 1 млн гривень
Аліна Бойко

Управління комунального господарства
знайшло підрядника,
який за 1,2 млн грн
буде ремонтувати
підземний перехід на
проспекті Миру в Житомирі.
28 серпня з ФОП Загладько Віктор Миколайович був укладений
договір на роботи з реконструкції
підземного переходу на проспекті Миру в м. Житомирі. Повна
вартість виконання робіт – 1 млн

236 тис. 994 грн. Зазначений у тендері строк виконання робіт – з 28 серпня 2018 року до 31 грудня 2019 року.
ФОП Загладько проживає в селі
Ліщин Житомирського району,
на місцевих виборах 2015 року він
був обраний депутатом Житомирської районної ради від Всеукраїнської чорнобильської народної
партії «За добробут та соціальний
захист народу» і на той час працював директором комунального
підприємства «Облархпроект»
Житомирської обласної ради. Зараз Віктор Загладько – директор
приватного підприємства «Імперія
будівництва» і один із його засновників. Він також очолює обласну
галузеву організацію «Асоціація
роботодавців-будівельників».
Перед початком виконання
робіт підрядник отримає понад

600 тис. грн авансу. Остаточний
розрахунок проводиться після
підписання акту прийому-передачі. Про це йдеться у договорі між
двома сторонами.
“Ціна робіт у даному договорі є
динамічною, включає відшкодування витрат підрядника та плату за
виконану ним роботу, визначається
договірною ціною. Оплата згідно
договору здійснюється наступним
чином: перед початком виконання
робіт підрядник отримає 619 тисяч
гривень авансу, протягом 90 днів
підрядник зобовязаний відзвітувати на суму авансу, а разі не звітування підрядник повертає кошти
на рахунок замовника”, – йдеться
в офіційному договорі.
Нагадаємо, у Житомирі проводили опитування щодо варіантів облаштування пішохідного

переходу на проспекті Миру біля
панчішної фабрики: за капітальний ремонт підземного переходу

висловилися 47,9% опитуваних,
за облаштування наземного переходу – 52,1%.
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Будьте обережними: На Коростенщині у ДТП
у Житомирі
загинув велосипедист
псевдогазівники
оббирають людей
Двоє літніх містян
постраждали від непроханих гостей, які
під виглядом представників газової служби
обібрали пенсіонерів.
Одразу дві заяви про злочини,
вчинені за подібних обставин, надійшли до Житомирського відділу
поліції упродовж 30 серпня. Про це
повідомляють у відділі комунікації
поліції Житомирської області.
«80-річний житель обласного
центру пожалівся на невідомого
чоловіка, який прийшов до його
квартири, назвавшись працівником газконтори. Задуривши дідусю голову байками, він спонукав
господаря винести понад 10 тисяч
гривень, а, впевнившись, що той
не поспішає віддати йому гроші,
вирвав їх зі старечих рук і втік.
Ще один псевдогазівник того ж
дня ошукав 79-річну бабусю у її ж
оселі. Під приводом заміни модуля
на газовий лічильник шахрай заволодів сумою у 600 гривень, які літня
господині й віддала негіднику», –
йдеться у повідомленні.

Обидві заяви належним чином
зареєстровані, та за вказаними фактами розпочаті відповідні кримінальні провадження, у межах яких
поліція встановлює особи псевдогазівників і їх місцезнаходження.
Вод ночас правоохоронці
звертаються до громадян із наполегливим закликом не довіряти
незнайомим людям, які під різними приводами і, називаючись
представниками офіційних структур та організацій, намагаються
потрапити в оселю пенсіонерів й
будь-що заволодіти їх грошовими
збереженнями. Не впускайте до
своїх домівок незнайомців. Скажіть, що розмовляти з ними ви
будете у присутності ваших дітей,
сусідів або дільничного офіцера.
У жодному разі не погоджуйтесь
на проведення будь-яких робіт
або прийняття запропонованих послуг, у дійсності яких ви
не впевнені, та не демонструйте
невідомим візитерам наявність
у вас готівкових коштів. Шановні
громадяни! Не забудьте ознайомити з елементарними правилами
безпеки ваших літніх батьків, які
проживають окремо, та зобов’яжіть
їх телефонувати вам у разі виникнення будь-якої підозрілої ситуації.

Фатальна ДТП сталась увечері 2 вересня
на 146 км автодороги
Київ – Ковель – Ягодин.

Як інформують у відділі комунікації поліції Житомирської
області, попередньо встановлено,
що близько 22 години неподалік
с. Сингаї Коростенського району
водій автомобіля «Ауді А6», 25-річний громадянин іншої держави,
рухаючись у напрямку м. Ковеля,
здійснив наїзд на велосипедиста,
25-річного місцевого жителя, який
їхав у попутному напрямку.
«Унаслідок ДТП велосипедист отримав смертельні тілесні
ушкодження і загинув на місці
пригоди. Травми у вигляді забоїв
отримали і троє пасажирів «Ауді»,
серед яких 6-річна дитина. Постраждалим було надано медичну
допомогу без госпіталізації.
Остаточні причини та обставини, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди,
встановлюються у ході розпочатого досудового розслідування», –
йдеться у повідомленні.
Водіям автомобілів нагадує-

мо: аби мати змогу контролювати
транспортний засіб і вчасно уникнути дорожньої пригоди, обирайте безпечну швидкість руху та не
забувайте про появу на дорогах
у теплу пору року значної кількості двоколісних транспортних
засобів. Пам’ятайте, що такі керманичі є повноправними учасниками дорожнього руху, тому слід
ставитися до них з повагою.
Шановні мотоциклісти, мопедисти та велосипедисти! Звер-

ніть увагу, що найчастіше у ДТП
страждають молоді люди, які
в низці випадків не мають відповідних навичок безпечно керувати
даним транспортом. Часто такі
водії не дбають про захисні шоломи, виділення себе на дорозі за
допомогою спеціальних світлоповертаючих елементів або хоча б
світлого одягу. Тож не забувайте
про ці елементарні заходи, що
можуть врятувати ваше життя
та здоров’я!

У Романівському
районі чаркування
У Бердичеві
на пляжі виявили закінчилося вбивством
труп жінки

Поліція розповіла
подробиці про труп
жінки на центральному пляжі та просить
допомоги населення
у встановленні особи
загиблої.
Як повідомляє Бердичів BIZ,
у неділю неподалік від міського
пляжу в Бердичеві було виявлено
тіло невідомої жінки.
Наразі вдалося отримати офіційний коментар від представників Бердичівського відділу поліції.
Незважаючи на те, що свідки події
говорять про зв’язані руки, мішок
на голові та ймовірне вбивство,
правоохоронці даний факт не підтверджують, стверджуючи, що на
тілі загиблої не виявлено слідів
насильницької смерті.
«2 вересня, близько 12–30, до

Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення від водолаза
міської комунальної аварійно-рятувальної служби порятунку на
воді про те, що у річці Гнилоп’ять,
неподалік місцевого пляжу, по
провулку Пляжному, виявлено
тіло жінки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Встановлено, що загиблою є жінка віком від 60 до 70 років. Слідів
насильницької смерті на тілі не
виявлено», – розповіли у поліції.
Оскільки особу загиблої встановити не вдалося, правоохоронці
просять допомоги у місцевих жителів. Померла була одягнута у білу
сорочку з квітками, чорну спідницю
та черевики чорного кольору з коричневою вставкою. Особливі прикмети: над верхнім віком правого
ока бородавка. В руці жінка тримала
поліетиленовий пакет з камінцем
всередині. Інших подробиць, таких,
як зв’язані руки та мішок на голові,
в поліції не підтвердили.

Уночі 3 вересня до
Романівського відділу поліції надійшло
повідомлення про
вбивство жителя
с. Врублівки.
Як інформують у відділі комунікації поліції Житомирської
області, попередньо встановлено,
що під час спільного розпиття
спиртного між кількома чоловіками виникла суперечка, що продовжилась бійкою. У результаті
один з них отримав смертельні
травми.
Для перевірки отриманого повідомлення до села виїхали працівники слідчо-оперативної групи
Романівського відділу, а згодом
і Головного управління Нацполіції
в Житомирській області.
Під час огляду домогосподарства 68-річного жителя с. Врублівки за господарським приміщенням було виявлено тіло чоловіка,

накрите ковдрою та прикидане
травою.
За зібраною на місці події
інформацією поліцейські дізнались, що уночі 1 вересня
у будинку після тривалого розпиття спиртного між співчаркувальниками виник конфлікт.
Він продовжився бійкою, у ході
якої 42-річний місцевий житель
отримав травми, що призвели до
його смерті.

За цим фактом розпочато
кримінальне провадження за
ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває
з’ясування усіх обставин події.
Призначено судово-медичну
експертизу щодо причин смерті
загиблого.
Попередньо встановлена причетність до його побиття двох
чоловіків, господаря будинку та
його 27-річного гостя.
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Транспорт

В Україні запустили сервіс
на основі відкритих даних
про першу реєстрацію авто
Вперше в Україні
Головний сервісний
центр МВС оприлюднив відкриті дані
про реєстрацію транспортних засобів на
національному порталі data.gov.ua.
На основі відкритих даних
Єдиного державного реєстру МВС
стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників
створено онлайн-сервіс про першу
реєстрацію авто (texty.org.ua/cars),
що надає змогу кожному громадянину самостійно отримати
інформацію про автомобільний
ринок у кілька кліків.
Вперше транспортний засіб
потрапляє в даний реєстр після
придбання та реєстрації власником у територіальному сервісному
центрі МВС. Далі в реєстрі відображаються всі зміни, що відбуваються з автомобілем: зміна власника,
номерного знаку, здійснення переобладнання тощо. Сервіс на основі
відкритих даних не містить конфіденційної інформації, але при цьому надає можливість ознайомитися
з технічними характеристиками
зареєстрованих авто. Завдяки сервісу можна порівнювати дані щодо
реєстрації транспортних засобів за
регіоном, датою випуску, маркою,
моделлю, об'ємом двигуна, типом
палива та кольором.
Реалізація такого проекту
стала можливою за сприяння
Державного агентства з питань
електронного урядування в межах
проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах»/TAPAS,
що реалізується Фондом Євразія
в партнерстві з Texty.org.ua.
«Політика відкритості уряду
в Україні передбачає, що інформація, якою володіє держава, має
бути однаково доступною всім
громадянам. У грудні 2017 року
урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року № 835
«Про затвердження Положення
про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих
даних», згідно з якими кількість
наборів, що підлягають відкриттю, збільшено до 600. Відтоді уряд
відкрив кілька сотень нових наборів даних. Робота над збільшенням їх кількості, покращенням
якості та зручності використання
усіма, хто зацікавлений, триває
постійно. Яскравий приклад – пре-

ського авторинку в кілька кліків
та якісно змінити його майбутнє.
Сервіс надає доступ до інформації, починаючи з 2013 року, її
оновлення здійснюватиметься
щомісячно» – зазначив начальник
Головного сервісного центру МВС
Владислав Криклій.
Сервіс буде корисним споживачам для моніторингу автомобільного ринку та отримання
достовірної інформації про найпопулярніші марки та моделі авто.
Бізнес зможе більше дізнатися
про споживчу поведінку та вподобання громадян – зокрема, які
автомобілі купують жителі різних
регіонів, як впливає колір авто на
його популярність тощо.
«Відкриті дані про первинну
реєстрацію авто дозволять планувати і регулювати державну політику в автомобільній сфері, як це
зентований сьогодні сервіс, що
покликаний унеможливити маніпуляції державними даними та
вирівняти інформаційні умови
для всіх учасників», – наголошує
голова Державного агентства з питань електронного урядування
України Олександр Риженко.
Сервіс на основі відкритих даних допоможе зрозуміти тенденції
автомобільного ринку в Україні,
запропонувати державі нові способи використання таких відкритих даних для підвищення доступності послуг у цій сфері або ж
виокремити цікаві факти. Окрім
даних про реєстрацію легкових
автомобілів, проект охоплює дані
стосовно реєстрації транспортних
засобів інших категорій, зокрема
автобусів та мікроавтобусів.

