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все, що потрібно знати

Бюджет участі: що приховують  
від житомирян
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Алла Герман

У п'ятницю, 14 ве-
ресня, у Свято-Ми-
хайлівському кафе-
дральному соборі 
м. Житомира вшану-
вали память тих, хто 
загинув в результаті 
своєї професійної ді-
яльності.

За словами служителя Свя-
то-Михайлівського кафедраль-
ного собору отця Валерія Кор-
зуна, люди, які виконують свій 
обов'язок, освітлюючи наше 
життя, керуючись своєю совістю, 
називаються журналістами.

«Ще їх називають совістю 
нашого часу, або служителями 
слова. Попри все наша влада го-
ворила, що свобода слова у нас 
буде і журналісти будуть захи-
щені. Але, на жаль, ми бачимо 
і побиття журналістів, погрози 
в їх сторону та, на жаль, смерть. 
Це приклад таких гучних справ, 
як Георгія Гонгадзе, Павла Ше-
ремета. Це справи, які досі 
не розкриті. Тому, як йдеться 
у Євангелії, одні йдуть у життя, 

а інші на смерть. Ті, хто творив 
добро, – у воскресіння життя, ті, 
хто говорив та захищав правду, 
бо правда угодна Богу, ті йдуть 
у вокресіння життя. Сьогодні ми 
з тремтінням серця і душі поми-
наємо тих людей, які не бояли-
ся погроз, залякувань, побиття, 
а все-таки освітлювали правдиво 
всі події, що відбуваються в на-
шому житті», – сказав протоієрей 
Валерій Корзун.

Також протоієрей Свято-Ми-
хайлівського кафедрального со-
бору додав, що на жаль, за статис-
тикою, у світі 2 журналіста гинуть 
за тиждень.

«Це велика кількість, якщо 
брати за рік. І це знають усі жур-

налісти, але не бояться правдиво 
висвітлювати свої твори, своє ба-
чення, що відбувається в нашому 
житті. Ми, християни, повинні 
пам'ятати тих людей, які відда-
вали своє життя за правду, щоб 
ми знали правду, що відбувається 
у світі та у нашій державі», – наго-
лосив отець Валерій Корзун.

Нагадаємо, щороку в третю 
п'ятницю вересня в Україні відзна-
чається День пам'яті українських 
журналістів. День встановлений 
у 2007-му році з ініціативи На-
ціональної спілки журналістів 
України. Його мета – вшанування 
пам'яті всіх журналістів, які заги-
нули, виконуючи свої професійні 
обов'язки.

Анастасія Ліберман

Саме з подорожі 
містом з повним купе 
казкових героїв старту-
вала презентація дитя-
чого ювілейного 75-го 
театрального сезону.

15 вересня, у суботу, в Жито-
мирському академічному україн-
ському музично-драматичному теа-
трі імені Івана Кочерги розпочався 
дитячий сезон. У день відкриття 
казкового театрального туру ма-
леньким житомирянам показали 
«Алісу в країні чудес». Режисер 
вистави Петро Авраменко теж по 
місту в образі Капелющника подо-
рожував казковим ретро-трамваєм.

«Це буде відкриття дитячого 
театрального сезону. Ми запрошу-
ємо усіх житомирян відвідати наш 
театр. Малята, приходьте разом 
з батьками, дідусями, бабусями і по-
риньте у світ казки разом з нами», – 
запрошував Петро Авраменко.

Анонсували у трамвайчику й 
дитячу виставу за казкою «Муха-
Цокотуха», режисером якої є Ірина 
Антонюк.

«Це моя перша вистава в ролі 
режисера. Казці вже більше 6 років, 
і вона з великим успіхом продовжує 
жити в нашому театрі», – говорить 
Ірина Антонюк.

«Прошу вас, усі приходьте, я вас 
чаєм пригощу. Наша Муха-Цокоту-
ха – іменинниця», – запрошували 

герої казки.
Художний керівник тетару На-

талія Тимошкіна додала: «Муха-
Цокотуха» – дуже легка вистава, 
у жанрі фестивалю. Але паралель-
но – це дуже важка казка, тому що 
вона, окрім того, що емоційна, ще 
й насичена хореографією».

Вже взимку у Житомирському 
музично-драматичному театрі імені 
Івана Кочерги презентують нову 
казку, проте яку саме, поки що ре-
жисер Петро Авраменко залишає 
в секреті.

«Зараз ми готуємо нову казку, 
назву якої залишаємо у величез-
ному секреті, адже кожна казка 
має бути цікавою, секретною та 
магічною, тому усіх запрошуємо 
на Новий рік познайомитись з но-
вою виставою», – розповів Петро 
Авраменко.

Протягом усієї казкової по-
дорожі лунали сміх, радість та 
захоплення. Житомиряни із задо-
воленням спостерігали за рухом 
ретро-трамваю по місту, хтось фо-
тографував, хтось плескав у долоні, 
а дехто просто весело та радісно 
посміхався героям.

«Ми з малечею завжди відвід-
уємо нові вистави. Мій син Єгор 
найбільше полюбляє казку «Троє 
поросят». Тому цьогоріч не будемо 
зраджувати традиціям і обов̀язково 
відвідаємо виставу», – розповіла жи-
томирянка Оксана Чупрій.

Нагадаємо, нещодавно почесне 
звання «Заслужений артист Укра-
їни» отримали провідна актриса 
Марина Демб та актор, режисер 
театру Петро Авраменко.

У Житомирі провели 
панахиду за журналістами, 
які віддали своє життя 
служінню правді

У Житомирі з 12 ве-
ресня підвищилися та-
рифи на водопостачан-
ня і водовідведення.

Відповідне рішення, прийняте 
4 вересня на засіданні Національ-
ної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, опубліко-
ване на сайті Комісії.

Згідно постанови, внесено 
зміни до постанови НКРЕКП від 
16 червня 2016 року № 1141 щодо 
встановлення тарифів на центра-
лізоване водопостачання та водо-
відведення на 2018 рік та внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 
26 листопада 2015 року № 2868 

щодо встановлення тарифів на 
централізоване постачання холод-
ної води, водовідведення (з вико-
ристанням внутрішньобудинкових 
систем) на 2018 рік.

КП "Житомирводоканал" 
оприлюднило тарифи з ПДВ:

• централізоване водопоста-
чання – 7,680 грн/м³,

• централізоване водовідве-
дення – 8,688 грн/м³,

• послуги з централізованого 
постачання холодної води (з вико-
ристанням внутрішньобудинкових 
систем) – 7,992 грн/м³,

• послуги з централізованого 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) – 
9,048 грн/м³.

Нагадаємо, зупинка водопос-
тачання, яка була спрямована на 

заміну запірної арматури велико-
го та малого діаметрів, відбулася 
14 вересня з 23-ї години, а вже 
зранку 16-го вересня у кранах 
житомирян була вода.

Зросли тарифи  
на водопостачання  
та водовідведення

У казковому ретро-
трамваї актори 
театру ім. Кочерги 
презентували 
житомирянам 
новий дитячий 
театральний сезон
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Кожен другий житель 
Житомирщини вже підпи-
сав декларацію з сімейним 
лікарем.

Якщо ви ще не підписали деклара-
цію – долучайтеся. В Україні триває ме-
дична реформа, яка цьогоріч в першу 
чергу стосується медзакладів первинної 
ланки – поліклінік. Переваги отримують 
як пацієнти, так і лікарі. Кожен другий 
житель області вже підписав декларацію 
з сімейним лікарем.

На Житомирщині з Національною служ-
бою охорони здоров’я заключили договори 
61 медичний заклад та підписали декларації 
829 лікарів. Станом на 18 вересня 2018 року 
вже 636 445 жителів Житомирщини обрали 
свого лікаря (51,8% від населення регіону). За 
інформацією управління охорони здоров’я 
ОДА, у 16 адміністративних одиницях об-
ласті підписали декларації з терапевтами та 
педіатрами понад 50% пацієнтів.

Усі укладені декларації діють безстро-
ково, а процедура підписання – є безко-
штовною.

Пацієнт сам обирає собі лікаря
Кожен може обрати собі того лі-

каря, якому довіряє своє здоров’я та 

здоров’я своїх дітей. Відтепер пацієнт 
необмежений лише можливостями сво-
го дільничного лікаря в поліклініці за 
місцем проживання, і незобов’язаний 
відвідувати лише цього лікаря, незалеж-
но від його професійних чи людських 
якостей. Завдяки реформі отримує пра-
во вільного вибору. З обраним лікарем 
пацієнт підписує договір щодо надання 
медичних послуг.

Пацієнт не прив’язаний до 
медзакладу за місцем проживання

До того ж повністю скасовується 
прив’язка до географічного місця про-
живання. Тобто дільничних лікарів вже 
не буде, а їхнє місце посідають сімейні 
спеціалісти. Таким чином вся родина 
може обслуговуватися одним медичним 
працівником, не потрібно дорослим хо-
дити до одного фахівця, а дітей водити 
до іншого.

Пацієнт отримує пакет медпослуг, 
які 100% є безкоштовними

Пацієнт отримує фінансові гарантії, 
що надані йому медичні послуги будуть 
повністю оплачені державою. Закон га-
рантує повну оплату державою екстре-
ної, первинної та паліативної допомоги. 
В оплачену державою послугу входять: 
консультації лікаря (необмежена кількість 
разів), профілактичні огляди, базові ана-
лізи, рецепти на доступні ліки, довідки 
та листи непрацездатності.

Завжди буде на 100% оплачене веден-
ня вагітності, пологи та лікування дітей. 
Цього вимагають міжнародні Конвенції 
про права дитини та про захист материн-
ства, ратифіковані Україною. До обов’язків 
сімейного лікаря також входять вакцина-
ція, профілактичні огляди, візити додому 
(за рішенням лікаря).

Понад 636 тис. жителів 
області мають свого лікаря
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Тарифи знову зростуть  
З наближенням опалювального 

сезону нас знову очікує збільшення 
тарифів. У першу чергу, це буде сто-
суватися цін на газ та електроенер-
гію. Як наслідок – зросте вартість 
опалення та водопостачання, яке 
у Житомирі з 12 вересня вже зросло 
на 11%. Після збільшення вартості 
комуналки нас очікує чергове здо-
рожчання споживчих товарів, адже 
збільшення комуналки впливає на 
вартість оренди, яка зі свого боку 
впливає на цінники у магазинах. 
Беручи до уваги те, що кандидати 
в президенти вже розпочали свої 
кампанії (у нашій державі під час 
усіх виборів ціни зростають, а курс 
гривні падає), можна спрогнозува-
ти, що в зиму ми будемо входити 
ще з більшими цінами та значно 
меншими реальними доходами 
і рівнем життя.

Влада дуже часто розповідає 
про реформи, збільшення бюдже-
тів і зарплат, інвестиції тощо, але, 
якщо розібратися, усе виглядає  
не зовсім так.

Бюджети (особливо місцеві) дій-
сно стали більшими, але це сталося 
не через те, що відбулися рефор-
ми, прийшли інвестори, прибутки 
зросли. Все це стало можливим за 
рахунок пересічних громадян. Саме 
через збільшення тарифів і реаліза-
цію таких схем, як наприклад «Ро-
тердам+», коли українське вугілля 
продається за ціною вугілля на сві-
товому ринку + вартість доставки 
в Україну з Ротердаму.

За даними Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), в Україні серед країн Європи 
найвищий рівень витрат на оплату 
комунальних послуг відносно рівня 
доходів. Витрати українців на опла-
ту ЖКГ наближаються до 40%, що 
в 1,6 раза вище від середньоєвро-
пейського показника.

Після змін в отриманні субсидії 
значна частина сімей не отримають 
субсидії – і весь тягар високих тари-
фів впаде на плечі та кишені значної 
кількості сімей.

Якщо останнє подорожчання 
комуналки більше всього било по 
кишеням людей із мінімальним до-
статком, то наразі це будуть відчувати 
усі. Збільшення у платіжках зменшить 
кількість грошей у людей, вони бу-
дуть менше купувати товарів та по-
слуг. Як наслідок – грошей в еконо-
міці буде ще менше. Не варто також 
думати, що після виборів з'явиться 
месія та усе змінить. Однак після ви-
борів є усі шанси та сподівання змі-
нити принципи взаємодії між владою 
та людьми. Щоб влада нарешті була 
чесною, а люди жили гідно.

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

Житомиряни  
не дають ГЕС депутата 
Мелашенка знищувати 
екосистему на річці Тетерів

Алла Герман

Житомирські 
активісти та рибал-
ки продовжують 
боротися з тими, 
хто забруднює річку 
Тетерів.

У вівторок, 11 вересня, на по-
зачергове засідання сесії Жито-
мирської міської ради прийшли 
кілька десятків людей. Активісти 
вимагають від влади рішучих дій 
стосовно діяльності ГЕС, адже 
переконані: приватна гідроелек-
тростанція в районі підвісного 
мосту знищує екосистему на 
річці Тетерів.

«Я звертаюся до вас стосовно 
гідроелектростанції, яка знахо-
диться на Жуйка. В минулому 
році електростанцією було 
зроблено понаднормовий скид, 
знизився рівень води, і загинуло 
багато риби. В цьому році ми 
зверталися до представників 
гідроелектростанції і просили, 
щоб вони поставили загороджу-
вальні конструкції, аби риба, яка 
йде на нерест, не потрапляла 
під динамо-машину. Але цього 
зроблено не було. Більше того, 
зараз сам механізм електроге-
нератора, з нього тече мастило 
і йде забруднення річки. Коли 
наші представники виїжджали 
на об'єкт, то з них зробили про-
сто дурнів. І я так розумію, що 
власники ГЕС плювали на грома-
ду та міську владу. Вони зацікав-

лені лише в своїх надприбутках. 
Раніше вони нам обіцяли, що 
зариблять річку Тетерів та понов-
лять втрати, які нанесли своєю 
діяльністю. Наразі результату 
немає», – сказав активіст Сергій 
Ткачук.

Аби знайти шляхи вирішен-
ня проблеми, яка склалася на-
вколо приватного підприємства, 
активісти з депутатами вже на-
ступного дня зібралися у кабі-
неті заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради Сергія Кондратюка. 
Без суперечок, звичайно, не обі-
йшлося, втім, певних висновків 
присутні все-таки дійшли.

У коментарі журналістам за-
ступник міського голови Сергій 
Кондратюк розповів, що вимоги 
громади влада чітко почула й го-
това до радикальних дій у разі їх 
невиконання.

«Завтра я доповідаю комі-
сії з житлово-комунального 
господарства вимоги нашої 
громадськості, яку я особисто 

підтримую. Тому завтра буде 
звернення на фірму, яка обслу-
говує «Житомиркомунсервіс», 
і наші вимоги будуть передані. 
Термін виконання вимог, які ми 
зазначили для орендаря, – до 
1 жовтня. В ншому випадку ми 
будемо вимушені розглядати 
питання про розірвання дого-
вірних відносин з цим підпри-
ємством», – повідомив Сергій 
Кондратюк.

На запитання стосовно 
планів міської влади стосовно 
капітального ремонту дамби за-
ступник мера поінформував, що 
над цим вже працюють.

«У нас вже йде переговорний 
процес, і наразі розробляється 
договір співпраці між міською 
радою та «Житомиркомунсервіс» 
з приводу інвестування в капі-
тальний ремонт дамби», – зазна-
чив посадовець.

У коментарі «20 хвилин» 
заступник начальника КП «Ін-
спекція з благоустрою м. Жи-
томира» з питань екології та 
природокористування Тетяна 
Степаницька розповіла, що осно-
вна рекомендація депутатської 
комісії орендарю – запуск риби 
до водосховища.

«Ми внесли в протокол тер-
мін, до якого повинні виконати 
рекомендації. Також визначили 
види, розміри риби (до 300 г) та 
місце їх запуску», – сказала Тетя-
ня Василівна.

Слід зазначити, за словами 
активістів, власник гідроелек-
тростанції повинен запустити 
риби на суму не менше 100 тисяч 
гривень.
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У Житомирі 
продовжили 
конкурс на кращу 
ідею пам’ятника 
воїнам АТО 

Аліна Бойко

Днями було опри-
люднено екскізні 
пропозиції першого 
етапу Всеукраїнсько-
го конкурсу на краще 
скульптурне рішення 
пам’ятнику загиблим 
героям АТО.

Про це на своїй сторінці у соц-
мережі повідомив головний архі-

тектор міста Юрій Безбородов.
«По першому етапу оголоше-

ного всеукраїнського конкурсу на 
кращий пам'ятник воїнам АТО м. 
Житомира надійшло три ескізні 
пропозиції, які журі буде роздив-
лятись завтра, а ви – вже сьогодні. 
Висловлюйтесь, цікава ваша дум-
ка», – написав Безбородов.

Житомирянам жодна з трьох 
оприлюднених скульптурних 
ідей не сподобалась, містяни 
відкрито критикували подані 
конкурсні роботи під дописом 
головного ахітектора:

«На жаль, жоден варіант не 
передає тих емоцій, що мають 

бути – гордість і шана хлопцям, 
які загинули в бою, біль і розпач 
матері, дружини, доньки і сина, 
які втратили свого героя, і також 
вдячність тим, хто і нині воює і за-
хищає нас і нашу Батьківщину», – 
пише житомирянка Тетяна.

