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Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

Батон «Житомирський»
порізаний у плівці 225 г
ТМ «Золотий Коровай»

Батон «Житомирський»
порізаний у плівці 225 г
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707

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

354 5565

Сосиски з філе
1с (напівкільце)

СГУ «Ранчо»

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»
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Анастасія Ліберман

На засіданні ви-
конавчого комітету 
заслухали проект місь-
кої цільової соціальної 
програми розвитку 
позашкільної освіти 
за місцем проживання 
на 2019–2021 роки.

Як зазначила керівник управ-
ління сім’ї, молоді та спорту Ірина 
Ковальчук, метою програми є по-
кращення якості послуг у сфері 
позашкільної освіти за місцем 
проживання з урахуванням рів-
них можливостей їх одержання 
дівчатами і хлопцями відповідно 
до потреб дітей різного віку.

Ключовим показником ефек-
тивності програми мають стати 
збільшення кількості дітей, охо-
плених позашкільною освітою за 
місцем проживання.

«У місті Житомирі 7% дітей 
охоплено позашкільною освітою 
за місцем проживання. У травні 
цього року було проведено опи-

тування щодо рівня 
задоволеності поза-
шкільною освітою м. 
Житомира в клубах, 
гуртках і секціях. 46% 
опитаних витрачають 
до 10 хвилин, щоб 
дістатися до потріб-
ного гуртка чи секції. 
Близько 80% респон-
дентів (дівчата та 
хлопці, які відвідують 
різні секції, гуртки, 
клуби) високо оцінили 
якість освітніх послуг. 
Мережу закладів по-
зашкільної освіти м. 
Житомира за місцем 
проживання склада-
ють 110 гуртків і сек-
цій, які відвідують майже 2 000 
дітей. Серед них і діти-сироти, 
і діти з неблагополучних родин. 
Основними напрямками роботи 
є культурно-масова, спортивно-
оздоровча, соціальна, профілак-
тична. Творчі та спортивні колек-
тиви дітей та молоді «Колорит», 
«Мрія», «Енергія», «Козацький дво-
бій», «Ніка», «Ровесник», «Юність» 
мають визнання як на всеукраїн-
ському, так і міжнародному рів-
нях. Підлітковий клуб «Пролісок», 

що на М. Бердичіській, 4, – єдиний 
клуб у місті, де працюють із ді-
тками з обмеженими можливос-
тями, у тому числі із синдромом 
Дауна», – резюмувала начальник 
управління сім’ї, молоді та спорту 
Ірина Ковальчук.

За підсумками розгляду да-
ного питання члени виконавчого 
комітету погодили Міську цільову 
соціальну програму розвитку по-
зашкільної освіти за місцем про-
живання на 2019–2021 роки.

В Україні суттєво 
зросли штрафи за кер-
мування напідпитку.

Любителів сідати за кермо у ста-
ні наркотичного або алкогольного 
сп̀яніння штрафуватимуть на суму 
від 17 до 51 тис. грн. Це передбачено 
документом «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо спрощення досудового 
розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень» 
(№ 7279-Д), який 22 листопада 
ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомив на своїй 
сторінці у Фейсбук заступник 
голови Міністерства внутрішніх 
справ України Вадим Троян: «Вер-
ховна Рада ухвалила закон про 
кримінальні проступки. За – 239 
голосів! Чому це важливо? Цей 
закон розвантажить слідчих полі-
ції та дозволить їм зосередитися 
на розкритті тяжких та особливо 
тяжких злочинів.

До кримінальних проступків 
пропонується віднести такі поши-

рені злочини як некваліфіковані 
крадіжки, шахрайство, незаконні 
дії з наркотичними засобами без 
мети збуту, хуліганство тощо.