«Щороку в Україні здійснюється понад мільйон реєстраційних
операцій з транспортними засобами, зокрема, у 2017 році їх було
1 415 512. Журналісти, громадські

організації, бізнес постійно потребували доступу до інформації
для аналізу ринку та інформування громадян. Відтепер можливо
дослідити реальний стан україн-

часто робиться в ЄС. Наприклад,
наприкінці року дані покажуть,
чи призвело до зростання кількості електромобілів тимчасове
зменшення мит на них та чи є цей
захід ефективним для стимулювання купівлі електромобілів.
Також ми зможемо спостерігати
динаміку реєстрації автомобілів
з дизельними двигунами, що
більш, ніж бензинові, забруднюють навколишнє середовище. Ці
та інші дані разом з іншими заходами дозволять державі ефективніше діяти для поширення
використання екологічних видів
пального» – зазначила керівник
напряму відкритих даних проекту
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»
(TAPAS) Катерина Оніліогву.
Зв’язатися з авторами проекту,
а також надіслати побажання та
пропозиції щодо нього можливо
за адресою texty.cars@gmail.com.

КОЛОНКА
Соціальна стипендія:
хто має право
її отримати?
Кому призначають соціальну
стипендію? Роз’яснення, в межах
проекту «Я маю право!», надали фахівці Народицького бюро
правової допомоги.
Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти),
які не отримують академічних
стипендій, не перебувають на
державному утриманні (крім
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також студентів (курсантів)
вищого навчального закладу,
які в період навчання у віці від
18 до 23 років залишилися
без батьків) та не перебувають
в академічній відпустці.
1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23
років залишилися без батьків.
2. Особи, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 20–22 і 30 Закону
України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”).
3. Шахтарі, які мають стаж
підземної роботи не менш як
три роки.
4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років
або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи
стали інвалідами I або II групи.
5. Особи, які мають статус
учасників бойових дій та їх діти.
6. Діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі
проведення антитерористичної
операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного
в період участі в антитерористичній операції.
7. Діти, один із батьків яких
загинув під час масових акцій
громадянського протесту.
8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
9. Діти з інвалідністю та особи
з інвалідністю I–III групи;
10. Студенти (курсанти) із
сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103(єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Захист прав споживачів:
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Життя сучасної
людини неможливо
уявити без побутової
техніки. Тисячі магазинів пропонують
продукцію різних, не
завжди надійних, виробників. Ринковий
нагляд може планово
проконтролювати
лише найбільші
суб’єкти господарювання, а інші перевіряються після отриманих скарг з боку
споживачів. З упровадженням Угоди про
асоціацію вводиться
нова система захисту
прав споживачів і ситуація має змінитися.

Право споживачів на захист
при купівлі товарів належить до
охоронюваних законом прав людини. Однак в Україні доволі часто
трапляються випадки порушень
наших прав з боку виробників
і недобросовісних продавців. Різноманіття у виборі та привабливі
пропозиції завжди привертають
увагу покупців. На сьогодні важко
сказати про правдиву відповідність до якості товару, як це зазначають продавці в магазинах,
оскільки виробники можуть постачати фальсифікований товар.
– Покупець має бути
уважним, коли купує техніку.
Обов’язковим нюансом під час
покупки є видача чеку та гарантійного талону. Якщо навіть одне
з переліченого відсутнє, покупець
має задуматись про небезпеку від
такої покупки. Якщо він вирішить
купувати таку техніку, то в разі
поломки довести провину суб’єкта
господарювання буде неможливо, –
зазначив начальник відділу захисту прав споживачів Держпродспоживслужби в Житомирській
області Сергій Кияниченко.
Головною метою органів ринкового нагляду є контроль відповідності до всіх вимог, в тому
числі й вимог Європейського Союзу. Ринковий нагляд – важливий
інструмент виконання директив
нового підходу, які відповідають
стандартам ЄС. Покупець може
звернутися до органу зі скаргою,
в такому випадку проводиться

перевірка магазину, де була придбана ця техніка.
До Держпродспоживслужби
регулярно надходять скарги від
покупців. Головним порушенням
на сьогодні є відсутність маркування національним знаком відповідності «CE». Даної вимоги
зобов’язаний дотримуватися
кожен виробник під час випуску
продукції та наступної її реалізації. До того ж має бути наявний
так званий технічний файл, тобто
гарантійне свідоцтво, у якому зазначено інформацію щодо повної
безпечності продукції.
Щороку до планових перевірок по всій країні включають
лише сто суб’єктів, відібраних за
сукупністю ризик-факторів. З державного бюджету передбачено
кошти для перевірки зразків техніки в акредитованій лабораторії.
За виявленими порушеннями на
продавця товару накладаються
штрафні санкції. Якщо штраф не
погоджуються сплатити в добровільному порядку, відкривається
судова справа, яка 100% гарантує
доведення провини суб’єкта господарювання або постачальника
цієї технічної продукції.
Вимоги залишаютьс я такими ж і стосовно продукції,
замовленої в інтернеті. Для гарантування безпечності та надійності подальшого захисту
своїх прав споживач має ретельно перевіряти всі реєстраційні
документи сайту, з якого замовляється продукція.
У законодавстві передбачено 2
пункти, через які покупець може
бути невдоволений продукцією
та звернутися до контролюючих
органів в разі виявлення неякісного товару або ж якщо придбаний
товар чи продукція не влаштовує
споживача за певними критеріями. Якщо перевіркою підтверджено наявність в товарі недоліків,
споживач має право на зменшення ціни або безоплатне усунення

недоліків у строк 14 днів чи відшкодування витрат на усунення
недоліків товару.
Нерідко до Держпродспоживслужби надходять скарги про
вихід з ладу техніки через перепад напруги. У такому випадку
продавець техніки жодної відповідальності не несе. Під гарантійний ремонт така техніка також не
підпадає. Захистити свої права
в такій ситуації нелегко. Лише
проведення спеціальної технічної
експертизи на предмет виявлення
порушень умов договору постачальником електроенергії дозволить зобов’язати енергокомпанію
компенсувати вартість зламаної
техніки.
Краща поінформованість
покупців та більша прозорість
магазинів у великих містах та
обласних центрах дозволяє з вищою вірогідністю захистити власні права. Натомість в районних
містечках та селищах ситуація
на порядок складніша. Для місцевих підприємців додатковий
гарантійний ремонт – це значні
незаплановані витрати. Тому велика кількість товарів продається
без належно оформленої гарантії
або ж взагалі без неї. Звідси люди
стикаються з відмовами відремонтувати придбаний товар або ж
його замінюють на дешевший чи
давно вживаний.
– Пам’ятаю, ми придбали DVD
в одному з популярних магазинів
нашого міста. Минуло всього лиш
декілька тижнів, і покупка зламалась. Звісно, ми відразу поїхали
в магазин, щоб нам його полагодили, – ділиться сім’я Стецьків з селища Ємільчино Житомирської
області. – Продавець сказав, що ця
поломка виникла через перепад напруги, тому він не буде її ремонтувати, так як впевнений у якості
своїх товарів. Після великої дискусії
він погодився на ремонт. Пройшло
півроку, та нашої покупки досі не
було вдома.

Багато разів сім’ї Стецьків доводилось їздити в магазин, вимагаючи повернути DVD або замінити
на новий. Через деякий час, так
і не змігши знайти пояснення,
куди подівся технічний прилад,
продавець погодився замінити
його на інший.
– Ми подивилися на той DVD
та побачили старий та трішки
розбитий. Звісно перед тим, як віддати на ремонт DVD, працівник
магазину забрав чек і гарантійний
талон. Без нього ми не змогли довести провини продавця та повернути
нашу покупку. Від неналежної поінформованості ми втрапили в таку
неприємну ситуацію, – діляться
з нами постраждалі.
На сьогодні в Україні повністю
відсутня структура захисту прав
споживачів на рівні органів місцевого самоврядування. У містечках
магазини можуть ставити велику
ціну або продавати продукцію
низької якості за високими цінами. Зрозуміло, що одинока бабуся,
котра все життя збирала гроші на
холодильник, не буде розбиратися в тому, яка це продукція та чи
відповідає ціна дійсності. Таких
людей є багато. Система контролю
технічної продукції та сама структура захисту прав споживачів має
більше вдосконалитися та розгорнутися на маленькі містечка.