«Жоден з трьох я не бачу в Жи-
томирі. Вибирати краще з гіршо-
го – неправильно. Варіантів має 
бути на порядок більше. Конкурс 
по пам'ятникам героям Небесної 
Сотні був абсолютно іншого, 
якісного рівня. Я пам'ятаю безліч 
цікавих ідей. Зараз їх немає», – ко-
ментує Ольга Юрик.

«Таке враження, що авторам 

по 80 років. Всім трьом. Принай-
мні в душі. Бо роботи з 80-х. При-
тому до кожної я можу одразу ска-
зати, де вкрали ідею. Ну в другому 
ідеї просто немає. Просто треба 
визнати, що немає жодного нор-
мального варіанту», – обурюється 
Олександра Сладкова.

Вже наступного дня головний 
архітектор міста Житомира Юрій 
Безбородов оголосив рішення 
журі – продовжити термін пер-
шого етапу конкурсу. Опублікував 
цю інформацію пан Юрій на своїй 
сторінці у Фейсбук.

«Ну що ж, з огляду на важ-
ливість питання встановлення 
пам’ятника воїнам АТО, високі ви-
моги до його виразності та комплек-
сне бачення разом з існуючим ме-
моріалом, журі прийняло рішення 
подовжити терміни першого етапу 
конкурсу. Додатково буде надана 
офіційна інформація по термінам, 
уточнення по локації та по обсягу 
надаваємих матеріалів. Сподіваюсь, 
це рішення надасть змогу подати 
свої пропозиції тим митцям, хто хо-
тів, але не встиг відреагувати», – на-
писав архітектор Юрій Безбородов.

Нагадаємо, під час обговорень 
у Житомирській міськраді, на які 
були запрошені учасники АТО, 
військовослужбовці ЗСУ, роди-
ни загиблих героїв та волонтери, 
ухвалили встановити пам’ятник 
українським воїнам, які загинули 
у зоні АТО на сході України, по-
близу монументу Слави.
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ДТП з АТОвцями: усе, що потрібно знати

АТ «Кварцсамоцвіти» не отримало 
спеціальний дозвіл на користування надрами

Ольга Сідлецька

Держава зроби-
ла легше АТОвцям, 
скасувавши для 
них оформлення 
обов̀ язкового страхо-
вого полісу на авто-
мобіль, але разом 
з тим ускладнила 
життя інших водіїв, 
які потрапляють 
разом з ними в ДТП.

До редакції газети «20 хви-
лин» звернувся житомирянин 
Володимир, який розповів, що 
став учасником ДТП, винуват-
цем якої був АТОвець. Чоловік, 
окрім того, що витратив значну 
кількість часу на збір необхідних 
документів, довго не міг отрима-
ти страхові виплати.

Журналісти «20 хвилин» 
з̀ ясували, що потрібно знати про 
ДТП, одним з учасників якої є 
учасник бойових бій.

Статус учасника бойових дій 
(УБД) станом на 28 лютого 2018 
року отримали понад 328 тисяч 
осіб, які брали участь у Анти-
терористичній операції на сході 
України. Про це йдеться у інфор-
мації Державної служби у спра-
вах ветеранів війни та учасників 
АТО. Тож шанс стати учасником 
ДТП з АТОвцем, погодьтеся, не 
такий і маленький.

«Учасники бойових д ій, 
неваж ливо яких (Операці ї 

об`єднаних сил, Чечні, Афганіс-
тану і т. д.), звільнені від купівлі 
полісу обов̀ язкового страхуван-
ня ОСАГО. Це згідно із законом 
України № 1961. За учасників 
бойових дій сплачує все Мото-
рне (транспортне) страхове бюро 
України (МТСБУ). Але тільки за 
власників авто. Якщо ж автомо-
біль не належить учаснику бойо-
вих дій, а, наприклад, на ньому 
їздять за довіреністю, у такому 
випадку у разі ДТП водій отри-
має відмову від МТСБУ», – розпо-
відає брокер страхових компаній 
Світлана Жаворонкова.

Як зауважила пані Світла-
на, під час ДТП за АТОвця, як 
і інших учасників бойових дій, 
сплачує Моторне (транспорт-
не) страхове бюро України, 
але за певних умов. По-перше, 
обов̀ язковий виклик поліції. По-
друге, оформлення спеціального 
європротоколу. По-третє, АТО-
вець має лише 3 дні для того, 
щоб зателефонувати на «гарячу 
лінію» МТСБУ і повідомити про 
ДТП, що сталася.

Якщо за кермом автомобіля, 
власником якого є АТОвець, пе-
ребувала, наприклад, його дру-
жина і стала винуватицею ДТП, 
то у такому випадку МТСБУ 
відмовить. Потерпіла сторона 
подає на суд, який зобов̀ язує її 
сплатити нанесені збитки.

Патрульним ДТП за участю 
АТОвців ніяких незручностей 
не доставляють.

«Якщо відбулася дорожньо-
транспортна пригода, де однією 
зі сторін є АТОвець (учасник 
Операції об`єднаних сил), які, 
відповідно до закону, звільня-
ються від обов̀ язкового цивіль-

ного страхування, обов̀ язковою 
умовою є те, що вони повинні 
пред̀ явити поліцейському або 
завірену належним чином копію 
того, що вони є учасниками Опе-
рації об`єднаних сил, або безпо-
середньо посвідчення учасника 
бойових дій, які засвідчують, що 
дійсно є такі пільги», – розповів 
речник патрульної поліції Жи-
томирської області Ігор Іванюк.

Якщо ж таких документів 
немає, однак людина ствер-
джує, що є учасником ООС, 
патрульні поліцейські згідно 
із законодавством змушені на 
такого громадянина оформити 
постанову за статтею 126 «Ке-
рування транспортним засобом 
особою, яка не має відповідних 
документів на право керування 
таким транспортним засобом 
або не пред’явила їх для пере-
вірки» Кодексу України про адмі-

ністративні порушення і скласти 
протокол про дорожньо-тран-
спортну пригоду.

«У випадку відсутності по-
свідчення учасника АТО, а від-
повідно і страхового полісу, водій 
отримує постанову на 425 грн», – 
повідомив Ігор Іванюк.

Брокер страхових компаній 
Світлана Жаворонкова наголо-
шує, що для того, щоб не отри-
мати відмову у виплаті, потрібно 
вірно заповнити протокол. «Фак-
тично ніхто з водіїв, оформлюючи 
автоцивілку, не звертає увагу на 
протокол і не цікавиться, на що 
звернути увагу, а там же потрібно 
скласти схему ДТП. А ці помилки 
потім вилазять. Незнання закону 
не звільняє від відповідальності», – 
зауважує Світлана Жаворонкова.

Ми поцікавилися, куди далі 
прямують документи, які офор-
мили поліцейські на місці ДТП. 

«Оформлені патрульними до-
кументи передаються до відді-
лу адміністративної практики 
управління патрульної поліції, 
де працівники формують справу 
і передають її до суду відповідно 
до місця, де відбулося вчинення 
правопорушення», – розповів 
речник патрульної поліції Жи-
томирської області Ігор Іванюк.

Суд, як відомо, через ряд об-
ставин теж може затягнутися на 
місяці. Але і після прийняття 
рішення не все так просто. У Мо-
торному (транспортному) стра-
ховому бюро України вимагають 
значний перелік документів для 
врегулювання питання з випла-
тою. Строки розгляду по справі 
можуть затягуватися і через те, 
що МТСБУ має право направ-
ляти запити щодо отримання 
додаткових відомостей, тобто 
кількість необхідних довідок 
може суттєво зрости.

«Прийняття МТСБУ рішення 
про здійснення регламентної ви-
плати або вмотивоване рішення 
про відмову у здійсненні регла-
ментної виплати приймається 
не пізніш як через 90 днів з дня 
отримання заяви про страхове 
відшкодування, за умови на-
явності зазначених вище до-
кументів», – повідомляється на 
офіційному сайті МТСБУ.

�� Довідково
Європротокол – спеціальний 

бланк повідомлення про на-
стання дорожньо-транспортної 
пригоди, який заповнюється во-
діями-учасниками ДТП на місці 
аварії, потім надається страхо-
вику та стає підставою для ви-
плати страхового відшкодування 
потерпілим.

Анастасія Ліберман

Дане питання 
розглядали на сесії 
Житомирської об-
ласної ради.

Спец дозві л  пере дбачав 
корист у ванн я надрами АТ 
«Кварцсамоцвіти», геологічне 
вивчення, у тому числі дослід-
но-промислової розробки Пів-
денної та Центральної частини 
Вишняківської і Дворищенської 
ділянок Волинського родови-
ща п’єзокварцу, кварцу, берилу 
та топазу загальною площею 
1359 га. Родовища знаходяться 
у Хорошівському районі. Перед 
голосуванням голова обласної 
ради Володимир Ширма зазна-

чив, що профільна комісія не 
погодила надання дозволу на 
користування надрами.

«Дане питання розглядалось 
на нашій профільній комісії, 
вона його не погодила, тому 
в проекті рішення вказано – не 
погоджувати», – зауважив Воло-
димир Ширма.

Представник вищезгаданого 
підприємства повідомила, що 
якщо говорити про спецдозвіл, 
то мова йде тільки про розши-
рення виробництва, а саме під-
приємство працюватиме в тому 
самому режимі.

«Зараз на пі дприємстві 
працює 74 особи, в четвертому 
кварталі 2018 року плануємо 
збільшити кількість працівни-
ків на 20–30%. Зараз зарплата на 
підприємстві більше 5 тис. грн, 
до кінця року ми плануємо 
підвищити зарплату до 10 тис. 

гривень. Найближчим часом 
також п лан уємо за лу чити 
50 млн грн інвестицій. Минуло-
річ ми залучили більше 70 млн 
вітчизняних та іноземних вкла-
день», – зазначив представник 
підприємства.

Голова обласної організації 
ВО «Батьківщина» Анжеліка Ла-
бунська звинуватила БПП у бло-
куванні видачі спецдозволу 
через політичні мотиви. «Ке-
рівник Хорошівської ОТГ не є 
членом партії БПП, цей факт 
пов’язаний з відмовою у видачі 
спеціального дозволу», – додала 
Анжеліка Лабунська.

В результаті за те, щоб від-
мовити в наданні спеціального 
дозволу, проголосували 33 де-
путати з 62 присутніх. Варто 
додати, що «Кварцсамоцвіти» 
як підприємство зареєстровано 
на Кіпрі.
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БЮДЖЕТ УЧАСТІ:  
що приховують від житомирян

Микола Корзун

На фоні теперіш-
ніх проблем Жи-
томира, де жителі 
міста висловлюють 
найбільше нарі-
кань на водопос-
тачання та якість 
води у квартирах 
житомирян, питан-
ня про так званий 
бюджет участі ви-
глядає не стільки, 
як проблема, а як 
незрозуміла для 
громади міста гра.

Хоча багато хто чув про 
об’єкти, проекти яких запро-
понували самі житомиряни, 
але реальної користі для себе 
житомиряни так і не відчули. 
Сьогодні Житомир перебуває 
в очікуванні нового «виборчого 
буму», оскільки із початку жов-
тня стартує процес голосування 
за нові ідеї, за нові проекти, які 
запропонували для реалізації 
самі житомиряни. Три роки по-
спіль у жовтні Житомир стає 
містом невеличкої, але поміт-
ної, часом – навіть потужної 
десятиденної лихоманки, коли 
людям пропонують обрати 
кращий проект для свого дво-
ру, свого мікрорайону чи для 
своєї вулиці. Варто сказати, що 
громадяни дружно, іноді – із 
помітним запалом все ж таки 
цікавляться проектами, які мо-
жуть бути реалізовані за допо-
могою бюджету участі.

Ідея бюджету участі є пра-
вильною, привабливою і щоро-
ку збурює увагу десятків тисяч 
житомирян. Воно й справді 
виглядає дуже демократично, 
коли не чиновники, не депу-
тати, які представляють в очах 
народу владу, а саме рядові, пе-
ресічні громадяни визначають 
важливість чи першочерговість 
того чи іншого об’єкта, який 
треба побудувати у тому чи ін-
шому куточку міської терито-
рії. Та й кошти, які виділяються 
для реалізації проектів бюдже-
ту участі, є суто дріб’язковими 
у порівнянні із загальним об-
сягом міського бюджету. Якщо 
точніше – це 2–3% від бюджету 
розвитку міста Житомира, який 
щороку ухвалюють депутати 
Житомирської міської ради. 

Здавалося б, для того, щоб не 
виникало жодних питань щодо 
потрібності самого процесу 
бюджету участі, влада міста 
мала б забезпечити їх стовід-
соткову реалізацію. Тобто якщо 
восени 2017-го року житоми-
ряни у ході палких дискусій, 
у ході очевидних пристрастей, 
коли справа доходила навіть 
до певних порушень у самому 
процесі голосування, але ВСЕ 
Ж ТАКИ обрали 13 найкра-
щих проектів, які треба було 
реалізувати у життя упродовж 
2018-го року, то це означало б, 
що усі 13 об’єктів бюджету 
участі-2018 мали б бути вже 
реалізовані. Або реалізація 
(побудова) таких об’єктів 
мала бути хоча б розпоча-
та. Але насправді цього не 
сталося. Станом на середину 
вересня 2018-го року житоми-
ряни не бачать реальних кроків 
на шляху реалізації об’єктів 
(чи проектів), які були визна-
чені у результаті минулорічного 
голосування. Із цього приво-
ду, щоправда, декілька разів 
висловлювалися чиновники 
міської ради, які брали собі 
у підмогу громадських акти-
вістів. Зокрема, секретар Жи-
томирської міськради Наталія 
Чиж декілька разів публічно 
висловлювалась щодо проце-
су реалізації об’єктів бюджету 
участі-2018. Весною 2018-го На-
талія Михайлівна казала, що 
всі об’єкти перебувають на ета-
пі виконання проектувальних 
робіт та складання необхідних 
кошторисів. Здавалося б, про-
йде якихось два-три місяці, 
і проекти будуть готові, а тоді 
вже закипить робота на місце-
вості. Проте вже й літо минуло, 
а робота не кипить. Щоправда, 
провісники у процесі реалізації 

об’єктів бюджету участі-2018 
вже є. Біля міського колегіуму, 
наприклад, завезено чимало 
будівельних матеріалів, а при-
шкільний стадіон у серпні-ве-
ресні 2018-го тут перетворився 
у великий будівельний майдан-
чик. Ще один проект, згідно 
з яким у Житомирі мають бути 
встановлені електронні табло 
для інформаційного сервісу 
пасажирів громадського тран-
спорту, також про себе заявив 
появою «першого екземпляру» 
на одній із вулиць міста. Що-
правда, тут же житомиряни 
починають розуміти, що не все, 
за що проголосовано у жовтні 
2017-го року як за необхідність 
і крайню потребу для жителів 
міста, насправді таким виявля-
ється насправді. Але тут нічого 
не поробиш: народ вирішив, го-
лосування визначило найкращі 
проекти, а тому завдання ви-
конавчої влади – виконати намі-
чене за будь-яких умов. Проте, 
як у нас часто буває, намічене, 
ухвалене з якихось причин ніяк 
не хоче втілюватися у життя. 
Причому настільки не хоче, 
що закрадається сумнів – а чи 
потрібен у Житомирі взагалі 
той процес бюджету участі? 
Чи не є це звичайною грою, 
можливо, технологією маніпу-
ляції громадською думкою, яка 
має доводити житомирянам, 
що влада звикла рахуватися із 
пропозиціями житомирян? На-
справді, варто простежити 
за тим, як важко просува-
ється у Житомирі процес 
втілення у життя проектів 
бюджету участі. Адже депута-
ти Житомирської міської ради, 
враховуючи досвід 2016 і 2017 
років, ще у листопаді-грудні 
2017-го року виділили кошти 
на виготовлення проектно-ко-

шторисної документації для 
реалізації проектів бюджету 
участі-2018. Реально вже у лю-
тому – квітні 2018-го проектно-
кошторисна документація та 
відповідні технічні експертизи 
мали бути проведені і готовими 
для передачі будівельникам-ви-
конавцям. Проте влітку 2018-го 
більшість проектів готовою для 
практичного втілення не була. 
І сьогодні незрозуміло, чи го-
тові проекти хоча б, як кажуть, 
на папері. Хоча і нами згадана 
секретар Житомирської місь-
кої ради Наталія Чиж, а потім 
вже і сам мер Житомира Сер-
гій Сухомлин у серпні 2018-го 
року зауважили про те, що 
проекти бюджету участі-2018 
до к інця нинішнього року 
будуть реалізовані у повному 
обсязі. Так воно буде чи ні, по-
бачимо, хоча сумніви у тому, 
що слова міського керівництва 
будуть втілені у спортивні май-
данчики, парки, фонтани і тим 
самим бюджет участі-2018 буде 
виконаний, сьогодні є у вели-
кої частини житомирян, які 
торік взяли участь у «великій 
грі» і досі сподіваються на те, 
що обіцяне буде реалізова-
не у житті громади. Загалом 
це – дуже важливий фактор, 
оскільки чимало житомирян, 
яких сьогодні знову агітують 
«піти, визначитись та проголо-
сувати» за проекти бюджету 
участі-2019, можуть поставити 
цілком резонне запитання: 
«А для чого? А навіщо голо-
сувати за те, що не може бути 
реалізоване?»

