
МАНІПУЛЯЦІЇ  
з бюджетом участі:  
студенти – інструменти

вул. П. Болбочана, 58

Борошно пшеничне
2 кг ТМ «Квара Продукт»

9518

Нектар
«Мультифрукт» 1,93 л

ТМ «Садочок»

Нектар
«Мультифрукт» 1,93 л

ТМ «Садочок»

2528

Чипси рифлені
зі смаком лобстера

133 г ТМ «Lay’s»

Чипси рифлені
зі смаком лобстера

133 г ТМ «Lay’s»

2519 9555

Цукерки
«Пташине молоко» 300 г

ТМ «Житомирські ласощі»

2018

Масло «Селянське»
ГОСТ 73% 180 г

«Українські корівки»

с. 6-7

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500
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с. 14
Високооплачувана робота - 
вже в Україні!

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

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

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІД 25% ДО 50%

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства

З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе 
звання захисника України, та бажаємо успіху. Шлемо 
вітання ветеранам, учасникам війни, військовослуж-
бовцям, воїнам запасу, батькам та матерям 
солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, 
злагоди Вам та Вашим родинам.
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Ольга Сідлецька

Перший тиждень 
порушників швидкіс-
ного режиму на до-
рогах лише поперед-
жуватимуть.

Для контролю швидкісно-
го режиму на дорогах області 
з 8 жовтня використовують радари 
TruCam.

«Радари мають функцію 
фото- і відеозйомки, міряють 
швидкість, і, як наслідок, ці дані 
будуть доказом під час розгляду 
адміністративної справи на міс-
ці патрульним поліцейським за 
перевищення водіями швидкості 
руху», – розповів речник управ-
ління патрульної поліції Жито-
мирської області Ігор Іванюк.

Спочатку водіїв не штрафува-
тимуть, а лише попереджувати-
муть в усній формі.

«З 8 жовтня водіїв будуть зупи-
няти і попереджати, а штрафува-
ти поки не будуть. Після першого 
тижня вже розпочнуться штра-
фи», – поінформував Ігор Іванюк.

Штрафуватимуть порушни-
ків швидкісного режиму згідно 

зі статтею 122 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення. «Перевищення швидкості 
більш ніж на 20 км/год – 255 грн, 
а перевищення більш ніж на 
50 км/год – 510 грн», – повідомив 
речник патрульної поліції Жито-
мирської області.

За словами Ігоря Іванюка, на-
разі житомирські патрульні ма-
ють в наявності 2 радари TruCam 
і вчаться з ними працювати. В по-
дальшому планується збільшення 
кількості пристроїв.

У прес-службі Міністерства 
внутрішніх справ України повідо-

мляють, що у місцях, де застосо-
вуватимуть TruCam, встановлять 
відповідні дорожні знаки, а пере-
лік таких місць буде у відкритому 
доступі.

ДОВІДКОВО
TruСam – пристрій, що має ла-

зерне наведення, дозволяє вимірюва-
ти швидкість на відстані до 1200 м, 
працює до 15 годин без підзарядки, 
має карту пам'яті на 16 тис. віде-
ороликів або 40 тис. фото. Робить 
до трьох фотокадрів за секунду. 
Має два режими – автоматичний 
і ручний. Крім того, пристрій об-
ладнаний GPS-датчиком.

Ольга Сідлецька

Рішення про забо-
рону розташування 
цирку з тваринами 
було прийнято під час 
виконкому 3 жовтня.

З приводу вирішення питання 
про надання дозволу пересувно-
му цирку шапіто «Вогні Києва» 
на розміщення на території ТРЦ 
«Фуршет» до членів виконкому 
звернулася секретар Житомир-
ської міськради Наталія Чиж.

«У нас є звернення адміністра-
ції пересувного цирку шапіто. 
«Вогні Києва» просять погоди-
ти розміщення цирку шапіто 
на території ТРЦ «Фуршет» по 
вул. Вітрука, 9 з 29 жовтня до 
11 листопада», – розповіла Наталія 
Чиж. Але, за словами чиновниці, 
існує електронна петиція з про-
ханням заборонити пересувні 
цирки з тваринами в місті, яка 
вже отримала необхідну кількість 
голосів для розгляду.

«Паралельно у нас була на-
брана петиція 11 липня, і її під-
тримали майже 300 голосів, попри 
те, що потрібно 250 голосів, щоб 

взагалі заборонити пересувні 
цирки з тваринами через жорстке 
поводження з ними», – наголосила 
Наталія Чиж.

У Житомирській міськраді 
проаналізували досвід інших 
міст. Отже, є рішення, прийняті 
на сесіях Київської, Львівської, 
Дрогобицької, Тернопільської, 
Рівненської міськрад про те, щоб 
заборонити взагалі розміщення 
цирків з тваринами. Хоча по-
тім Антимонопольний комітет 
добився через суд скасування 
цих рішень.

Крім того, як наголосила се-
кретар міськради, земля, на якій 
цирк просить дозволу на роз-
міщення, знаходиться в оренді 
і тому міська рада не може надати 
відповідний дозвіл. Згідно з до-
говорами про суборенду, підпри-
ємець теж не має такого права.

Член виконкому Наталія 
Павлюк звернула увагу на те, 
що цирки під час розміщення 
реклами часто порушують благо-
устрій: «Необхідно, щоб місто не 
захаращували рекламою. У разі 
дозволу нехай розміщують у до-
зволених місцях».

За те, щоб надати дозвіл пе-
ресувному цирку з тваринами на 
розміщення у Житомирі, проголо-
сувало лише 4 члени виконкому. 
Дозвіл не надано.

До уваги водіїв: з 8 жовтня  
на житомирських дорогах 
працюють патрульні з радарами

Пересувному цирку з 
тваринами відмовили 
у розміщенні
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Ç ïîâàãîþ äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè
²ãîð Õîäàê

Ùèðî â³òàþ
ç Äíåì Çàõèñíèêà Óêðà¿íè
òà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³!

Я щиро вдячний кожному захиснику за героїзм і 
справжній український бойовий дух.

Нехай ваші сила та мужність завжди живляться 
любов’ю та підтримкою близьких і рідних. Міцного 
здоров’я вам, успіхів та надійного тилу!

Бажаю єдності в незгасному світлі віри під високим 
покровительством Пресвятої Богородиці!
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«Руский мір» не повинен 
мати шансів бути  
реалізованим в Україні 

Народні депутати минулого тиж-
ня запропонували у Верховной Раді 
заборонити пропаганду «русского 
мира» в Україні. Парламентарі закли-
кали ухвалити законопроект № 9139 
«Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» (щодо засуджен-
ня та заборони «російського світу» 
(«русского мира») в Україні).

Ідеологією «русского мира» кремлів-
ське керівництво нині обґрунтовує своє 
підле вторгнення в Україну. За красивою 
обгорткою прихована пропаганда ро-
сійського великодержавного шовінізму, 
імперіалізму, нацизму, розбрату та не-
нависті. Те, що відбувалося на території 
Донбасі та в Криму, не відбулося за де-
кілька днів. Анексія Криму та окупація 
Донбасу готувалася роками. Потрібно 
чесно визнати, що українська влада 
за усі роки незалежності не зробила 
нічого, щоб цього не відбулося. Росій-
ська преса, телебачення та проросійські 
політики разом з військовими базами 
зробили свою справу у Криму.

Це був перший елемент підготов-
ки до великої війни проти нас, проти 
громадян України всіх національнос-
тей – українців, росіян, кримських 
татар, болгар, євреїв, румунів та всіх 
інших. Тих, хто жив у мирі й злагоді на 
нашій українській землі. Наразі можна 
спостерігати та констатувати той факт, 
що ми усі є свідками політичного рене-
сансу кума Путіна Віктора Медведчука. 
Його заробітки на монопольному ринку 
скрапленого газу в Україні використо-
вуються й для диверсійної ідеологічної 
роботи на території нашої держави.

Після дезорганізації у 2014 році 
проповідники «русского мира» знову 
піднімають голову. Проросійські полі-
тики, вони ж народні депутати України, 
починають розказувати, що ніякої війни 
немає і Росія взагалі не агресор. Росій-
ський бізнес, в тому числі і медійний, 
комфортно себе почуває в Україні, ви-
тісняючи вітчизняні компанії з ринків. 
Усе це нагадує ситуацію після Пома-
ранчевої революції, коли після пере-
моги демократії до влади прийшла 
партія регіонів на чолі з Януковичем. 
Зараз країна перебуває в дуже схожій 
ситуації, адже усі ті, хто розказує про 
мир, якщо отримають владу відразу, 
капітулюють та здадуть країну своїм 
кремлівським кураторам та хазяїнам. 
Цього допустити не можна. Тому іде-
ологія «русского мира» в Україні має 
бути заборонена. Вона приносить лише 
страждання всім українцям.

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

Як у Житомирі відзначать  
День захисника України,  
День Українського козацтва та Свято 
Покрови: перелік локацій і заходів

У топ-20 міст з найбільшим  
відсотком підписаних з лікарем  
декларацій – 3 міста Житомирщини

Ольга Сідлецька

Виконком затвер-
див план заходів 
з нагоди відзначення 
Дня захисника Украї-
ни, Дня Українського 
козацтва та Свята 
Покрови в місті Жи-
томирі.

Під час засідання Житомир-
ського виконкому 3 жовтня се-
кретар міськради Наталія Чиж 
внесла пропозицію додати до 
порядку денного, який складався 
з 37 питань, ще 3 питання – «Про 
організацію і проведення заходів 
з нагоди відзначення Дня Захис-
ника України, Дня Українського 
козацтва та Свята Покрови в міс-
ті Житомирі», «Про проведення 
фестивалю активних житомирян 
Юкрейзіанс», звернення пересув-
ного цирку-шапіто.

Начальник управління куль-
тури Ніна Рябенко розповіла, що 
чекає на житомирян у рамках від-
значення Дня Захисника України, 
Дня Українського козацтва та 
Свята Покрови.

« З 1 жовтня до 7 грудня 
з 10.00 – фотовиставка «Неза-
лежність України – понад жит-
тя!», яка відбуватиметься в при-
міщенні Житомирської обласної 
науково-універсальної бібліотеки 
ім. О. Ольжича.

11 жовтня о 15.00 – святковий 
концерт для військовослужбов-

ців Житомирського об’єднаного 
міського військового комісаріату 
за участі учнів та викладачів му-
зичної школи № 3.

12 жовтня – святковий кон-
церт для військовослужбовців 
95-ї десантно-штурмової бри-
гади за участі учнів та викла-
дачів КПСМНЗ (комунальний 
початковий спеціалізований 
мистецький навчальний заклад, – 
ред.) музична школа № 4. Також 
12 жовтня в самій частині теж 
відбудеться концерт», – повідо-
мила Ніна Рябенко.

Того ж дн я,  12 жовтн я, 
о 14.00 відбудеться святковий 
концерт для військовослужбов-
ців Житомирського прикордон-
ного загону Північного регіо-
нального управління Державної 
прикордонної служби України 
за участі учнів та викладачів 
КПСМНЗ музична школа № 1 
ім. Б. М. Лятошинського Жито-
мирської міської ради.

13 жовтня о 8.00 розпочина-
ється проходження механізова-
ної колони та покладання квітів 
на Смолянському військовому 
кладовищі до могил загиблих 
захисників Вітчизни десантно-
штурмових військ України Зброй-
них сил України, Національної 
гвардії України, Державної при-
кордонної Служби України за 
маршрутом: проспект Миру – 
проспект Незалежності – вули-
ця Вітрука – вулиця Ціолковсько-
го – вулиця Космонавтів – вулиця 
Лук’яненка – вулиця Велика Бер-
дичівська – майдан Соборний».

За словами начальника 
управління культури, о 9.00 бу-
дуть відбуватися урочисті заходи 

з нагоди відзначення Дня захис-
ника України, а також виставка 
військової техніки.

13 жовтня на майдані імені 
Корольова (на майданчику біля 
кінотеатру «Жовтень») з 11.00 на 
містян чекатиме святкова про-
грама «РАЗОМ СИЛА» з нагоди 
Дня захисника України за ініці-
ативи Житомирської обласної 
спілки учасників та ветеранів 
АТО «Схід»

«Буде відбуватися виставка 
військової техніки, виступи вихо-
ванців школи юних десантників, 
богатирів, показові виступи бо-
йового мистецтва, показові мото-
виступи, дитяча зона, флешмоби 
«Коло єдності», «Обійми мене, 
якщо…», «Обери мене, камера», 
благодійний ярмарок, святковий 
концерт, тематичні квести, розі-
граш автомобіля серед учасни-
ків квестів, файєршоу, а також 
святкова концертна програма за 
участі гурту «TaRuta», – розповіла 
Ніна Рябенко.

13–14 жовтня на вулиці Ми-
хайлівській з 12.00 до 20.00 від-
буватиметься ярмарок майстрів 
декоративно-прикладного та 
ужиткового мистецтва.

14 жовтня з 10.00 до 20.00 на 
майдані Корольова (майдан-
чик біля кінотеатру «Жовтень») 
пройдуть такі урочисті святкові 
заходи:

• звернення Президента Укра-
їни з нагоди відзначення Дня 
захисника України, Дня Україн-
ського козацтва та Свята Покрови;

• святковий концерт;
• загальноміський молебень 

від Ради християнських церков 
міста;

• показово-тренувальні ви-
ступи;

• продовження святкового 
концерту;

• показ тематичного кінофіль-
му під відкритим небом.

14 жовтня об 11.00 відбудеться 
святковий концерт для військо-
вослужбовців 199-го навчаль-
ного центру за участі учнів та 
викладачів музичної школи № 5. 
На майдані Корольова з 10.00 – 
показ озброєння та військової 
техніки силових відомств Жи-
томирського гарнізону.

На вулиці Михайлівській 
з 12.00 житомиряни та гості міста 
зможуть завітати на традиційне 
національно-обрядове дійство 
«Покровське весілля», яке вже 
втретє проходитиме у Житомирі.

У селі Вереси на 14.00 теж за-
плановані святкові заходи з на-
годи відзначення Дня села, Дня 
Українського козацтва та Свята 
Покрови.

Окрім цього, виконком до-
зволив проведення ярмарку на 
вулицях Михайлівській, Бори-
са Лятошинського та додав до 
переліку Новий бульвар (біля 
кінотеатру «Жовтень»). Остання 
локація була додана на прохання 
Житомирської обласної спілки 
ветеранів і учасників АТО, які 
13 жовтня подарують житоми-
рянам святкову програму.

Також виконком вніс виправ-
лення до кошторису проведення 
заходів.

«Виявили помилку в розра-
хунках кошторису. Там 94 тис., 
а вийшло 940 тис.», – повідомила 
начальник управління культури 
Ніна Рябенко.