Вимоги та зміни ЄС
стосовно захисту
прав споживачів
Для гарантії прав на безпечну,
якісну та доступну продукцію споживачеві в Україні кожного дня
дописуються та переписуються
вимоги, що ідентичні ЄС. За повідомленням Держпродспоживслужби, нових вимог є багато,
тому цим займається та контролює ціла інституція.
– До Угоди про асоціацію ми також мали багато вимог, ідентичних
тим, що є зараз. Можна сказати,
що особливих таких змін я не побачив. Як раніше, так і зараз контроль вівся на найвищому рівні. Був
відмінений державний стандарт.
Оформлення тексту нововведеного
технічного регламенту стало простішим і доступнішим, – розповідає
начальник відділу захисту прав споживачів Держпродспоживслужби
Сергій Кияниченко.
На сьогодні Держпродспоживслужба як контролюючий
орган поклала на себе багато
зобов’язань. У рамках виконання
проводиться роз’яснення щодо
актуальних питань у сфері захисту
прав споживачів. Окрім цього, йде
поінформованість населення про

куточки в магазинах для споживачів, де вони можуть ознайомитися
з документами на продукцію та
законом «Про захист прав споживачів». Це гарантує зменшення
кількості порушень.
Протягом 2018 року у Кабінеті
Міністрів планують звернення до
ЄС з проханням оцінити відповідність Закону України «Про захист
прав споживачів» до всіх вимог
ЄС. Отримавши висновки оцінки,
можна буде ввести нові зміни до
законодавства. Саме 2018 рік стає
вирішальним у процесі реформування системи захисту прав
споживачів. Одним з головних
зобов’язань є створення місцевими органами «гарячої лінії»
з питань захисту прав споживачів. Держпродспоживслужба зі
свого боку повинна максимально висвітлювати на своєму сайті
інформацію про перевірки і випробування споживчих товарів.
Саме ця установа має бути для
споживачів інструментом захисту та інформування про той чи
інший виріб.
Всі планові заходи реалізації
вимог ЄС у сфері захисту прав споживачів, згідно із затвердженою
концепцією, будуть впроваджені
до 2020-го року. Це дозволить забезпечити досудове врегулювання
споживчих спорів. Також імплементація законодавчих актів ЄС
створить врегульовану систему
контролю за виробниками та
суб’єктами господарювання.
Зрозуміло, що проконтролювати всіх постачальників продукції та продавців дуже складно.
Має вдосконалитися система
інформування про продукцію та
перевірки суб’єктів господарювання. Це дасть можливість споживачам не потрапляти в неприємні
ситуації. Самі ж суб’єкти господарювання розумітимуть свою
відповідальність за порушення.
На сьогодні за кордоном є контроль з боку поліції за дотриманням
Закону «Про захист прав споживачів». В Україні поки що долучення
органів правопорядку до протидії
порушеним правам споживачів
не планується. Для нашої країни
першочергова потреба полягає
в необхідності наблизитися до європейської практики контролю за
технічною продукцією.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
«Просування реформ в регіони»
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.
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Бездіяльність влади може призвести
до кривавих сутичок у селі Довжик
Олег Чечевиця

Деякі думки з приводу ситуації із заводом виробництва
пінопласту та будівельних сумішей
ТОВ «Аскона-Південь»
на в’їзді у село Довжик
Житомирського району по вулиці Нескорених, 12.
Приблизно з 2014–2015 рр. почали будувати нове виробництво
на території колишнього заводу нестандартного устаткування на в’їзді
в село Довжик. Згодом з’ясувалося,
що це виробництво будівельних
сумішей та пінопласту. Території
не вистачало, тому навколо почали
вирубувати ліс і посунулися в напрямку гуртожитку колишнього
наукового інституту, розташованого біля траси. Невелика відстань
та зменшення кількості дерев, що
виконували функцію санітарно-захисної зони, призвели до значного
пилового засмічення житлового
фонду. А тому почала створюватися ініціативна група жителів,
які намагалися відстоювати свої
конституційні права на безпечне
для життя і здоров'я довкілля.
У подальшому все більше жителів Довжика почали обурюватися, насамперед, через затори фур
на дорозі, які забирають продукцію заводу, а також вирубку лісу.
Пізніше, у 2017 році, після запуску
лінії з виробництва пінопласту,
завод став більш інтенсивно працювати, і додалися фактори пилу,
якогось хімічного забруднення
(відчувалося подразнення органів
дихання) та шум уночі – завод, мабуть, використовує електроенергію
за дешевим нічним тарифом.

Афера з лісовою ділянкою

Так, суб’єктом господарювання ТОВ «Аскона-Південь» частину
державної земельної ділянки лісового фонду, кадастровий номер
1822083200:05:000:0846, в розмірі
0.7820 га та 0.13 га використано
в господарській діяльності, а саме
забудовано та огороджено. При
цьому права оренди чи власності
на цю земельну ділянку ТОВ «Аскона-Південь» не набувало, бо треба пройти багато інстанцій, і головне, такі права мають набуватися
на конкурсних засадах (аукціонах)
і передбачати доволі великі платежі за землю до бюджету.
Замість цього з мовчазної згоди
можновладців була реалізована

афера – оформлено сервітут на земельну ділянку лісу. Отже, землю
лісового фонду використовують як
землі промисловості, прикриваючись сервітутом!
Насправді, сервітут може
оформлюватися для проїзду, проведення підземних чи наземних
комунікацій, але в жодному разі
не для будівництва. І сервітут не
може передбачати забудови та
огородження земельної ділянки
лісового фонду, бо, відповідно до
ст. 23 Лісового кодексу України,
«громадяни мають право вільно
перебувати в лісах державної та
комунальної власності».
Але головна небезпека цієї
земельно-лісової афери в іншому: вона легалізує механізм, за
рахунок якого можна дуже просто безоплатно використовувати
земельні ділянки лісового фонду
та красти ліс. Якщо рубки головного користування чи санітарна
очистка лісу вимагають проектів
вінницького ліспроекту, погодження лісопатологів, екоінспекції та
купи інших органів, то сервітут не
вимагає взагалі розробки проектної документації щодо стану лісу,
оскільки ліс нібито залишається
«незайманим». Отже, ви можете
оформлювати сервітути на земельні ділянки лісу, нібито ви там щось
плануєте виробляти чи робити
(наприклад гольф-клуб на 1000 га)
і потім спокійно вирубувати ліс.
А тому оформлюй «за так» сервітут і безмежно рубай і користуйся
землями лісового фонду!
Звернення/скарги до органів
Держгеокадастру (земельних ресурсів) ні до чого не призвели – вони
все знають, проте очі «сервітут» заліплює. Єдине, на що спромоглися
лісівники, отримавши численні
звернення/запити ГО «Збереження
лісів Полісся» та жителів Довжику, – це притягнули посадових осіб
ТОВ «Аскона-Південь» до адміністративної відповідальності (майже
через 3 роки після вирубування лісів), штрафу у розмірі 170 грн.
Отже, маємо земельну ділянку
лісового фонду, яка є державною
власністю (в особі Житомирської
облдержадміністрації та користуванні ДП «Житомирське ЛГ»),
але використовується з 2016 року
безоплатно приватною структурою
як землі промисловості з видаленням насаджень та огорожею. Ось
такий «лісовий господар» у нас
Руслан Карчевський – директор
ДП «Житомирське ЛГ».
Скільки недоотримала за три
роки держава податків (плата за
землю) внаслідок безоплатного використання ТОВ «Аскона-Південь»
в господарській діяльності майже
1 га землі? Залишимо це питання
фахівцям правоохоронних органів,
якщо вони є…

Громадські слухання

Проблема незаконного будівництва жодним чином не вирішувалася. Громадські слухання у 2016 та
2017 роках щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому
рівні в порядку, затвердженому
постановою КМУ від 25.05.2011 р.
№ 555 «Порядок проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні»,
не проводилися.
Як виявила команда ГО «Збереження лісів Полісся», вони були проведені неналежним органом і відбувалися у виді «міждусобойчику»
серед замовником, виконавцем та
забудовником. Місцевий орган самоврядування, на той час Кам’янська
селищна рада, який повинен був,
відповідно до вказаного порядку,
організувати громадські слухання,
взагалі не брав участі в процедурі
розгляду пропозицій громадськості.
Відповідно замовник містобудівної документації не провів належної роботи щодо дотримання
процедури розгляду пропозицій
громадськості, і, як наслідок, не враховано пропозиції та зауваження
місцевої громади. Затвердження
проектів містобудівної документації без проведення згаданої
процедури забороняється, а тому
наразі в суді оскаржуються розпорядження голови Житомирської
РДА С. М. Микитюка від 14.12.2016
р. та від 08.12.2017 р.
Якщо розпорядження Житомирської РДА буде скасоване у судовому порядку, то в подальшому
буде ініційоване питання щодо
скасування наданих ТОВ «АсконаПівдень» містобудівних умов та
обмежень.
Отже, мають пройти громадські
слухання в порядку, визначеному
законом. Під час їх проведення, за
наслідками вивчення містобудівної
документації, мають бути розглянути всі зауваження і пропозиції
жителів Довжика щодо будівництва
заводу з виробництва пінопласту та
будівельних сумішей. Припускаємо,
що завод запропонує ефективний
план дій для обмеження негативних наслідків своєї діяльності;
можливо, він зможе далі розбудовуватися і працювати, проте все це
повинно бути в законний спосіб та
з урахуванням інтересів громади.
На місці власників та керівництва заводу було б розумніше не
відкладати проблему затягуванням
судового розгляду, а визнати позов
та найти порозуміння з громадою.
Бо апетит приходить під час їжі,
і проблеми незаконного будівництва з часом вже не вирішити тільки встановленням систем очищення

викидів та зниження шуму; обмеженням деяких видів виробництв
вночі; врегулюванням приїзду фур.
З огляду на правовий нігілізм
місцевих і районних керманичів
та бездіяльність правоохоронців
ініціативна група Довжику також
звернулася до представників Національного корпусу за допомогою
і проханням відновити справедливість. У п’ятницю, 10 серпня, в клубі
села Довжик відбулися збори ініціативної групи, а після цього громада відвідала захоплену заводом
земельну ділянку лісового фонду.
За огорожу – у державний ліс,
що має бути тут, за даними Держгеокадастру, охорона заводу не
пропустила. Тому була викликана
поліція з метою фіксації злочину
та початку розслідування кримінального провадження за фактами:
самоправства (заборона вільного
пересування земельною ділянкою
лісового фонду, знищення лісу, забудова та огородження земельної
ділянки), службової недбалості
посадових осіб ДП «Житомирське
ЛГ», які не вживають заходів для
відновлення лісу та припинення
незаконного використання земельної ділянки лісу під розміщення
промислового об’єкта.
Оскільки слідчо-оперативна
група дуже довго їхала, в цей час
відбулася провокація з боку охорони заводу, а саме намагання випустити через вхід, до якого прийшли
люди, навантажену продукцією
заводу фуру. В інший час вони
це зробити не могли, треба було
обов’язково виїжджати через протестуючих. Може, сподівалися, що
люди спалять машину чи поб’ють
охоронців, і буде привід застосувати поліцейських спецпризначенців
з ТОРу (реінкарнований «Беркут»),
що невдовзі приїхали на підкріплення до поліції охорони?
Традиційно поліція взяла заяви,
але замість розслідування злочинів
у понеділок повідомила про передачу звернень громадян на розгляд