Все це виглядає не просто, 
як окремо взяті чи незначні не-
доліки, а засвідчує про глибоку 
кризу у міському господарстві. 
Зокрема, у спроможності влади 
втілювати найелементарніші 
пропозиції житомирян. Ви-
явилося, що в обласному 
центрі не вистачає (або ж 
і немає зовсім) проектантів, 
які змогли б за два-три мі-
сяці виготовити проектно-
кошторисну документацію 
для облаштування більш-
менш сучасного дитячого 
парку. Далі – ще гірше. Ви-
являється у Житомирі від-
сутні й надійні виконавці-
підрядники, які змогли б 
виконати роботи на загалом 
нескладних об’єктах того ж 
таки бюджету участі. І тут 
влада міста мала б вже дав-
но зробити певні висновки. 
Або ж шукати та залучати до 
виконання робіт у Житомирі 
фірми, установи та організації 
з інших міст та регіонів України 
(чи навіть із-за кордону), або ж 

взагалі відмовитися із відомих 
причин від проведення кон-
курсу на визначення кращих 
пропозицій-проектів бюджету 
участі, а потім вже не морочи-
ти голову, як кажуть, ні собі, 
ні людям. І казати про все це 
треба чесно, відкрито і вчасно. 
Адже зрозуміло, чому підряд-
ників сьогодні не вистачає. 
Так само відомою є причина 
низької кваліфікації виконавців 
будівельно-монтажних робіт. То 
чому про це не сказати прямо, 
відверто, а значить – чесно? Тим 
паче, що проблема стосується 
не лише об’єктів того ж таки 
бюджету участі. Точно така ж 
ситуація була і залишається 
стосовно виконання робіт на 
важливих соціальних об’єктах 
міста, де будівельники хронічно 
не встигають, не дотримують 
слова, а іноді й зовсім зника-
ють. Влада Житомира очевидно 
виявилася неготовою до такої 
ситуації, адже замість того, 
щоб вживати дієвих заходів, 
у мерії зволікають із рішу-
чими та ефективними діями, 
сподіваючись на одвічне «якось 
воно буде». Житомиряни вже 
звикли до цього, оскільки не 
лише місцева, але й центральна 
влада діє здебільшого саме так: 
щось говорить, але життя від 
того лише погіршується.

Ну а щодо процесу голосу-
вання за нові проекти бюдже-
ту участі-2019, яке у Житомирі 
розпочнеться вже із 1 жовтня 
2018 року, то воно все ж таки 
буде здаватис я елементом 
трохи дивакуватої гри. Коли 
людям кажуть і переконують 
у тому, що вони долучені до чо-
гось важливого, але насправді 
це не так. По-перше, така гра 
для житомирського бюджету 
не є дешевою, бо, як не крути, 
а півтора десятка мільйонів 
гривень на черговий бюджет 
участі треба буде передбачати. 
А по-друге, житомирянам кра-
ще було б не «запудрювати» очі 
всілякими бюджетами участі, 
а чітко та зрозуміло доповісти, 
із яким бюджетом місто виру-
шає у складний і, очевидно, бу-
ремний 2019-й рік. Це завдання 
традиційно відкладається на 
новорічно-різдвяну пору, коли 
ухвалюються місцеві бюджети, 
але громада Житомира в силу 
багатьох причин також тра-
диційно не знає, не розуміє, 
а тому й не слідкує за тим, 
скільки коштів має міський 
бюджет, а також не знає, не 
розуміє, куди й для чого вони 
витрачаються. І ніякий бюджет 
участі такої ситуації на краще 
не виправить.
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Подія трапилась 
увечері 15 вересня у м. 
Малині. Нетверезий 
місцевий житель агре-
сивно відреагував на 
зауваження випадко-
вих перехожих і ки-
нувся на них з ножем.

Близько 22 години до Малин-
ського відділення поліції надійшло 
повідомлення про те, що на одній 
з вулиць райцентру нетверезий 
молодик поранив кількох людей. 
На місці події працювали слідчо-
оперативна група і медики. Про це 
інформують у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

– Як з’ясувалось, раптовий 
конфлікт виник між 27-річним 
малинчанином і трьома чоловіка-
ми, двоє з яких місцеві жителі та 
один – киянин. Чоловіки повертали-
ся з парку культури та відпочинку 
і зробили зауваження молодику 
з неадекватною поведінкою. Той 
зреагував вороже і з ножем наки-
нувся на опонентів, – розповів на-
чальник Малинського ВП ГУНП 
Житомирщини Олександр Гайовий.

«Унаслідок події серйозне по-
ранення живота отримав 70-річний 
житель райцентру, якого було гос-
піталізовано до лікарні. Обом його 
товаришам, 1967-го та 1970-го р. н., 
медики надали необхідну допо-
могу і призначили амбулаторне лі-
кування», – йдеться у повідомленні 
відділу комунікації Житомирської 
області.

Нетверезого нападника по-
ліцейські затримали у порядку 
ст. 208 (Затримання уповноваже-

ною службовою особою) Кримі-
нального процесуального кодексу 
України. Нині йому оголошено про 
підозру у замаху на вбивство, вчи-
неному відносно двох або більше 
осіб з хуліганських мотивів (ст. 15, 
п. 1,7 ч. 2 ст. 115 Кримінального 
кодексу України). Вирішується 
питання про обрання чоловікові 
міри запобіжного заходу.

За чинним законодавством під-
озрюваному може загрожувати від 
10 до 15 років позбавлення волі.

Трагедія трапилася 
в одному із сіл Корос-
тишівського району.

Тіла господаря оселі та його 
співмешканки було виявлено у літ-
ній кухні домоволодіння.

За попередніми відомостями, 
чоловік позбавив життя свою 
громадянську дружину, а потім 
і сам наклав на себе руки, повісив-
шись, – інформує відділ комуніка-
ції поліції Житомирської області.

Уранці 9 вересня до Корости-
шівського відділу поліції зверну-
лась 36-річна жителька одного із 

сіл із повідомленням про виявлен-
ня трупів двох людей, її 63-річного 
батька та його 37-річної співмеш-
канки. На місце події виїжджали 
слідчо-оперативні групи ГУНП та 
Коростишівського відділу поліції. 
Під час огляду тіла жінки виявили 
колото-різані рани. В одязі чолові-
ка правоохоронці знайшли перед-
смертну записку. За попередніми 
відомостями, між громадянським 
подружжям постійно виникали 
сварки. Нині у рамках розпочатого 
досудового розслідування слід-
чі перевіряють як одну із версій 
можливе вбивство господарем 
своєї співмешканки, а потім вчи-
нення самогубства.

До попередніх 
пунктів додали на-
сильницьке задово-
лення статевої при-
страсті неприродним 
способом, яке спричи-
нило особливо тяжкі 
наслідки.

Дії 27-річного жителя Жито-
мирщини додатково кваліфіковано 
за ч. 3 ст. 153 КК України.

Таке рішення було прийнято 
після отримання результатів екс-
пертиз техніки, яку було вилучено 
за місцем проживання зловмис-
ника. На комп’ютері та телефоні 
зловмисника виявлено велику 

кількість фото- та 
відеофайлів, які 
підтверджують його 
насильницькі дії 
стосовно малоліт-
ньої доньки. Про це 
повідомляють у Де-
партаменті кіберпо-
ліції Національної 
поліції України.

Наразі чоловіку 
оголошено про під-
озру за ч. 4 ст. 301 
(Ввезення, виготов-

лення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів) та 
ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задово-
лення статевої пристрасті непри-
родним способом) КК України. 
Йому загрожує до п'ятнадцяти 
років позбавлення волі. Слідство 
у справі триває.

Нагадаємо, у липні 2018 року 
кіберполіція затримала чоловіка, 
який використовував свою 8-місяч-
ну доньку для створення порно.

Поліцейські встановили, що 
зловмисник вчиняв розпусні дії, 
імітував статеві акти із власною 
донькою 2017 року народження. 
Фото розповсюджував у мережі 
Інтернет за допомогою росій-
ського веб-ресурсу «yandex.ru», 
доступ до якого заборонений на 
території України.

На Житомирщині молодик 
намагався вбити трьох людей

Перед судом постав 
чоловік, який у Ма-
линському районі 
зрізав п’ять дубів.

«Коростишівська місцева про-
куратура здійснює процесуальне 
керівництво у 42-х криміналь-
них провадженнях за фактами 
розкрадання лісових ресурсів 
на території семи районів, які 
підпадають під юрисдикцію 
місцевої прокуратури (Бруси-
лівський, Коростишівський, 
Малинський, Попільнянський, 
Радомишльський, Хорошівський 
та Черняхівський)», – повідомля-
ють у прес-службі прокуратури 
Житомирської області.

Наразі у чотирьох криміналь-
них провадженнях місцевою про-
куратурою затверджено обвину-
вальні акти та скеровано до суду 
для розгляду по суті. Зокрема, 
два з них – стосовно незаконної 
порубки лісу та два – за фактом 
розкрадання лісових ресурсів. Про 
це повідомив керівник Корости-
шівської місцевої прокуратури 
Сергій Зубак.

Керівник місцевого відомства 
зауважив, що прокуратура прин-
ципово реагує на кожне виявлене 
порушення у сфері лісокористу-
вання, а також займає безкомпро-
місну позицію у судах, забезпечу-
ючи публічне обвинувачення під 
час розгляду справ такої категорії.

«Зокрема, за незаконну поруб-
ку лісу – 5 сироростучих дерев по-
роди дуб у Ворсівському лісництві 
ДП «Малинський лісгосп АПК», 
що знаходиться на території 
Нововороб’ївської сільської ради 
Малинського району, місцевому 

жителю вироком суду призначено 
покарання у виді 2 років позбав-
лення волі з іспитовим терміном 
1 рік. Також заявлено позов про 
відшкодування особою завданої 
державним інтересам шкоди на 
суму понад 32 тис. грн», – навів 
приклад Сергій Зубак.

Він також додав, що іншого 
«чорного» лісоруба судом визнано 
винним у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ст. 246 КК 
України та призначено покарання 
у виді штрафу в розмірі 50 нео-
податковуваних мінімумів.

«Чорного» лісоруба за п’ять 
зрізаних дубів засуджено 
до двох років умовно

Вбивши дружину, 
чоловік вкоротив 
собі віку, сиротами 
залишились 
четверо дітей 

Бердичівському 
педофілу 
оголосили про 
ще одну підозру
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Шлюбний договір:  
правові тонкощі

Шлюбні договори, популяр-
ні у країнах Європи, потроху 
завойовують довіру і в україн-
ців. Хто може укладати шлюб-
ний договір? Які питання він 
регулює? Роз’яснення з цих 
питань, в межах проекту «Я 
маю право!», надали фахівці 
Ємільчинського бюро правової 
допомоги.

Сторони 
шлюбного договору
– Особи, які подали заяву 

про реєстрацію шлюбу (наре-
чений і наречена);

– подружжя – особи, що вже 
перебувають у шлюбі.

Відносно віку, з якого наре-
чені мають право самостійно 
укладати шлюбний договір, то 
цей вік збігається зі шлюбним 
віком. Варто зазначити, що за 
заявою особи, яка досягла 16 
років, за рішенням суду їй може 
бути надано право на шлюб, 
якщо буде встановлено, що це 
відповідає її інтересам (ст. 23 СК 
України). Тоді у цьому випадку 
на укладення шлюбного дого-
вору до реєстрації шлюбу (якщо 
стороною є неповнолітня особа) 
потрібна письмова згода її бать-
ків або піклувальника, засвідче-
на нотаріусом. У разі відмови 
батьків чи піклувальника дати 
згоду на укладення шлюбного 
договору таке рішення може 
бути оскаржено до суду.

Що включає шлюбний
договір, а що ні?
– Шлюбним договором ре-

гулюються майнові відносини 
між подружжям, визначаються 
їхні майнові права та обов'язки.

– Шлюбним договором 
можуть бути визначені майно-
ві права та обов'язки подружжя 
як батьків.

– Шлюбний договір не може 
регулювати особисті відносини 
подружжя, а також особисті від-
носини між ними та дітьми.

– Шлюбний договір не може 
зменшувати обсягу прав дити-
ни, які встановлені цим Кодек-
сом, а також ставити одного 
з подружжя у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище.

– За шлюбним договором не 
може передаватися у власність 
одному з подружжя нерухоме 
майно та інше майно, право на 
яке підлягає державній реєстрації.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги)

КОЛОНКА

Наприкінці серпня 
Кабмін ухвалив по-
станову, яка спрощує 
реєстрацію тран-
спортних засобів.

Зміни торкнулись перереє-
страції авто, зокрема, процедури 
зняття автомобілів із обліку під 
час продажу. Скільки грошей та 
часу тепер зможуть зекономити 
українські водії, з’ясовували екс-
перти Центру громадського мо-
ніторингу та контролю.

Як змінилась процедура?
З 1 вересня цього року, про-

даючи авто, більше не потрібно 
проводити процедуру зняття його 
з обліку. Транспортний засіб од-
разу буде перереєстровуватись 
на нового власника. Робитимуть 
це при наявності документа, що 

підтверджує законність придбан-
ня (договір купівлі-продажу або 
рішення суду). Зніматимуть ма-
шини з обліку лише у випадках: 
вивезення транспортного засобу за 
кордон на постійне проживання, 
продажу нерезиденту, утилізації. 
Нововведення стосуються авто-
мобілів, автобусів, а також само-
хідних машин, мотоциклів, при-
чепів, напівпричепів, мотоколясок 
та мопедів.

Водночас перереєструвати 
авто не зможуть громадяни, які 
мають заборгованість по алімен-
тах більше, ніж за три місяці.

Які документи потрібні?
Для перереєстрації авто, як 

і раніше, потрібні паспорти та 
копії ідентифікаційних кодів 
(власника і покупця авто), свідо-
цтво про першу реєстрацію авто, 
заява і договір купівлі-продажу. 
Крім того, до переліку документів, 

що підтверджують правомірність 
придбання авто, додали договір 
купівлі-продажу за результатами 
аукціону або електронних торгів. 
Переоформити транспортний за-
сіб і отримати нове свідоцтво про 
реєстрацію можна у будь-якому 
сервісному центрі МВС незалежно 
від місця проживання власника.

Важливо знати, що з вересня 
цього року дані про реєстрацію 
транспортних засобів стали від-
критими і містяться у Єдиному 
державному реєстрі МВС на пор-
талі data.gov.ua.

Скільки коштує 
перереєстрація?

Вартість повторної реєстрації 
авто вітчизняного виробництва 
обійдеться у 525 гривень, інозем-
ного – у 562 гривні. Раніше доводи-
лось додатково сплачувати зняття 
машини з обліку, яке коштувало 

у межах 450 грн. У МВС зауважу-
ють, що завдяки скасуванню цієї 
послуги автовласники можуть за-
ощадити не тільки гроші, а й час.

«Під час зняття з обліку тран-
спортний засіб додатково огля-
дали. За це оплачували послуги 
експерта-криміналіста, а також 
саму процедуру зняття з обліку. 
Загалом все це обходилось гро-
мадянам приблизно у 450–470 
гривень», – підкреслює провідний 
консультант сервісного центру 
МВС Вадим Мазурок.

Важливо пам’ятати, що під час 
продажу транспортного засобу 
сплачується податок на дохід за 
ставкою 5%, а також 1,5% військо-
вого збору. Переоформлення авто 
відбувається протягом одного 
робочого дня з моменту подачі 
заяви.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Що треба знати про нові 
правила реєстрації авто?

Алла Герман

На позачерговому 
засіданні сесії Жи-
томирської міської 
ради депутати вкотре 
розглядали питання 
закупівлі автобусів на 
умовах фінансового 
лізингу.

У вівторок, 11 вересня, міський 
голова скликав позачергове засі-
дання сесії міської ради, на яке 
з'явитися не зміг.

Під час розгляду питання 
«Про надання комунальному 
підприємству «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління» Житомирської міської ради 
дозволу на закупівлю рухомого 
складу на умовах фінансового лі-
зингу» до депутатів від імені мера 
звернулася секретар міської ради 
Наталія Чиж.

«Міський голова не підписав 
цей проект рішення. Він попро-
сив поставити дане питання на 
голосування та не підтримува-

ти його. Тому що, відповідно 
до договору, специфікація, яка 
була попередньо, не була нада-
на і не було тієї комплектації, 
відповідно до якої повинен був 
підписатися договір. Тому місь-
кий голова не бере на себе таку 
відповідальність. І всі ті комп-
лектуючі, які попередньо були 
американського виробництва, 
німецького, на сьогодні ми маємо 
пропозицію китайського. Тому 
цей проект рішення не може 
бути підписаний», – повідомила 
Наталія Чиж.

Такі заяви викликали чимало 
питань серед депутатів. Зокрема, 
депутат Олег Черняхович запитав: 
«Коли було відомо, що комплек-
тація не та, місяць назад?»

«Було проведено два засідан-
ня профільної комісії. Чому це 
питання не виносилося раніше?» – 
запитав депутат.

Втім, як повідомила Наталія 
Чиж, на той момент ще йшли 
перемовини і були сподіван-
ня, що буде надана нормальна 
комплектація.

Після бурхливих обговорень 
депутати все ж таки розглянули 
дане питання і більшістю голо-
сів не підтримали відповідний 
проект рішення.