Овруч, Новоград-
Волинський і Жи-
томир – у двадцятці 
міст, що лідирують 
за кількістю під-
писаних з лікарем 
декларацій.

У прес-службі управління 
охорони здоров`я Житомир-
ської обласної державної адмі-
ністрації з посиланням на «Звіт 

Національної служби здоров’я 
України про виконання дого-
ворів про медичне обслугову-
вання населення за програмою 
медичних гарантій за 3 квартал 
2018 року» повідомляють, що 3 
міста Житомирської області по-
трапили до топ-20 міст України, 
де найбільший відсоток жителів 
уклали декларації з лікарями.

На першому місці опинився 
Червоноград Львівської області. 
Тут декларації підписали 59 186 
людей. Це 73% від усієї кількості 
жителів.

На другому місці – Овруч Жи-
томирської області: 38 000 людей, 
тобто 68%.

Третє місце у Вінниці, де 
243 492 людини визначилися із 
лікарями. Це 65% від загальної 
кількості жителів.

Четверту сходинку посів По-
кровськ, що на Донеччині. Із май-
же 75 000 жителів 65% підписали 
декларації з лікарями.

П’яте місце у Новограда-Во-
линського Житомирської області: 
35 182 декларації, або 63% від за-
гальної кількості жителів.

Також до двадцятки уві-
йшли Нікополь Дніпропе-
тровської області, Первомайськ 
Миколаївської області, Ново-
московськ Дніпропетровської 
області, Львів, Житомир, Коло-
мия Івано-Франківської області, 
Мукачеве Закарпатської області, 
Кіцмань Чернівецької області, 
Тернопіль, Краматорськ Доне-
цької області, Торецьк Доне-
цької області, Хмельницький, 
Слов’янськ Донецької області, 
Хотин Чернівецької, Костянти-
нівка Донецької області.
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Водоканал і теплокомуненерго 
платитимуть за невчасно відновлений 
після розкопок благоустрій 

Ольга Сідлецька

Під час засідання 
виконавчого коміте-
ту було розглянуто 
проект рішення, 
який оприлюднили 
на сайті Житомир-
ської міської ради ще 
23 липня поточного 
року.

Проект рішення «Про поря-
док надання контрольних карток 
на виконання робіт, пов’язаних 
з тимчасовим порушенням бла-
гоустрою, комунальним підпри-
ємствам «Житомирводоканал» та 
«Житомиртеплокомуненерго» 
Житомирської міської ради» ви-
кликав дискусію між членами 
виконкому.

«Зазначеним проектом рі-
шення пропонується посили-
ти відповідальність, в першу 
чергу, комунальних підпри-
ємств – «Житомирводоканал», 
який більше всього проводить 
порушення благоустрою, а також 
«Житомиртеплокомуненерго», 
а саме – пропонується видачу 
аварійних дозволів на пору-
шення благоустрою видавати 
безкоштовно, але продовження 

терміну надавати відповідно за 
кошти підприємства. Щоб це 
спонукало відновлювати благо-
устрій вчасно», – наголосив на-
чальник управління комуналь-
ного господарства Олександр 
Марцун.

За словами Олександра Мар-
цуна, він отримав напередодні 
лист від Антимонопольного 
комітету, який стосувався якраз 
цього питання.

«Вчора (2 жовтня – Ред.) о 17.30 
ми отримали лист від Антимо-
нопольного комітету України. 
Ми не змогли з ними провести 
перемовини, щоб знайти якесь 
компромісне рішення. Вони вва-
жають, що це рішення, яке, на 
нашу думку, більш стимулює від-
новлення благоустрою, що воно 
не відповідає типовому порядку 
надання дозволів на порушення 
благоустрою. Тобто там немає 
аварійних робіт. Вони вважають, 
що це має бути безкоштовно. 
Я пропоную сьогодні рішення 
не приймати, а прийняти його 
17 жовтня. Ми до цього часу зу-
стрінемося з Антимонопольним 
комітетом України і напрацюємо 
якийсь компромісний варіант», – 
розповів начальник управління 
комунального господарства.

Заступник міського голови 
Сергій Кондратюк наголосив на 
важливості прийняття рішення 
про посилення відповідальності 
комунальних підприємств за від-
новлення благоустрою після роз-

копок. «Я вважаю, що рішення 
приймати треба. Наведу вам де-
які цифри. Буквально на кінець 
опалювального сезону 2017–2018 
років у нас було 522 розкопки. 
Титанічними зусиллями на сьо-
годні в нас по водоканалу 222 
розкопки, по теплокомуненер-
го – 877 розкопок. Якщо говори-
ти відверто, з одного боку, у нас 
більше 700 км мереж водопоста-
чання, 80% з яких зношені і по-
требують капітального ремонту 
і реконструкції, з іншого боку, 
мене як заступника міського го-
лови не влаштовує виконання 
робіт з відновлення розкопок, 
які проводяться у місті Житоми-
ри», – сказав Сергій Кондратюк.

Заступника мера підтрима-
ла заступниця начальника КП 
«Інспекція з благоустрою» На-
талія Павлюк. «Інспекція кожні 
10 днів отримує лист від водока-
налу про продовження терміну 
безкоштовного продовження 
контрольної картки. І початок 
робіт є ще з 2010, 2011, 2012 років. 
28 вересня був запит на об’єкт, 
де вже є 228 контрольних карток 
про продовження робіт», – по-
інформувала Наталія Павлюк.

Члени виконкому підтрима-
ли проект рішення, однак внесли 
до нього доповнення, що кому-
нальні підприємства повинні 
у письмовій формі щомісяця 
звітувати про наявні розкопки та 
картки початку чи продовження 
порушення благоустрою.

У прокуратурі області спростували інформацію про те, 
що серед підопічних Довбиського психоневрологічного 
інтернату були засуджені за тяжкі злочини 

Ольга Сідлецька

Останнім часом 
у ЗМІ почала поши-
рюватися інформа-
ція, що нібито серед 
психічнохворих, яких 
силоміць, попри забо-
рону законом, утри-
мували у закритому 
корпусі в інтернаті, є 
засуджені за вбивства 
і згвалтування.

У прокуратурі області про-
лили світло на цю історію. Так, 
у середу, 3 жовтня, у прокуратурі 
Житомирської області відбувся 
брифінг заступника прокуро-
ра області Віталія Мякішева, за 
участі прокурора галузевого від-
ділу прокуратури області Вадима 
Фещенка, на якому журналістам 
повідомили про достовірні факти 
правопорушень, виявлені Ново-
град-Волинською місцевою про-
куратурою під час перевірки ко-
мунальної установи «Довбиський 
психоневрологічний інтернат».

Під час брифінгу заступник 
прокурора Житомирщини Ві-
талій Мякішев наголосив, що 
суспільний резонанс викликало 
неправильне інформування керів-

ництвом Довбиського інтернату 
громадськості.

Віталій Мякішев нагадав по-
дробиці перевірки вищезазначе-
ного закладу: «В ході проведеної 
перевірки Новоград-Волинською 
місцевою прокуратурою вста-
новлено, що адміністрація кому-
нальної установи «Довбиський 
психоневрологічний інтернат» по-
рушила статті 4, 25 Закону Украї-
ни «Про психіатричну допомогу» 
та пункту 22 Типового положення 
про психоневрологічний інтернат. 
16 підопічних осіб утримувалися 
в окремому корпусі № 9, який об-
ладнано решітками на вікнах та 
дверях. Сам корпус огороджено 
бетонним парканом, що обмеж-
ує вільне пересування осіб та по-

збавляє підопічних можливості 
самостійно залишати вказане 
приміщення».

За словами заступника про-
курора області, із зазначених 16 
осіб, які перебували в корпусі № 9, 
лише одна особа раніше судима. 
Це чоловік 1947-го року народжен-
ня, який був засуджений більш 
ніж 20 років тому (7 березня 1997-
го року) за умисне пошкодження 
майна до 1-го року позбавлення 
волі з іспитовим строком на рік. 
Решта осіб, тобто 15 підопічних 
інтернату з корпусу № 9 до кри-
мінальної відповідальності ніколи 
не притягалися.

«В даному інтернаті наразі є 
декілька осіб, які раніше відбу-
вали покарання, проте на даний 

час вони вже перебувають на со-
ціальній реабілітації», – розповів 
Віталій Мякішев.

Крім того, заступник про-
курора області поінформував 
журналістів, що аналогічні пере-
вірки у березні цього року були 
проведені й в усіх інших таких 
інтернатах області, а про виявле-
ні порушення на початку квітня 
2018 року повідомлено обласну 
раду в офіційно надісланому листі 
на ім’я керівника цієї державної 
установи.

ДОВІДКОВО
На території Житомирської 

області діє 9 психоневрологічних 
закладів, у яких станом на 1 жов-
тня перебуває близько 1700 під-
опічних.
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               Маніпуляції   з бюджетом участі:
                студенти –   інструменти

Руслан Мороз

Досить багато 
чуток у нашому 
місті останнім ча-
сом ходить навколо 
голосування за бю-
джет участі. Декіль-
ка ЗМІ одночасно 
розмістили фото-
графії та інформа-
цію про те, як учні 
одного з навчальних 
закладів міста під 
керівництвом викла-
дачів організовано 
голосували за один 
з проектів бюджету 
участі.

Все це призвело до певного 
вибуху емоцій, здебільшого 
негативних. Для того, щоб ро-
зібратися, як відбувається голо-
сування за проекти бюджету 
участі, ми зустрілися з головою 
координаційної ради бюджету 
участі Житомира Андрієм Ше-
лестюком.

�� Пане Андрію, розка-
жіть, будь ласка, про те, як 
формується бюджет участі? 
Що це за новий принцип ро-
боти, і що він означає для 
громади міста? Наприклад, 
минулого року навпроти 
міськради було вже встанов-
лено інформаційне табло 
на зупинці громадського 
транспорту, але частина 
маршрутників відмовилися 
купувати трекери і установ-
ка цих табло втратила будь-
який сенс.

– Ні, біля міськради інфор-
маційне табло встановлено не за 
бюджетом участі. Тому тут вже 
питання не до нас. За бюджетом 
участі було встановлено поки 
що тільки одне інформаційне 
табло на зупинці «Телецентр», 
але майже через тиждень якась 
машина, ймовірно, тролейбус, 
зачепила це табло, і зараз його 
зняли для ремонту. В подаль-
шому його знову встановлять 
одночасно з іншими. Зрозумій-
те підрядника – йому нецікаво 
ставити та по черзі знімати 
прилади для ремонту. Тому 
вирішили провести всі робо-
ти одночасно. Тож табло, які 
встановлені навпроти міськра-
ди, – це різні проекти, хоча вони 
і дуже схожі.

�� Що значить взагалі для 
міста бюджет участі?

– Ідея бюджету участі по-
лягає в тому, що один відсоток 
міського бюджету розподіля-
ється НЕ через депутатів, що 
у нас зараз відбувається. Тобто 
депутати на сесії обговорюють, 
голосують. Ми використову-
ємо трохи іншу модель. Така 
модель розподілу бюджету 
вже є в багатьох європейських 
країнах, наприклад, Польщі. 
Це один з видів партиципації, 
тобто прямої демократії, коли 
жителі міста безпосередньо, 
без депутатів шляхом голо-
сування вирішують, куди і як 
будуть витрачатися гроші місь-
кого бюджету. У Житомирі це 
вже третій рік, і ми «набиваємо 
шишки», рухаємося вперед, 
отримуємо новий досвід. Один 
відсоток бюджету витримуєть-
ся, тобто правила, які прописа-
ні про бюджет участі, викону-
ються. У нас є положення, і що 
добре, ми всі: і громадськість, 
і міськрада – намагаємося до-
тримуватися тих правил, які 
встановлені.

Принцип роботи бюджету 
участі: люди подають проек-
ти, при цьому вони перевіря-
ються, потім йде голосуван-
ня. Є п'ятнадцять мільйонів 
на реалізацію цих проектів, 
і люди повинні визначитися, 
які саме проекти міськрада 
повинна реалізовувати. Це 
у двох словах про цю модель. 
Зрозуміло, що виникає бага-
то нюансів. У нас не виписана 
норма голосування, тому і не 
виписана норма – можна або не 
можна «приганяти» студентів, 
привозити людей автобусами 
на пункт для голосування і як 
це все має виглядати. З одного 
боку, ми йдемо до демократії, 
з іншого боку – повинні бути 
якісь норми. Є певна грань, за 
яку не бажано заходити.

Коли стався інцидент з фар-
мучилищем, то спочатку була 
інформація безпосередньо від 
трьох операторів. Я знаходився 
в міськраді, тому цю інформа-
цію отримав саме від операто-
рів, а не від посередників або 
когось іще. Тому відразу пішла 
реакція. Ми бачили куратора, 
який десь на колоні відзначав 
галочками, хто пішов голосу-
вати, хто не пішов голосувати. 
Це було чітко поставлена «на 
потік» процедура, яка, на наш 
погляд, є неприпустимою. Є 
свобода волевиявлення. По-
перше, людина має право голо-
сувати чи не голосувати. Ніхто 
не може змусити людину голо-
сувати. По-друге, людина має 
право голосувати за те, за що 
вона хоче. А тут була порушена 
сама ідея. Студентів пригнали, 
змусили голосувати за конкрет-
ний проект. Мені оператори 
безпосередньо говорили, що 
вони запитували у студентів: 
чому ви голосуєте саме за цей 
проект? За залік? Ті відповіда-
ли: «Якби за залік – за іспит!» 
Тобто все було зроблено тихе-
сенько, вони не афішували цьо-
го, не факт, що якщо ми тих же 
студентів знову запитаємо, вони 
знову повторять ці слова. Вони, 
мабуть, побояться повторити, 
але факт такої розмови був. Так, 
добре, що міськрада вчасно від-
реагувала. Секретар міськради 
Наталія Чиж, яка є куратором 
проекту, включилася в процес. 
Вона спустилася і сама розмов-
ляла з людьми. Це нормально, 
коли хтось із міськради вийшов, 
спілкується з людьми і нама-
гається зрозуміти ситуацію. 

І було ясно, що все це треба 
було вирішувати колегіально, 
але терміново. Наступного дня 
було скликано екстрену нараду 
координаційної ради бюджету 
участі. Я був тоді у відрядженні, 
але ми списувалися, телефо-
нували один одному, і я бачив, 
що відбувається. Спочатку була 
категорична вимога обнулити 
повністю голосування за ці про-
екти, але після того, як вислу-
хали всі сторони та всі думки, 
прийняли колегіальне рішен-
ня – обнулити голоси тільки за 
цей день. Тому що було право 
людей, які голосували до того, 
і зараз, обнуливши їхні голоси, 
ми б порушили це право. Це 
було б несправедливо. Тому об-
нулили тільки там, де швидше 
за все могли бути порушення. 
Я вважаю, що підійшли досить 

демократично та справедливо.
Я розмовляв з одним із де-

путатів, який вважає, що це 
занадто ліберально, що треба 
було голоси знімати, але була 
колегіальна думка вчинити саме 
так. Це наша відповідальність, 
і якщо нас вибирали в цю ко-
ординаційну раду, то повинна 
бути певна довіра до наших рі-
шень. А якщо депутати вважа-
тимуть, що треба змінити склад 
координаційної раді, то немає 
проблем, нехай змінюють.