місцевому дільничному. Хабарі не
брали та незаконні вказівки Мостиховського не виконували.
Коли правові механізми неефективні, а державні органи ігнорують
скарги, залишається простий вибір: або бути безправним бидлом
і терпіти свавілля, або активно захищати свої права. Якщо посадовці по колу отримують хабарі і не
реагують на очевидне порушення
закону, хто має відновити справедливість і видалити огорожу та
будівлі ТОВ «Аскона-Південь» із
земельної ділянки лісового фонду?
Якщо посадовці по колу отримують хабарі та ігнорують перетворення колишнього курортного
Довжика на забруднене промислове
передмістя, хто має припинити забруднення (пил, хімію, шум)?
Якщо вартісні будинки в гарному лісовому передмісті перетворюються на запилений мотлох, який
ніхто не купить (кому потрібен будинок біля брудних виробництв?),
хто має боротися з цим?
Немає такого варіанту, щоб
погодитися із свавіллям та ігнорувати злочинні дії влади і ТОВ
«Аскона-Південь»: або завод має
вжити заходів до приведення своєї
діяльності в правове поле, або завод має припинити свою роботу!
Хабарі поліції, прокуратурі та
посадовцям, а також оплата тітушок – це не вирішення проблеми,
це радикалізація людей!
Сподіваємося, що поліція почне ефективне і невідкладне розслідування. Інакше людям нічого
не залишиться, як самостійно
відновити своє право на Лісовий
сервітут – видалити незаконну огорожу та будівлі із земельної ділянки
народного лісу.
Так, представники Національного корпусу в мережі Фейсбук
вже анонсували на Покрову похід
в меморіальний ліс, щоб покласти
квіти на братські могили Нескорених. Урочищу Петровському бути!
Один – за всіх, і всі – за одного!
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ЕЛЕКТРОПРОВОДКА

в приватному будинку:
нормативи, схема,
правила монтажу
Говорити про необхідність електрифікації
сьогодні навіть якось
смішно. Спробуйте прожити день без телевізора
або комп'ютера! Жарти
жартами, але від безперебійного електроживлення
залежить освітлення, опалення, подача гарячої води,
кондиціонування і зв'язок.
Якщо ви щасливий власник приватного будинку і клопоти, пов'язані з прокладанням електричних проводів, вас
тільки очікують, то корисна інформація
про особливості розробки схеми, вибір
технічних рішень і монтаж електропроводки буде незайвою. Отже, схема електропроводки в приватному будинку розробляється з урахуванням розташування
електрообладнання як всередині будинку,
так і в прилеглих будівлях. Електричній
системі приватного будинку належить
витримувати навантаження значно більшої потужності, ніж електропроводці
квартири: потрібно врахувати освітлення
прилеглої до будинку території, систему
опалення, водопостачання, кондиціонування, відеоспостереження і т. д.
Складання схеми монтажу електропроводки перед початком робіт обов'язкове.
По-перше, принципова схема електропостачання дозволить швидко і точно скласти
список необхідних витратних матеріалів,

по-друге, полегшить вибір розташування автоматичних вимикачів, розеток, лічильника,
розподільного щита, стабілізаторів напруги,
пристроїв безперебійного живлення.

Розводка електропроводки
в приватному будинку
Згідно із сучасними вимогами з влаштування електропроводки, покімнатне
розведення (без сумніву, менш витратне за
видатками на кабельну продукцію і менш
клопітку для електриків) рекомендується
замінити розводкою електропроводки
з поділом ланцюгів, що дозволить додатково захистити мережі від перевантажень.
Бажано розділити ланцюги електропроводки за потужностями споживання
(стаціонарні електроприлади, освітлення,
розетки): такий поділ потрібен для підбору
перетину кабелю і автоматичного вимикача
певних параметрів відповідно до передбачуваних навантажень. Для розеток найчастіше використовують провід діаметром
2,5 мм, для освітлювальних приладів досить
буде дроту діаметром 1,5 мм. Потужність
споживання групи розеток розраховується
на навантаження, що не перевищує 4,6 кВт,
а потужність споживання групи освітлення не повинна перевищувати 3,3 кВт. Для
кожної групи на внутрішньому електрощиті встановлюється окремий пристрій
захисного відключення (однофазні або
диференціальні автомати).

Групи споживачів електроенергії

•мережа освітлення;
•мережа штепсельних розеток;
•мережа стаціонарних електроприладів (силова мережа);

•для господарських потреб (енергозабезпечення гаража, прибудов, теплиць).
Електропостачання деяких приладів
(електричний бойлер, система тепла підлоги, електрична піч в сауні) вимагає виділення окремого електроланцюга.
У відповідності зі схемою підраховуємо довжину кабелю різних перетинів,
кількість вимикачів, розеток, автоматів
відповідних параметрів (прості однофазні

автомати спрацьовують на коротке замикання і значне перевантаження, а диференціальні автомати спрацьовують на
коротке замикання і блукаючі струми).
Електросистема всередині будинку
складається з лічильника, автоматів,
проміжних автоматів, проводки, вимикачів, розеток та споживачів, але якщо
скачки напруги в мережі не рідкість, то
для забезпечення безперебійної роботи
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електроприладів доцільне застосування
стабілізатора струму (адже при перевищенні потрібних показників напруги прилад згорить, а при недостатній напрузі не
буде працювати). Стабілізатор для всього
будинку – досить-таки дорогий і громіздкий
пристрій, тому краще вибрати стабілізатор
лише для дорогих приладів, чутливих до
перепадів напруги.
Для приватного будинку зручніша трифазна система живлення. Через можливість
підключення трифазних споживачів, наприклад при влаштуванні електричного
опалення, трифазний бойлер забезпечить
найбільшу ефективність роботи. Є можливість розподілу навантаження по фазах, що
дозволяє уникнути перекосу фаз.

Відкрита або закрита
електропроводка?
Вибір відкритої або закритої електропроводки залежить від будівельного
матеріалу, з якого побудований будинок.
У дерев'яному будинку проводка повинна
бути виключно відкритого типу, пожежній
безпеці в такому випадку потрібно приділити найбільшу увагу. Проводи можуть
бути прокладені всередині спеціального
металевого гофрованого рукава, що забезпечує додатковий захист дерев'яних стін
будинку. У цегляному будинку електропроводка може бути як внутрішня, так і зовнішня. Проводка прихованого типу може
бути замінна (прокладається всередині
пластикових труб) або ж незмінна (прокладається в спеціально видовбані штроби,
згодом вони закриваються штукатуркою).
Кабель повинен відповідати передбачуваному навантаженню. При будь-якому способі прокладання всі з'єднання проводів
виконуються в розподільчих коробках, до
них повинен бути доступ для можливості
контролю і усунення обриву ланцюга.

• штроборіз;
• ізоляційна стрічка.
Монтаж електропроводки в приватному
будинку повинен проходити з обов'язковим
урахуванням вимог до розташування вимикачів і розеток. Усередині приміщень з підвищеною вологістю (ванна кімната, сауна)
забороняється використання штепсельних
розеток і установка вимикачів. Підключення до мережі розетки для електробритви
можливо лише через трансформатор.

Інструменти, необхідні для монтажу

Правила розмітки електропроводки

• індикаторна викрутка;
• тестер;
• перфоратор;
• молоток;
• плоскогубці;
• викрутки;

Розмітку починають з основного пучка
кабелів, позначають місця відгалужень, поворотів, проходження через стіни. Помічають місця розміщення вимикачів, розеток,
освітлювальних приладів, не забуваючи про
правило розташування проводів лише суво-

ро вертикально або суворо горизонтально.
Провід прокладається по стіні, на відстані 20 см від стелі. Чітке дотримання
правил знижує ймовірність механічного
пошкодження електропроводки згодом.
Залежно від обраного методу проведення електропроводки прокладаємо кабель
від електрощитка до споживачів, згідно зі
схемою.

Рекомендації з підбору матеріалів

Енергоспоживання приватного будинку
набагато більше квартирного, тому перетин
ввідного кабелю для приватного будинку
зазвичай близько 10 мм2. Велика частина
розеток в приватному будинку призначається для переносних електроприладів. Часто
однофазні штепсельні розетки об'єднують
в групи, живиться група розеток (3–5 штук)

за допомогою мідного кабелю ВВГнг 3х2,5.
Таку групу захищає автоматичний вимикач
номіналом 25 ампер. Розводка електропроводки в приватному будинку з трифазної
побутової мережі повинна проходити з урахуванням розподілу навантаження між фазами, для збереження симетрії фазних напруг.
Автоматичний вимикач, призначений
для групи освітлення, як правило, не перевищує 10 ампер (якщо за сукупністю потужності споживання всіх світильників в будинку потрібен автомат більшого номіналу,
то зазвичай рекомендується створення ще
однієї групи освітлення). Найчастіше для
споживання групи освітлення застосовують
кабель ВВГнг 3х1,5.
Для стаціонарних електроприладів
монтується розетка необхідного номіналу
по току (однофазна мережа) або трифазна
розетка. Розетку для електричної плити
зазвичай живлять ВВГнг з чотирма жилами для трифазної мережі або з трьома
для однофазної. Для живлення пральної
машини, так само, як і для регулятора теплої підлоги, рекомендується окрема лінія
з автоматичним вимикачем потрібного номіналу. Ланцюг електроживлення розеток
прокладається трижильним проводом, для
забезпечення заземлення.
Сучасна електропроводка приватного
будинку прокладається тільки мідним
дротом. Алюмінієва проводка значно легша і дешевша, але вона має ряд істотних
недоліків. Слід уникати з'єднання алюмінієвого і мідного проводів разом, так як
при цьому відбувається хімічна реакція
з утворенням з'єднань, які перешкоджають
контактуванню проводів. Перевага мідного
дроту в набагато меншому опорі в порівнянні з алюмінієвим, крім того, здатність
алюмінію утворювати поверхневу оксидну
плівку, що має високий опір, призводить
до нагрівання контактів, що небезпечно.