Алла Герман

Нещодавно місь-
ка рада продала за 
9 млн грн приміщен-
ня колишньої стомат-
поліклініки у центрі 
Житомира.

За словами міського голови 
Сергія Сухомлина, цього року 
велика кількість об'єктів піде 
через аукціони, через систему 
«ProZorro».

«Житомир –  перше місто 
в Україні, яке зареєструвалося на 
цьому майданчику. Наступний 
об'єкт – приміщення колишнього 
ЖЕКу на вул. Мала Бердичівська. 
Його площа – більше 200 квадрат-
них метрів. Я знаю, що по цьому 
об'єкту вже є багато зацікавлених 
людей. Ще один з об'єктів знахо-
диться, де магазини горілчаного 
заводу, і далі продаватимемо 
всі інші об'єкти. Приблизно ми 
готові виставляти на торги до 30 
об'єктів, які зараз не використову-

ються міською радою», – повідомив 
Сергій Сухомлин.

Зрештою, на позачерговій сесії 
міської ради депутати погодили 
приватизацію нежитлових при-
міщень за адресою: м. Житомир, 
вул. Мала Бердичівська, 4 шляхом 
викупу.

«Приватизувати шляхом ви-
купу фізичній особі-підприємцю 
Медведюк Олені Володимирівні 
нежитлові приміщення літери 
«А» територіальної громади міс-
та Житомира загальною площею 
251,5 кв.м, свідоцтво про право 
власності серія САК № 086693, 
що розташовані за адресою: 
м. Житомир, вул. Мала Берди-
чівська, 4, за ціною продажу 
3 018 000 грн. (три мільйона вісім-
надцять тисяч гривень) та пере-
бувають на балансі комунального 
підприємства «Виробниче жит-
лове ремонтно-експлуатаційне 
підприємство № 3» Житомир-
ської міської ради (код ЄДРПОУ 
13552103)», – йдеться у проекті 
рішення

Додамо, заявку на участь в аук-
ціоні подав лише один учасник. 
Стартова ціна продажу становила 
2 572 238,40 грн з ПДВ.

У Житомирі 
відмовилися 
брати у лізинг 23 
автобуси для ТТУ

Влада Житомира 
продовжує 
продавати  
на аукціоні об'єкти 
комунальної власності
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У Житомирі почали встановлювати 
табло прогнозування транспорту  
за понад 900 тис. грн

Вивчення християнської етики у школах 
Житомира може бути обов’язковим

Ольга Сідлецька

У рамках мину-
лорічного бюджету 
участі на 13-х зупин-
ках Житомира вста-
новлять табло, які не 
лише прогнозують 
час прибуття громад-
ського транспорту, 
а й мають ряд інших 
функцій.

Нові табло, крім власне функ-
ції прогнозування, мають входи 
для підзарядки мобільних при-
строїв, швидкісний Wi-Fi, камеру 
відеоспостереження, а також «три-
вожну кнопку» з двостороннім го-
лосовим зв̀ язком, за допомогою 
якої можна викликати поліцію 
у разі потреби.

Автор проектної пропозиції 
«Встановлення табло прогнозу-
вання транспорту на зупинках 
міста» Владислав Пучич розпо-
відає: «Проект вийшов, як на мене, 

справді якісний. Маючи досвід 
і дивлячись на табло в різних євро-
пейських містах, хочу сказати, що 
те, що з̀являється на вулицях Жи-
томира, цілком на європейському 
рівні. Це дійсно одні з кращих та-
бло, які можна знайти в Україні».

Заступник міського голови 
Дмитро Ткачук констатував, що 
другий рік поспіль у бюджеті 
участі одним з переможців є 
транспортний проект. «Минулого 
року ми мали проект з розміщен-
ня похвилинних розкладів на зу-
пинках. Цього року це табло про-
гнозування руху», – сказав Дмитро 
Ткачук. Заступник міського голови 
наголосив, що той факт, що люди 
на бюджеті участі голосують за 
ці проекти, говорить про їхню 
цінність і важливість для міста.

За словами Дмитра Ткачука, 
табло на зупинці «Телецентр» є 
одним з 13, які у найближчий 
місяць встановлять по місту на 
ключових зупинках громадського 
транспорту. Для визначення місць, 
на яких мають з̀ явитися найсу-
часніші табло, використовували 
зокрема дані з системи електро-
нного квитка, які говорять про 
кількість пасажирів, які сідають 
на зупинках.

Голова Координаційної ради 
з питань впровадження бюдже-
ту участі Андрій Шелестюк за-
уважив: «Громада розуміє, що 
логістика, пересування – це наше 
життя, і ми повинні робити його 
зручнішим».

Проектна пропозиція ста-
новила 987 тис. грн, після цього 
відбулися торги на Прозорро, 
і кінцева вартість цих 13 табло 
склала 935 тис. грн.

У чому особливість кон-
струкцій з технічної точки зору, 
пояснив директор ТОВ «Дозор 
Україна» Мирослав Горбишен: 
«У нових табло, по-перше, світ-
лодіод кольоровий, а відповідно, 
і яскравіший. Це дає можливість 
відображати інформацію різни-
ми кольорами. По-друге, інфор-
мативність табло збільшена. Ми 
можемо бачити, куди прямує 
транспортний засіб. У попередніх 
було видно лише час прибуття. 
Третє – табло візуально краще 
сприймаються». Конструкції 
мають 12 місяців гарантії.

Наразі «тривожна кнопка» не 
налаштована, але, як обіцяють 
розробники, найближчим часом 
за допомогою неї можна буде 
зв̀ язатися з правоохоронцями.

Після встановлення табло від-
повідним рішенням виконавчого 
комітету передадуть на баланс 

комунального підприємства 
«Житомиртранспорт» для об-
слуговування.

Анастасія Ліберман

Звернення з про-
ханням запрова-
дження христи-
янської етики як 
обов'язкового пред-
мету на черговій сесії 
обласної ради підтри-
мало 35 депутатів.

Таке звернення ініціював де-
путат Житомирської облради 
Сидір Кізін. До підтримки даного 
рішення долучився преставник 
Ради церков Житомирської об-
ласті Віталій Сидорчук.

«Пропонуємо на доповнення 
до теорії еволюціонізму викладати 
і теорію креаціонізму. Боже Сло-
во завжди буде для багатьох під-
тримкою у важкий час. Зрештою, 
бачимо Європейський Союз, який 
сьогодні відмовляється від хрис-

тиянства, що робиться. Зникає 
християнство, приходить атеїзм, 
а за ним ще може прийти і іслам. 
Ми нічого не маємо проти ісламу, 
але знаємо, які сьогодні насправді 
має агресивні моменти це вчен-
ня. Тому звертаємось, щоб наші 
діти мали справді добре, поважне 
підґрунтя у своєму розвитку та 
житті», – пояснює свою позицію 
представник Ради церков Жито-
мирської області Віталій Сидорук.

Дана ініціатива викликала 
обурення у активістів, які були 
присутні під час обговорення 
питання щодо введення курсу 
християнської етики в школах.

«Моя донька, прийшовши зі 
школи, розповідала, що вчитель-
ка з християнської етики застав-
ляє вірити її у те, у що вона не ві-
рить. Я вважаю, що це примусово, 
і цього не може бути. Я захочу, 
заведу свою доньку до Михайлів-
ського собору, до отця Богдана, 
і він їй все розкаже. А не якась 
вчителька, яка не розуміє, про 
що вона розповідає, а тільки ля-
кає дитину. Є батюшки, хай діти 

йдуть до них, якщо хочуть, хочуть 
до католиків, до кого хочуть. Це 
вільне віросповідання, яке забез-
печує Конституція, ви його не 
маєте права нав’язувати», – обу-
рюється громадський активіст 
Віталій Павлюк.

Депутат Житомирської облра-
ди Сидір Кізін наголосив присут-
нім, що ініціатива запровадження 
викладання релігійних предметів 
у всіх навчальних закладах – лише 
звернення до Міносвіти та Верхо-
вної Ради, а не законодавчий акт 
або норма.

«Ми дійсно сьогодні не є за-
конодавчим органом і не вноси-
мо зміни до Конституції. Дане 
звернення, я іще раз підкреслюю, 
для тих, хто не зрозумів, це не 
законодавча норма – це звернен-
ня до законодавців і Міносвіти. 
Ніхто не пропонує зараз якось 
обов’язково людей навертати 
у віру. Ми маємо змінити дис-
курс, і це сигнал до Міносвіти. 
Від того дискурсу, який Міносвіти 
через грантові кошти надсилає, 
зокрема в гендерну складову, що 

незабаром дітям запропонують 
маленьким вибирати, хто він: 
він, вона чи воно. Ми маємо на 
наших традиційних цінностях ви-
ховувати людей, адже це важлива 
складова. Нічого немає поганого 
в 10 заповідях, і не треба зараз 
лякати цим, як колись лякали 
українською мовою», – каже де-
путат Житомирської обласної 
ради Сидір Кізін.

До обговорення теми долу-
чилися і житомиряни, які у со-
цмережах бурхливо коментують 
новину.

«Що це я зараз прочитала? 
Атеїсти – зло, бо завтра вони 
увірують в Аллаха. Де логічний 
зв̀ язок? Ми маємо ідентифікува-
тися і захищати свої цінності. Хто 
має? І до чого тут християнська 
етика? Дитина має ідентифіку-
ватися, в першу чергу, як особис-
тість, до чого тут заповіді – чи то 
християнські, чи то ламаїстські? 
Кізін – найкращий: «вибирати, 
він, вона чи воно» – це в пана якісь 
особисті фобії? Можна поспівчу-
вати, але то вже до спеціалістів. 

Наразі вдячна долі хоча б за те, 
що моя дитина закінчила школу 
ще до початку всього цього бедла-
му», – пише житомирянка Ірина.

«Нарешті діти будуть знати 
відповіді на такі вічні питання, 
типу «чим відрізняється про-
тодиякон від ієродиякона», «як 
правильно цілувати руку попу» 
та «куди платити десятину», – 
обурюється житомирянин Євген.

«У дітей в школі і так значне 
навантаження. З позиції доціль-
ності, то такий предмет має бути 
виключно ФАКУЛЬТАТИВНИМ, 
без примусу, контролю і санкцій 
з боку керівництва навчальних 
закладів. І такий предмет має чи-
тати незаангажований викладач/
вчитель, а не представник духо-
венства з тієї чи іншої конфесії. 
У кожного – своя дорога і свій час 
для сприйняття Бога і релігії», – 
пише Сергій Гончарук.

Нагадаємо, християнську 
етику як факультативний пред-
мет в українських школах ввели 
з 2005-го року, згодом від нього 
відмовились усі школи країни.
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Вечір моди, стилю та вишуканості: 
модельна агенція «Gloria Models» 
відсвяткувала своє 10-річчя

Аліна Бойко

На світсько-мо-
дельному рауті були 
присутні відомі жи-
томиряни, місцеві 
політики, власники 
бізнесу, творча інтелі-
генція, моделі.

«Gloria Models» – перше про-
фесійне модельне агентство, яке 
було засноване у 2008 році Ілоною 
Пурлієвою.

На початку святкового заходу 
усі присутні мали можливість 
протестувати новий автомобіль 
марки «Volkswagen Touareg» 
автосалону “Інтер Авто Центр”, 
поспілкуватися у невимушеній 
атмосфері за келихом вишуканого 
шампанського вина “Fiorelli”, ску-
штувати вишукані м’ясні страви 
з живого вогню та почастуватися 
смаколиками. Також для гостей 
працювало 3 брендові фото-зони. 
Увесь святковий вечір для гостей 
працював DJ GOSHA.

«Усі з присутніх зазначили, 
що подія пройшла на найвищому 
рівні. Початок заходу був на 18.00, 
розраховували, що гості трохи 
затримаються, але за 20 хвилин 
до початку парковка вже була пе-
реповнена авто, видно, що люди 
чекали та готувались до свята”, – 
розповіла президент модельного 
агенства «Gloria» Ілона Колодій.

У коментарі журналістам “20 
хвилин” президент модельного 
агенства «Gloria» Ілона Колодій 
розповіла, що агенція з кожним 
роком розширює свої масштаби 
у професійному напрямку.

"Це дуже насичений для нас 
рік, адже ми не тільки святку-
ємо 10 років модельної агенції 
“Gloria”. Цьогоріч ми відкрили 
святкову агенцію “Gloria event”, 
б’юті-студію “Gloria beauty”, попу-
лярний портал богемного життя – 
"Geometria". Основна ідея заходу – 
вечірка для друзів-партнерів, для 
усіх, хто підтримував нас усі ці 10 
років», – каже пані Ілона.

Родзинкою вечора став регі-
ональний конкурс краси «Miss 
Zhytomyr vs Miss TEEN Zhytomyr 
2018». Моделі у розкішних вбран-
нях представляли себе, а глядачі 
захопленими поглядами супро-
воджували довершені силуети. 
Особливо гості відзначили дефіле 
в розкішних вечірніх вбраннях від 
дизайнера Маргарити Козак і в ку-

пальниках від будинку нижньої 
білизни «Ajour».

Всі учасниці отримали багато 
призів і подарунків. А головна пе-
реможниця – грошовий приз роз-
міром у 5 тис.грн від офіційного 
партнера Олександра Раковича 
(ТМ «Полісся Продукт).

Переможниці конкурсу краси:
�� Б е х  Д і а н а  –  « M i s s 

VOLKSWAGEN2018»
�� Киричук Анастасія – 

«MISS ZHYTOMYR2018»
�� Горлова Юлія – «I-vice 

MISS ZHYTOMYR2018»
�� Яворская Анастасія –  

«II-vice MISS ZHYTOMYR2018»
�� Латко Катерина – «Miss 

TEEN ZHYTOMYR2018»
�� П ш е н и ч н а  К а т е -

ри на – «I-v ice Miss T EEN 
ZHYTOMYR2018»

�� Неч и порен ко Хрис -
тина – «II-vice Miss TEEN 
ZHYTOMYR2018»

�� Куліковська Анна – «Міс 
Глядацьких симпатій 2018».

Також у свій день народження 

модельне агенство «Gloria Models» 
представило новий логотип. Сим-
волічно усіх гостей пригощали 
трьохповерховим тортом зі старим 
логотипом, а потім під звуки фан-
фар з’явився торт, прикрашений 
новим логотипом.

«Ребрендинг – це дуже стиль-
но і сучасно, адже модельне 
агентство повинно йти в ногу 
з модними тенденціями”, – роз-
повідає Ілона Колодій.

Звісно ж, у цей день прези-

дент модельного агенства «Gloria 
Models» Ілона Колодій від гостей-
друзів отримала також величезну 
кількість квітів та подарунків.

Генеральний партнер свята – 

автосалон «Інтер Авто Центр», екс-
клюзивний – «Fiorelli», офіційний 
партнер – «Полісся Продукт», гене-
ральний медіа-партнер – газета «20 
хвилин», фото від geometria.org.ua.
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Алла Герман

Впорядкованість будинку 
багато в чому залежить від 
температури в його при-
міщеннях. Своєю чергою, 
тепло в оселі залежить не 
тільки від кількості нагрі-
вальних приладів, але, біль-
шою мірою, від утеплення 
конструкцій будівлі – насам-
перед підлоги і стін.

Це дозволить не тільки створити ком-
фортні умови для життя, але й істотно 
скоротити витрати на опалення. Також не 
варто забувати про те, що, обігріваючи ву-
лицю і підвал через погану теплоізоляцію 
будівлі, люди просто викидають на вітер 
природні ресурси, які, на жаль, далеко 
не нескінченні.

Звичайно, найпростіше подбати про 
утеплення підлоги в приватному будинку 
ще на стадії проектування або ж у процесі 
будівництва. Ну а якщо будинок придба-
ний на вторинному ринку або сталися 
очевидні прорахунки будівельників, вихід 
один – утеплювати готову підлогу.

Цей процес не такий складний, як 
здається. Спосіб утеплення підлоги за-
лежить від декількох факторів: наявності 
чи відсутності підвалу, кількості поверхів, 
глибини промерзання ґрунту і залягання 
ґрунтових вод.

Утеплюємо підлогу  
в приватному будинку: етапи

Утеплення приватного будинку з під-
валом починається із зовнішнього уте-
плення стін цоколя. Доцільно захистити 
фундамент по всій висоті, використовуючи 
для цього екструдований пінополістирол 
з його низькою теплопровідністю. Підзем-
ну частину утеплювача після гідроізоляції 
руберойдом знову засипають грунтом, 
цокольна частина утеплювача декорується 
будь-яким доступним способом.

Холодну підлогу над підвалом ло-
гічніше утеплити знизу. Такий спосіб 
дозволить зберегти висоту житлового 
приміщення. Для цього до перекриття 
з боку підвалу рейками кріпиться шар 
пароізоляції, потім набиваються дерев’яні 
бруски за розміром теплоізолюючого 
матеріалу, в якості якого можна вико-
ристовувати мінеральну плиту, скловату 
або пінополістирол. Шар теплоізоляції 
закріплюється дерев’яними рейками або 
сіткою рабиця, поверх неї стеля підвалу 
зашивається дошками.