Кримінальний проступок – 
діяння (дія або бездіяльність), за 
вчинення якого передбачене по-
карання у виді штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян 
(51 тис. грн) або інше покарання, 

не пов’язане з позбавленням волі.
Також законопроект вносить 

норму про керування транспор-
том у стані сп’яніння в Кримі-
нальний кодекс, зробивши її 
кримінальним проступком (по-
карання – штраф 17–34 тис. грн 
і заборона керувати до трьох років; 
а при повторному порушенні – до 
51 тис. грн із забороною керувати 
від 2 до 3 років)».

Анастасія Ліберман

Приватні компанії, 
що займаються об-
слуговуванням ліфтів 
у місті, підвищили 
тарифи більш як удві-
чі, хоча якість самого 
обслуговування бажає 
кращого, – нарікають 
житомиряни.

З питанням, чим же зумовлені 
нові цифри за техобслуговування 
ліфтів, до членів виконкому під час 
засідання звернувся житомирянин 
Віталій.

«Компанії, що обслуговують 
ліфти, – монополісти. Ми, жито-
миряни, звертаємось до вас за 
допомогою. Нам тарифи підви-
щили удвічі; є випадки, де втричі 
і більше виросла цифра. Там при-
ходить від 800 до 2 000 гривень за 
техобслуговування. Нам незрозу-
міло, з яких причин. Тому маємо 
звернення до Сергія Івановича, 
і точно таке ж звернення направи-
ли Олександру Черняховичу. Там 
близько 50 підписів мешканців 
будинків, яких не влаштовують 
тарифи на користування ліфтом. 
Дослухайтесь до нашої проблеми 
та допоможіть розібратись», – на-
голосив чоловік.

Житомирянин Володимир Ми-
хайлович зауважив, що карткова 
система у ліфтах була не найгір-
шим варіантом.

«Я пропоную, аби міськви-
конком скасував останнє рішення 
щодо відміни користування кар-
точками у ліфтах – це буде єдине 
справедливе рішення. Зрозумійте, 
відміна карткового апарату не дає 
змогу розвиватись реформі. Коли 

є просто слова, що будинок має 
обслуговування, то на ділі цього 
не бачимо. Ми вдячні, що були 
виділені кошти на діагностику 
ліфта, таким чином ми побачили 
проблеми. Завдяки картці можна 
заробити 24 тисячі гривень на рік, 
ми можемо направити їх на ре-
монт, і вже через півтора роки ми 
зможемо мати нові ліфти», – запро-
понував голова однієї з ревізійних 
комісій Володимир Ясенський.

Заступник міського голови 
Світлана Ольшанська взялась 
роз’яснити ситуацію. Чиновниця 
поінформувала присутніх, що 
міськрада знає про проблему, і на-
разі є доручення міського голови 
про організацію обширної наради, 
яка і стане лакмусом у вирішенні 
ліфтового питання.

«Усі ваші прохання ми рогля-
немо, вони мають як плюси, так 
і недоліки. Те, від чого відмовля-
лись, ви хочете тепер повернути. 
Це питання ми наразі на виконкомі 
не вирішемо, тому усі ваші пропо-
зиції ми розглянемо і опрацюємо. 
Також Сергій Сухомлин повідомив 
щодо організації розширеної на-
ради, на якій усі зможуть висло-
вити своє бачення», – зауважила 
Світлана Ольшанська.

Член виконкому Світлана 
Півоварова додала, що необхід-
но доручити департаменту еко-
номічного розвитку підготувати 
обгрунтування тарифів приватних 
компаній.

«В мене є пропозиція: давайте 
доручимо економічному департа-
менту зробити обгрунтування да-
них тарифів ліфтової компанії. Тоді 
побачимо, чи є це доцільним», – 
сказала Світлана Півоварова.

В результаті було вирішено, 
що департамент економічного 
розвитку спільно з управлінням 
житлового господарства підготу-
ють розрахунки та оприлюднять 
їх протягом місяця.