Висновок

Вся електрика приватного будинку
повинна бути влаштована максимально
просто і зрозуміло, це правило є запорукою її безпеки та надійності експлуатації.
Безумовно, монтаж електропроводки повинен здійснюватися лише кваліфікованим фахівцем, але знати основні правила
і принципи монтажу електропроводки буде
корисно кожному. Розуміння особливостей
розміщення електропроводки дозволить
уникнути механічних пошкоджень під час
ремонтних робіт в подальшому. Електрифікувати будинок технічно грамотно зможе
лише фахівець, але відповідальність за технічну справність і правильну експлуатацію
електропроводки несуть користувачі.
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Вилкул: За развал образования 1 сентября
должен быть уволен профильный министр
Один из лидеров
украинской оппозиции Александр Вилкул на своей странице
в Facebook написал:
«Завтра – 1 сентября. Честно
говоря, учитывая катастрофическую ситуацию в образовании,
в этот день должен быть уволен
профильный министр».
Вилкул перечислил лишь
основные «перемоги» нынешней
власти в сфере образования:
«За 4 года закрыты почти 1 400
школ (с 17,6 тыс. до 16,2 тыс.).
Сокращены 14 тыс. учителей (!).
Из-за невыплат зарплат педагоги уже перекрывают дороги.
Вместо обещанного повышения зарплат учителям не выплачивают даже обязательные
платежи. А в конце года они могут
вообще остаться без зарплаты –
в бюджете нет денег».
По данным Госстата, с 2014/15
по 2017/18 учебный год количество школ сократилось на
1,4 тыс. (с 17,6 тыс. до 16,2 тыс.),
а количество учителей – на 14 тыс.

(с 454 тыс. до 440 тыс.).
Напомним, в декабре 2014
власть отменила мораторий на
закрытие общеобразовательных
школ, приняв Закон № 76-VIII
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Украины».
Вилкул тогда выступил с резкой критикой этого решения
и внес в Раду законопроект, запрещающий закрывать школы.
Оппозиционер подчеркнул:
«Более половины первоклашек
пойдут в так называемую «Новую
украинскую школу», в которой нет
ни парт, ни учебников. Из-за того,
что деньги из госбюджета были не
выделены вовремя, на создание
этой «новой школы» использовано
только около 40% средств.
– Школьники не обеспечены
учебниками. Кроме первоклашек,
без учебников остались 5 и 10
классы».
Вилкул акцентировал, что изза закрытия школ снижается доступность образования. Но также
продолжает снижаться и его качество. «Даже по сравнению с 2017
почти вдвое больше выпускников
провалили ВНО», – сказал он.

По данным СМИ, ВНО‑2018 по
украинскому языку и литературе не
сдали 14,5% выпускников, при том,
что в 2017 таких было 8%. Со ссылкой на экспертную комиссию при
Украинском центре оценивания
качества образования известно, что
историю не смогли сдать почти 15%
выпускников, математику – 18,6%.
Также оппозиционер не обошел вниманием одно из скандаль-

ных нововведений, ««реформу»
самого последнего времени – новый порядок зачисления первоклашек в школу (только по месту
жительства). В некоторых школах
вынуждены были набрать по 9
первых классов, но на это элементарно не хватает помещений.
Появились поборы с родителей
за устройство ребенка в первый
класс», – сказал он.

Вилкул отметил, что список
таких «ПРОВАЛОВ власти можно
продолжать».
Он также подчеркнул, что с первого же дня работы Рады – 4 сентября – Оппозиционный блок будет
требовать «не только увольнения
министра образования Лилию Гриневич за то, что развалила систему
образования и превращает нашу молодежь в малообразованную, низкоквалифицированную рабочую силу.
Мы, прежде всего, будем требовать принятия наших законов,
которые стабилизируют ситуацию в стране».
Оппозиционер добавил: «Вот
только коалиция все равно не даст
их принять. А значит, мы должны
объединиться и на следующих
выборах сменить власть для того,
чтобы восстановить страну и нормальную жизнь».
Ранее Александр Вилкул опубликовал видео с острой критикой власти и призвал украинцев
объединиться для того, чтобы на
выборах сменить власть и обеспечить нормальную жизнь в стране.
Он подчеркнул, что в стране есть
конструктивные силы, способные
это реализовать.

Новий порядок створення груп
продовженого робочого дня
в школах: що потрібно знати
Для всіх шкіл України 31 серпня вступив
в силу новий порядок
створення груп продовженого робочого
дня.
Відповідний наказ МОН, зареєстрований в Мін’юсті, опублікований у «Офіційному віснику
України» від 31 серпня 2018 року.
Як повідомляють у МОН,
головними новаціями порядку
є те, що він передбачає кращі
умови для дітей та вперше дає
можливість відкривати інклюзивні групи. Так, якщо раніше
групи можна було комплектувати
з учнів щонайменше 4-х вікових
категорій, то зараз різниця у віці
учнів однієї групи не може перевищувати 2-х років. Така зміна
дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей, враховуючи

їхні індивідуальні психологічні
відмінності та фізичний розвиток.
Водночас у школах, розташованих в сільській та/або гірській
місцевості, де здійснюється підвезення шкільним автобусом,
групи можна утворювати для

учнів різного віку. Рішення про
створення та роботу груп подовженого дня приймають засновники шкіл за письмовими
зверненнями батьків чи інших
законних представників учнів.
Для цього в школі також має

бути відповідна матеріально-технічна база та умови для харчування. Для першокласників можуть
створювати умови для сну.
Зараховувати дітей до груп
можна протягом всього навчального року. Перебувати в групі
подовженого дня учні мають не
більш як 6 годин на день. Режим
їх роботи повинен включати:
• прогулянки на відкритому
повітрі тривалістю не менш як
півтори години для учнів початкових класів;
• харчування тривалістю не
менш як 30 хвилин;
• виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю
не більше 1 години;
• проведення спортивнооздоровчих занять тривалістю
не менше 1 години;
• фізкультхвилинки та гімнастику для очей через кожні 15
хвилин заняття для учнів початкових класів.
Наповнюваність групи подо-

вженого дня не повинна перевищувати 30 дітей. Меншу граничну
кількість учнів в групі може встановити керівник школи, погодивши це рішення із засновником.
Інклюзивні та спеціальні групи
створюють за заявою батьків чи
інших законних представників дітей. Наповнюваність спеціальної
групи має бути від 6 до 12 учнів,
залежно від нозології. В інклюзивних групах може бути до 30
дітей, однак кількість учнів з особливими освітніми потребами
там має бути такою: 1–3 – з числа
дітей з порушеннями опорнорухового апарату, затримкою
психічного розвитку, зниженим
зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями
тощо; не більш як 2 – з числа дітей
сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі
з дислексією, розладами спектра
аутизму, іншими складними порушеннями розвитку або тих, що
пересуваються на візках.
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День Житомира-2018:

що подивитися і куди піти
Анастасія Ліберман

Заходи з нагоди відзначення 1134-річниці
з Дня заснування
міста триватимуть з 6
до 9 вересня.
У затвердженій програмі на
житомирян чекає культурно-мистецьке свято «З Днем народження, Житомир!», Всеукраїнський
фестиваль військових духових
оркестрів «Ми єдині!» за участі
16 найкращих військових духових
оркестрів України, «Нова Пошта. Космічний напівмарафон»
(маршрут напівмарафону: майдан
Соборний – вулиця Велика Бердичівська – вулиця Івана Кочерги – вулиця Святослава Ріхтера – вулиця
Івана Франка – вулиця Дмитрівська – вулиця Героїв Крут – вулиця
Східна – вулиця Шевченка – вулиця Фещенка-Чопівського – вулиця
Дмитра Донцова – вулиця Леха
Качинського), присвячений цього
року першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку, та Всеукраїнський молодіжний
фестиваль багатонаціональної
української культури «Житомирська вежа – 2018»
На культурній версії‑2018
симфо-рок-оркестр Lords of the
Sound подарує гостям свята «П'ять
історій про кохання»: «Привид
опери» – «Нотр-Дам де Парі» –
«Ромео і Джульєтта» – «Дракула» –
«Моцарт».
А також 8 вересня, у День народження міста, на пішохідній
вулиці Михайлівській на вас чекає
шоу київського театру на ходулях,
виступи циркових студій, шоу
мильних бульбашок, анімаційні
програми для дітей, танці, повітряні кульки та весела музика.

6–9 вересня

Майданчик біля кінотеатру
«Жовтень», бульвар Новий
10.00–22.00 – комплекс атракціонів «Лунапарк».

7–9 вересня

Бульвар Новий
10.00–22.00 – святковий ярмарок.

6 вересня

Площа Польова, фонтан «Космонавт»
14.00–16.00 – нагородження переможців і призерів традиційного
щорічного районного конкурсу
«Мій ошатний район».

6 вересня

Вулиця Перемоги, 55
14.00–16.00 – нагородження переможців і призерів традиційного
щорічного районного конкурсу
«Мій квітучий район».

7 вересня

Замкова гора
18.00–22.00 – концерт джазових
виконавців «ДжазоМир».
8 вересня
вулиця Михайлівська
Святковий захід «День народження міста на Михайлівській»
11.00–21.00 – робота майстеркласів, аніматорів,
циркова програма,
спецефекти.

української культури «Житомирська вежа – 2018».

8 вересня

Стадіон «Спартак» – вулиця
Київська – вулиця Театральна –
майдан Соборний
18.00–18.40 – святковий парад
військових духових оркестрів
Збройних сил України та творчих
колективів міста.

8 вересня

Майдан Соборний
18.40–21.00 – IV Всеукраїнський
фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині!».

8 вересня

Концертний майданчик біля Водонапірної вежі (вулиця
Пушкінська, 26)
12.00–16.00 – всеукраїнський молодіжний фестиваль
багатонаціональної

21.00–23.00 – культурно-мистецьке свято «З днем народження,
Житомир!» в рамках культурномистецького фестивалю «Культурна версія»: шоу «5 мюзиклів про
кохання» від симфонічного оркестру «LORD OF THE SOUND», зірок вокальних талант-шоу, балету;
– виступ популярного гурту
із Бухаресту (Румунія) Morandi.
9 вересня
Майдан Соборний
09.00–16.00 – третій «Нова Пошта Космічний напівмарафон» до
Дня міста.
Маршрут: майдан Соборний – вулиця Велика Бердичівська – вулиця Івана Кочерги – вулиця Святослава Ріхтера – вулиця
Івана Франка – вулиця Дмитрівська – вулиця Героїв Крут – вулиця
Східна – вулиця Шевченка – вулиця Фещенка-Чопівського – вулиця
Дмитра Донцова – вулиця Леха
Качинського (3 кола).

9 вересня

вулиця Михайлівська
11.00–16.00 – соціально-культурний проект «Бал на Михайлівській».