За відсутності підвалу в споруджувано-
му будинку після влаштування гідроізоля-
ції проводиться настил чорнової підлоги. 
По ній укладається теплоізоляція, у якості 
якої зазвичай служить мінеральна вата 
або плита, пінопласт або керамзит. На 
виборі матеріалу для утеплення варто 
зупинитися детальніше, адже від цього 
залежить якість ізоляції і збереження 
здоров’я мешканців.

Керамзит
Це легкий пористий матеріал у ви-

гляді гранул розміром 5–40 мм, що мають 

овальну форму. Виготовляється шляхом 
випалювання певного виду глини. Аб-
солютно екологічно безпечний, звуко- 
і теплоізоляційні властивості на висоті, 
довговічний і досить дешевий. Із недолі-
ків, мабуть, можна відзначити крихкість 
матеріалу. Неакуратне укладання може 
пошкодити окремі частки, що не кращим 
чином позначиться на якості теплоізоля-
ції. Ще один мінус керамзиту – він досить 
активно вбирає вологу і при недостатній 
гідроізоляції при насиченні водою втрачає 
свої теплоізоляційні властивості. Також 
недоліком можна вважати відносно ве-
ликий шар утеплювача, необхідний для 
збереження тепла в приміщенні.

Пінополістирол, або пінопласт
Полімерний матеріал, що складається 

на 90% з повітряних бульбашок. Теплопро-
відність цього матеріалу значно нижча, 
ніж у керамзиту, він легко обробляється, 
стійкий до впливу вологи. Істотний недо-
лік пінополістиролу – його небезпечність 
для здоров’я за певних умов. У процесі 
експлуатації він віддає в навколишнє се-
редовище шкідливі для людей і домашніх 

Утеплення підлоги  
в приватному будинку: 
поради фахівців
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вихованців фенольні сполуки, а при силь-
ному нагріванні виділяє дуже токсичний 
дим. При використанні пінопласту в якості 
утеплювача необхідно здійснити поверх 
нього надійну цементно-піщану стяжку не 
менше 5 сантиметрів, яка виключає потра-
пляння продуктів розпаду в приміщення.

Мінеральна плита
Будівельний матеріал, що виготовляєть-

ся з мінеральної вати, одержуваної шляхом 
розплавлення гірських порід (базальту), 
з додаванням синтетичного зв’язуючого. 
Прекрасна вогнестійкість (мінплита ви-
тримує температуру до 1000 градусів), еко-
логічна чистота і хімічна стійкість цього 
матеріалу роблять його, мабуть, найпопу-
лярнішим утеплювачем. Загальний для всіх 
типів теплоізоляції недолік – гігроскопіч-
ність. Ця проблема вирішується пристроєм 
гідроізоляції.

Визначившись з матеріалом, поверта-
ємося до утеплення підлоги. За чорнової 
підлоги укладається шар гідроізоляції 
(наприклад, поліетилен). Встановлюють-
ся дерев’яні бруски висотою 50–60 мм 
з кроком, який відповідає розміру плит 
утеплювача, який і укладається в утворені 
проміжки. Поверх утеплювача настилається 
шар пароізоляції, і на брус набивається 
чистова підлога – статева рейка або так звана 
OSB – англ. oriented strand board, (ОСП – 
орієнтовано -стружкова плита).

«Тепла підлога» (електрична)
Говорячи про те, як утеплити підлогу 

в приватному будинку, не можна не згадати 
технологію електричного підігріву підлоги, 
що швидко набирає популярність та й так 
і називається – «тепла підлога». Основна пе-
ревага «теплої підлоги» – рівномірний про-
грів приміщення, вільні від батарей і труб 
опалення стіни, можливість контролю 
температури за допомогою електронного 
реле з терморегулятором. Явний недолік – 
можливість відключення електроенергії 
в холодну пору року при відсутності аль-
тернативних джерел електрики. І ще – вже 
кілька років не замовкають суперечки про 
шкідливий вплив на організм електромаг-
нітних хвиль. Доведених фактів завданої 
шкоди немає, але і обнадійливої інформації 
з цього питання знайти не так-то просто.

Для встановлення «теплої підлоги» по 
чорновії підлозі укладається шар теплоізо-
ляції, поверх якого стелиться фольгаізолят – 
спеціальний матеріал для відображення. Це 
необхідно, щоб тепло, вироблене системою 

підігріву, не опалювало ваш підвал. Потім 
змійкою укладається кабель, який залива-
ється бетонною стяжкою на 50–60 мм.

Водяна
Крім електропідігріву, існує технологія 

водяної «теплої підлоги». У цьому випадку 
замість кабелю прокладається труба, по 
якій подається гаряча вода. На етапі про-
ектування і монтажу цей метод утеплення 
підлоги приватного будинку обходиться 
дорожче, але в процесі експлуатації виграє 
перед вищеописаним способом. Природно 
переважно монтувати таку «теплу підлогу» 
в будинках з автономним газовим опален-
ням, інакше при відключенні енергії та за-
мерзанні води в системі така підлога стане 
повністю непридатною.

Рекомендіції
Спеціалісти компанії ПП «Євролайн» 

розповіли, на що потрібно звернути увагу 
в першу чергу, обираючи теплу підлогу.

1. Правильний підбір теплої підлоги.
2. Професійність фахівців.
3. Витримати технологію подальших 

будівельних робіт.
4. Встновлення програмованого термо-

регулятора.
За словами менеджера компанії «Єв-

ролайн» Алли Ярченко, щодо останнього 
пункту фахівці рекомендують встановлюва-
ти програмовані терморегулятори.

«У зв'язку з постійним підвищенням 
тарифів на елекроенергію все більш акту-
альними стають прилади, які дозволяють 
нам економити витрати на комунальні 
послуги. Як ми ставимо регулятори на 
автономне газове опалення, так само необ-
хідно ставити програмовані регулятори 
на електричну теплопідлогу. Що це нам 
дає? Це дозволяє нам зекономити при-
близно 70% електроенергії. Тобто наша 
теплопідлога буде працювати саме в ті 
години, коли нам це потрібно. Напри-
клад, у більшості людей режим роботи 
однаковий: вранці встали, дві години, щоб 
зібратись, і пішли на роботу, ввечері при-
йшли о 17-й та о 23.00 лягли спати. І тут 
ми можемо забезпечити за допомогою 
терморегулятора, щоб наша тепла під-
лога працювала вранці декілька годин, 
коли нам потрібен цей комфорт. І так само 
увечері, коли ми приходимо, вона працює, 
а на ніч виключиться. Якщо порахувати, то 
приблизно мінімум дві третини від доби 
вона працювати не буде», – розповіла Алла 
Ярченко.

Крім того, менеджер компанії «Євро-
лайн» додала, що перевага програмованих 
терморегуляторів залежно від фірми вироб-
ника в тому, що вони дозволяють проаналі-
зувати температуру приміщення і підлоги.

«Як результат, терморегулятор вклю-
читься трохи завчасно, ніж ви встаєте. Тобто 
якщо ви виставили включення пристрою 
з 7 години ранку, а він включився на годину 
раніше, ви, вже вставши, ходитимете по 
теплій підлозі. Крім того, у них є можли-
вість програмувати не лише по годинах, 
а й по днях тижня. Якщо ми з понеділка 
по п'ятницю працюємо, а суботу і неділю 
вдома, то ми виставляємо, щоб наша під-
лога працювала цілий день. Але у клієнтів 
є побоювання, що ми включили тепло-
підлогу і вона працює, не вимикаючись. 
Тобто споживачі повинні запам'ятати, 
що обов'язково для кожної теплопідлоги 
(електричної) є терморегулятор, де ми 
виставляємо температуру. І тільки як тем-
пература досягла бажаної температури 
(24–25 градусів – це комфортна темпера-
тура для людини), вона виключиться. Як 
швидко вона включиться, залежитиме 
від теплоізоляції вашого приміщення. 
Якщо у вас хороше приміщення, вона по-
вільно вистигатиме і відповідно пізніше 
включиться», – зазначила Алла Ярченко.

Також менеджер компанії розповіла про 
різні ситуації, з якими вдається стикатися 
під час роботи, зокрема, пов’язані із про-
фесійністю фахівців.

«З чим ми стикаємось? Адже на ринку 
наша компанія працює вже більше десяти 
років. У нас будівельники, коли приходять 
на якийсь об'єкт, намагаються зробити все, 
не розбираючись у багатьох нюансах. По-
чинаючи від стяжки, електрики, сантехніки, 
так само кладуть електричну теплу під-
логу. Неправильний вибір теплої підлоги 
призводить до того, що вона буде погано 

нагріватися (не вистачатиме потужності) 
або, якщо людина не знає, як правильно за-
ливати стяжку, теплопідлога з часом може 
вийти з ладу. Також можуть бути пошко-
дження в процесі монтажу або людина, 
яка не є кваліфікованим електриком, може 
неправильно підключити терморегулятор 
і потім дзвонити у магазин і говорити, що 
система не працює, втім, причина не в цьо-
му», – зауважила спеціаліст.

Однак, за словами Алли Ярченко, варто 
відзначити й іншу сторону медалі.

«В наш час виробники теплих підлог 
дають дуже детальні інструкції, які прода-
ються з теплопідлогами. І якщо людина має 
мінімальні технічні знання і може це якісно 
зробити за рекомендаціями виробника, 
то останнім часом люди роблять це самі, 
і доволі якісно. Єдине – потрібно детально 
вивчити інструкцію, а не спочатку зробити, 
а потім, коли виникнуть проблеми, почи-
нати читати. Але якщо ж ви все-таки не 
впевнені, то краще все ж таки довірити цю 
роботу кваліфікованим спеціалістам», – ска-
зала менеджер компанії.

Спеціалісти запевняють, що програмо-
вані терморегулятори дуже надійні.

«Їх мінімальна гарантія складає 15 ро-
ків. Не кожне обладнання, яке є у вашому 
будинку, має такий термін придатності. 
Обладнання якісне та перевірене. Але ми 
рекомендуємо: якщо ви вирішили купува-
ти, то обирайте перевірених виробників», – 
наголосила менеджер компанії «Євролайн» 
Алла Ярченко.

Висновок
Методів, як утеплити підлогу в при-

ватному будинку або на дачі, досить багато. 
Який з них вибрати, вирішувати вам. Але 
не забувайте про те, що за результатами до-
сліджень майже дві третини тепла залишає 
ваш будинок саме через підлогу.

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
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Один из лидеров 
оппозиции Алек-
сандр Вилкул на 
своей странице 
в Facebook написал:

«Задолженность по зарплате 
уже превысила 2,73 млрд грн. 
Этот антирекорд побил даже 
показатели начала 2000-х. Власть 
не выплачивает людям даже их 
честно заработанные деньги».

Указанную сумму задолжен-
ности официально был вынуж-
ден признать даже Госстат по 
состоянию на 1 августа 2018 г.

Вилкул отметил: «(С начала 
2018) в здравоохранении и соц-
помощи долги выросли на 85%. 
Задолженность перед учителя-
ми выросла в 2,4 раза (!!). При 
нынешних руководителях стра-
ны долги перед шахтерами вы-
росли в 30 (!!!) раз. Скоро некому 
будет и лечить, и учить. И так за 
какую сферу ни возьмись».

Он подчеркнул, что безра-
ботица и рост задолженности 

по зарплате – одни из ключевых 
причин, по которым уже 8 млн 
человек уехали из нашей страны 
на заработки.

Напомним, даже по данным 
Госстата безработица растет – 
с 2013 по 2017 она увеличилась 
с 7,3% до 9,5%, а в первом квар-
тале 2018 составила 9,7% (по ме-
тодологии МОТ). По мнению 
оппозиционера, с учетом 8 млн 
человек, уехавших работать за 
границу, в Украине безработица 
превышает 30%.

Он акцентировал: «После по-
беды на выборах мы обеспечим 
поддержку промышленности, 
восстановим экономику. Тогда 
и работа появится».

Отметим, под руководством 
Вилкула в Днепропетровской 
области с 2010 по 2013 рост про-
мышленного производства со-
ставил +24%.

«Благодаря этому мы не 
только в 11 раз уменьшили 
задолженность по зарплате 
перед людьми, но и увеличили 
среднюю зарплату почти в два 
раза – с 1963 до 3312 грн и это 

при курсе 8грн/долл и стабиль-
ных тарифах и ценах», – сказал 
оппозиционер.

Он резюмировал: «Можно 
вывести страну из кризиса, 
а людей из нищеты. Про -
сто для этого нужно хотеть 
и уметь работать».

Ранее Вилкул заявил, что 

на самом деле в ЕС в восторге 
от украинской власти, которая 
уничтожает свою страну и обе-
спечивает Европу миллионами 
квалифицированных работни-
ков.

Александр Вилкул последо-
вательно требует от руководства 
Рады принятия вопросов, реше-

ния которых ждут миллионы 
украинцев –  восстановления 
мира, поддержки промышлен-
ности для обеспечения людей 
работой, а также реального, 
а не инфляционного роста зар-
плат и пенсий, когда мизерное 
повышение съедается ростом 
цен и тарифов. Вилкул вместе 
с коллегами из Оппозиционного 
блока подал в парламент соот-
ветствующий пакет законопро-
ектов в рамках стратегии «Новая 
Индустриализация», но власть 
блокирует их принятие.

Напомним, ранее Вилкул от-
метил, что наступает финальная 
фаза для действующей власти: 
«На ближайших выборах, мы 
в этом уверены, народ даст ей 
свою оценку и отправит на свал-
ку истории. Но, к сожалению, 
за полгода, которые остались, 
эта команда, в частности это 
правительство, может успеть 
наделать много вещей, послед-
ствия которых потом еще долго 
придется разгребать тем людям, 
кому народ Украины доверит 
управлять страной дальше».

Вилкул: Задолженность по зарплате уже 
превысила 2,73 млрд грн, этот антирекорд 
побил даже показатели начала 2000-х годов

Олевська та Любарська ОТГ впроваджують 
практику громадського бюджету

Дві громади Жи-
томирської області 
впроваджують гро-
мадський бюджет за 
підтримки Програми 
«U-LEAD з Європою».

Олевська  та  Любарська 
об'єднані громади пройшли 
конкурсний відбір щодо учас-
ті у проекті «Бюджет участі як 
інструмент розвитку громади», 
який реалізовується за підтримки 
Програми «U-LEAD з Європою», 
та розпочали інформування і на-
вчання громадян.

«Партиципаторні практики 
дозволяють залучити до пошуку 
рішень проблем громади креатив-
ну частину населення. Крім того, 
громадський бюджет дозволяє 
активізувати населення ОТГ та 
визначити актуальні пріоритети 
розвитку громади», – вважає рад-
ник з комунікації Житомирського 
центру розвитку місцевого само-
врядування Дмитро Клименко.

На сьогодні обидві громади 
вже прийняли відповідні рішен-
ня сесій, якими затвердили По-

ложення про громадський бюджет. 
Таким чином Любарська ОТГ виді-
лила 600 тисяч гривень на ініціати-
ви громадян, а Олевська ОТГ – 2,5% 
від затвердженого розміру видатків 
бюджету розвитку. Також Олевську 
громаду відібрали до числа 6 ОТГ 
України, які спільно з ГО «Захід-
ноукраїнський ресурсний центр» 
отримають можливість зйомки 
проморолика про громаду.

«Ми сподіваємось за допо-
могою громадського бюджету 
активізувати жителів громади. 
Це ефективна практика, яка ґрун-

тується на необхідності постійно 
вести діалог із людьми, почина-
ючи від подачі проектних про-
позицій і до реалізації проекту, 
саме таким чином налагоджується 
стала комунікація між владою та 
громадою, а жителі долучаються 
до розвитку територій та беруть 
на себе частину відповідальнос-
ті» – переконаний заступник го-
лови Олевської ОТГ Олександр 
Ніколайчук.

В обох громадах вже розпоча-
лись інформаційні та навчальні 
заходи для населення. Зокрема 

у селі Стара Волиця Любарської 
ОТГ Дмитро Клименко провів 
тренінг «Громадський бюджет. 
Від активних людей до активістів».

«Ми вже провели декілька 
таких навчань. У старостинських 
округах ми збираємо активних 
жителів та показуємо кращі 
практики громадського бюджету 
в Україні. Також на таких зборах 
ми показуємо, як оформлювати 
проектну пропозицію, де мож-

на знайти інформацію про інші 
проекти та ідеї», – розповіла за-
ступник голови Любарської ОТГ 
Олена Гуменюк.

Нагадаємо, що партиципатор-
ні практики у своїй роботі вже 
використовують Баранівська та 
Станишівська ОТГ. Також у Ста-
нишівській ОТГ один із проектів 
бюджету участі передбачає будів-
ництво сонячної електростанції 
на даху школи.

Бюджет участі – це демократичний 
процес, який надає можливість кож-
ному громадянину брати участь у 
розподілі коштів місцевого бюджету 
через створення проектів для покра-
щення міста та/або голосування за 
них. Будь-який житель міста може 
подати проект, пов’язаний з покра-
щенням життя в місті, взяти участь у 
конкурсі, перемогти в голосуванні і 
спостерігати за тим, як його проект 
реалізують у рамках бюджету.
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Вивчись на ІТ-ішника 
безкоштовно - це твій шанс!