�� Скажіть, а на даний мо-
мент якісь проекти перема-
гають? Якої спрямованості?

– Я не стежу за цим. Мене 
цікавить бюджет участі як та-
кий в цілому, тобто процесу-
ально. Чи все йде процесуально 
правильно, чи немає порушень 
по голосуванню. У нас, щоб ви 

 Голова координаційної ради 
    бюджету участі Житомира Андрій Шелестюк
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розуміли, член координацій-
ної ради не має права подава-
ти проект, та у нас ще є чисто 
джентльменська угода – ми 
не афішуємо і не агітуємо за 
якісь певні проекти, тому що 
ми тоді не зможемо займатися 
базово бюджетом участі. Тому 
не дивлюся, які лідирують. Та 
й які виграють, для мене на-
справді не критично, головне, 
щоб це було чесно. І ми будемо 
реалізовувати ті проекти, які 
переможуть.

�� Минулого року ходили 
наполегливі чутки, що за ра-
хунок бюджету участі багато 
людей отримали «відкати» 
чи інші преференції. Ми не 
можемо це ігнорувати, тому 
що це у всіх було на слуху.

– Лобіювання – це такий 
процес, який існує в усьому 
світі. Але це вже називається 
по-іншому. Бюджет участі – 
це коли залучаються до участі 
в міських процесах жителі са-
мого міста. І вони самі контро-
люють ці процеси. Так що щодо 
порушень минулого року я ні-
чого не можу сказати. Я особис-
то перебуваю в робочій групі, 
тому інформацією володію. Що 
стосується реалізації, то для 
цього є підрядники, які викону-
ють роботи. Все інше – це вже 
питання профільних органів 
і департаментів. Це коли ро-
боти і проекти виставляються 
на «Прозорро», тобто процес 
був відкритий. Чутки про те, як 
це відбувалося, які могли бути 
взаємодії, це вже не до нас, це 
вже до прокуратури, органів 

аудиту та інших. Нас на це 
вже не вистачає. Якщо людина 
в координаційній раді, то ми не 
займаємося розслідувальною 
діяльністю.

Контроль – так, але не роз-
слідування. Ми можемо більш 
детально вивчити проект, але 
якщо є тільки чутки, то ми все 
розуміємо. Що ж ми можемо 
робити з чутками?

�� Скільки минулорічних 
проектів-переможців були 
реалізовані?

– На даний момент в тій чи 
іншій мірі реалізовані два про-
екти. Це інтелектуальна мережа 
в бібліотеках. Кілька заходів 
там вже проведено. Екосквер: 
альтанка в екосквері вже вста-
новлена, встановлені сонячні 
панелі, залишилося встановити 
світильники. Тобто ці проекти 
фактично в стадії завершення. 
Решта проектів активно до-
працьовуються, є проектна 

документація, вже на фініші 
експертиза, і плануємо, що до 
кінця року ці проекти будуть 
реалізовані. Хоча один проект 
відхилений – ми отримали від-
повідь з профільного департа-
менту, що в ту суму, на яку за-
явлено проект, він не може бути 
реалізований. Крім того, проект 
бюджету участі розрахований 
на те, що в подальшому він буде 
експлуатуватися безкоштовно, 
а зміст конкретно цього про-
екту вимагає саме комерційного 
використання. Тому ми зараз 
більш ретельно підходимо до 
перевірки проектів.

Проте в процентному спів-
відношенні реалізовано близько 
20%, але рік ще не закінчений, 
і реалізація їх триває. Це не 
страшно. Наприклад, кілька 
проектів з позаминулого року 
закінчувалися цього року. Бу-
ває і так. Однак ми намагаємося 
ставити реальну мету і реалі-

зовувати проекти протягом 
одного року. Всі такі питання 
ретельно розглядаються на бю-
джетній комісії.

�� Хто виступає експер-
тами при обговорюванні 
проектів? Щоб не вийшло, 
як у тому прикладі, який 
Ви навели, коли проголо-
сований проект не міг бути 
реалізований. Тобто існує 
спеціальна комісія чи по 
кожному проекту залуча-
ється свій експерт?

– Є робоча група. Це пред-
ставники міськради, в даному 
випадку це представники де-
партаментів, і хтось запрошу-
ється з координаційної ради. 
Ми не маємо права впливати 
на голосування. Але є про-
блема автора, коли автор хоче 
саме так, а не інакше. І завдання 
міськради дати адекватну від-
повідь, хоча заявлений проект 
може бути утопічним. Напри-
клад, вдруге поданий проект 
«Фестиваль сновидінь». Ми його 
відхилили, тому що ніхто не 
може зрозуміти, як його можна 
реалізувати. До того ж у цьому 
проекті була комерційна скла-
дова, яка могла трактуватися 
як азартні ігри. Проте людина 
може подати будь-який про-

ект, який їй прийде в голову. 
У Черкасах, наприклад, один 
діяч подавав проект, щоб у цен-
трі міста поставити шибеницю.

�� Мені трохи важко це 
собі уявити. Це нагадує якісь 
групи психологічного роз-
вантаження…

– Це право людини. Це пра-
во демократії, і по суті людина, 
яка подала такий проект, не 
порушила жодних норм. Тому 
обов'язок робочої групи – від-
фільтрувати таке. Але уявіть, 
що 400–500 житомирян такий 
проект би підтримали? Тобто 
це виявляє якісь приховані 
конфлікти в суспільстві, якісь 
неформальні течії. І може ви-
явитися, що тлумачення сно-
видінь – важлива річ. І ми-
нулого року цей проект був 
представлений на голосуван-
ні. Цього року він не пройшов 
обговорення в робочій групі. 
Але ми повинні пам'ятати, 
що найголовніша комісія – це 
люди, які живуть у нашому 
місті. Саме вони голосують за 
той чи інший проект, а наше 
завдання – втілити цей проект 
при мінімальному втручанні 
депутатів і міської влади. Бути 
чи не бути – вирішувати пови-
нні люди.

               Маніпуляції   з бюджетом участі:
                студенти –   інструменти
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Спільні шляхи до 
свободи варто шукати 
і… впроваджувати

Микола Корзун

Вже вп’яте відбу-
вається у Житомирі 
міжнародна конфе-
ренція «Польща – 
Україна: спільні шля-
хи до свободи».

5-го жовтня 2018-го року 
у конференц-залі Житомир-
ського державного університету 
імені Франка зібралося більше 
тридцяти учасників конферен-
ції, яка щороку стає важливою 
подією не лише наукового, але 
й суспільно-політичного життя 
нашої держави. Цьогоріч про-
ведення конференції «Польща – 
Україна»: спільні шляхи до сво-
боди» приурочене до 100-річного 
ювілею проголошення державної 
незалежності України та Поль-
щі. Особливість саме нинішньої 
конференції полягає у тому, що 
вона відбувається на тлі непро-
стих (а точніше – невирішених) 
проблем спільної україно-поль-
ської пам’яті, позначеної рядом 
трагічних періодів.

Варто зазначити, що у Жи-
томирі намітився потужний ор-
ганізаційний центр, який вже 
традиційно збирає для прове-
дення конференцій цілий ряд 
талановитих, перспективних 
дослідників спільних сторінок 
україно-польської історії. Варто 
зауважити, що науковці ЖДУ 
імені І. Франка достатньо дов-
го і плідно працюють із гро-
мадською організацією «Союз 
польської шляхти» на чолі із її 
президентом Наталією Іщук. 
Отож, і у цьому році до складу 
організаційного комітету про-
ведення конференції увійшли як 
сама пані Наталія Іщук, так і го-
ловний редактор науково-попу-
лярного журналу «Голос Полонії» 
Володимир Іщук. Як завжди, до 
Житомира приїздять багато на-
уковців, які досліджують пробле-
ми становлення та розвитку укра-
їнської та польської державності. 
У цьому році, окрім майже двох 
десятків власне житомирських 
науковців, до Житомира прибув 
цілий десант гостей та учасни-
ків із Києва, Львова, Кам’янця-
Подільського та Ужгорода. Звісно, 
для участі у конференції завжди 
приїздять маститі, або так звані 
«топові» історики, які часто ви-

ступають не лише під час суто 
наукових форумів, але й беруть 
участь у заходах суспільно-полі-
тичного забарвлення. Отож, і 5-го 
жовтня до Житомира прибули 
вже знаменитий професор Львів-
ського державного університету 
імені Франка Леонід Зашкільняк, 
добре відомий численній теле- та 
радіоаудиторії України доктор 
історичних наук та провідний 
науковий співробітник Інституту 
політичних та етнонаціональ-
них досліджень НАН України 
Юрій Шаповал, який прибув до 
Житомира із подвійною місією. 

Постать доктора історичних наук 
Георгія Касьянова, який завідує 
відділом новітньої історії та полі-
тики Інституту історії НАН Укра-
їни, у Житомирі добре відома, 
оскільки Георгій Володимирович 
з-поміж своїх частих відряджень 
до найвідоміших у світі універ-
ситетських та наукових центрів 
встигає побувати у студентів 
історичного факультету ЖДУ 
ім. І. Франка. Цього разу Геор-
гій Касьянов під час конференції 
«Польща – Україна»: спільні шля-
хи до свободи» не лише висту-
пав у ролі модератора-ведучого 
пленарного засідання, але й став 
головним фігурантом презентації 
своєї недавньої монографії «PAST 
Continuous: Історична політика 
1980-х – 2000-х: Україна та сусі-
ди». Зауважимо, що сама його 
поява на конференції, а потім 
і виступ у ході презентації своєї 
монографії стали подією у житті 
багатьох присутніх на конферен-
ції дослідників. Погодьтесь, час 
від часу історики-професіонали 
мають не лише збиратись на 
суто наукові симпозіуми, але й 
висловлювати свої думки з при-
воду ситуації в історичній науці 
і особливо – у ситуації із роллю 
історії та істориків у збереженні 

історичної пам’яті суспільства. 
Якщо найбільш стислим чином 
висловити основні висновки на-
писаної Георгієм Касьяновим 
монографії, то вони стосуються 
ролі політики, у тому числі – й 
впливу політичної кон’юнктури 
на рівень історичних досліджень, 
а також – на діяльність цілого 
ряду важливих для держави 
наукових установ. Звісно, книга 
вченого, який щороку має кіль-
камісячну практику викладан-
ня і комунікації із науковцями 
провідних університетів світу, є 
потужним орієнтиром для того, 
аби розуміти ситуацію не лише 
в українській історичній науці, 
але й у природі багатьох суспіль-
них процесів, що відбуваються 
в Україні. До речі, виступ Георгія 
Касьянова був би доречним не 
лише для науковців, аспірантів 
чи студентів (особливо старших 
курсів історичних факультетів), 
але й надзвичайно професійно 
необхідним для широкої ауди-
торії політиків, депутатів, чи-
новників-управлінців. Словом, 
представники житомирської 
влади, які мали бути хоча б на 
відкритті наукової конференції, 
аби виголосити привітання для 
учасників зібрання, втратили 

гарну нагоду для отримання ці-
кавої і, головне – дуже помічної 
інформації для своєї повсяк-
денної роботи. Це також певною 
мірою можна вважати прикрістю 
чи непорозумінням, які виникли 
цього року на початку роботи на-
укового зібрання «Польща – Укра-
їна: спільні шляхи до свободи». 
Йдеться якраз про відсутність 
мера Житомира, губернатора 
Житомирщини чи то хоча б 
голови Житомирської обласної 
ради під час церемонії відкрит-
тя конференції. Проректор ЖДУ 
ім. Франка Наталія Сейко при-
вітала учасників конференції 
із початком її роботи, а з боку 
Польщі вітальне слово виголо-
сила представниця Консульства 
у Вінниці Агнешка Гуральська. 
Прикро, що житомирська вла-
да по суті проігнорувала дуже 
важливий і прекрасний науковий 
захід, який відбувся у стінах ЖДУ 
імені Івана Франка.

Керманичам Житомирщини 
зовсім не зайве було б послуха-
ти виступ того ж таки Георгія 
Касьянова, після якого дехто із 
«топових» чиновників Жито-
мирської ОДА чи керманичів 
житомирської мерії однозначно 
забажав би ще й прочитати його 
монографію. Підкреслимо – озна-
йомлення із науковим доробком 
одного із найкращих істориків 
України дуже важливе якраз 
для тих, хто дотичний до впро-
вадження у суспільно-політичний 
простір країни цілого ряду сві-
тоглядних висновків. У цьому ж 
ряду особливих «родзинок», які 

внесли організатори конференції 
до її програми, стала презентація 
документального фільму «Єжи 
Гедройць. Магічна сила слова», 
яку провели автори фільму – ви-
щезгаданий доктор історичних 
наук Юрій Іванович Шаповал 
та кінодокументаліст Ірина Ша-
тохіна. Якщо коротко, то варто 
одразу зауважити, що у товщу 
суспільної пам’яті України вже 
давно пора було б внести хоча б 
кілька тез про значення життя 
та діяльності Єжи Гедройця для 
історичної долі українського та 
польського народів в умовах так 
званого «перезавантаження» їх 
державності. Історики-науковці 
свою частину роботи у цьому на-
прямі вже виконали, тож тепер 
слово за державниками-політи-
ками та громадським активом. 
Варто відзначити активну участь 
у роботі конференції групи сту-
дентів історичного факультету 
ЖДУ ім. Франка. Як і у минулі 
роки, студенти істфаку також 
долучилися до числа найактив-
ніших учасників конференції, 
презентувавши відеодослідження 
лабораторії візуальної антрополо-
гії «Як Житомир та житомиряни 
пам’ятають».

Звісно, вищезазначеними 
висновками, думками та заува-
женнями неможливо переповісти 
хоча б дещицю цікавих фактів, 
історичних деталей, навдивовиж 
цікавих запитань, які можна було 
почути під час роботи V Між-
народної наукової конференції 
«Польща – Україна: спільні шляхи 
до свободи».
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Кредитні канікули для 
військовослужбовців

До Баранівського бюро право-
вої допомоги звернувся Степан 
Кіріязі (ім’я та прізвище змінені 
з етичних міркувань, – прим. авто-
ра). Чоловіка цікавило, чи може 
він не платити відсотки за корис-
тування кредитом у зв’язку з тим, 
що він є військовозобов’язаним, 
призваним на військову служ-
бу. Роз’яснення, в межах проекту 
«Я маю право!», надали фахівці 
Баранівського бюро правової 
допомоги.