9 вересня

КП «Парк»
10.00–16.00 – «Змінюй світ – надихай дітей!».
10.00–16.00 – спортивно-оздоровчі змагання з веслування на
човнах «Драгон Бот» – кубок
Полісся.
10.0 0 –18.0 0 – мис тецький
художній захід «Осінні барви
життя», виставка художніх картин «Мій Житомир» учнів та
викладачів КПСМНЗ художньої
школи Житомирської міської
ради.
12.00–16.00 – благодійна акція
«Змінюй світ – надихай дітей!»
(волонтерська допомога дітей
операторам атракціонів в Парку
культури та відпочинку).
12.00–16.00 – бібліотечна акція
«Книжковий пікнік».
14.00–15.00 – екологічно-розважальна акція по очищенню навколишнього середовища «Плогінг –
бігаємо та прибираємо!».
15.00–16.00 – шпигунський інтерактивний квест для дітей та
дорослих «Пізнай парк з іншої
сторони».
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Дорожня реформа. Що змінила
децентралізація автошляхів?
З квітня цього року
в Україні стартував
сезон дорожніх робіт.
Як повідомляють
у Кабміні, за ці декілька місяців у країні побудовано вдвічі
більше доріг, ніж за
весь минулий рік.
Яким чином вдалося досягти
такого результату, як змінилась
система фінансування і відповідальності за ремонт доріг і які
підводні камені ще залишилися,
розбиралися наші експерти.

Децентралізація доріг у дії

З 1 січня цього року «Укравт одор» ві д пові д ає лише з а
50 тис. км² доріг державного
значення, 120 тис. км² місцевих
доріг перейшли на баланс об-

ласних адміністрацій. Такий
перерозподіл відповідальності
вже прозвали «децентралізацією доріг». Головна мета нового
підходу – оптимізувати процес
будівництва і ремонту.
«Передача доріг місцевого
значення разом із джерелами
фінансування на місцях необхідна тому, що місцеві органи
влади краще знаються на проблемах і потребах жителів своїх
регіонів, а отже, першочергові
напрями спрямування отриманих ресурсів визначатимуть краще», – зауважує експерт з питань
інфраструктури Проектного
офісу секторальної децентралізації Вадим Олійник.
Якщо раніше кошти на ремонт доріг виділялися з державного бюджету за залишковим
принципом, то з 1 січня 2018
року цільові гроші акумулюються у спеціальному Дорожньому фонді. Він наповнюється
з трьох джерел: акцизного збору,

ввізного мита на нафтопродукти і з імпортованих на митну
територію України транспорту
і шин. Ці гроші не можна використовувати ні на що інше, крім
ремонту доріг. Їхній розподіл
відбувається наступним чином:
60% на будівництво і ремонт доріг державного значення, 35% –
місцевого значення та 5% – на
безпеку дорожнього руху. Цього
року бюджет Дорожнього фонду
сягає 33 млрд гривень, з яких
11,5 млрд призначені на місцеві
дороги.
«Ніколи держава не виділяла
стільки грошей для того, щоб
забезпечити пріоритетне до-

рожнє будівництво», – зауважив
Президент Петро Порошенко
у рамках однієї із робочих поїздок до Запорізької області.
За чотири місяці найбільш и й о б с я г дор ож н і х р о біт
здійснено на заході України.
За даними Міністерства інфраструктури, найкращі темпи
ремонтів місцевих доріг у Івано-Франківській області. Також
високі показники у Хмельницькій, Вінницькій і Чернівецькій
областях. Активне будівництво
йде і в Києві.
Тим часом повільні темпи
демонструють Черкаська, Полтавська, Рівненська і Луганська
області. Директор департаменту
стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних
перевезень Мінінфраструктури
Віктор Сасін зауважує, що чимало областей лише нещодавно
затвердили проектну документацію та розпочали тендери,
а отже, втратили час для будівництва доріг. На його думку,
це пов’язано із відсутністю на
місцях фахівців із підготовки
тендерної документації, але

з досвідом процес відбуватиметься швидше.

Перевірка якості

Фахівці погоджуються, що
попри високі темпи робіт, слабким місцем дорожнього будівництва в Україні залишається
якість. Але і тут відбуваються
зрушення. Якщо раніше «Укравтодор» виступав і замовником,
і виконавцем, і контролером
дорожніх робіт, то, згідно з новою структурою, він залишився
тільки замовником. Відтепер
підрядники обираються через
електронну систему ProZorro,
а контролем якості будуть займатися міжнародні спостерігачі.
В уряді запевняють, що незалежні компанії робитимуть
повний зріз закладених матеріалів на місцях дорожніх робіт
за стандартом Міжнародної федерації інженер-консультантів
(FIDIC). Наразі Кабмін адаптує
міжнародні вимоги до українського законодавства і шукає
іноземних фахівців.
«Надважливо, щоб дороги
були в належному стані не лише

на час їхнього гарантійного ремонту, але й на 20–30 років мінімум», – зауважує міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Крім контролю міжнародних
експертів, на якість будівництва
має вплинути новий механізм
гарантійного ремонту за рахунок підрядника. За словами
керівника Державного агентства
автомобільних доріг Славоміра
Новака, усі нові контракти повинні передбачати гарантії зі
сторони будівельної компанії,
зокрема, 5 років на ямковий ремонт і 10 на капітальний ремонт.
Тобто, якщо дорога побудована
неякісно, компанія переробляє
роботу власним коштом. Такі
п р еце ден т и вже є. Н а п риклад, у столиці «Київавтодор»
як замовник дорожніх робіт
зобов’язав підрядника провести повторний дорожній ремонт
на проспекті Миколи Бажана.
Ба більше, Київська міська державна адміністрація почала заносити непорядних підрядників
з ремонту у «чорний список».
До нього вже потрапили шість
компаній.
«Списк и нес у млі н ни х
працівників можуть сприяти конкуренції. Підрядники
турбуються про свою репутацію, бо від цього залежить
кількість їхніх замовлень – це
європейська практика», – зазначає експерт Реанімаційного
пакету реформ з дерегуляції
економіки Андрій Мартенс.
Уже за місяць буде завершуватись сезон дорожніх робіт
і можна буде підбивати остаточні підсумки. Цьогорічні результати децентралізації доріг
покажуть, що було досягнуто
завдяки Дорожньому фонду, чи
є ефективним розподіл повноважень між «Укравтодором» та
областями.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Україна і світ

Угода про асоціацію у дії.
Що змінилося у торгівлі з ЄС?

Рік тому, 1 вересня
2017-го, у повному
обсязі запрацювала
Угода про асоціацію
України з ЄС. Вона
відкрила для нашої
країни зону вільної
торгівлі із Європейським Союзом,
а також поступову
інтеграцію України
в економічний простір співдружності.
Наскільки успішним є співробітництво і які конкретні результати вже можна побачити,
дізнавались наші експерти.

З ким і чим торгує Україна?

З моменту набуття угодою
чинності Європейський Союз
остаточно став головним торговельним партнером для України.
За підсумками 2017 року, наша
країна збільшила експорт товарів
до ЄС до 32% від загального обсягу. Для порівняння: показник
експорту до країн СНД склав 11%.
Нині торгівля з країнами Євросоюзу сягнула рекордних 42%. За
даними Держстату, у першому
півріччі 2018 року український
експорт до країн Євросоюзу склав
$9,8 мільярда, що на 19,2% більше,
ніж минулого року. Ключовими
покупцями серед країн ЄС є Польща, Італія, Німеччина і Угорщина.
За даними Мінекономрозвитку, драйвером зростання експорту
до ЄС є аграрний блок і харчова
промисловість. Найбільше європейці купують українські зернові,
олійні культури, кукурудзу, мед
і оброблені томати, які Україна
експортує за безмитними тарифними квотами. Водночас на ринок
ЄС почали виходити компанії, які
традиційно експортували до РФ,
зокрема, машинобудівні.
За словами першого секрета-

ря відділу торгівлі та економіки
Представництва ЄС в Україні
Жосліна Гітона, оскільки угода
працює на повну силу лише рік,
економічна співпраця тільки набирає обертів.
«Повна імплементація зони
вільної торгівлі займе 7 років, як
передбачено угодою. Тобто зараз
український експорт лише починає відчувати позитивні наслідки
адаптації норм та стандартів до
європейських», – підкреслив Гітон.

Високі стандарти якості

Як прописано в угоді, для
виходу на європейський ринок
компанія з України повинна забезпечити європейські стандарти

безпечності продукції. Зокрема,
виробництво повинно мати міжнародну систему аналізу ризиків
і контролю критичних точок
(Hazard Analysis and Critical
Control Points – НАССР). Найсуворішими є вимоги до продукції
тваринництва, де нині доступ на
ринок ЄС надається кожному підприємству індивідуально, після
тривалої перевірки. Експерти
зауважують, що такі жорсткі
правила – це відмінний стимул
підвищувати стандарти до рівня
європейських.
«Це випробування. Але у кінцевому підсумку це підвищує
конкурентоздатність українського і міжнародних бізнесів, які тут
працюють, підвищує стандарти
якості, забезпечує гарантії того,
що продукти і послуги, які ми
створюємо тут в Україні, можуть
експортуватися на світові ринки», –
переконаний президент Американської торгової палати в Україні
Хорхе Зукоскі.
Сьогодні Україна успішно
імплементує санітарні та фітосанітарні норми, прописані в угоді.
Наприклад, був ухвалений закон
«Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів», який
зобов’язує виробників розміщувати
повний опис товарів на етикетках,
як у Європі. До кінця 2018 року Кабінет Міністрів має надіслати закон

«Про захист прав споживачів» до
Європейської комісії, щоб перевірити, чи відповідає він стандартам
ЄС. А з 1 січня 2020 року має запрацювати новий держстандарт
щодо якості сирого молока.
Колишній торговий представник України Наталія Микольська
запевняє, що українські експортери досить активно адаптуються
до європейських ринків. Про це
свідчить швидке вичерпування
безмитних квот. Станом на квітень
цього року наша країна вичерпала
квоти на мед, солод та пшеничну
клейковину, оброблені томати,
виноградний і яблучний соки,
а також пшеницю і кукурудзу. І це
навіть попри те, що у 2018 році
ЄС значно збільшив квоти для
українських виробників.
«Цього року відбулося пожвавлення темпів закриття квот,
адже станом на аналогічну дату
2017 року об’єми пшениці ще не
були вичерпані, а квота на солод
та пшеничну клейковину взагалі за минулий рік залишилася
невикористаною. Те, що, крім
шести основних квот, закриті ще
чотири додаткові, свідчить про
активізацію торговельних відносин з ЄС», – пояснює аналітик
зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією «Українського клубу аграрного бізнесу» Дар’я
Гриценко.