На березі Тетерева з’явиться масштабна 
і сучасна спортивно-відпочинкова зона 

Без перебільшення можна сказати, що 
наше життя досить сильно залежить від про-
фесії. Щоб стати спеціалістом та отримати 
достойну роботу, ми витрачаємо багато часу, 
сил та коштів. І що кращим професіоналом 
ти хочеш стати, то більше ресурсів ти пови-
нен задіяти. На жаль, якщо час та зусилля 
ми можемо регулювати самі, то наші життєві 
вибори часто обмежуються коштами.

Престижна освіта зазвичай асоціюєть-
ся з високою ціною за навчання. Команда 
висококваліфікованих викладачів, сучасні 
підходи та інновації, а також нові технології 
зумовлюють таку вартість. Через це, не ко-
жен бажаючий має змогу стати студентом 
елітного навчального закладу.

Несправедливо виходить, що здібна мо-
лодь через дороговизну навчання не може 
отримати якісну освіту. Тому вимушені ста-
вати студентами закладів, які з певних при-
чин не здатні розкрити внутрішній потен-
ціал та вказати вірний напрямок розвитку. 
Як наслідок – багато талановитих молодих 
людей не реалізовують себе, і ми втрачаємо 
других Дарвінів, Джобсів та Шекспірів.

Однак, не завжди гроші вирішують 
усе, і є випадки, коли завдяки небайдужим 
людям – бізнесменам, інвесторам, філантро-
пам – кожен може отримати шанс на безко-
штовне навчання. Гранти, олімпіади, різні 
конкурси створені, щоб обрати тих, хто вар-
тий таких можливостей. Усі елітні навчальні 
заклади – сімка Ліги Плюща, університети 
Кремнієвої долини та Британії – проводять 
кілька-етапний відбір найталановитіших 
абітурієнтів та дають їм безкоштовну освіту.

�� Що ж робити, якщо ти відчуваєш 
себе вартим безкоштовного навчання 
в елітному закладі?

Вже кілька років найпопулярнішою 
сферою, яку обирає молодь для кар’єри, 
є ІТ. Щоб стати спеціалістом у цій галузі, 
необхідно отримати знання високої якості 

у поєднанні з практичним застосуванням. 
Крім цього, навчання має бути вузькоспеці-
алізованим – без непотрібних обов'язкових 
дисциплін, які відволікають від основного 
напрямку розвитку. Одним із закладів, які 
забезпечують студентів високоякісним на-
вчанням, є Вінницька ІТ-Академія. Команда 
академії притримується прогресивних по-
глядів і робить все можливе, щоб навчання 
було максимально ефективним, і кожен ви-
пускник отримав бажаний результат – про-
позицію працевлаштування в ІТ-компанії.

ІТ-Академія підтримує талановиту мо-
лодь. Вже зараз скористайтесь унікальним 
шансом отримати престижну освіту без-
коштовно.

�� Як отримати безкоштовне навчан-
ня в ІТ-Академії?

Кожен, хто здасть екзамен з матема-
тики та логіки на максимум і пройде 
тестування з англійської мови, буде за-
рахований на бюджетне навчання. Це від 
9 місяців до півтора роки інтенсивного 
вивчення програмування, веб-дизайну та 
тестування; англійської для ІТ; підготовки 
до співбесід та створення резюме. Під 
час навчання студент порине в сферу ІТ, 
відкриє свої можливості, зможе набути 
впевненість у собі та в своїх уміннях, по-
знайомиться з безліччю цікавих викла-
дачів-практиків, які одного дня стануть 
його колегами.

�� Скільки є місць на безкоштовне 
навчання?

Кількість місць необмежена – всі канди-
дати на безкоштовне навчання, які пройдуть 
відбір (наберуть максимум балів) стануть 
учасниками програми. В процесі навчання 
студент, здаючи екзамени, проекти, тесту-
вання повинен підтверджувати своє право 
на безкоштовний курс. Підтасування резуль-
татів при відборі неможливе, тому що всі 
зацікавлені в чесному результаті: студенти 
отримають престижну освіту безкоштовно, 
а ІТ-Академія навчатиме справді здібних та 
цілеспрямованих людей, майбутніх праців-
ників ІТ-компаній.

�� Коли проходить екзамен та як за-
реєструватись?

Екзамен проводиться безпосередньо 
перед початком навчання – в жовтні та бе-
резні. Потрібно зареєструватись на навчання 
на сайті Академії https://ita.in.ua та подати 
заявку, обравши “Зареєструватись на екза-
мен”. З вами зв’яжуться та повідомлять усю 
актуальну інформацію. Потім Вас запросять 
на попередній відбір (тестування) та безпо-
середньо екзамен.

�� Як підготуватись до екзамену?
Не потрібно наймати дорогих репетито-

рів. Достатньо круто знати шкільну програ-
му, не лінуватись сидіти над задачами з під-
вищеною складністю та любити математику. 
Конкурс буде проходити в 2 етапи: письмове 
виконання завдання та захист письмової 
роботи і співбесіда з викладачами.

�� І це все?
Так, все дуже просто. Прийшов, поба-

чив, переміг. Зареєструвався, склав екзамен, 
отримав елітну освіту безкоштовно. Доведи 
всім, що саме ти вартий цього шансу.

Програмуй своє майбутнє разом  
з ІТ-Академією!

Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067–431–19–21

У Житомирі буде реалі-
зовано проект з будівни-
цтва спортивно-рекреа-
ційної інфраструктури на 
березі річки Тетерів.

Це проект, який має надихнути за-
йматися спортом не тільки житоми-
рян, але й залучити сюди українців 
з усіх регіонів. Про це повідомив віце-
прем’єр-міністр – міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко у Житомирі.

«Велосипедний маршрут, скейт-
парк, скеледром, мотузковий парк, нові 
спортивні майданчики, відкриті сцени, 
майданчики для пікніків, а ще пандуси 
для маломобільного населення – все це 
новий рекреаційно-спортивний про-

стір, який планується розбудувати на 
набережній річки Тетерів у Житомирі, 
на мультифункціональному публічному 
просторі площею 2,63 га. Цей проект 
став одним з переможців найкращих 
регіональних стартапів у рамках сек-
торальної підтримки ЄС». – зазначив 
Геннадій Зубко.

За його словами, нова набережна 
стане поштовхом для розвитку водних 
видів спорту та місцем для розвитку 
місцевої креативної індустрії. «Пе-
реконаний, одне з найкращих місць 
відпочинку і розвитку туристичного 
потенціалу буде саме тут – у Житоми-
рі», – підкреслив урядовець. Проект буде 
реалізовано за декілька років за кошти 
Програми секторальної підтримки ЄС 
та співфінансування з місцевого бюдже-
ту. Загальний бюджет проекту складає 
40,5 млн грн.
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Як легалізують сімейні ферми?

Плодовий прорив: хто купує українські яблука

Майже півтори со-
тні кіз – стільки у сво-
єму господарстві на 
Київщині має Олек-
сандр Бабин. Його 
сімейна ферма існує 
вже десять років, 
і продукти від «Баби-
них кіз» добре відомі 
серед поціновувачів 
авторських сирів 
в Україні.

Олександр – один із небагатьох 
сімейних фермерів, які працюють 
легально. Нещодавні законодавчі 
зміни дають надію, що і решта 
сімейних фермерів в Україні на-
будуть офіційного статусу. Чи 
зміниться ситуація найближчим 
часом, дослідив Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Вийти з тіні
За даними Міністерства аграр-

ної політики та продовольства 
України, щороку невеликі сільсько-
господарські господарства постача-
ють 73% від всього молока у країні, 
виробляючи 7,6 млн тонн сировини. 
При цьому більшість селян офіцій-
но не зареєстровані як виробники 
молока. Подібна ситуація і з тими, 
хто вирощує на продаж овочі, пло-
ди чи ягоди. За словами експертів, 
люди у селі не хочуть оформлювати 
ФОП, оскільки мусили б платити 
близько 700 грн податку щомісяця. 
Тож більшість приватного сільсько-
господарського виробництва досі 
залишається в тіні.

Покращити ситуацію покли-
каний новий закон про сімейні 

фермерські господарства, під-
писаний Президентом України 
Петром Порошенком 10 серпня. 
За словами співавтора документа, 
голови Комітету Верховної Ради 
України з питань податкової та 
митної політики Ніни Южаніної, 
саме глава держави був ініціато-
ром податкових змін.

Тепер сімейні ферми можуть 
легалізуватися, оформивши 
ФОП за 4 групою, яка має спро-
щену систему оподаткування, 
обліку та звітності. Відповідно 
до закону, держава також ком-
пенсує виплату ЄСВ (Єдиного 
соціального внеску) протягом 10 
років. Першого року – 90% вне-
ску, останнього року – 10%. Крім 
того, запроваджується 5-річний 
мораторій на перевірку діяльнос-
ті таких виробників.

Варто зауважити, що під дію 
закону підпадають лише ферме-
ри, які обробляють від 2 до 20 га. 
При цьому забороняється вико-
ристовувати найманих робітників. 
На сімейній фермі можуть пра-
цювати тільки найближчі родичі 
підприємця: мати, батько, чоловік/
дружина, діти, брати/сестри.

Важливою деталлю є те, що 
зареєстровані сімейні фермери 
матимуть офіційний страховий 
стаж. Відповідно, сотні тисяч 
селян, які працюють на власній 
землі і продають вирощену про-
дукцію, зможуть забезпечити собі 
майбутню пенсію. На думку фахів-
ців, це може стати ідеальним варі-
антом для тих, кому наразі бракує 
кількох років стажу до пенсії.

«За попередніми оцінками, зга-
дана новація може стимулювати 
детінізацію в аграрному виробни-
цтві на рівні 10–15% при її активно-
му використанні серед фермерської 
громади», – вважає глава секретарі-

ату Ради підприємців при Кабміні 
Андрій Забловський.

У перспективі
Усі експерти погоджуються, 

що новий закон необхідний для 
детінізації дрібного фермерства та 
наповнення держбюджету. Однак 
більшість не чекає швидких змін. 
Потрібно ще ухвалити низку під-
законних актів й усунути супер-
ечливі моменти.

Для прикладу, Павло Коваль, 
генеральний директор «Україн-
ської аграрної конфедерації» на-
зиває спірним питання виплати 
субсидій на газ та електроенергію.

«У сімейних ферм є право на 
отримання державних дотацій, 
але при цьому фермери позбав-
ляються можливості отримувати 
субсидію на комунальні послуги», – 
прокоментував він законодавче 
нововведення. За його словами, 
фермери швидше оберуть збере-
ження субсидії, аніж держдотації.

На думку аналітиків, цей закон 
зможе запрацювати, якщо фер-

мерів підтримає місцева влада та 
банки, які наразі не дають дріб-
ним фермерам дешевих кредитів. 
Якщо це зміниться, селяни змо-
жуть брати позику на створення 
тепличних господарств чи молоч-
них ферм. Завдання ж місцевої 
влади, вважають агроексперти, 
полягає в інформаційній роботі 
з населенням.

Мільйон фермерів
Наразі, за словами заступни-

ка міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань 
розвитку фермерства Віктора Ше-
ремети, в Україні зареєстровано 
менше тисячі сімейних ферм. 
Потенційно, вважає чиновник, 
в країні їх може бути близько 1 
мільйона. За розрахунками Асо-
ціації фермерів та землевласни-
ків України, завдяки ухваленим 
податковим змінам щороку 
з’являтимуться по кілька десятків 
тисяч дрібних фермерів.

«Рух у цьому напрямку буде 
йти поступово. Люди сьогодні 

ще не вірять, що можна безпере-
шкодно отримати держпідтримку. 
Якщо побачать, що сусід отримав 
державну допомогу, тоді вже вони 
почнуть рухатися в бік легалізації 
бізнесу. Цей перехідний період 
займе близько трьох років», – пере-
конаний Шеремета.

До речі, успішні приклади 
розвитку сімейних ферм в Україні 
вже є. Зразком для наслідуван-
ня може стати проект «Розвиток 
молочного бізнесу в Україні», що 
фінансується урядом Канади. Він 
охоплює Дніпропетровську, Хер-
сонську, Львівську та Івано-Фран-
ківську області та передбачає як 
консультацію фермерів щодо від-
криття бізнесу, так і матеріальну 
допомогу у придбанні тварин та 
обладнання, проведенні аналізу 
та сертифікації продукції тощо.

Торік у рамках цього проекту 
власну ферму відкрив житель 
Жовківського району на Львівщи-
ні Руслан Сало. Чоловік разом із 
донькою Надією дбає про госпо-
дарство із 20 корів. Сім’я не лише 
здає молоко, а й планує переро-
бляти сировину. Щоб виготовляти 
сири, Надія спеціально навчалася 
технології у Голландії.

«Люди бояться невідомості. 
А через участь у проекті ми має-
мо можливість бути в середовищі 
тих людей, фермерів, спеціалістів, 
які можуть підтримати та допо-
могти», – розповів власник ферми.

Експерти наголошують, що ле-
галізація сімейних ферм приско-
риться, коли селяни усвідомлять 
переваги, які пропонує держава. 
Лише офіційно зареєстровані гос-
подарства зможуть отримувати 
підтримку та пільги.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Ольга Сідлецька

За даними Держав-
ної служби статисти-
ки України, за перше 
півріччя 2018 року 
експорт продукції за 
групою «Їстівні плоди 
та горіхи» зріс на 60%, 
або на $37 млн порів-
няно з аналогічним 
періодом минулого 
року.

Основними драйверами на-
рощення поставок стали горіхи 
(+$29,1 млн до минулорічних по-
казників) та яблука (+$6,7 млн). 
Експерт Українського клубу 

аграрного бізнесу Дар'я Гриценко 
розповіла, хто купує українську 
продукцію і як змінилася струк-
тура експорту плодово-ягідних 
за останні роки.

За словами експерта, най-
більш популярними культурами 
для експорту є горіхи (а саме во-
лоські горіхи). Їх експорт у струк-
турі поставок плодово-ягідної 
продукції з України займає 64%. 
Також активно постачаються за 
кордон чорниця, лохина, порічка, 
а також малина, ожина, суниця 
та полуниця. Частка зазначених 
ягід у структурі поставок з Укра-
їни за перше півріччя 2018 року 
склала 23%, ще 8% припадає на 
яблука і груші.

«Більше половини, а саме 
65% всіх поставок плодово-
ягідної продукції припадає 
на країни Європи, ще майже 
21% – на країни Азії, 13% – СНД, 
решта – країни Африки. Серед 

європейських країн найбільше 
купують українську продукцію 
Польща, Франція, Німеччина, 
Греція та Нідерланди. В Азії 
найбільшими імпортерами пло-
дово-ягідних культур є Туреч-
чина, Ірак і Ліван, а серед країн 
СНД – Білорусь, Азербайджан 
і Молдова. Проте основні регі-
они постачання відрізняються 
залежно від продукції. Напри-
клад, українські волоські горіхи 
найбільше купують Франція та 
Греція, яблука – Білорусь і Мол-
дова, ягоди – Польща», – розпові-
дає аналітик зовнішньої торгівлі 
агропродовольчою продукцією 
Дар'я Гриценко.

На думку експерта, за останні 
роки географія експорту плодо-
во-ягідних з України зазнала 
значних змін. «Якщо ще у до-
кризовому 2010 році експорт був 
рівномірно розподілений між 
трьома регіонами – Європою, 

країнами СНД і Азією (по 36%, 
32% і 31% відповідно), то за ре-
зультатами 2017 року до Європи 
постачалося вже 71% всіх україн-
ських плодово-ягідних, в Азію – 
14%, а в країни СНД лише 12%. 
У 2010 році з України до Росії 
постачалася третина всієї плодо-
во-ягідної продукції, проте вже 
у 2013 році частка Росії впала до 
9%, а за результатами 2017 року 
поставки до зазначеної країни 
майже не здійснювались», – за-
уважує Дар’я Гриценко.

За словами аналітика, тен-
денції останніх років свідчать 
про поступове нарощення об-
сягів зовнішньої торгівлі укра-
їнськими плодами та ягодами. 
У 2017 році майже вдалося до-
сягнути показника докризового 
періоду. Якщо у 2012 році екс-
порт складав майже $200 млн 
то за результатами 2017 року 
він становив $195,3. Подібний 

прорив стався завдяки активній 
роботі експортерів.

«Раніше значна частина фрук-
тів і ягід постачалася до країн 
СНД і Азії, де вимоги до якості 
продукції і умови ведення біз-
несу були ближчими до укра-
їнських. Натомість після торго-
вого ембарго Росії, ускладнення 
і часткового обмеження тран-
спортування по території країн 
СНД українським експортерам 
необхідно було шукати нові рин-
ки і шляхи для реалізації власної 
продукції. Як результат – в умо-
вах необхідності пошуку нових 
ринків та партнерів за останні 5 
років українські експортери удві-
чі наростили поставки в країни 
Європи та відчутно розширили 
свій асортимент», – підсумувала 
Дар’я Гриценко.

Матеріал підготовлено 
у рамках співпраці  

з проектом «VoxConnector»
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Чи буде прояв  
прямої демократії, Андрію?

Богдан Коротун

Конфліктна ситуа-
ція навколо забудови 
лісу в Довжику посту-
пово загострюється: 
ініціативна група 
жителів, правозахис-
ники і адвокати ГО 
«Збереження лісів 
Полісся» та активісти 
Нацкорпусу постійно 
ініціюють нові скарги 
і заяви до влади, суду 
та правоохоронних 
органів.