Кому і на який термін?
Військовослужбовцям з по-

чатку і до закінчення особли-
вого періоду, а резервістам та 
військовозобов’язаним – з мо-
менту призову під час мобіліза-
ції і до закінчення особливого 
періоду штрафні санкції, пеня за 
невиконання зобов’язань перед 
підприємствами, установами і ор-
ганізаціями усіх форм власності, 
у тому числі банками, та фізич-
ними особами, а також проценти 
за користування кредитом не на-
раховуються (відповідно до п. 15 
ст. 14 Закону України «Про соці-
альний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей»).

Алгоритм дій
Для зупинення нарахування 

банком відсотків за користування 
кредитом в такому випадку необ-
хідно особисто або через пред-
ставника звернутись до установи 
банку із відповідною заявою про 
звільнення від сплати відсотків, 
комісій, штрафів по кредиту. 
Представник особи позичаль-
ника повинен мати нотаріально 
завірену довіреність, де вказана 
можливість довіреної особи під-
писувати кредитний договір та 
зміни до нього від імені мобілі-
зованого позичальника.

До заяви необхідно додати ко-
пії документів, що посвідчують 
особу позичальника або його 
представника, та документи, що 
підтверджують пільговий статус, 
наприклад:

– військовий квиток з від-
мітками про призов/мобілізацію 
та їх дату,

–  дов ідку  про призов 
військовозобов’язаного на вій-
ськову службу, виданою військо-
вим комісаріатом або військовою 
частиною, із зазначенням дати 
мобілізації, підписаною началь-
ником (командиром) та скріпле-
ною печаткою,

– виписку з наказу про за-
рахування до списків особового 
складу військової частини (для 
резервістів), із зазначенням дати 
мобілізації, підписаною началь-
ником (командиром) та скріпле-
ною печаткою.

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

У Мінсоцполітики 
відповіли на най-
більш актуальні пи-
тання про житлові 
субсидії.

1. Чи зберігається субсидія 
у працюючих пенсіонерів?

Часто пенсіонерів вводять 
в оману, кажучи, що субсидію 
заберуть, якщо вони працевла-
штуються. Міністр соціальної 
політики України Андрій Рева 
рекомендує не вірити тим, хто роз-
повсюджує таку неправду. Адже 
єдиний критерій для розрахунку 
розміру субсидії є дохід людини.

Тому працюючі пенсіонери 
мають право на субсидію на осно-
ві пенсії і заробітної плати. Тим, 
хто перестав працювати, беруть 
до уваги розмір місячної пенсії за 
місяць, що передує зверненню за 
субсидією.

Якщо пенсіонер перестав 
працювати чи вийшов на пенсію, 
йому потрібно протягом місяця 
з декларацією звернутися в управ-
ління соцзахисту, і допомогу пе-
рерахують з урахуванням лише 
одного доходу – пенсії.

2. Чи зберігається право 
оформити субсидію не  
на всіх прописаних, а лише 
фактично проживаючих 
у тещі, якщо її зять  
купив машину?

Багатьох цікавить питання, 
чи зберігається право оформити 
субсидію не на всіх прописаних, 
а лише фактично проживаючих.

Міністр соціальної політики 

України Андрій Рева пояснює, 
що якщо теща подає документи 
на комісію з питань призначення 
житлових субсидій з проханням 
надати їй допомогу не на всіх 
прописаних, а лише тих, хто 
фактично проживає, то комісії 
при райдержадміністраціях та 
виконкомах міських рад повинні 
справедливо підходити до справи.

Тобто, якщо зять фактично 
вже багато років проживає далеко 
від тещі, а вона потребує допомо-
ги у сплаті житлово-комунальних 
послуг, то, безумовно, субсидію їй 
повинні призначити без урахуван-
ня доходів її зятя.

3. Чи впливає кешбек  
від банку і депозит  
на отримання субсидії?

Не поодинокими є запитання, 
чи впливає кешбек від банку на 
субсидію? Міністр соціальної по-
літики України Андрій Рева каже, 
що ні депозити в банку, ні відсотки 
від них, ні кешбек не впливають на 
розрахунок розміру субсидії.

А от виграш в лотереї чи пере-
каз з-за кордону, що перевищує 

50 тис. грн, трактуватиметься 
органами соціального захисту 
населення як дохід і братиметься 
до уваги під час розрахунку роз-
міру субсидії.

4. Чи зберігається право 
на субсидію у осіб, що 
перебували за кордоном 
більш ніж 60 днів?

Міністр соціальної політики 
України Андрій Рева каже, що сам 
факт перебування за кордоном не 
є підставою відмовляти у субсидії, 
якщо людина:

• отримує в Україні пенсію чи 
інші офіційні доходи, такі, як сти-
пендія, допомога при народженні 
дитини;

• перебуває на лікуванні, на-
вчанні чи у відрядженні;

• декларує в Україні доходи 
і сплачує ЄСВ.

До останнього випадку від-
носяться заробітчани, які вправі 
задекларувати в Україні свої за-
робітки, сплатити ЄСВ і на основі 
цього отримати субсидію.

Також є випадки, коли гро-
мадяни України працюють за 

кордоном офіційно і сплачу-
ють там ЄСВ. Тому якщо такий 
громадянин сплачує ЄСВ за 
кордоном і підтверджує це до-
кументально, субсидію в Укра-
їні домогосподарство, в якому 
він зареєстрований, має право 
отримати на загальних умовах.

5. Чи потрібно в декларації 
відображати свій дохід 
у цифрах?

Міністр соціальної політики 
України Андрій Рева інформує, 
що в розділі 3 декларації про дохо-
ди у жовтні 2018 року вказуються 
ЛИШЕ дані про види та суми до-
ходів, інформація про які відсутня 
в Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків та реє-
стрі застрахованих осіб Державно-
го реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання за 1–2 квартали 2018 року. 
Зокрема, це може бути дохід від 
здачі молока, квартири в оренду, 
доходи від фрілансу чи заробітки 
за кордоном.

Ні заробітну плату, ні пенсію, 
ні соціальні виплати відобража-
ти не потрібно. Цю інформацію 
управління соціального захисту 
населення верифікує самостійно.

6. Чи мають право на 
субсидію на загальних 
умовах ті громадяни, які 
здають в оренду пай?

Громадяни, які отримують до-
ходи від паю, вважаються самозай-
нятими людьми. Тобто за інформа-
цією, яка надходить від податкових 
органів, вони не є безробітними. 
Тому для оформлення субсидії їм 
достатньо задекларувати свій дохід 
від паю і сплатити ЄСВ.

Ольга Сідлецька

Журналісти «20 
хвилин» поцікавили-
ся, які нові петиції 
з̀ явилися на сайті 
Житомирської місь-
кої ради.

Житомирянин Олександр 
Колібабчук 4 жовтня подав елек-

тронну петицію «Обов̀ язкова 
присутність на сесіях міськради 
лікаря-травматолога».

«В зв̀язку з майже постійними 
бійками на сесіях Житомирської 
міськради та оперативного огляду 
медиками постраждалих під час 
голосувань та дебатів, вимагаємо 
від житомирського міського го-
лови зробити присутність ліка-
ря-травматолога обов̀ язковим», – 
йдеться у тексті петиції.

Віктор Мошковський у своїй 
петиції просить організувати 
місця для парковки автомобілів 

навколо Житнього ринку. На його 
думку, стягування плати за цю по-
слугу – реальний шанс вирішити 
це питання.

«Пояснюю: там велике на-
вантаження авто та іншого тран-
спорту. Постійні пробки. Та ава-
рійні ситуації на дорогах. А про 
перехрестя з пішохідною зоною 
взагалі важко розмовляти. Як то 
кажуть – не пройти, не проїхати», – 
зазначається у петиції.

Крім того, автор електро-
нного звернення аргументує 
необхідність платної парковки 

на Житньому ринку тим, що 
працівники ще зранку займають 
місця поблизу, а також у приле-
глих дворах, тоді як відвідувачі 
витрачають час на пошук вільно-
го місця.

Віктор Мошковський про-
понує, щоб година парковки 
коштувала 10 грн, адже цього 
часу цілком достатньо для здій-
снення покупок. За словами міс-
тянина, таке рішення не лише 
вирішить проблему нестачі 
місць для паркування, а й при-
несе прибуток місту.

Житлові субсидії: нові 
роз’яснення від Мінсоцполітики

Чого хочуть житомиряни: лікаря-
травматолога на сесії, платну 
парковку на Житньому ринку
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Магазин «Добрий Господар»
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70

Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника 
України та Покрови Пресвятої Богородиці! Ці знаменні 
дати нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’я-
зок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо 
шануються українцями. Сердечно бажаю вам щастя, радос-
ті, добра та наснаги на успішні починання на користь 
Вітчизні. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає 
високе покровительство Пресвятої Богородиці.

З Днем
захисника
України!
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Як подолати насилля в школі

3 місяці на роздержавлення:  
Житомирська область на 6-му місці  
у рейтингу реформування видань

Впродовж останнього 
часу випадки психологіч-
ного тиску, знущань та 
морального тиску в шкіль-
ному середовищі набули 
загрозливого рівня.

До боротьби проти такого насилля, 
або, за міжнародним визначенням, булін-
гу, разом з громадськими організаціями 
нарешті долучилися й парламентарі.

«Булінг – це агресивне ставлення 
одних дітей до інших. За опитуваннями 
2017 року від UNISEF, 67% дітей в Укра-
їні стикалися з цим явищем, – пише 
на своїй сторінці в Facebook Міністр 
юстиції України Павло Петренко. За 
даними останніх опитувань, майже 
чверть українських школярів вважають 
себе жертвами булінгу, а близько 40% 
із тих дітей, хто зіткнувся з випадками 
булінгу, ніколи не розповідають про це 
своїм батькам. Дівчатка частіше відчу-
вають психологічний тиск, а хлопці ж 
частіше стають жертвами фізичного 
насильства. При цьому 44% із тих, хто 
спостерігав, як знущаються над їхніми 
однолітками, не реагували на такі фак-
ти через острах піддатися аналогічному 
знущанню.

Верховна Рада 3 жовтня в першому 
читанні ухвалила законопроект щодо 
протидії образам та цькуванню у на-
вчальному закладі. За ухвалення проекту 
Закону № 8584 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу» проголосували 235 
народних депутатів.
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а також приховування випадків булінгу 
педагогічним, науково-педагогічним, 
науковим працівником, керівником або 
засновником закладу освіти у вигляді на-
кладення штрафу від 20 до 200 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.
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інші дії, вчинені з метою викликати 
страх, тривогу, підпорядкувати особу 
своїм інтересам, що мають ознаки сві-
домого жорстокого ставлення». Проти-
діяти цьому явищу заплановано через 
покладання на засновника закладу осві-
ти функції контролю за дотриманням 
плану заходів із запобігання та протидії 
булінгу. На керівника освітнього закладу 
покладається затвердження та опри-
люднення плану із запобігання та про-
тидії булінгу, розгляд заяв про випадки 
булінгу від батьків та самих вихованців 
з виданням рішення про проведення 
розслідування. На веб-сайтах закладів 
освіти, окрім плану заходів, у відкритому 
доступі з’являться правила поведінки 
здобувача освіти та порядок подання 
та розгляду заяв про випадки булінгу. 
Окрім того, з 1 січня наступного року 
право здійснювати перевірку заяв про 
випадки булінгу в закладі освіти, повноту 

та своєчасність реагування на такі ви-
падки з боку педагогічних працівників, 
керівництва та засновника закладу освіти 
матиме освітній омбудсмен. Міністерство 
освіти та науки 17 вересня вже створило 
робочу групу з розробки заходів, на-
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мендацій батькам, чиї діти, навчаючись 
у школі, можуть зазнавати тиску чи вже 
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Це допоможе розробити спільну 
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До завершення 
реформування дер-
жавних та комуналь-
них ЗМІ залишилось 3 
місяці.

Усього за попередні майже 3 
роки з 752-х видань, що підляга-
ють роздержавленню, реформу-
валось 260, серед яких 37% кому-
нальних ЗМІ і 21% – державних. 
Житомирська область посідає 
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робленому Центром демократії 
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Більше половини і досі залиша-
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Тернопільська та Чернівецька 
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ру. Для того, щоб реформуватися, 
усі видання повинні виключити 
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періоду залишилося останні 3 мі-
сяці. Ті видання, які не завершать 
передбачені законом процедури 
до 31 грудня 2018 року, втратять 
свої свідоцтва про державну ре-
єстрацію. Практично це означа-
тиме позбавлення права надалі 
видавати газету.

Серед нереформованих ко-
мунальних видань області газети 
«Відродження» (Брусилів), «Древ-
лянський край» (Коростень), «Жи-
томирщина» (Житомир), «Життя 
Чуднівщини» (Чуднів), «Зоря По-
лісся» (Радомишль), «Іскоростень» 
(Коростень), «Малинські новини» 
(Малин), «Місто» (Житомир), 
«Нове життя» (Черняхів), «Новий 
день» (Любар), «Прапор» (Хоро-
шів), «Романівський вісник» (Рома-
нів), «Ружинська земля» (Ружин), 
«Сільське життя» (Житомир), 
«Чуднівська фортеця» (Чуднів).

Варто підкреслити, що відпо-
відальними за перереєстрацію 
видань є саме органи державної 
влади та органи місцевого само-
врядування. Їхня бездіяльність та 
небажання позбуватись власних 
інформаційних майданчиків 
значно гальмують хід реформи. 
Вирішити у тому числі цю про-
блему мав би законопроект 8441, 
розроблений громадськими 
організаціями спільно із Комі-
тетом Верховної Ради з питань 
свободи слова та інформаційної 
політики. Втім, 2 жовтня Верхо-
вна Рада провалила законопроект, 
не назбиравши необхідні голоси. 
Законопроект мав дозволити ре-
дакціям, у випадку бездіяльності 
органа-засновника, зберегти певні 
майнові права та назву видання; 
заборонити без згоди трудових 
колективів звільняти редакторів 
під час реформування; дати дру-
гий шанс трудовим колективам 

висловити свої пропозиції, яким 
способом вони хочуть реформува-
ти медіа, та дозволити виділення 
редакцій зі складу державних 
органів та підприємств. Водно-
час депутати зберегли власне та 
кабмінівське видання, ухваливши 
закон, яким «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» були виведені 
з-під реформи роздержавлення.