Для підтримки тих, хто намагається переорієнтувати експорт
або навіть почати з нуля, торгово-промислова палата України
організовує тренінги і майстеркласи, допомагає із розробкою
експортних стратегій. Кількість
компаній, які мають ліцензію на
експорт до країн Європейського
Союзу, постійно зростає. За даними Держстату, їх налічується вже
близько 300, із них – 109 виробників харчових продуктів, зокрема
м'яса птиці, риби, меду, яєць,
молока та молочних продуктів.
«Мене тішить, що вже сьогодні
Угода про асоціацію та поглиблена і всеохоплююча зона вільної
торгівлі з ЄС працюють успішно та ефективно. З року в рік ми
фіксуємо зростання практично
на третину експорту українських
товарів та послуг до Європейського Союзу», ‒ розповів Президент
Петро Порошенко у річницю підписання угоди.
Цифри свідчать, що українська економіка поступово стає
частиною великого європейського ринку. Проте попереду залишається ще багато роботи щодо
підвищення стандартів якості
продукції і системи захисту прав
споживачів.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомобільний завод (Закарпаття) запрошує операторів виробничої лінії з навчанням, наданням житла. ЗП 8-12 тис. грн.
0677477060

АГРОФІРМА В КЕГІЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЄ РОБІТНИКІВ НА ЗБІР ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ,
ІНШІ СІЛЬГОСПРОБОТИ. ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ ЗАБЕСПЕЧУЄМО. ПОДРОБИЦІ ЗА 0503009445
БАРИСТА НА РОБОТУ В КАВ ЯРНЮ. З/П
ВІД 4000ГРН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ.
Г/Р 4/4, 8.00-20.00 0676995985
БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ 5-8 ЧОЛ ТА МУЛЯРІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВО 4-Х ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ В КИЄВІ. ОБЄМ 900 М.КУБ.
ПРЯМИЙ ЗАМОВНИК. 0970084607

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

• Бармен, официанты приглашаются на постоянное место работы в г. Житомир (ТРЦ
Глобал). все детали по 0984662678

• В ЧЕХІЮ НА КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД НА РОБОТУ СІМЕЙНІ ПАРИ ТА ЖІНКИ (НЕ ПИТУЩІ).
НАКАЗ МІН. СОЦ. ПОЛІТИКИ №71 ВІД 22
СІЧНЯ 2018 Р. 0989652657
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА
в м. КИЇВ! 0674969050
• Вантажники на постійну роботу в м.Київ.
Склад, позмінний графік роботи. ЗП від
10 500 грн. Іногороднім надається житло.
0673201886, 0930351727,0667583958

ВАНТАЖНОМУ СТО В КИЄВІ: АВТОСЛЮСАРІ, МЕХАНІК-ЗАПЧАСТИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК! ЖИТЛОМ ЗАБЕСП., ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, З/П СВОЄЧАСНО!
0673444243

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

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(WHAT
SAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА
ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 13000
ГРН. СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ
З 9-00 ДО 18-00. 0734379994
ВОДІЇ КАТ. С+Е. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2
МІС. БАЖАНО С ДОСВІДОМ РОБОТИ. З/П ВІД
50.000-60.000ГРН. 0985820766,0990298473.
• Водій на бетонозмішувач. Робота в м. Київ.
Вахтовий метод. Надаємо житло. Соц.пакет.
З/п від виробітку. 0688319241

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. ДЕТАЛІ ЗА
ТЕЛЕФОНОМ 0634615340
• ВОДІЙ НА МАЗ САМОСКИД 20 ТОН. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 650 ГРН В ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ
ЗА 0672334242

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ. ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА ОТ
ВЫРОБОТКИ. ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ,
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 0974851152
• ДУ "ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ
(№4)" ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА
СЛУЖБУ В ОРГАНИ ДЕРЖ. КРИМІН.-ВИКОН.
СЛУЖБИ УКР. НА ПОСАДИ РЯДОВОГО ТА
МОЛОДШОГО НАЧАЛЬНИЦ.СКЛАДУ (БЕЗ
УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ). ЗП ВІД 7000 ГРН.
М.ЖИТОМИР, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 172
0982362752
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• Збиральники піддонів з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від 12000 грн
(від виробітку). Іногороднім надаємо житло.
Можливо вахта. 0674443630

• Кранівник на баштовий кран Лібхерт 70К,
робота не пильна ходити за пультом по землі. Графік роботи з пн-пт, з 8.00-17.00, оплата до 15000 грн в місяць. Робота в м.Київ.
0970084607.

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО РОБОТИ В
УГОРЩИНІ, ПО БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТАМ,
ОФОРМЛЕННЯ ВНЖ НА 2 РОКИ, СУПРОВІД,
З/П 17000-25000ГРН, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ, ОБІДИ 0971472785; 0730101034
(VIBER)

• Кредитный специалист с доходом 8 000
– 10 000 грн. Работа на отделении. Беспл.
обучение. Офиц. оформление. Отправь
резюме newcredit.education@gmail.comили
звони 0675765224,0660665424

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.
Соц.пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне
проживання. 0971733982
• Консультації з працевлаштування у Польщі та Чехії. Є багато різних вакансій. З.П. від
23000 до 35000. Вся інформація по телефону
або на офісі: Житомир, вул.Київська 79, оф.
207 0971005279
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2.
www.frezer.com.ua, 0961059178,0473631062

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ
ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ
ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ ТА
ЄС. АГЕНЦІЯ ДОБРА ПРАЦЯ ДОПОМОГА
В ПОШУКУ РОБОТИ, ПЕРВИННА ВІЗА +
ВАКАНСІЯ, РІЧНА ВІЗА + ВАКАНСІЯ. ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ. ЛІЦ МСП УКРАЇНА
№ 1241 ВІД 27.10.2016. ТЕЛ.: 0931917600

Бізнес
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ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В ПІЦЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО
ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА
0442314415;0503314415
• Прачки, прасувальници, слюсарі-механіки,
водії, різнороби, вантажники. Житло б/к. ЗП
9-15 т.грн. Київ.обл, с.Щасливе. 0932964393

• Охоронник, зп 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання
за рахунок фірми. Довідки за 0730230982

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО
12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧ.,
КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК!
0952261010,0932261010,0972261010

• Масажистки. Зарплата висока. Виплати
щотижня. Графік роботи обговорюється індивідуально. Іногороднім надається житло.
0635191236
• Менеджери з продажу, робота в офісі,
зручний графік роботи з 09.00 до 17.00. Заробітна плата - ставка +відсоток. 0680191605

• Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн
(від виробітку). Іногороднім надаємо житло.
Можливо вахта. 0674443630

ОХРАННИКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 1/2 СУТОК,
СМЕНА 300-400ГРН. БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ПОДВОЗ. 0985500514,0935500514

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

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ
ВІД КИЄВА. ЗП 8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРОГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ
ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ РОБОТИ.
0638640537

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ
РОБОТИ. 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК (МЯСНИК).
Д Е ТА Л Ь Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я П О
0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВНИК, ВОДІЙ-МЕХАНІК, ЕКСКАВАТОРНИК 0977912897
ЛЕОНІД

• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, ПРОЇЗД ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІРМА. ЗП 7000 ГРН. 0981185916

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

• ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І
ЗОВНІШНІХ РОБІТ НА ПРИВАТНИХ ОБ`ЄКТАХ
В М. КИЄВІ ІЗ З\П ВІД 18 000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, КОНТРАКТ. ОПЛАТА
2 РАЗИ В МІСЯЦЬ. 0675593433

ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ,
ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ. 0976064072,0
682572853,0673509395

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ:
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П
ВІД 7500ГРН. 0974870271
• На вир.буд.сумішей в Київ: фасувальники, пакувальники, різнороби, водії, оператори, електрик. ЗП від 10000 грн. Житло.
0730569259

• Потрібні люди для роботи на покрівлі,
можна без досвіду роботи. Монтаж ПВХ
мембрани, руберойд. 0965737301
• працівники для догляду за старими, хворими, iнвалiдами. Проживання безкоштовне,
зарплата вiд 10000 за мiсяць. Детальна інформація по телефону. 0678510466

• ПРИГЛ. НА РАБОТУ В ОХРАНУ МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН. РАБОТА В Г.КИЕВЕ И КИЕВС. ОБЛ.
ВАХТОЙ - 7/7, 15/15, 20/10, 30/15 И СУТОЧ.
ГРАФИК - 1/2, 2/2, 2/4 - ОХРАНА ОФИСА.
ПРОЖИВ. ЗА СЧЕТ ФИРМЫ, ОБЕСПЕЧ. ФОРМОЙ, ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕР. РОСТА. СВОЕВРЕМ. ВЫПЛАТА ЗП + ПРЕМИИ 0950906191
• Рамники, слюсар-зварювальник, будівельник-ремонтник. Робота смт Нові Білокоровичі, Олевський р-н, Житомирська обл. Житло
надається. 0960830830

РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗБІР ФРУКТІВ. ВІЗОВА
ПІДТРИМКА, РЕЄСТР. В КОНСУЛЬСТВО,
ДОЇЗД ДО РОБОТИ, СОЦ. ПАКЕТ, СТРАХУВАННЯ. З/П 1000-1200У.О. ОФ. ПРАЦЕВНЯ. НАКАЗ № 706 ВІД 15.05.2018Р.
06782740435
• РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ, ПОТРІБНІ:
АВТОСЛЮСАР, АВТОЕЛЕКТРИК, ШИНОМОНТАЖНИК. ПРОЖИВАННЯМ І ХАРЧУВАННЯМ
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО БЕЗКОШТОВНО. ЗАРПЛАТА
ВИСОКА 0661443318, 0970250911
• РОБОТА У ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЛІСОРУБІВ, З/П
20000ГРН, ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ ДЛЯ
ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, СІМЕЙНИХ ПАР (БУДІВ., ЗВАРНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, ПОКОЇВКИ,
ШВАЧКИ, РОБОТА НА КУХНІ, ПРАЦІВНИКИ
НА ВИР-ВО), З/П ВІД 18000ГРН. НАКАЗ
МСПУ №286, ВІД 24.02.2017Р.(096)847595
0978652523, 0966329672
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо
без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000
грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК ТРЕБУЕТСЯ В
СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ С ОПЫТОМ И БЕЗ
РАБОТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦ.ПАКЕТ. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 0979100888
• Трактористи, вальники, пилорамники,
механіки, звар-ки в Житом.обл. на лісозаготівлю, з/п висока. 0968919614.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

• Хімчистка,Київ: портна-16000, майстер
трикотажу, пом.майстра-7000, оператор
плямовиводу-8500грн, приймальниця. Житло
б/к. 0952441886
• Шукаю працівників на пилораму в с.Левків.
0673911769

2. НЕРУХОМІСТЬ

• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та
інші. www.agrozone.com.ua . (050)1811180
;(097)1811011;(093)0881880.