Тиждень, що минув, додав 
нових «перчинок» у протисто-
янні з ТОВ «Аскона-Південь» та 
корумпованими посадовими 
особами. 12 вересня ініціативна 
група та активісти Нацкорпу-
су завітали на сесію облради 
і виступили із звинуваченнями 
до обласної влади. Зважаючи, 
що були й інші, критично на-
лаштовані з різних проблем, 
представники громадськості, 
голова облдержадміністрації 
Ігор Гундич не втримався – ви-
ступив із жорсткою та емоцій-
ною відповіддю. При цьому 
заявив, що він прислуховується 
до громадськості, завжди гото-
вий зустрітися і спілкуватися 
і навіть сам виходець із «гро-
мадського сектору»!

13 вересня відбулося засідан-
ня міжвідомчої робочої групи 
із перевірки скарг жителів До-
вжика на ТОВ «Аскона-Південь» 
та бездіяльності лісників. Під 
час засідання представники 
ДП «Житомирський лісгосп» 
фактично «здали» Ігоря Гунди-
ча: прямо вказали, що є земле-
користувачами, а не власника-
ми земельної ділянки, і тому не 
вони повинні вживати заходів. 
Приховуватися за земельни-
ми сервітутами та лісниками 
тепер облдержадміністрація 
не зможе: саме вона вказана 
власником земельної ділянки 
і має реагувати на аферу. Або 
визнати, що Ігор Гундич під-
писав розпорядження № 354 
від 26.10.2016 за хабар чи під 
тиском, за вказівкою впливової 

людини, і тому декілька років 
бездіє як представник власника 
землі проти вирубки лісу, ого-
родження земельної ділянки 
та її забудови промисловим 
підприємством ТОВ «Аскона-
Південь» на підставі сервітутів 
на право проїзду транспортом 
ТОВ «Житомирський дослід-
но-експериментальний завод 
нестандартизованого устатку-
вання»!!!

10 та 12 вересня відбулися 
судові засідання за позовом 
жителя Довжика та ГО «Збе-
реження лісів Полісся» проти 
Житомирської райдержад-
міністрації про скасування 
двох розпоряджень про за-
твердження детальних планів 
забудови території ТОВ «Ас-
кона-Південь». Побачивши не-
компетентність представників 
ТОВ «Аскона-Південь», що явно 
програвали процес, «сліпа» Фе-
міда за власною ініціативою 
витребувала певні докази щодо 
публікації оскаржуваних роз-
поряджень в місцевій пресі. 
Тим самим надала можливість 
юристам райдержадміністрації 
та ТОВ «Аскона-Південь» по-
дати заяву про застосування 
строків давності, причому, 
звісно, не порушуючи норми 
процесуального законодав-
ства, керуючись всебічністю, 
нагадала останнім про таке 
право. Що і казати – відкрита 
допомога суду представникам 
відповідача, принцип рівно-
сті та змагальності поки ще не 
прижився в Житомирському 
окружному адміністративному 
суді, всім поки керує «всебічна 
доцільність».

Довжик стане  
міським парком?

В той же час команда ГО 
«Збереження лісів Полісся» по-
чала мобілізовувати Богунію та 
Крошню: на їхню думку, єди-
ний масив лісу поблизу для 
розміщення парку є у Довжику, 
зважаючи на те, що нормально-
го сполучення з Корбутівкою 
немає і не може все місто від-
почивати і займатися спортом 
в невеликому Гідропарку. Тому 
дії ТОВ «Аскона-Південь» та ін-
ших нелегальних виробництв 
у Довжику позбавляють Бо-
гунію перспектив створення 
лісового парку поблизу із про-

довженням тролейбусної лінії 
до Довжика.

Як це не дивно, але Сер-
гій Сухомлин може підтри-
мати ГО «Збереження лісів 
Полісся»: міська влада також 
невдоволена діями Оліївської 
ОТГ і підтримає прагнення 
жителів Довжика перейти до 
юрисдикції Житомира. Звісно, 
за умови створення потужного 
лісового парку та перетворен-
ня Довжика на санаторно-ку-
рортний центр. І «випадкове» 
співпадіння: Житомирський 
міський голова оголосив про 
збір пропозицій з розбудови 
набережної та парків у Жито-
мирі, немовби запрошуючи 
ініціативну групу Довжика та 
ГО «Збереження лісів Полісся» 
до співпраці.

Знущаючись з Білецького, 
Карчевський скоїв злочин?

Готуючись до акції «прямої 
демократії», місцевий осередок 
Нацкорпусу з Олегом Чечеви-
цею звернувся за допомогою 
до народного депутата Андрія 
Білецького. Було направле-
но депутатське звернення до 
ДП «Житомирське лісове гос-
подарство» з приводу скарг 
громадян щодо незаконної 
вирубки лісу, огородження та 
забудови частини земельної ді-
лянки з кадастровим номером 
1822083200:05:000:0846 ТОВ «Ас-
кона-Південь»

У відповіді за підписом 
директора ДП «Житомирське 
ЛГ» Руслана Карчевського 
надано інформацію про сер-
вітут зовсім іншого підприєм-
ства – заводу нестандартного 
устаткування. Далі директор 
лісгоспу розповідає про те, 
що у 2018 році вони виявили 
вирубку лісу і ТОВ «Аскона-
Південь» добровільно відшко-
дувала лісовтрати.

Жодних пояснень щодо ба-
гаторічної бездіяльності під-
приємства, яке ігнорувало скар-
ги жителів про вирубку лісу, не 
надано. Яке має відношення до 
ТОВ «Аскона-Південь» сервітут 
іншої юридичної особи (ТОВ 
«Житомирський ДЕЗНУ»), і, що 
важливо, на право прозїду лі-
сом, а не вирубки чи забудови, 
пояснень нема.

Не надано інформації і про 
забудову земельної ділянки 

в промислових цілях: ліс не 
просто вирубали, а огородили 
земельну ділянку лісу огоро-
жею і збудували промислове 
виробниче приміщення! Тобто 
платежі лісовтрат нічого не да-
ють: неможливо на цій земель-
ній ділянці відновити ліс без 
перенесення розміщених на ній 
конструкцій. Як наслідок, за-
лишається відкритим питання 
щодо багаторічної службової 
недбалості «лісової охорони» – 
жодних пояснень у відповіді 
теж нема.

Фактично народному де-
путату не відповіли на його 
звернення – надали зовсім іншу 
інформацію, яку не запитува-
ли. Чи, може, написавши про 
ТОВ «Аскона-Південь», Андрій 
Білецький насправді запиту-
вав у державного лісгоспу про 
ТОВ «Житомирський ДЕЗНУ»? 
Інформації, яка б допомогла на-
родному депутату реалізовува-
ти свої повноваження у сфері 
парламентського контролю за 
діяльністю органів влади, не 
надано.

Між тим, за ст. 351 Кри-
мінального кодексу України 
передбачено відповідальність 
за «невиконання службовою 
особою законних вимог на-
родного депутата України, 
депутата місцевої ради, ство-
рення штучних перешкод у їх 

роботі, надання їм завідомо 
неправдивої інформації». Але 
чи буде лідер Національного 
корпусу подавати заяву про 
злочин чи проігнорує відпо-
відь директора держлісгоспу 
про сервітути ТОВ «Жито-
мирський ДЕЗНУ» (про які 
ніхто не питав) і ненадання 
інформації про правові під-
стави промислової забудови 
державного лісу ТОВ «Аскона-
Південь» з багаторічною без-
діяльністю «лісової охорони»?

Це добре, що у нас такі смі-
ливі директори державних ліс-
госпів, як Руслан Карчевський: 
нічого не боїться і так витон-
чено познущався над бойовим 
народним депутатом України! 
А що може зробити Андрій 
Білецький? Приїхати і знести 
огорожу лісгоспу зі своїми ак-
тивістами? Лісгосп не бідний – 
на наступний день встановить 
нову: Житомирщина лідирує 
за випилом лісу, що дає чи-
малі надходження до різних 
«кишень».

У цій ситуації або Нацкор-
пус та народний депутат Украї-
ни доводять, що з «відписками» 
та ігноруванням парламент-
ського нагляду чиновники пра-
цювати не зможуть, або люди 
зневіряться, а корупціонери 
черговий раз переможуть…

 На фото: Голова ГО «Збереження лісів Полісся» Богдан Коротун
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

-ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) 
О/Р ЖЕЛАТЕЛЕН РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ, НО ИНТЕРЕС-
НАЯ! КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 0636189123

• 5 ПРИЧИН ЧОМУ ВИГІДНО ОРЕНДУВАТИ У НАС: 
ОФІС+СКЛАД+ВИРОБНИЦТВО НА ОДНІЙ ТЕРИТОРІЇ; 
ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС; ГОТЕЛЬ; РЕСТОРАН; БАНЯ; 
СПА-САЛОН. РАЙОН ОБ`ЇЗДНОЇ, КИЇВ. 0675593433

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

АГРОФІРМА В КЕГІЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ЗАПРОШУЄ РОБІТНИКІВ НА ЗБІР ОВОЧІВ 
ТА ФРУКТІВ, ІНШІ СІЛЬГОСПРОБОТИ. ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ ЗАБЕСПЕЧУЄМО. ПОДРОБИЦІ ЗА 
0503009445

БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ 5-8 ЧОЛ ТА МУЛЯРІВ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВО 4-Х ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ В КИЄВІ. 
ОБЄМ 900 М.КУБ. ПРЯМИЙ ЗАМОВНИК. 0970084607

БАРМЕН-АДМІНІСТРАТОР В РЕСТОРАН АРАРАТ. ГРАФІК 
РОБОТИ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ ЗА ДО-
МОВЛЕНІСТЮ. 0963607603

БАРМЕН; КУХАР ПОТРІБНІ В КАФЕ НА ПОСТІЙНУ РОБО-
ТУ. ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0974270393

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	Склад,	по-
змінний	графік	роботи.	ЗП	від	10	500	грн.	Іногороднім	
надається	житло.	0673201886,	0930351727,0667583958

•	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 та	слюсар	(вахта	15\15)	на	бетонозмішувачі,	
досвід	від	3	років.	Кат.	В,С,Е.	ЗП	від	14000	грн.	Робота	
в	м.Киів.Оплата	відразу	по	закінченню	вахти,	безко-
штовне	проживання,	оф.	оформлення.	0981881524

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

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

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

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИ-
ВЕТСТВУЕТСЯ. 0987815888

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДА-
ЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

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

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина:	офіціанти/кі,	працівники/ці	
хостес	в	клубах,	барах,	шоу-балети,	танцівники/ці.	
Контракт,	робоча	віза.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
0972201876;0936439307;kenjob@mail.ru

КЛАДОВЩИК (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ) О/Р ЖЕЛАТЕЛЕН 
РАБОТА НЕ СЛОЖНАЯ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 0636189123

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

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

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	щотижня.	
Графік	роботи	обговорюється	індивідуально.	Іного-
роднім	надається	житло.	0635191236

•	Менеджери з	продажу,	робота	в	офісі,	зручний	гра-
фік	роботи	з	09.00	до	17.00.	Заробітна	плата	-	ставка	
+відсоток.	0680191605

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

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ), ШТКУКАТУРИ, ОБЛИЦЮВАЛЬ-
НИКИ ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 
20000 ГРН). РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО 
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО. 0503100753

•	На вакансію	оператор	ПК	шукаємо	співробітників	зі	
знанням	комп`ютера.	Робота	в	інтернеті	віддалено.	
Навчання	надаємо.	0668898353

•	На вир.буд.сумішей	в	Київ:	фасувальники,	пакуваль-
ники,	різнороби,	водії,	оператори,	електрик.	ЗП	від	
10000	грн.	Житло.	0730569259

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

•	На торгове	підприємство	потрібен	водій	зі	своїм	
легковим	авто	(краще	газ),	з	/	п	при	співбесіді,	(До-
вгинцівський	район).	0980426101

•	Оператор виробничої	лінії	в	м.Львів	та	в	м.Ужгород	
(чоловік/жінка	без	досвіда	роботи).	Зарплата	від	8000	
грн,	житло,	соц.пакет.	0952915556;0974304077;0734
017393(Анна)

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

•	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

•	Офіційне працевлаштування	(Польща,	Чехія).	
Будівництво,зварювальники,	токарі.	фрезерувальни-
ки,	водії,	готелі,	ресторани,	др.	Відкриття	віз	(робоча,	
шенген,	Воєводська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355

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

ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ, ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА 5000-8000ГРН. ЗА ВАХТУ. 0976064
072,0682572853,0673509395
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•	Охоронники, чоловіки	та	жінки	запрошуються	на	
постійну	роботу,	охоронне	підприємство.	Вахто-
вий	метод	по	території	України,	з/п	5000-8000	грн.	
0975058722,0673333770.

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

•	Пилорамник, завантаження	постійне,	оплата	від-
рядна	від	145	грн./м3,	умови	гарні	(є	заточник	пил,	
робота	з	помічником),	виплата	своєчасна,	місце	ро-
боти	-	м.Харків,	р-н	Сортировка.	Приїжджим	надаємо	
житло.	0631088523

ПОВАР-МАНГАЛЬЩИК (МЯСНИК). ДЕТАЛЬНАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ ПО 0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

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

ПОКРІВЕЛЬНИКИ, ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, СПЕЦІАЛІСТИ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ. З/П ВІД 6000 ДО 12 000 ГРН. 
0973641836;0935656240

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТАЛЯ-
МИКОЛАЇВНА

ПОСУДОМОЙЩИЦА (ИК) ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ 
В РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Г\Р 2/2, С 10.00-22.00. 
0675056455

•	Прасувальниці, слюсарі-механіки,	водії,	різноро-
би,	вантажники.	Для	Київа/обл:	менеджери	продаж,	
роб.з	клієнтами.	Оформ.,	житло.	харч,	транспорт!	ЗП	
10000-16000	грн.	Київ.обл,	Борисп.р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В ПІЦЦЕРІЮ. РОБОТА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. 
ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
0442314415;0503314415

•	Працівники на	прополку,	посадку,	розподіл	рослин,	
різноробочі.	Жінки,	чоловіки.	Приватний	розплідник	
Київська	обл.	Надаємо	житло.	0674458987,0503105337

• ПРАЦІВНИКИ ПОТРІБНІ НА ВИРОБНИЦТВО ПО ВИРОЩУ-
ВАННЮ ГРИБІВ. ЗАПРОШУЮТЬСЯ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 
НА СЕЗОНУ РОБОТУ, ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО. 
0672091505

• ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: 
М/Ж, НЕ УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ АЛКОГОЛЬ; ОБРАЗОВАНИЕ - 
НЕ ВАЖНО; РАБОТА, СОГЛАСНО ПРОЦЕССАМ ПРОИЗ-ВА; 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ - СЕЗОННАЯ, В ПОМЕЩЕНИЯХ; ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 0672091505

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

•	Рамники, слюсар-зварювальник,	будівельник-ре-
монтник.	Робота	смт	Нові	Білокоровичі,	Олевський	
р-н,	Житомирська	обл.	Житло	надається.	0960830830

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

•	Рибопереробному підприємству	(Київська	область)	

потрібні	пакувальники	продукції,	ЗП	від	8000	грн.	Об-

роблювачі	риби,	ЗП	від	10000	грн.	Безкоштовне	житло	

та	обіди.	(097)8101848,(050)9531032.

•	Різноробочий -	помічник	автослюсаря(	допомога	

слюсареві	і	механіку,	госп.	роботи)	потрібен	авто-

транспортному	підприємству,	м.Київ,Гідна	ЗП	щодня,	

безкоштовне	житло.	Працьовитість,	без	шкід.звичок.	

0674201570

РОБОТА + ЖИТЛО У М. УЖГОРОД. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛ-НЯ, ЖИТЛО, 
ПРОЇЗД І СТАЖУВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА, 
З/П ВІД 8700 ГРН. ДО 12000 ГРН. (I БІЛЬШЕ), ПІДЙОМНІ 
2500 + КАР`ЄРНИЙ ЗРІСТ + ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ. 
0974531734

•	Робота в	Польщі	та	Чехії	по	біометричному	паспорту.	