Центр демократії та верхо-
венства права у партнерстві 
з Музеєм-архівом преси створили 
«Залу комунальної преси» – інтер-
активний онлайн-ресурс, на якому 
зібрані дані про всі комунальні 
друковані ЗМІ, що підлягають 
роздержавленню в Україні. У Залі 
комунальної преси можна погор-
тати відсканований примірник 
газети та ознайомитись зі станом 
реформування кожного комуналь-
ного видання.

Центр демократії  
та верховенства права
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м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а

ПРЕМІУМ ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД» 
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall» 
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я 
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» 
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна 
Виробник молочної продукції: Молокія 
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
                                                                   Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» 
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета 
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity 
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки» 
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect» 
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island 
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан 
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза 
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан»
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Магазин одягу: Класік 
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт» 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області 
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes»
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA 
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness 
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури» 
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент 
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте 
Торговельний центр:  ТРЦ Глобал.UA 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл 
Ювелірний магазин: КЮЗ вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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Оппозиционер 
выступил против 
планов правитель-
ства в очередной раз 
поднять цены на газ.

Один из лидеров оппозиции 
Александр Вилкул на своей 
странице в Facebook написал: 
«Начало отопительного сезона 
под угрозой. Долги за комму-
налку уже 35 млрд грн. Это оз-
начает, что даже в тех городах, 
которые технически готовы 
к началу отопительного сезона, 
подача тепла под вопросом.

Нафтогаз заявил, что начнет 
подавать газ только после по-
гашения долгов».

«Как можно еще повышать 
тарифы, если и по нынешним 
люди не могут платить? С тру-
дом сводя концы с концами, они 
могут оказаться еще и в холод-

ных квартирах», – сказал Вилкул.
Он подчеркнул, что вместе 

с однопартийцами подал в Раду 
законопроекты о СНИЖЕНИИ 
тарифов и «для этого есть воз-
можности, нужна только поли-

тическая воля».
«После победы на выборах 

мы сделаем это и прекратим 
издевательство над народом. 
Себестоимость украинского 
газа около 2 тыс. грн/тыс. ку-

бометров, а его уже продают 
почти по 7 тыс. грн/тыс. кубо-
метров, а хотят еще поднять. 
Это недопустимо», – подчеркнул 
оппозиционер.

«Возможно, – отметил Вил-
кул,  – в Кабмине начали по-
нимать, что с такими ценами 
на коммуналку за них никто 
не проголосует на следующих 
выборах, и возможен вариант, 
что они начнут тянуть на пе-
реговорах с МВФ с вопросом 
о повышении цены на газ. Но 
суть в том, что даже если это 
и состоится, то причиной будет 
не забота о людях, а боязнь за 
собственный рейтинг».

Также Александр Вилкул 
за яви л о  том,  что Кабмин 
и Нафтогаз должны незамед-
лительно отчитаться об уровне 
готовности к началу отопитель-
ного сезона.

Выступая с трибуны Рады, 
один из лидеров оппозиции 

Александр Вилкул сказал: «Че-
рез несколько недель – начало 
отопительного сезона. То, как 
он начнется, будет зависеть от 
скоординированных действий 
правительс т ва,  Нафтогаза 
и местного самоуправления. 
И главным будет Нафтогаз, ко-
торый миллиарды разложил 
себе в карманы, выписав пре-
мии руководству.

Мы требуем отчета прави-
тельства и Нафтогаза о начале 
отопительного сезона. Не надо 
пытаться оставить людей в хо-
лодных квартирах, шантажи-
руя, чтобы они оплатили долг 
за коммуналку 35 млрд грн – 
людям не из чего его платить. 
Мы выступаем против того, что 
власть выкачивает из людей 
последние деньги, поднимая 
тарифы, чтобы чиновники На-
фтогаза получили очередные 
миллиарды, а остальное раз-
воровали».

Цього року влітку все менше 
українців відпочивало на морі. 
Хоча автобуси щогодинно від-
правляються зі станцій в дорогу. 
Однак, не на морські узбережжя 
чи величні гори, а в Польщу, Че-
хію, Угорщину чи Німеччину, бо 
везуть емігрантів на роботу. За 
експертними оцінками, сьогодні 
за кордоном працюють до 5 млн 
українців. І не зважаючи на цей 
факт, досі майже кожен десятий 
працездатний українець – без-
робітний. Чи справді в Україні 
така безвихідь з роботою, що так 
багато молоді має покидати кра-
їну в пошуках кращого життя? 
Та невже у нас неможливо так 
заробляти, як за кордоном?

Із розвитком технологій та 
міжнародних зв̀ язків хороша 
робота в Україні – реальна. Вже 
традиційно останні роки перше 
місце в рейтингу престижності 
професій займає галузь інфор-
маційних технологій (ІТ). Це не 
дивно, адже робота в ІТ – це по-
стійний особистісний розвиток, 
прогресивний колектив, іноземні 
замовники, а отже – сучасні під-
ходи, висока зарплатня, медичне 
страхування, бонуси тощо. Вакан-
сії для початківців та професіона-
лів з досвідом з'являються щодня – 
потрібно лише пройти співбесіду 
та отримати роботу мрії.

Однак не так просто стати 
навіть джуніором, адже профе-

сія айтішника вимагає багато 
знань та умінь. Сьогодні пра-
цює багато онлайн та офлайн 
курсів, підготовчих програм 
від університетів та стажуван-
ня в самих ІТ-компаніях. Проте, 
немає гарантії, що після довго-
тривалого та дорогого навчан-
ня, молодий спеціаліст пройде 
співбесіду. Адже теоретичних 
знань зазвичай недостатньо, щоб 
одразу почати працювати. Тому 
необхідно навчатися там, де є 
реальне застосування вивченого 
на практиці.

Випускники Вінницької ІТ-
Академії переконались в тому, 
що не варто шукати за кордоном 
можливостей для елітної освіти, 
а потім престижної і високоо-
плачуваної роботи. Викладачі-
практики готують програмістів, 
тестувальників, веб-дизайнерів, 
які можуть працювати з першо-
го ж дня роботи в компанії і від-
повідають реальним вимогам 
ІТ-індустрії.

Унікальний підхід та гнуч-
кість програми ІТ-Академії, а та-
кож відданість менторів та усієї 
команди забезпечують вражаючі 
результати. Вже після року на-
вчання випускники отримують 
роботу за спеціальністю в таких 
ІТ-компаніях, як EPAM, Astound 
Commerce, Delphi, Infopulse, 
Exadel, SteelKiwi, Plexteque, Sky 
IT Group, LetyShops, RubyCon та 

інші. До ІТ-Академії приходять 
люди різних професій – інжене-
ри, вчителі, лікарі, бізнесмени, 
економісти, студенти – але їх 
об’єднує одна мета: працювати 
в Україні на цікавій роботі за 
гідну зарплату.

Команда ІТ-Академії злаго-
джено працює, щоб випускник 
був готовий до роботи в ІТ-
компанії. Студенти отримують 
базові знання, ознайомлюють-
ся з усіма найактуальнішими 
технологіями, обирають най-
ближчу собі. Потім практику-
ють свої знання індивідуально 
та в командах на реальних 
проектах. Протягом усього на-
вчання майбутні програмісти, 
веб-дизайнери і тестувальни-

ки проходять курс англійської 
мови для ІТ та підготовку до 
співбесіди. Завдяки HR та TA 
спеціалістам пізнають ІТ-бізнес. 
Такий інноваційний підхід ІТ-
Академії гарантує виконання 
основної функції освіти (про 
яку, на жаль, вже давно забу-
то) – створення спеціаліста своєї 
справи, готового одразу після 
навчання працювати.

Ми не лише показуємо як 
відрізнити що вірно, а що ні, а й 
формуємо моральну цілісність 
і здатність відстоювати свою 
правоту. Ми допомагаємо ви-
будувати адекватну самооцін-
ку, даючи можливість студенту 
виявити свої сильні і слабкі 
сторони. Вчимо адаптуватись 

до швидких змін, але не бути 
конформістом; вміти відстояти 
свою точку зору, але цінувати 
думку іншого; гордитись вико-
наною роботою, але не боятись 
відповідальності за помилки. 
І головне, ми на власному при-
кладі вчимо цілеспрямовано 
прагнути вдосконалення себе 
і своєї роботи.

В Україні є престижна якіс-
на освіта, яка відкриває шлях 
до професійної реалізації мо-
лоді та прогресу усієї країни. 
ІТ-Академія підтримує тала-
новиту молодь.

Вже зараз скористайтесь 
унікальним шансом отримати 
престижну освіту безкоштовно. 
Кожен, хто здасть екзамен з ма-
тематики та логіки на максимум 
і пройде тестування з англій-
ської мови, буде зарахований 
на бюджетне навчання. Під час 
навчання студент порине в сфе-
ру ІТ, відкриє свої можливості, 
стане впевненим в своїх умін-
нях, познайомиться з безліччю 
цікавих викладачів-практиків, 
які одного дня стануть його ко-
легами.

Доведи усім, що саме ти 
вартий цього шансу! Стань 
кращою версією себе разом з ІТ-
Академією.

Реєструйся на сайті: ita.in.ua
Телефонуй: 067–431–19–21

Вилкул: Начало отопительного  
сезона под угрозой – долги  
за коммуналку уже 35 млрд грн

Високооплачувана робота - вже в Україні!
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Збираєтеся проводити 
каналізацію в приватному 
будинку? А чи знаєте ви, 
що надійна і якісна кана-
лізація вимагає правильно 
підібраних труб?

На ринку матеріалів для відвідних 
трубопроводів існує багато різновидів 
каналізаційних труб. І кращим спо-
собом класифікації каналізаційно-
го сортаменту є поділ асортименту 
трубних заводів за типом конструк-
ційного матеріалу, що використову-
ється у виробництві.

У підсумку, така класифікація ділить 
весь каналізаційний сортамент на два 
типи виробів:

• полімерні труби,
• металеві труби.
Ці варіанти відрізняються один від 

одного і технологією виготовлення, і ха-
рактеристиками. Причому в кожен з класів 
входять ще й кілька різновидів (підкласів). 
Крім того, такий розподіл дозволяє зрозу-
міти, як вибрати каналізаційні труби для 
певних умов експлуатації.

«Поліетиленові комунікації найчастіше 
використовуються в зовнішніх лініях і дре-
нажних системах. Адже дуже товсті стінки 
РЕ-виробів знизять пропускну здатність 
внутрішньої труби, яка, на відміну від зо-
внішнього варіанту, не може мати дійсно 
великі габарити. Ну а хороша еластичність 
для внутрішніх труб і зовсім безглузда. 
Тому, вирішуючи, які труби краще для 
каналізації, прокладеної всередині бу-
динку, про поліетиленові вироби можна 
забути. У цьому випадку кращий вибір – 

це полівінілхлоридні труби. Адже PVC 
труби демонструють найкращу пропускну 
здатність в сегменті. До того ж вироби 
з полівінілхлориду мають високу кіль-
цеву жорсткість і демонструють хорошу 
опірність поздовжнім навантаженням, 
що дозволяє використовувати даний тип 
труб у процесі монтажу вертикальних 
стояків», – розповідають в компанії «Центр 
Утепленння».

Металеві труби поступово йдуть 
і зі світу безнапірних трубопроводів, 

і з сегменту каналізаційних систем. 
Адже вироби з металу дуже дорогі, а їх 
масивність ускладнює процес монтажу 
каналізаційних систем практично на 
порядок. Проте в деяких системах ще 
можна зустріти каналізаційні труби 
з чавуну. Адже цей матеріал здатний 
«прожити» в каналізаційних системах 
майже 80 років. А його «природна» кіль-
цева жорсткість дає можливість монту-
вати чавунні вироби і в горизонтальних, 
і у вертикальних системах.

Як вибрати труби для каналізації 
в приватному будинку

ЕЛЕКТРИЧНА
ТЕПЛА

ПІДЛОГА

Обігрів труб з рідиною
Підігрів сходів

Обігрів водостічних
систем покрівлі

м. Житомир, вул. Покровська, 73, 2-й поверх, оф. 4
(0412) 55-27-80, (067) 411-34-36, (073) 478-38-28. www.evrolain.com.ua

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

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

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

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

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

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

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

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

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

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



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

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

tehnosklad.ua
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Уже четвертий рік 
поспіль 14 жовтня 
наша країна відзна-
чає День захисника 
України. Нове свято 
прийшло на зміну 
радянському 23-му 
лютому і стало части-
ною ґрунтовної деко-
мунізації української 
армії.

Загалом за останні чотири 
роки у Збройних силах відбулось 
багато змін: вони зросли кількіс-
но, отримали нове озброєння та 

почали переходити на стандарти 
НАТО. Ось п’ять найцікавіших 
фактів.

Рекордне фінансування
На сьогодні зарплата ря-

дового українського солдата 
складає 7,5 тисячі гривень, 
офіцерського складу – 10 тисяч 
гривень. Якщо порівнювати ці 
суми із грошовим забезпечен-
ням 2014 року, то зарплата вій-
ськових зросла у 3 рази.

Вищу платню отримують вій-
ськові на Донбасі. Рядовий, який 
виконує завдання у зоні бойових 
дій, заробляє 17 тисяч гривень. 
Більші оклади у десантників 
і морської піхоти, вони сягають 
20 тисяч. Відповідно до проекту 
бюджету на 2019 рік, з наступ-

ного року зарплати військових 
зростуть ще на 30%.

«Одним з важливих пріори-
тетних завдань оборонного бю-
джету є реалізація соціальних 
гарантій військовослужбовців, 
насамперед підвищення їх гро-
шового забезпечення, що необ-
хідно для збереження професій-
ного ядра Збройних сил України, 
Національної гвардії України та 
інших силових структур», – наго-
лошує секретар РНБО Олександр 
Турчинов.

Загалом витрати на армію 
сьогодні складають майже 3% 
ВВП. У 2018 році Міноборо-
ни отримало найбільший за 
часи незалежності бюджет – 
83,3 млрд грн. Наступного року 
на потреби сектора безпеки й 
оборони України планують ви-
ділити близько 200 млрд гривень.

Декомунізація
Протягом 25 років незалеж-

ності Збройні сили користува-
лися системою знаків розріз-
нення звань, успадкованою від 
СРСР. На момент анексії Криму 
та початку бойових дій на Дон-
басі українські військові мали 
схожу форму і такі самі знаки 
розрізнення, як в агресора. Си-
туація потребувала вирішення, 
і у 2016 році Президент Петро 
Порошенко затвердив зміни. 
З погонів українських військових 
прибрали радянські зірки, змі-
нили колір одягу і головних убо-
рів. Тепер уніформа Сухопутних 
військ – захисно-зелена, Повітря-
них сил – сіро-синя, Спеціаль-
них сил операцій – сіро-сталева. 
Бійці ВДВ змінили блакитний 
берет на темно-бордовий.