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

2.8. Продам Будинки в передмісті
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля
центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна
договірна. 0673911769

• Куплю ретромототехніку М72, ІЖ49,350,
К750, МВ750, М61,62, Дніпро12,16, ДКВ,
Арді, БМВ, Цундапп, NSU, Індіан, Тріумф+з/ч.
0669663546

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н
Хімволокно). 0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, ДАВЫДОВСКИЙ,
УЛ.КАРЛА МАРКСА. ЦЕНА 218 579 ГРН.
0680788285

2.16. Здам в оренду
• Аренда и продажа складов. Житомир,
Малин, Курне. Обращаться по номеру
0688492310,0684151147

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

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

1. Земел. діл., пл. 0,25 га, К/№1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомир. обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 679, 680. Дата торгів: 27.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №300653 (уцінено лот № 291545);
2. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомир. обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 683. Дата торгів: 27.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №300670 (уцінено лот № 291552);
3. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомир. обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №681. Дата торгів: 27.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №300663 (уцінено лот № 290861);
4. Житл. буд. заг.пл. - 105.2 кв.м. та земел. діл. пл. 0.1298 га К/№1824755100:01:008:0047,
за адресою: Житомирський р-н, Попільнянський р-н, смт. Попільня, вул. Б. Хмельницького, 30. Дата торгів: 27.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №299807;
5. Нежитл. буд., магазину №63 заг.пл. 182.6 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Лібкнехта К., 141. Дата торгів: 27.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №296910;
6. 4-кім квартира заг.пл. 74.9 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 31, кв. 20. Дата торгів: 27.09.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот № 299161;
7. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0643, за адресою: Житомир. обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №682. Дата торгів: 28.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №300821;
8. 1-кім квартира спільного заселення заг.пл. 26.66 кв.м. за адресою: Житомирський
р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Дружби,131, кв.13. Дата торгів: 01.10.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №300941.

3.7. Автозапчастини. Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (0
97)1521331;(093)2613742;(097)7266640.

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• 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 КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та ремонт б\у
(зварювання, заточка, розводка). Якість гарантуємо. 0962461677

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола, строгана в шпунт, столярна дошка (обрізна, не
обрізна різних розмірів, балки, крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні,
дерев`яні відходи з пилорами) з доставкою
на дом. 0673911769

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

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
0980066600,0976646575
• ПОСЛУГИ ЕКСКАЛАТОРА. 0963557014

6.17. Послуги. Iншi
• 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 ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.
0966552655,0672658658
• 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;(06
7)9112004;+

8. РІЗНЕ
8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю
КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ,
РІПАК, ГРЕЧКУ ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД
НАСЕЛЕННЯ. 0679826838
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

металочерепиця
від 129 грн/м2

профнастил
від 85 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 172 грн/м2
від 23 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (068) 948-77-48; (063) 618-37-53; (0412) 46-83-31

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

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

розрахунок, заміри, продаж
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Дахові вікна та драбини на горище

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

8.23. Інше. Продам
• МОДУЛИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НАСОСЫ, СЧЕТЧИКИ,
ПИСТОЛЕТЫ, РУКАВА, ФИТИНГИ. Г.КИЕВ.  
0445857145

м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)
Тел.: (068) 957-54-04; (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

• ПЕНОИЗОЛ, ЖИДКИЙ ПЕНОПЛАСТ, ПЕНА.
В ЖИТОМИРСКОЙ, ВИННИЦКОЙ, ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛ.  0675022305
• Продаем пеллеты А2 от производителя.Полная информация по
0688492310Сергей
• Продаем уголь-торфобрикет. Полная
информация по 0932285378,0684151147
Куплю авто вітчизняного або

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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

Велосипеди
Велоремонт та продаж.
Адреса : пл. Житній Ринок,
молочний павільйон, 2 пов.
Валентин, тел.: 0677035491
ТОВ «Аріадна-Полісся»
запрошує робітників будівельних спеціальностей, з/п за
домовленістю, співбесіда за
телефоном:

067-410-16-06

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45
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Гороскоп на тиждень 5 - 11 вересня
ОВЕН

Нарешті закінчується період труднощів і
стресів. Ваша інтуїція загостриться, як ніколи.

ТЕЛЕЦЬ

Незрозуміле почуття непевності не даватиме зосередитися на роботі.
Повірте, у вас більше сил, знань
та можливостей, ніж думаєте!

БЛИЗНЮКИ

Вдалий час для реалізації планів і задумів.
Ви легко знайдете однодумців й
досягатимете своєї мети.

РАК

Вдалий тиждень. Вас
неможливо не помітити, і фортуна на вашому боці.
У вихідні постарайтеся повноцінно відпочити.

ЛЕВ

Цього тижня будете
зустрічатися з цікавими
людьми й пізнавати багато корисного для себе. У суботу проаналізуйте хід минулих подій

ДІВА

Вдалий період для
д і лового жит тя та
службової кар'єри. Ретельно
перевіряйте всю інформацію,
реально оцінюйте свої сили.

ТЕРЕЗИ

Удача посміхнеться тим, хто звик працювати чітко й злагоджено,
узгоджуючи свої дії з колегами
та партнерами. Відчуєте приплив сил.

СКОРПІОН

Настає період, який
зажадає від вас швидких і рішучих рішень і змінить
ваше життя на краще. Близькі
люди порадують вас.

Сміливо будуйте
спільні плани на майбутнє. Опирайтеся на старі
зв'язки та перевірених друзів.

КОЗЕРІГ

Корис но буде зайнятися розширенням
кола особистого та ділового
спілкування. У вихідні ризикуєте чимось або кимось занадто
захопитися.

ВОДОЛІЙ

Тиждень позитивних змін, у вас з'явиться
шанс профес ійного
росту. Однак постарайтеся не
хвалитися, постарайтеся завершити старі справи.

РИБИ

Може т е н ар е ш т і
взятися за здійснення
давно задуманого. Можливі не
зовсім приємні розмови, але
вони дуже скоро забудуться.

Цікаві факти про жіночу сумочку
• Жіноча ру чна сумка їз
шкіри з’явилася відносно недавно, у 1841 році. Її автором став
H. J. Cave, який жив у Лондоні.
За замовленням великого підприємця Самуїла Паркінсона,
майстер створив колекцію сумок
для всіх членів його сім’ї. Була серед них і міцна шкіряна сумочка
для місіс Паркінсон. Зараз цей
аксесуар дбайливо зберігається
в Амстердамі, в Музеї сумок.
• Є легенда, що все непродані
сумки Louis Vuitton після закінчення сезону спалюються. Робиться це для того, щоб уникнути
зниження цін на них і зберегти

5

вересня
середа

6

вересня
четвер

ексклюзивність. Ніяких фактів,
що підтверджують або спростовують ці чутки, немає. Цілком
імовірно, що їх автором став сам
модний дім Louis Vuitton, щоб
підтримати інтерес до себе.
• Кожній жінці буде цікаво
опинитися в амстердамському
Музеї сумок. Його колекція – найбільша в світі і налічує більше
3,5 тис. експонатів. Найбільш
цінним вважається чоловічий
гаманець з козячої шкіри, виготовлений на початку XVI ст. Він
прикрашений металевими клямками і призначений для носіння
на поясі.

7

вересня
п’ятниця

8

вересня
субота

• Одна з найстильніших жінок
світу Вікторія Бекхем володіє найбільшою колекцією сумок, яка
оцінюється приблизно в 3 млн
доларів. Одних тільки Birkin від
Hermes у неї більше ста. Є у Вікторії сумки від Valentino, Miu Miu,
Chanel, Oscar de la Renta, Prada,
Chloe, Giambattista Valli, Michael
Kors та інших марок.
• У 2010 році модний дім
Hermes представив світу найбільшу сумку. Її висота складає
майже чотири метри. Сумка
шили вручну декілька майстрів
впродовж п’яти місяців.
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читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вересня
вівторок

+ 17°
+ 25°
ТИСК, ММ

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180434
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Бобот та енергія Всесвіту
Жанр: пригоди, фантастика

Усі ми в дитинстві були мрійниками, багато
вигадували або навіть жили у своєму власному світі. Але 12-річний хлопчик Вадик потрапив у абсолютно іншу історію. На всій Землі
через незрозумілі події пропала електрика.
Хлопчик опиняється в самому епіцентрі всіх
подій, пов'язаних із цим. Інопланетні цивілізації, які досить вдало маскуються під звичайних
людей, вибрали саме Землю для своїх планів.
Від дій Вадика буде залежати доля кожної людини на нашій планеті. Допомагати хлопчикові
буде загадковий інопланетянин Бобот, який вибрав собі вид трансформаторної будки. Тільки
вони можуть запобігти найстрашнішому.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Екзотичне весілля
Жанр: комедія, мелодрама

Життя часто зводить на своєму шляху дуже
різних людей. Френк і Ліндсі до цього дня зовсім не підозрювали про існування одне одного. Але на своєму шляху на екзотичне весілля
(як виявилося, на одне й те ж) їм доведеться
занадто багато часу провести разом. Спочатку
в аеропорту, потім у літаку, таксі, у готелі, за
столом в ресторані – усюди їх змушують терпіти одне одного. Завжди на весіллях є люди,
які самі по собі, без компанії, яких потрібно
познайомити з іншими такими одинаками. Ось
Френк і Ліндсі на цьому екзотичному дійстві
саме такі. Завжди треба пам'ятати одне: від
ненависті до любові один крок.

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

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

067 4128981
МЕНЕДЖЕР
НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

У пошуках йєті
Жанр: анімація, комедія, пригоди

У канадському Квебеку 1955 року жило 2
неймовірні особистості: приватний детективновачок Неллі Малой і асистент антрополога місцевого університету Річард Пікар. Їх
обох веде одне бажання: довести існування
Сніжної людини. Меценат вирішив оплатити
новим подорож у цю дику пригоду. Вони абсолютно різні: неорганізована, але відважна
Неллі, і скрупульозний Річард. Але вони
будуть працювати разом заради своєї мети.
На допомогу їм є тільки закодований таємничий щоденник мандрівника. У Непалі друзі
зустріли гіда Тенгіза Гомбе, який погодився
провести їх стежками Гімалаїв.

kinoukraina.zt.ua

Зло
Жанр: трилер, жахи

Адам є викладачем у коледжі. Як і багато
представників його професії, чоловік веде спокійне, непримітне життя. Але з чим йому точно
пощастило так це з дружиною. Його красуня
Ліза робить це саме життя для Адама чимось
особливим. Та й скоро пара чекає дитину...
Тільки ось потойбічні сили проти щастя цієї
сім'ї. Якась невідома сутність постійно турбує
подружжя, не даючи їм спокійно жити. Тепер
кожна мить для Адама та Лізи може перетворитися на справжній кошмар. Допомогти парі
розібратися з цим явищем може хіба що парапсихолог доктор Кларк. Проте навіть Кларку
побороти це явище буде дуже складно.