Відкриття	піврічних	і	річних	(від	Воєводи)	Віз.	Широкий	

вибір	вакансій!	Офіційне	працевлаштування.	Л.МСПУ-

АВ585242-24.09.12.	0676705155,0502510885

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

•	Робота та	Візи	до	Польщі	та	Чехії!	Працевлашту-

вання	по	біометричному	паспорту.	Відкриття	півріч-

них	і	річних	Віз.	Широкий	вибір	вакансій!	Офіційне	

працевлаштування.	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	

0676766004,0632142992

РОБОТА У ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЛІСОРУБІВ, З/П 20000ГРН, 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ ДЛЯ ЖІНОК ТА ЧОЛО-
ВІКІВ, СІМЕЙНИХ ПАР (БУДІВЕЛЬНИКИ, ЗВАРНИКИ, 
ЕЛЕКТРИКИ, ПОКОЇВКИ, ШВАЧКИ, РОБОТА НА КУХНІ, 
ПРАЦІВНИКИ НА В-ВО), З/П ВІД 18000ГРН. НАКАЗ 
МСПУ №286, ВІД 24.02.2017Р. (096)8475954,(097)86
52523,(096)6329672

РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗБІР ФРУКТІВ. ВІЗОВА ПІДТРИМКА, 
РЕЄСТР. В КОНСУЛЬСТВО, ДОЇЗД ДО РОБОТИ, СОЦ. 
ПАКЕТ, СТРАХУВАННЯ. З/П 1000-1200У.О. ОФ. ПРАЦЕВ-
НЯ. НАКАЗ № 706 ВІД 15.05.2018Р. 06782740435

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК ТРЕБУЕТСЯ В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
С ОПЫТОМ И БЕЗ РАБОТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВО, СОЦ.ПАКЕТ. З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 
0979100888

ТРАКТОРИСТ. ВСІ ДЕТАЛІ ЗА 0964101719ОЛЕКСАНДР

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

• ТРЕБУЕТСЯ  МЕНЕДЖЕР  В  ИНТЕРНЕТ  МАГАЗИН 
(УДАЛЕННАЯ РАБОТА). ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО. ВЫПЛАТЫ 
НА КАРТУ. ПРОЕКТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ НА 
ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК. 0733941264

• ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ В Г.КИЕВ! РАБОТА ПОСМЕННАЯ, 
СМЕНЫ ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ (НА ВЫБОР), ПОМОЩЬ С 
ЖИЛЬЕМ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СПЕЦОДЕЖДА. ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА ДО КИЕВА. З/ТА 7000-10500 ГРН. 0730307424

•	У кафе	Варенична,	в	місті	Львів,	потрібні	кухарі!	
Офіційне	працевлаштування,	дворазове	харчування,	
стабільна	зп.	Графік	роботи	3/3.	ЗП	8000	грн!	Надаємо	
житло!	Вся	інформація	по	телефону.	0636045815Ка-
терина

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕСТОРАН. ХО-
РОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 
0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

•	Хімчистка,Київ: портна-16000,	майстер	трикотажу,	
пом.майстра-7000,	оператор	плямовиводу-8500грн,	
приймальниця.	Житло	б/к.	0952441886

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ СОЦ.ПАКЕТ. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 0974041552
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Інформація щодо отримання дозволу  
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» має намір отримати дозволи на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами власних 
проммайданчиків в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації.

Юридична адреса: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 120. 
Факт. адреса КНС «КОРОЛЕНКО»: м. Житомир, вул. Короленко, 42. Відбуваються 

викиди при роботі приймальної камери та машинного залу. Загальний річний обсяг 
викидів становить 0,02060144 т. 

Факт. адреса КНС «БОГУНІЯ»: м. Житомир, вул. Богунська, 27. Відбуваються 
викиди при роботі приймальної камери та машинного залу. Загальний річний обсяг 
викидів становить 0,975250245 т.

Факт. адреса КНС «ПАРНИКОВА»: м. Житомир, вул. Парникова, 8а. Відбуваються 
викиди при роботі приймальної камери та при прийомі стоків від асенізаційних 
машин. Загальний річний обсяг викидів становить 0,371224923 т.

Факт. адреса КНС «АНДРІЇВСЬКА»: м. Житомир, вул. Андріївська, 6-8. Від-
буваються викиди при роботі приймальної камери. Загальний річний обсяг викидів 
становить 0,16780052 т.

Факт. адреса КНС «ДОМБРОВСЬКОГО»: м. Житомир, провулок Михайла 
Старицкого, 2. Фактична адреса КНС «СХІДНА»: м. Житомир, вул. Східна, 86. Від-
буваються викиди при роботі приймальних камер, машинного залу та при прийомі 
стоків від асенізаційних машин. Загальний річний обсяг викидів становить 0,577610934 т.

Факт. адреса КНС «ГОРЬКОГО»: м. Житомир, провулок Гончарний, 20 а. Від-
буваються викиди при роботі приймальної камери. Загальний річний обсяг викидів 
становить 0,140220304 т.

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 
ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення КП 
«ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, м. Житомир, 
майдан С. П. Корольова 4/2. Тел.: (0412) 48-12-12.

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

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

1. 3-кім. квартира заг.пл. 49.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. 
Героїв Малинського підпілля, 9, кв.7. Дата торгів: 12.10.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №303105 (уцінено лот № 296004);

2. Прим. магазину, заг.пл. 158.0 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Небес-
ної Сотні, 52. Дата торгів: 12.10.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.  
Лот №303028.

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 
•	Куплю мотоциклы	до	60	г.в.,	М-72,	К-750,	МВ-750,	ИЖ-
49,	ИЖ-350,	МТ-12,	ДКВ,	НСУ,	СИМПСОН,	БМВ,	др.,	з/ч,	
документы	на	ретротехнику,	0671333377,0667775151

•	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 
• 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

АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБ-
ХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, 
КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 09563
86969,0966386969,0736386969

• ВНЕДОРОЖНИК/КРОССОВЕР, HYUNDAI TUCSON, 2007 
Г.В., ЧЕРНЫЙ, 2.7 Л, 192 ТЫС.КМ. ЦЕНА 297 076 ГРН. 
0979689797

•	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.

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

•	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, ПРОБЛЕМ-
НІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

•	Двигун Д-144	 (Т-40)	 повітряного	 охолоджен-
ня,	 колінвал	стандарт,	 тиск	6	 кг/см2,	 в	роботу.	
(050)6146423,(093)0458242

• 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;(093)2613742;(097)7266640.

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС 
УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

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. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

•	Куплю Лифан,	Чери,	Джили,	Бид,	Киа,	Хюндай,	Шко-
да,	ГАЗэль,	УАЗ,	др.,	после	ДТП,	пожара,	проблемные,	
кредитные,	вхорошем	состоянии,	документы	на	а/м,	
0671333377,0667775151

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

•	Причепи тракторні	 2ПТС-4,	 2ПТС-5,	 3ПТС-
12, 	 самоскидні ; 	 шини, 	 борти	 нові ; 	 метал.	
(096)0795238,(099)0585081

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	 Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	строгана	в	шпунт,	сто-
лярна	дошка	(обрізна,	не	обрізна	різних	розмірів,	балки,	крок-
ви,	монтажна	рейка,	дошки	обрішотки,	штахетні,	дерев`яні	
відходи	з	пилорами)	з	доставкою	на	дом.	0673911769

6. ПОСЛУГИ 
6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ 
ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, 
КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUPCONSULT.COM

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ 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

• ПОСЛУГИ ЕКСКАЛАТОРА. 0963557014

6.17. Послуги. Iншi 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ В СКЛАДНИХ 
СІМЕЙНИХ ОБСТАВИНАХ, ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІД-
НОСИН. ДОПОМОГА В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ, ОСОБИСТОМУ 
ЖИТТІ, НА УСПІХ. ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ПО-
СТАВЛЮ ЗАХИСТ. 0689389199

•	Центр візової	підтримки	AVANTI-VS	пропонує	свої	
послуги.	Допомагаємо	відкривати	візи	в	наступні	країни:	
Польща,	Чехія,	Хорватія,	Угорщина,	Литва.	Готуємо	до-
кументи	на	візи	з	гарантією	по	всій	Україні.	0935474746

1.3. Навчання,тренінги,семінари 
• АВТО-, МОТОШКОЛА ЧП АЛЬБАТРОС-ТРАНС ПРЕД-
ОСТАВ. УСЛУГИ ПО ОБУЧ. ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. С С ПОЛУ-
ЧЕНИЕМ ВОД. УДОСТОВ. ИЛИ ПРОСТО ВОЖДЕНИЕ, С 
ВОЗМОЖН. ТРУД-ВА В ЗАРУБ. И МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ. 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОД. НА АВТО RENAULT MAGNUM E5+ 
2013Г. И ПОЛУПРИЦЕП ШТОРА KRONE 0968338333

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 2/3 ЭТАЖЕЙ, 36М/0М/7М, ЖИ-
ТОМИРСКИЙ Р-Н, С.НОВОГУЙВИНСКОЕ, УЛ.ДРУЖБЫ. 
ЦЕНА 362 606 ГРН. 0967745291

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/2 ЭТАЖЕЙ, 115М/68М/14М, 
Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ Р-Н, ПРОСП.МИРА. ЦЕНА 1 264 
205 ГРН. 0504464776

2.8. Продам Будинки в передмісті 
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.ПАВОЛОЧ. ЦЕНА 107 955 ГРН. 
0992410114

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, 
С.СИНГУРЫ. ЦЕНА 1 084 507 ГРН. 0674120995

•	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

ТЕРМІНОВО ПРОДАМ ДІЛЯНКУ У М.ХАРКІВ, НА ВЕ-
ЛИКІЙ ДАНИЛІВЦІ ВУЛ. КУЛІША, 10 СОТОК. ВСІ КО-
МУНІКАЦІЇ ПО ВУЛИЦІ. ДУЖЕ МАЛЬОВНИЧЕ І ГАРНЕ 
МІСЦЕ. 10 ХВИЛИН ЇЗДИ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР І МЕТРО. 
ВСІ ДОКУМЕНТИ НА РУКАХ, ПРИВАТИЗОВАНИЙ, Є 
КАДАСТР НОМЕР. 0996803959

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
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ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

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

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.

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:

•	Куп.токарське, фрезерне	оснащення,	верста-
ти,	лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	різці.	Фото:	
оlegsustrikoff@gmail.com,	0968709687

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

•	Куплю 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

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	насоси,	тельфе-
ра,	холодильне	обладнання,	силові	трансформатори,	
пускачі,	автомати,	компресора,	генератори,	підшипники.	
0671885230

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРА-
ЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 0664133079,0970683443

•	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

• СТРАХОВКА ЗА КОРДОН (ЄВРОПА, ПОЛЬЩА). РОБИМО 
ЗА 1 ДЕНЬ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. ПРАЦЮЄМО БЕЗ 
ПОМИЛОК. ФІРМА "КОНТИНЕНТ ТЕПЛА" 0636751796

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

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

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

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

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю 

КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ, РІПАК, ГРЕЧКУ 
ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД НАСЕЛЕННЯ. 0679826838

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї НА ІМ`Я 
САЛКО МАКСИМ ВАДИМОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 
•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	
филателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475
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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

• Вперше переведення годин-
ників на літній час запропонував 
Джордж Хадсон у 1895 році. Од-
нак його стаття, яку він направив 
до Веллінгтонського суспільства 
філософів, не викликала великого 
інтересу.

• Цікаво, що й друга спроба 
здійснити переведення годин-
ників на літній час, розпочата 
Вільямом Уіллетом у 1915 році, 
також не принесла успіху. Він без-
успішно намагався довести пере-
вагу переведення годинників аж 
до своєї смерті у Великобританії.

• Перша країна Європи, 
яка підтримала Уіллета, була 

Німеччина. У Німеччині поча-
ли переводити годинники на 
літній час під час першої сві-
тової війни з певними цілями. 
А саме, щоб зберегти вугілля. 
Переведення часу почалося 
з 30 квітня 1916 року.

• Європейська комісія 12 ве-
ресня представила план відмови 
Європейського Союзу від сезонно-
го переведення годинників. Згід-
но з пропозиціями ЄК, сезонне 
переведення годинників буде ска-
совано у всьому Євросоюзі. Про-
те комісія надає країнам-членам 
свободу вирішити, за яким часом 
вони хочуть жити – зимовим чи 

літнім. Щоб забезпечити плавний 
перехід, Єврокомісія дає держа-
вам-членам час до квітня 2019 
року – до цієї дати вони повинні 
визначитися, зимовим чи літнім 
часом вони планують користува-
тися. Останній обов'язковий пере-
хід на літній час у Європейському 
Союзі відбудеться 31 березня 2019 
року. Після цього держави-члени, 
які захочуть назавжди поверну-
тись до зимового часу, зможуть 
зробити це востаннє 27 жовтня 
2019 року. Після цієї дати у Єв-
росоюзі сезонні переведення го-
динників будуть скасовані.

Гороскоп на тиждень 19 - 25 вересня

ОВЕН
Цього тижня важли-

во реально оцінити свої 
сили та можливості, до-

бре планувати свої справи, берег-
ти здоров'я, свої та чужі нерви.

ТЕЛЕЦЬ
Прораховуйте кож-

ний свій крок заздале-
гідь і рухайтесь вперед. Приділіть 
увагу близьким людям та їхнім 
інтересам.

БЛИЗНЮКИ
Успішний період, 

отримаєте новий ціка-
вий досвід і дохід. Не шкодуйте 
про втрату якогось блискучого 
шансу, може, це на краще.

РАК
Од н о м а н і т н і с т ь 

і спокійний плин жит-
тя може вам трохи на-

бриднути. Не виключено, що 
близькі люди потребують вашої 
допомоги.

ЛЕВ
Активний, дещо 

мет у ш ливий тиж-
день. Ваш інтелектуальний 
потенціал допоможе досягти 
успіху в кар'єрі та визнання 
оточуючих.

ДІВА
Додаткова робота 

навряд чи принесе 
нові прибутки. Контролюйте 
не тільки свої дії та слова, а й 
навіть свої думки.

ТЕРЕЗИ
Будуть вдалими ді-

лові поїздки та перемо-
вини. У вирішенні особистих 
питань більше покладайтеся 
на інтуїцію.

СКОРПІОН
А к т и вн ий  пері -

од, який обіцяє різні 
приємні події. Можна розра-
ховувати на успіхи у справах, 
визнання керівництва.

СТРІЛЕЦЬ
Зберіться із духом, 

не відкладайте складні 
питання на потім. Якщо щось 
не буде виходити, не гарячкуйте, 
придумайте обхідний маневр.

КОЗЕРІГ
Маєте шанси спра-

вити враження на со-
лідних людей і отримати нових 
друзів. Доведеться попрацюва-
ти, але це принесе задоволення.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня до -

ведеться відстоювати 
свою думку чи бороти-

ся за інтереси близьких друзів, 
рідних або ділових партнерів.

РИБИ
Не соромтеся про-

явити свої організатор-
ські й лідерські якості. 

У вихідні найважливішою 
проблемою буде родина, дім 
та діти.

Навіщо переводять час

19
вересня
середа

20
вересня
четвер

21
вересня
п’ятниця

22
вересня
субота

23
вересня
неділя

24
вересня

понеділок

25
вересня
вівторок

+ 12°
+ 25°

+ 15°
+ 25°

+ 16°
+ 26°

+ 14°
+ 24°

+ 10°
+ 16°

+ 10°
+ 15°

+ 8°
 + 14 °

747 744 743 743 746 743 745
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Рідня
Жанр: бойовик, фантастика
Елай знаходить у покинутій будівлі позазем-

ний артефакт. Це виявилося зброєю неймо-
вірної потужності, яка в поганих руках може 
привести до непоправних наслідків. Елай 
подумав, що забрати його – непогана ідея, 
завжди допоможе захистити себе від якихось 
бандитів. Зовсім недавно його старшого брата 
випустили з в'язниці – можливо, нарешті, він 
буде дбати про хлопчика. Але брат тільки 
приніс ще більше проблем у сім'ю – він винен 
місцевим гангстерам немаленьку суму, яку 
поки не може віддати. А тепер за Елаєм і його 
братом полюють ще й солдати не з нашого 
світу, щоб забрати свою зброю.  

Таємниця будинку іграшок 
Жанр: мультфільм, пригоди
Знайомтеся, це Ах Танг. Він є представни-

ком старовинного роду чайних іграшок. Так, 
вам не здалося – існують спеціальні іграшки 
для чайних церемоній у Китаї. Кожна з них 
під впливом гарячого напою, змінює свій 
колір. Тільки ось із Тангом щось не так – він 
завжди залишається таким же. Господар 
вважає, що він просто марна трата чаю. Й 
ось одного разу у вікно будинку, де живуть 
чайні іграшки, потрапляє робот із майбутньо-
го. Йому потрібно повернутися у свій час, і 
наш герой хоче приєднатися до робота. Ах 
Танг вважає, що це буде відмінна пригода та 
готовий піти куди-завгодно.

Коли падають дерева
Жанр: драма
Богом забута українська глибинка. Там відбу-

ваються історії, у які часом важко навіть повірити. 
П'ятирічна Вітка спостерігає за всієї драмою, яка 
відбувається навколо. Її старша сестра Лариса 
закохалася в місцевого бандита-цигана на пріз-
висько Шрам. Але всі навколо засуджують такий 
вибір дівчини. Батько, єдина людина, яка могла її 
підтримати і захистити від критики в селі, зовсім 
недавно помер. Мати дуже слабка психологічно 
для цього, а бабусю тільки хвилює думка інших 
людей. Щоб позбавитися від усіх ці проблем, Ла-
риса зі Шрамом хочуть втекти. Вони мріють жити 
без осуду оточення та без таких родичів. Але чи 
готові вони заплатити ціну за свободу?

Місто в якому  
не ходять гроші

Жанр: драма, фантастика
Головну героїню цієї історії звуть Аліса. Зараз 

її життя повне тільки найгірших моментів: звіль-
нення з роботи, кинув хлопець. Незрозуміло що 
в такій ситуації робити далі. Що би там не було, 
треба йти далі. Вона встала з ліжка та знайшла 
те, що не чекала побачити у своїй квартирі 
– квиток на поїзд у якесь незрозуміле місце. 
Звідки він тут узявся – одному Богу відомо. 
Втрачати Алісі нічого, тому дівчина вирішила 
спробувати поїхати зазначеним маршрутом. Так 
вона потрапила в місто, де не ходять гроші. Де 
живуть дивні люди і відбуваються дивні події. 

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

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

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