В Управлінні матеріального 
забезпечення Збройних сил по-
яснюють, що змінився не тіль-
ки вигляд форми, а й її якість. 
Головний принцип в одязі вій-
ськових – багатошаровість. За 
цим стандартом уже одягають 
десантно-штурмові підрозділи, 
сили спецоперацій та морську 
піхоту. При цьому залежно від 
звання боєць повинен мати від 
40 до 70 предметів спорядження. 
Серед обов’язкового: амуніція, 
одяг, фляги, шоломи.

Крім форми, ЗСУ відмови-
лись і від інших атрибутів ра-
дянського минулого. Зокрема, 
з’явилось нове професійне свя-
то – День захисника України. 
А замість «Здрастуйте, товари-
ші!» офіційне вітання військо-
вих тепер звучить як «Слава 
Україні! – Героям Слава!». Зміна 
символіки дуже важлива, вважає 
полковник запасу Юрій Повх. 
Вона допомагає на ментальному 
рівні піти від радянського мину-
лого й почати будувати армію 
з власними традиціями.

Каталогова  
система харчування

На початку 2017 року в укра-
їнській армії почала змінюватись 
система харчування. Вона перед-
бачає, що військовослужбовці 
можуть самостійно обирати собі 
страви на сніданок, обід і вечерю, 
а не отримувати якийсь певний 
набір, як це було раніше. Раціон 
харчування був збільшений з 32 
позицій до 348, зокрема, додано 
свіжі овочі та фрукти. Відповідно 
до старих стандартів, Міністерство 
оборони не могло закуповувати 
бійцям навіть каву через відсут-
ність цієї позиції у нормах хар-
чування.

Крім того, армія почала від-
мовлятись від фірм аутсорсерів, 
які готують їжу для військовос-
лужбовців, тепер військові части-
ни самі наймають кухарів. Саме 
за такою системою побудоване 
харчування в арміях країн-чле-
нів НАТО – Канади і США, з яких 
Україна бере приклад. У 2017 році 
на нову систему продовольчого за-
безпечення за каталогом продук-
тів харчування було переведено 
23 військові частини та установи, 
впродовж 2018 року ще понад 50. 
У 2019 році перехід на натовську 
систему харчування повинен за-
вершитись, і весь особовий склад 
Збройних сил буде харчуватись 
по-новому.

Нове озброєння
Одним із найголовніших на-

прямків реформування Збройних 
сил є їхнє озброєння. У 2017 році 
вітчизняні оборонні підприємства 
виготовили і передали ЗСУ понад 
2000 одиниць озброєння. Серед 
найновіших розробок – РСЗВ 
«Вільха», ОТРК «Сапсан», ПТРК 
«Стугна-П».

Сьогодні на озброєнні україн-
ської армії достатньо різноманіт-
ної бронетехніки як зарубіжного, 
так і вітчизняного виробництва. 
Це і БМД-2 «Будка», і БТР-3Е, 
і БТР-80, і БТР-4Е «Буцефал», 
і ББМ «Дозор-Б», і американ-
ський HMMWV, також відомий 
як «Хамві».

Важливо, що цього року Укра-
їна отримала збройну допомогу 
від США, зокрема, протитанкові 
комплекси «Джавелін», а також 
патрульні катери «Айленд». Екс-
перти зауважують, що надання 
американської летальної зброї 
свідчить про потужну підтримку 
країни на міжнародній арені.

«Ставлюся до «Джавелінів» як 
до дійсно позитивного політично-
го кроку, котрий є сигналом для 
всіх країн, а не лише для Росії, про 
те, що США надають великого зна-
чення розвитку обороноспромож-
ності України й допомагатимуть 
їй у цьому», – зауважує військовий 
експерт Сергій Згурець.

Стандарти НАТО
21 червня цього року Верховна 

Рада ухвалила президентський 
законопроект «Про національну 
безпеку України», який визначає 
розвиток ключових безпекових на-
прямків та стратегії розвитку укра-
їнського оборонно-промислового 
комплексу. Як стверджують автори, 
основна мета цього закону – набли-
зити Україну до стандартів Пів-
нічноатлантичного альянсу. Закон 
впорядкував структуру Міноборо-
ни за зразком НАТО, перетворив-
ши міністра оборони на політичну 
фігуру, а бойові питання – передав 
Генеральному штабу.

На практиці українська армія 
також наближується до НАТО. 
Власне, наші військові тренуються 
із солдатами іноземних країн, бе-
руть участь у великих міжнарод-
них навчаннях, наприклад, Rapid 
Trident. За стандартами НАТО вже 
підготовлено 1400 інструкторів.

За словами міністра оборони 
Степана Полторака, реформуван-
ня армії за зразком НАТО має за-
вершитись до 2020 року.

Військові експерти зауважу-
ють, що розбудова армії – процес 
довготривалий і навіть п’яти ро-
ків недостатньо, аби здійснити всі 
необхідні зміни. Водночас кожна 
деталь: сучасне озброєння, нові 
стандарти та покращені умови для 
військової служби – наближають 
Збройні сили до нової якості.

Центр громадського  
моніторингу та контролю

Від зарплат до стандартів НАТО.  
5 змін у Збройних силах України
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автомобільний завод	(Закарпаття)	запрошує	опе-
раторів	виробничої	лінії	з	навчанням,	наданням	житла.	
ЗП	8000	-	12000грн.	0677477060

• АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
ГРАФИК РАБОТЫ ГИБКИЙ. 0677964046,422251

•	Адміністратор-прибиральниця в	хостел	м.Київ.	
Г/р	вахтовий,	без	шз,	бажано	жінка,	володіння	ПК.	
Обов	язки:	підтримка	порядку	і	правил	у	гуртожитку,	
заселення,	прибирання,	контроль.	Зп	2000	грн/тижд	
або	8000	грн/міс+проживання.	0663664336,0637940200

•	Будівельники різних	спеціальностей	на	будівництво	
котеджів,	різноробочі,	охоронники,	м.Київ	та	Київська	
обл.,	вахта,	житло,	з/п	висока,	гідна.	0967954963

•	Будівельники у	м.Київ:	різнороб.,	бетонярі,	зварники,	
мулярі,	фасадники,	штукатури,	малярі,	облицювал.,	
покрівельники,	плиточники,	охорон.,	електрики,	житло,	
вахта,	харчув.,	з/п	9000-25000грн.	0671888494

ВАНТАЖНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГА-
ЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯ-
ТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА 
ОБЛ. Г/Р- 7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД 
СТ.М.СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИ-
ШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	з	навчанням:	робочі,	
маляр	по	металу,	вантажник,	слюсар-рем,	слюсар-
склад,	контролер	ОТК,	диспетчер	цеху,	водій	навантаж,	
зав.склада	(плазма).	Надаємо	житло.	0504927524

•	Виробнику с/г	техніки,	Одеса:	оператор	верстатів	
з	ЧПУ,	газорізчик,	стропальник,	токар,	плазморізчик,	
наждачник,	дробометчик,	формувальник,	плавильники	
піскоструйники,	інші.	Навчаємо.	ЗП	висока.	Житло.	
0504927524

ВОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ». ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 
0675488050

ВОДИТЕЛИ(КАТ.В) И ОДНОВРЕМЕННО МОНТАЖНИКА 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ. ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 0675488050

ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ. КАТЕГОРИЯ С1Е С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ЖИТОМИРУ, УКРАИНЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ. 0675488050

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. НОРМИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. ОФИЦИ-
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 0675488050

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ. ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ВІД 12 000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. СОЦ.ПАКЕТ. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 
0982597062

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА 
ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. 
0634615340

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЙ С, Е НА МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ ТА ПО УКРАЇНІ. 0673326330,(095)8742170

ВОДІЙ КАТ Е (НА ЗЕРНОВОЗ) ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЯ СХ 
ПРОДУКЦІЇ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ВАХТОВИЙ МЕ-
ТОД РОБОТИ (НЕ СЕЗОН). ЗП ВІД 18 000 ГРН+ПРЕМІЇ. 
0679947963ОЛЕГ,0676795159ОЛЕГ

•	Высокооплачиваемая работа	в	Польше,	Чехии,	
Израиле	для	всех.	Такого	еще	не	было:	Оформление	
и	проезд	за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	
0685859090

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ОБОВ`ЯЗКИ: ВЕДЕННЯ БУХ. 
ОБЛІКУ ПО ТОВ, ФОП. ВИМОГИ: ЗНАННЯ 1С БУХГАЛТЕ-
РІЯ 7 ТА 8 ВЕРСИИИ, EXSEL, МЕДОК, КЛІЄНТ-БАНК ТА 
ІН. ПОЧАТ. ЗП 8000 ГРН. ОСТАТОЧНА ПІСЛЯ ВИПРОБУВ. 
ТЕРМІНУ. 0674128497

ГРУЗЧИК. НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРП-
ЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. 0675488050

• ДВІРНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАВКОЛО 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ. ГРАФІК РОБОТИ ПОЗМІННИЙ, 
Є ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ ТА ВІДПОЧИНКУ. 
ОФІЦ. ОФОРМЛЕННЯ, СОЦ. ПАКЕТ. ЗАРПЛАТА 3750 ГРН. 
0674128497

•	Двірники, прибиральниці,	оператори	підлогомийної	
машини	на	роботу	в	м.	Київ.	Висока	заробітна	плата.	
Надаємо	житло.	0673417292,0673417323

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИ-
ВЕТСТВУЕТСЯ. 0987815888
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В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

ОФІЦ, ЛЕГ. РОБ. В АВСТРІЇ, ШВЕЦІЇ, НОРВЕГІЇ, НІ-
ДЕРЛАНДАХ ДЛЯ БУДІВ., ВОДІЇВ, ДОГЛЯДАЛЬ-
НИЦЬ, ОБВАЛЮВ. М`ЯСА, РІЗНОРОБ.; НАЯВНІСТЬ 
РУМУН., УГОРСЬК. АБО ІН. ЄВРОПАСП., WWW.
POLWORK.COM; E-MAIL: POLWORK.UK@ONET.EU 
(068)4642810,+48796414510(ВАЙБЕР)

•	Офіц.робота в	Європі	для	фахівців	і	різноробів.	
(Чехія,	Польща,	Латвія,	ОАЕ,	Литва,	Фінляндія,	інші).	
Житло	б/к.	З/П	17000-72000	грн.	Оформ.	віз.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15,	www.befind.com.ua,	0979391431,
0662731011,0800212324

•	Офіційна робота	в	Польщі,Литві,Естонії.26-45тис.грн.	
Житло(безкошт).Від	3міс.	Л.МСПУ-АВ585193-25.07.12.	
optimuswork.com.ua	0504363636

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

•	Охоронник- 8400	грн.	за	місяць.	Вахтовий	метод	
роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.	До-
відки	за	0730230982

ОХОРОННИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО СПІВПРАЦІ В 
ОХОРОННУ КОМПАНІЮ ДОБЕРМАН. ВАХТА. ЖИТЛО 
+ ФОРМА НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М. КИЇВ. ВЧАСНА 
ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛАТА ВІД 350 ГРН/ДОБА. 
0995131422

• ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ГРАФІК РО-
БОТИ ВАХТОВИЙ: 7/7 АБО 15/15. ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ВІД 4500ГРН. ТЕЛЕФОНУВАТИ З 9:00 ДО 18:00. 
0675248532ВАДИММИХАЙЛОВИЧ

ОХОРОННИКИ ПОТРІБНІ ОХОРОННІЙ ФІРМІ НА ВАХТУ. 
ВАХТА 20/10 АБО 30/15. ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ 
БЕЗКОШТОВНО. 0674206449,0952858119

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД 
РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВ-
КА 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, 
ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИ-
МОК! (095)(097)(093)2261010

ОХОРОНЦІ ДЛЯ РОБОТИ ВАХТОВИМ МЕТОДОМ, 15/15. 
ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ 
НА ОБ`ЄКТІ. ЗП ВІД 5500. (БЕЗКОШТОВНО З БУДЬ-
ЯКОГО ОПЕРАТОРА). 0800 30 30 21

•	Охоронці запрошуються	у	фірму,	по	області,	вах-
товий	метод,	офіційне	оформлення	за	домовленістю.	
Харчування,	проживання,	,доставка	на	пост	за	рахунок	
фірми,	з/п	-	440	грн./доба.	0679521591

•	Збиральники піддонів	з	д/р	на	деревообробне	під-
приємство	(Київська	обл.,	Вишгородський	р-н,	с.	Катю-
жанка).	З/п	від	12000	грн	(від	виробітку).	Іногороднім	
надаємо	житло.	Можливо	вахта.	0674443630

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ В ПОЛЬЩІ. 
ДОПОМОГА В ОФОРМЛЕННІ ДОКУМЕНТІВ, ЗАПРО-
ШЕННЯ, КАРТИ ПОБУТУ. PANKIV1990@UKR.NET   
0958577536,0987370576.

•	Київській охоронній	фірмі	потрібні	охоронці	,	жін-
ки	та	чоловіки.Вахта	15/15,	21/7.Соц.пакет,зарплата	
своєчасно,безкоштовне	проживання.	0971733982

КУХАРІ НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- 
М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄ-
МО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА ВІД СТ.М. СВЯ-
ТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	щотижня.	
Графік	роботи	обговорюється	індивідуально.	Іного-
роднім	надається	житло.	0635191236

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ 
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

МИЙНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ НА ХАРЧОВЕ ВИ-
РОБНИЦТВО. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

•	Монтаж ПВХ-мембрани.	Від	90	грн/год.,	від	24000	
грн/міс.,	можна	без	досвіду	роботи.	Офіційне	працев-
лаштування	в	українську	фірму.	Графік	6/1	по	12	год.	
Відрядження.	0971161515

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	різноробочі,	
водії-оператори	буровоі	установки,	водій	самоскида,	
екскаваторник,	прораб,	кошторисник.	Компанія	надасть	
житло	при	необхід.	Робота	в	м.Києві.	0973297339

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

ОФИЦИАНТ В АРТ ПАБ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРА-
ФИК-3/3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРО-
ЦЕНТ. 0675488050

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	
Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000грн.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011
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•	Пакувальники продукції,	ЗП	від	8000	грн.	Оброблю-
вачі	риби,	ЗП	від	10000	грн.потрібні	рибопереробному	
під-ву	(Київська	обл.)	Безкоштовне	житло	та	обіди.	
0978101848,0509531032

ПОВАР (ХОЛОДНИЙ\ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС) В РЕСТОРАН 
ПІД КИЄВОМ З ПРОЖИВАННЯМ. ГРАФІК ІНДИВІДУ-
АЛЬНО. З\П 700 ГРН./ЗМІНА. 0503309915

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	ви-
робництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	по-
лублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	(067)5669709

ПОМІЧНИК КОМІРНИКА НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФА-
БРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 7/7. 
ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ПО НАРІЗЦІ ФІЛЕЙНОГО М`ЯСА. 
В МІСЯЦЬ ВІД 22000-26000 ГРН./НЕТТО. ПРОЖИВАННЯ 
БЕЗКОШТОВНЕ. RU/UA/ТЕЛ/VIBER: +380959153428(ЯРЕ-
МА)

ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ: БУДІВЕЛЬНИКИ З ДОСВІДОМ; РОБО-
ЧІ НА ВИРОБНИЦТВО; ОБРОБНИКИ РИБИ (КОНСЕРВИ, 
ЗБЕРІГАННЯ). УКИЄВІ:ТЕЛ.:0443347583

•	Працівники на	прополку,	посадку	рослин,	земляні	
роботи.	Жінки,	чоловіки.	Приватний	розплідник	у	Київ-
ській	області.	Надаємо	житло.	0674458987,0503105337

•	Прибиральниці, оператори	підлогомийних	машин,	
двірники/паркувальники	візків.	Зарплата	9000	грн.	Ро-
бота	в	м.	Київ.	Компенсація	проїзду,	допомогаємо	з	
житлом.	0971697985,0664512520

•	Продається 1-	поверх.	буд.	в	с.	Сподахи	площею	
–	48,6	кв.	м.	У	дворі	колодязь,	дворівневий	гараж,	
кам`яний	сарай,	підвал.	Опалюється	газом	та	піччю.	
Земля	–	68	соток.	Повний	пакет	документів.	Ціна	160000	
грн.,	торг.	0675837443

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	расклейщики	
объявлений.	Свободный	график.	Оплата	ежедневная.	
0506917120,	0636917120,0676917120

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum.	
Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum.	
Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

РІЗАЛЬНИКИ М‘ЯСОПРОДУКТІВ НА ВИРОБНИЦТВО 
НАПІВФАБРИКАТІВ. МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
Г/Р- 7/7. ДОПОМАГАЄМО З ЖИТЛОМ, НАДАЄМО ПІЛЬ-
ГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗВОЗКА 
ВІД СТ.М. СВЯТОШИНО, АКАДЕММІСТЕЧКО ТА З М. 
ВИШНЕВОГО. 0674343698,0674343683

•	Різноробочі на	ферму.	Проживання	та	харчування.	
Оплата	проїзду.	Гідна	зарплата.	Львівська	область.	
0972758396

РОБОТА В ПОЛЬЩІ ДЛЯ ВОДІЇВ КАТ. В, ДОСТ. ВАН-
ТАЖІВ У НІМЕЧЧИНУ, БЕЛЬГІЮ, ГОЛЛАНДІЮ, АВ-
СТРІЮ, ІТАЛІЮ, З/П ВІД 1700У.О./МІС., ГР.: 3/1 АБО 
6/2 ТИЖНІ; WWW.POLWORK.COM; E-MAIL: POLWORK.
UK@ONET.EU; SKYPE: POLWORK.PERSONNEL. 
0684642810,+48796414510(ВАЙБЕР)

• РОБОТА В УГОРЩИНІ!!! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТ-
НИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРА-
ТОРІВ. 0951131214,ОЛЕКСАНДР.ЛІЦЕНЗІЯ:№987ВІД07.

•	Робота.Офіційно: Польща,	Чехія.	Будівництво,	про-
мисловість,	водії,	готелі,	ресторани,	догляд,	фабрики.	
Візи.Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	0508316355

СЛЮСАРІ В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ В М. КИЇВ (РЕ-
МОНТ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ВЛАСНОГО АВТОПАРКУ.). Г/Р - 6-ТИ ДЕНКА, У СЕРЕД-
НЬОМУ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 20000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ 
ЖИТЛО. 0672465446,0637549111

•	Спільно польсько-україн.	агенція.	Візи	на	Поль-
щу,	Чехію,	Естонію.	Робота	-	Польща,	Чехія,	Німеч-
чина,	Швеція,	Естонія,	Словакія.	Візи	США,	Канада,	
Англія.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	0674550664,	
0996348031,0632154039

•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	матер.	в	про-
понує	роботу	для	різноробочих.	Вітаються	навички	
роботи	з	бетоном	Обов`язки:	замішування	бетону,	
склад-ня	продукції.	з/п-15000	грн.	Житло	надається	
0662552413	Микола

•	Трактористи, вальники,	пилорамники,	механіки,	
звар-ки	в	Житом.обл.	на	лісозаготівлю,	з/п	висока.	
0968919614.

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "АВТОСОЮЗ" М. БРОВА-
РИ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ КАТ. D НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
(МАРШРУТ "БРОВАРИ-КИЇВ"). ЛІЖКО-МІСЦЕ НАДА-
ЄТЬСЯ. 0672321854,(04594)51190

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КАТЕ-
ГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІШУВА/
МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! 
СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА РОБОТА 0954044923

•	Фасувальники, пакувальники,	різноробочі,	водії	
навантажувача,	оператори	сушки	піску,	водії	вант.	
автомобілів,	комірник,	електрик	на	вир.	будсумішей	в	
Києві.	ЗП	від	10500	грн.	Забезп.	житлом.	0730569259

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОНТАЖНИКИ, 
ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. 
ВАХТА 15/15. 0635831415,0442878713
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. буд. з господарськими буд., заг.пл. 88,1 кв. м, за адресою: Житомирська 

обл., м. Малин, вул. Стуса В., 28. Дата торгів: 05.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №306609 (уцінено лот № 299592);

2. Земел. діл. К/№1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206.  Дата торгів: 05.11.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №306629 (уцінено лот № 299589);

3. Земел. діл. К/№1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 05.11.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №306627 (уцінено лот № 299588);

4. Одноповерховий житл. буд. заг.пл. 55.8 м.кв. та земел. діл. пл. 0.25 га, 
К/№1825087400:06:002:0003, за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, 
с. Осички, вул. Миру, 19. Дата торгів: 05.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №306721.

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

Розсадник пропонує саджанці

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли

"Саджанці Житомирщини"
Вадим
В’ячеславович

Cаджанці яблунь, груш, слив, абрикос, персиків, аличі гібридної, кизила та фундука. 
Також є саджанці смородини, порічки, агрусу, малини та ожини.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта. 

районованих та морозостійких плодових дерев

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в передмісті 
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АН-
ДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.МАЛАЯ ПЯТИГОРКА, УЛ.ШКОЛЬНАЯ. 
ЦЕНА 423 729 ГРН. 0504122263

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	центру;	по-
руч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	0673911769

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

2.16. Здам в оренду 
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ 
ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

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

3. АВТО 
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	По-
товщ.	метал,	німецькі	з/ч.	Гарантія	5р.Завод-виробник.	
0671181888,0503098085

3.2. Автомобілі. Продам 

•	 3ПТС-12, 2ПТС-5,	2ПТС-4,	ЗИЛ,	причепи	самоскидні,	
нові	борти	і	шини.	0506146423,0963507337

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

•	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.

•	Продам. Трактор	МТЗ-892	2009р.,	у	хорошому	стані.	
0985169673

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-3,6(5,4),	Great	
Plains-2000.	Культиватор	КРН-5,6.Діскова	борона	АГ-
2,1-3,1.	(067)7801439

•	Трактор Джон	Дір-7720,	2005р.,	200к.с,	комбайн	Джон	
Дір-1052;	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	преси;	об-
приск.причіпні	21м,	навісні	15-18м;	жатка	кукурудзи	
4-8-рядна,	розкидач	міндобрива	1000кг,	навісний	гли-
бинний	розпушувач	3м.	(097)3850784,(097)5847243

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	стані	(мож-
ливо,	нерозмитнені),	до	2017р.	0988605070.

•	Викуп авто	дорого,	в	робочому	стані,	можливо,	не-
робочі.	0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-
ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРО-
БЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

КУПЛЮ АВТО БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ В БУДЬ-ЯКОМУ 
СТАНІ – ЦІЛІ, НЕСПРАВНІ, ПІСЛЯ ДТП. САМОВИВІЗ. 
0674267828,0939499776

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, 
ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, 
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИД-
КО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯ-
КОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158
585,(067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	комбай-
ни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	
техніка,	доставка.	0966809590;0989744418

•	САК (зварювальний	пересувний	апарат),	дизель	Д-144	
(Т-40)	-	2	одиниці.	0960795238,0990585081

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-3,6(5,4),	Great	
Plains-2000.	Культиватор	КРН-5,6.Діскова	борона	АГ-
2,1-3,1.	0677801439

•	Токарне, фрезерне	оснащення,	верстати,	лещата,	
патрони,	фрези,	свердла,	різці.	Фото:	оlegsustrikoff@
gmail.com,	0968709687

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. (097)1521331; 0932613742;0977266640

3.8. Автозапчастини. Куплю 

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ ЛЬВІВ. ПОРІЗКА, ПО-
МОЛ І АНАЛІЗ. ОЦІНЮЄМО ШВИДКО І ДОРОГО. САЙТ: 
WWW.AVTOKATALIZATOR.COM.UA. 0985599922(ВАЙ-
БЕР),0673230202

3.11. Паливно-мастильні 
матеріали. Продам 

•	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

•	Продам дизельне	паливо.	0997322951

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА 
А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	ви-
робництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	
полублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	для	цехів,	
вир-ва,	сушильних	камер,	теплиць,	пташників,	складів,	
магазинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	
Потрібні	дилери,	представники.	0666008784,0680450764

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	(зварюван-
ня,	заточка,	розводка).	Якість	гарантуємо.	0962461677

4.10. Електромонтажні роботи. 
Послуги 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.38. Монтаж систем газо-, водо-, 
теплопостачання. 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА 
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИ-
ВІЛЬНОГО ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

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

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРА-
ЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 0664133079,0970683443
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ТОВ «Кар’єр «Дідковичі», код ЄДРПОУ 
38781199 інформує про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

ТОВ «Кар’єр «Дідковичі» зареєстроване 
за адресою: 11520, Житомирська обл., Корос-
тенський район, с. Дідковичі, вул. Лозниця 1, 
контактний телефон +380674103577. Директор 
Коновалов А. А.

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи.

Планована діяльність передбачає продо-
вження розробки Дідковицького родовища 
гранітів в Коростенському районі Житомир-
ської області з подальшою рекультивацією 
порушених гірничими роботами земель.

Згідно протоколу ДКЗ України від 
27.01.2017 р. № 3809 станом на 01.01.2017 р. за-
тверджено балансові запаси основної корисної 
копалини загальнодержавного значення – не-
змінені граніти Дідковицького родовища 
у кількості 2363 тис. м3, придатних для ви-
робництва блоків (ГОСТ 9479–84) і виготовлен-
ня з них плит облицювальних, відповідно до 
вимог (ГОСТ 9480–77) та супутньої корисної 
копалини на щебінь і бут у кількості 108 тис. 
м3. Середній вихід блоків з гірничої маси 
складає 18,67%.

На видобування гранітів на Дідковиць-
кому родовищі ТОВ «Кар’єр «Дідковичі» має 
Спеціальний дозвіл на користування над-
рами № 2295 від 25.10.2000 р. терміном дії до 
20.10.2037 р., виданий Державною службою 
геології та надр України на площу 10,5 га та 
Акт гірничого відводу № 3350 від 12.06.2018 р. 
на площу 11,18 га терміном дії до 20.10.2037 р.

Основною корисною копалиною Дідко-
вицького родовища є нижньопротерозойські 
незмінені граніти коростенського інтру-
зивного комплексу середньою потужністю 
41,0 м. Скельні розкривні породи на родовищі 
представлені порушеними вивітрюванням 
гранітами і віднесені до спільно залягаючої 
корисної копалини. Пухкі розкривні породи 
представлені грунтово-рослинним шаром, 
пісками і корою вивітрювання (жорствою).

Технічна альтернатива 1:
Приймається транспортна система роз-

робки родовища відкритим способом з па-
ралельним переміщенням фронту робіт 
і зовнішнім відвалоутворенням. Розробка 
пухких розкривних порід та навантаження 
в автотранспорт БелАЗ – 7522 здійснюється 
екскаватором Hitachi ZX330LC.

Відокремлення монолітів від масиву до-
сягається шляхом утворення відрізних щілин 
по торцях монолітів алмазно-канатною маши-
ною GRAND-FIL SUPER в поєднанні з само-
хідною буровою установкою Commando-120. 
Перевезення блоків на склад та відходів від 
видобування блоків здійснюється колісним на-
вантажувачем Volvo L220D та автосамоскидом 
БелАЗ – 7522 у відвал тимчасово невикорис-
таної мінеральної сировини. Для виконання 
допоміжних робіт використовується наван-
тажувач Volvo L220 D.

Технічна альтернатива 2: 
Система розробки з використанням бу-

ро-вибухових робіт не розглядається, оскіль-
ки метою розробки родовища є отримання 
блочного каменю, а вибухові методи розробки 
призводять до збільшення тріщинуватості 
і зменшують вихід блочної продукції.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Дідковицьке родовища гранітів розташо-

ване на відстані 1,0 км на південний захід від 
с. Дідковичі за межами населених пунктів на 
землях запасу Дідковицької сільської ради 
Коростенського району Житомирської області.

Щодо територіальної альтернативи 2: 
Обмеження не розглядаються у зв’язку з тим, 
що територіально Дідковицьке родовища гра-

нітів розташоване в межах ліцензійної ділянки, 
наданої ТОВ «Кар’єр «Дідковичі» і має геогра-
фічну прив’язку до ділянки надр, затверджені 
запаси та гірничий відвід.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище позитив-
ний. Найбільш важливим із соціально-еконо-
мічних факторів є забезпечення ТОВ «Кар’єр 
«Дідковичі» сировиною, збереження робочих 
місць та можливість поповнення державного 
і місцевого бюджетів.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Площа ліцензійної ділянки (корисної копа-
лини) – 10,5 га. Площа гірничого відводу врахо-
вуючи розбортовку по розкривних породах – 
11,18 га. Забезпеченість запасами підприємства 
складає 90 років. Режим роботи кар’єру по 
видобутку – 260 днів на рік при п’ятиденному 
робочому тижні в одну 8-мигодинну робочу 
зміну. Середньорічна виробнича потужність 
видобутку незмінених гранітів 26,4 тис.м3, роз-
кривних порід 6, 84 тис. м3.

Обводнення кар’єру буде відбуватись за 
рахунок підземних вод і атмосферних опадів. 
Приплив води в діючий кар’єр складає 321 м /
добу. Для очищення кар’єрних вод споруджено 
ставок-відстійник. Після очищення вода ски-
дається в р. Лозниця.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1: екологічні 
та інші обмеження планованої діяльності вста-
новлюються згідно Законодавства України з до-
триманням нормативів гранично-допустимих 
рівнів екологічного навантаження на природне 
середовище, санітарних нормативів, охорони 
праці, пожежної безпеки, радіаційного контр-
олю, поводження з відходами тощо.

Кар’єр Дідковицького родовища гранітів 
у відповідності до ДСП № 173–96, відноситься 
до ІІ класу підприємств з виробництва буді-
вельної промисловості. Санітарно-захисна 
зона кар'єру складає 500,0 м. Кар′єр, як гірнича 
виробка, відноситься до класу наслідків СС-3.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

Щодо технічної альтернативи 1:
При розробці родовища враховувати:
– зняття розкривних порід (ГРШ) та скла-

дування їх у відвал з подальшим використан-
ням для рекультивації;

– захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія схилів, під-
топлення тощо);

– прокладка під’їзних шляхів та запобі-
гання пилоутворення на них; встановлення 
попереджувальних, захисних та огороджу-
вальних конструкцій;

– здійснення геолого-маркшейдерського 
контролю за правильністю ведення гірничих 
робіт.

Щодо територіальної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженерно-геоло-

гічні, гідрологічні, екологічні та інші вишуку-
вання виконуватимуться у необхідному обсязі 
згідно чинного законодавства в межах існуючої 
ліцензійної ділянки ТОВ «Кар’єр «Дідковичі».

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

Щодо технічної та територіальної 
альтернативи 1:

Можливі впливи планованої діяльності 
з експлуатації родовища на довкілля включає:

Клімат і мікроклімат: впливу не очікується.
Геологічне середовище: Порушення земної 

поверхні на S= 11,18 га на глибину до 41,0 м. 
Вироблений простір кар’єру можливо вико-
ристовувати під водойму технічного або ре-
креаційного призначення, виположені відкоси 
кар’єру засіваються різнотрав’ям.

Водне середовище: Вплив на поверхневі 

та підземні води в районі розробки Дідко-
вицького родовища гранітів. Скид очищених 
кар’єрних вод в малу р. Лозниця. Прибережно-
захисна смуга 25 м витримується.

Повітряне середовище: Викиди забруд-
нюючих речовин при проведенні розванта-
жувально-навантажувальних робіт, двигунів 
автотранспортних засобів, гірничо-видобув-
ного устаткування та організації відвалів. 
В атмосферне повітря здійснюються викиди 
шкідливих речовин та парникових газів. Кон-
центрації забруднюючих речовин в повітрі на 
межі санітарно-захисної зони і на межі най-
ближчої до родовища житлової забудови не 
повинні перевищувати рівнів ГДК.

Шумове середовище: незначне шумове 
навантаження, пов’язане з роботою гірничо-
транспортних засобів та ремонтних робіт, яке не 
повинне перевищувати нормативних показників.

Грунти: зняття ГРШ з площі земельної 
ділянки, відведеної під розробку кар’єру та 
складування його у тимчасовий відвал з по-
дальшою технічною та біологічною рекульти-
вацією; за межами виділеної ділянки вплив на 
ґрунти відсутній.

Рослинний і тваринний світ: тимчасове 
збіднення флори і фауни. Природно-запо-
відний фонд та перспективні для заповіда-
ння території відсутні у районі планованої 
діяльності.

Техногенне середовище: утворення відходів 
та їх утилізація.

9. Належність планованої діяльності 
до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля: Планована діяльність 
належить до другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно із ч. 3 ст. п. 3 ст. 3 Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII 
від 29 травня 2017 року (видобувна промисло-
вість: видобування корисних копалин).

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля

Підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з ОВД відповідно до ст. 6 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
29 травня 2017 року, а саме: геологічне серед-
овище; природне середовище; поверхневі та 
підземні води, грунти, ландшафт, рослинний 
та тваринний світ, соціальне та техногенне 
середовище. Будуть враховані зауваження та 
пропозиції, які надійдуть в результаті громад-
ських обговорень. Передбачені заходи, спрямо-
вані на запобігання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного негативного 
впливу на довкілля, у тому числі (за можли-
вості) компенсаційних заходів.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості.

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкілля 
і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля 
згідно Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту 
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім підпунктом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, вказаного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обгрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу планованої діяльності на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіцій-
ного оприлюднення цього повідомлення на 
веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на 
довкілля громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розміщені 
у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що подають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або обгрун-
товано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Виконання вимог Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» ТОВ «Кар’єр «Дід-
ковичі» при розробці Дідковицького родовища 
гранітів.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до Управління екології та природ-
них ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, що розташоване за адресою: 
10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, тел./
факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.
zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

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

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 ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, 
ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• ДОПОМАГАЄМО З ВИГОТОВЛ. ЗАПРОШЕНЬ ВІД ПЕРЕ-
ВІР. ПОЛЬС. І ЧЕСЬКИХ РОБОТОД. ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВІЗИ, 
ТАКОЖ НАДАЄМО БЕЗКОШТ. ВАКАНСІЇ ЗА КОРДОНОМ 
ПО БЕЗВІЗУ. ЦІНА ЗАПРОШЕННЯ НА 180 ДН. 1400 ГРН.
(ТЕРМІНОВЕ 1960ГРН), ВОЄВОДСЬКЕ 8120ГРН.(ТЕРМІ-
НОВЕ 10640ГРН) 0500263389

•	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 дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	картини	худ.
Марко	Гейко	та	ін.	проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	
намисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	намисто,	книги	
видані	до	1917р,	коньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	
Гарантую	порядність,	справедливу	оцінку.	0503466068

•	Міжнародні пасажирські	перевезення:	з	АС	м.Рівне	
-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	-	06.10,	з	АС	м.Варшава	-	08.20,	
з	АС	м.Люблін	-	11.40.	;	сайти:	www.zubustik.com.ua;	
www.busfor.ua.	(099)2861600,(063)8967762,(067)9112004

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

Дахові вікна та драбини на горище
м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)

Тел.: (068) 957-54-04;  (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

розрахунок, заміри, продаж

Металочерепиця
Металевий

сайдинг

Водозбіжні

системи
Металопрофіль

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	так-

же	 другую	 филателистическую	 продук-

цию.	 Куплю	монеты	 и	 бумажные	деньги.	

0637610940,0506389475

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	поршень,	кіль-
ця,	вкладиші,	вали,	р/к	двигунів,	КПП,	мостів.	Шир.
асорт.	оригинал.з/ч	КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ГАЗ.	
Інтернет-маг.	www.aktiv-agro.com.ua.	Ціни	дог.	Доставка.	
0675702202,0507190074

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	виробництва	
кованих	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	лавок.	
Ковані	лавки,	столи,	гойдалки.	(097)3588260,decorzabor.
prom.ua

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостійких	ківі,	інжиру,	хур-
ми.	Саджанці	черенковані,	вирощені	в	контейнерах.	
0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТ-
МАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старов.	ікони,	картини	худ.Марко	
Гейко	та	ін.	проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	намис-
то(250-1500	грн/1	гр),	коралове	намисто,	книги	видані	
до	1917р,	коньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	Гаран.	
порядність,	справед.	оцінку.	0503466068
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Термін «тату» походить від 
таїтянського слова «тата», що 
в перекладі означає «малюнок». 
Поняття ввійшло в науковий обіг 
завдяки відомому британському 
мореплавцю Джеймсу Куку.

• Найдавнішими татуювання-
ми вважаються ті, які були вияв-
лені на тілі Сімілаунської людини 
(людини Еці). Мумія була знайде-
на у 1991 р. в Тирольських Альпах. 
Їй близько 5,3 тисячі років.

• Багато американських вій-
ськових моряків наносять собі на 
тіло зображення черепахи, яке 
позначає, що власник татуювання 
перетнув екватор.

• Християнська церква цілком 
терпимо ставиться до татуювань. 
У XVI–XIX ст. священики-місіоне-
ри навіть самі наколювали хрести 
на тілі новонавернених тубільців. 
В даний час діє близько 100 офі-
ційних християнських організа-
цій татуювальників, де віруючі 
можуть нанести на своє тіло ци-
тати з Святого Письма, портрети 
святих, розп'яття і багато іншого. 
Цікаво, що таке татуювання мож-
на навіть освятити!

• Том Леппард, що проживає 
на шотландському острові Скай, 
покрив своє тіло татуюваннями 
на 99,3%. Його натільні малюнки є 

імітацією розмальовки леопарда. 
Простір між пальцями і внутріш-
ня частина вушних раковин – єди-
ні місця на тілі Леппарда, вільні 
від татуювань.

• Найбільш татуйованою 
жінкою в світі вважається ка-
надська стриптизерка Крістін 
Колорфул, 95% тіла якої покрито 
малюнками.

• Найдорожче татуювання 
у світі – це малюнок, виконаний 
з 612 п'ятикаратних діамантів 
фірми Shimansky Ideal Cut. Таке 
тату обійшлося своєму носієві 
в 924 000 доларів.

Гороскоп на тиждень 10 - 16 жовтня

ОВЕН
Не уск ла д нюйте 

своє життя. Можливо, 
варто поговорити з тим, 

кому ви довіряєте.
ТЕЛЕЦЬ
Проявляйте більше 

активності та ініціати-
ви на роботі. Забудьте 

про те, що таке лінощі та вто-
ма, працюйте стільки, скільки 
зможете. 

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня вас 

очікують сприятливі 
зміни. Контакти й зу-

стрічі в ці дні заберуть багато 
часу, але принесуть дохід у май-
бутньому. 

РАК
Сприятливий тиж-

день. Гарного настрою 
вистачить і на вас самих, і на 
ваших друзів.

ЛЕВ
Н е  т у р б у й т е с я 

з  приводу дрібних 
конфліктів і затримок, чітко 
плануйте свій час. Із будь-якої 
ситуації зможете взяти щось 
корисне для себе. 

ДІВА
Стануть у пригоді 

швидкість прийняття 
рішень, внутрішній спокій і ви-
тривалість. Чим більше попра-
цюєте, тим більше одержите.

ТЕРЕЗИ
Будете цього тижня 

незамінною людиною в 
буквальному сенсі цього слова. 
Зосередьтеся на реалізації мети, 
до якої завжди прагнули. 

СКОРПІОН
Н а  в а с  ч е к а є 

кар'єрний успіх і до-
датковий прибуток. Бережіть 
енергію, врівноважте думки, на-
стрій та емоційний стан. 

СТРІЛЕЦЬ
Сприятливий час 

для дій, спрямованих 
на зміцнення репутації та по-
ваги у суспільстві, зверніть увагу 
на професійний ріст. 

КОЗЕРІГ
Ви рухаєтеся вгору, 

але, можливо, це від-
бувається занадто швидко, не 
встигаєте все добре проаналі-
зувати та обміркувати. 

ВОДОЛІЙ
Спокійно сприй-

майте інформацію не 
зовсім приємного змісту. Не 
тисніть на оточуючих своїм 
авторитетом, не ображайтесь.

РИБИ
Розраховувати дове-

деться тільки на власні 
сили, адже можете трохи роз-
чаруватися в близьких друзях-
колегах та їхній щирості.

Цікаві факти про татуювання

10
жовтня
середа

11
жовтня
четвер

12
жовтня

п’ятниця

13
жовтня
субота

14
жовтня
неділя

15
жовтня

понеділок

16
жовтня
вівторок

+ 6°
+ 15°

+ 8°
+ 18°

+ 10°
+ 17°

+ 7°
+ 17°

+ 6°
+ 16°

+ 7°
+ 17°

+ 8°
 + 16 °

752 752 755 755 752 752 750
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Веном
Жанр: бойовик, фантастика
Людей дуже часто тягне до чогось незви-

чайного та незрозумілого. Ось так і репор-
тер Едді Брок – як тільки на землі з'явився 
незрозумілий симбіот, його потягнуло до 
цієї невивченої субстанції. Хлопця просто 
завжди цікавить те, що заборонено владою. 
І вона змінила чоловіка до невпізнання - 
тепер у ньому живе зла сутність, яка хоче 
вбивати. Його звуть Веном. Одна корпорація 
використовує інші частини симбіота для 
того, щоб створювати суперлюдей. Особис-
тість Едді Брока роздвоїлась кардинально, 
але сила Венома має і плюси. Тільки ось 
впоратися з монстром дуже складно.  

Скажене весілля 
Жанр: комедія
Голова районного клубу культури Василь 

Середюк бажав завжди тільки найкращою 
життя своїй доньці Каті. Ну і ще метою но-
мер один для нього є змагання із сусідом 
Тарасом. Тому його Катюша навчається в 
одному з найкращих закладів Європи – у 
Сорбонні. І ось зовсім недавно донечка 
прислала батькам щасливу звістку – вона 
збирається заміж за французького карді-
охірурга Франсуа. Цей крок для Василя як 
бальзам на душу – це величезна можли-
вість знищити свого суперника Тараса. 
Радість змінилася на печаль, коли батько 
дізнався, що Франсуа – афрофранцуз...

Велика котяча втеча
Жанр: мультфильм, сімейний
Пухляш - найзвичайнісінький кіт. Він обо-

жнює цілими днями нічого не робити. Так би і 
провів усе життя. Їсти, спати й іноді пересува-
тися будинком. Тільки ось його син Шустрик 
абсолютно не такий. Його рудий хвостик за-
вжди мчить назустріч пригодам. Кошеня мріє 
про подорожі, про польоти. Шустрик хоче від-
правитися в неймовірну Долину Рожевих Снів 
– місце дивовижної краси. Для цього малюк 
сконструював справжній літальний апарат – і 
відправився у шлях. Але Пухляш не може 
дозволити синові одному гуляти небезпечним 
містом. Разом із сусідом хвилястим папугою 
він відправиться рятувати Шустрика. 

Будинок 
з годинником у стінах

Жанр: сімейний, фентезі
Десятирічний хлопчик Льюїс Барнавельт 

завжди вважав себе звичайною дитиною. 
Правду кажучи, так і було, поки він після 
втрати батьків не приїхав жити в Мічиган 
до свого трохи дивного дядька Джона-
тана. Чоловік разом зі своєю сусідкою 
місіс Зіммерман живуть у дуже старому 
таємничому будинку, де є повно годинни-
ків. Дядько Джонатан відкриє хлопчикові 
справжній світ магії. Неймовірні монстри, 
живі картини та багато чудес – ось що 
стане буденністю для Льюїса.

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«SHOW MUST GO ON»
5.10

Початок о 19:00

«Стрибаюча принцеса»
6.10

Початок об 11:00 та 13:00

«Івасик і Змія»
7.10

Початок об 12:00 та 14:00

Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту
Житомирської обласної державної адміністрації

Житомирська федерація бодібілдингу та фітнесу
Відкритий чемпіонат Житомирської

області з бодібілдингу,
менс фізик та фітнес-бікіні

201813 жовтня 
  вул. Театральна, 7

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