Мережу закладів позашкільної 
освіти міста складають  
понад 100 гуртків і секцій

51 тис. грн за їзду  
в нетверезому стані

Ліфтове питання: 
у Житомирі хочуть 
створити комунальний 
підрозділ для 
обслуговування ліфтів
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Про воєнний стан  
Є старий американський 

фільм «Хвіст виляє собакою», 
сюжет якого показує ситуацію, 
коли для відволікання уваги та 
підняття рейтингу президента 
перед виборами вирішують інс-
ценувати військовий конфлікт, 
який відбувається лише на кіно-
студії та у сюжетах новин. Фільм 
вважається одним із класичних 
прикладів того, як за допомогою 
ЗМІ та фахівців політики можуть 
маніпулювати порядком денним 
в країні та поведінкою людей.

Події 25–26 листопада та за-
провадження воєнного стану ви-
кликають багато запитань та, на 
мою думку, схожі на маніпуляцію й 
мали на меті відкласти вибори. Чи 
потрібно запроваджувати воєнний 
стан – очевидно, що потрібно. І це 
потрібно було робити 4 роки тому 
після анексії Криму, Іловайська, 
Дебальцево та десятків випадків 
відкритої агресії РФ. Але за цей 
час воєнного стану не запрова-
джували. Аж раптом оперативно 
за добу і рішення РНБО, і позачер-
гове засідання парламенту. Чому 
так поспішали, ніхто і не спромігся 
пояснити. В день розгляду питання 
про воєнний стан головнокоман-
дувач тричі за день змінював по-
зицію в плані того, що він хоче від 
військового стану.

Запровадження військового ста-
ну на 30 днів, на мою думку, не 
вирішить суттєво наших проблем, 
а основною нашою проблемою є 
зовнішня агресія Росії. Вважаю, 
що це мало б супроводжувати-
ся розірванням дипломатичних 
відносин, припиненням торгів-
лі, закриттям кордонів з Росією, 
а також націоналізацією росій-
ських підприємств та фінансових 
установ на території України. Та 
поки цього немає, якось дивно та 
нелогічно виглядає воєнний стан 
і торгівля з агресором.

Найбільша загроза в запрова-
дженні воєнного стану була у від-
термінуванні на невідомий час 
президентських виборів та об-
меженні прав і свобод громадян, 
у тому числі обмеженні свободи 
слова та контролю над ЗМІ. Цього 
не сталося. Президентські вибори 
відбудуться 31 березня 2019 року, 
і дуже хочеться вірити, що воєнний 
стан не стане елементом адміні-
стративного тиску для організації 
виборчої кампанії президента.

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

Рейдерське захоплення  
під прикриттям: у компанії 
«Ойл-Ікс» вилучили пальне  
на мільйони гривень 

Руслан Мороз

Житомирські 
фіскали потрапили 
у скандал: у компанії 
«Ойл-Ікс» під час об-
шуків було конфіско-
вано скраплений газ 
та пальне, які нібито 
були незаконно виго-
товлені. Представни-
ки компанії зі звину-
ваченням не згодні, 
вони надали усі необ-
хідні документи, 
що підтверджують 
якість пального.

19 листопада Богунський ра-
йонний суд міста Житомира не 
задовольнив клопотання слідчого 
фіскальної служби про накладан-
ня арешту на майно компанії та 
зобов’язав повернути все вилуче-
не компанії «Ойл-Ікс».

В апеляційному суді Жито-
мирської області 26 листопада 
відбулось засідання у справі 
компанії «Ойл-Ікс», у якої спів-
робітники податкової міліції 
Головного управління Держав-
ної фіскальної служби України 
у Житомирській області конфіс-
кували пальне під час обшуків 
13-го листопада. Однак засідання 
суду з 26 листопада було пере-
несено на 3 грудня в зв'язку з не-
надходженням матеріалів справи 
з Богунського районного суду.

Н а  д у м к у  а д в о к а т а 
ТОВ «Ойл-Ікс» Романа Гурто-
венка, майно було вилучено 
фірмою зі статутним капіталом 
в 1000 гривень без дотримання 
норм безпеки. «До сьогодніш-
нього дня майно не повернено, 
хоча є рішення суду. Чому це 
рішення не виконується? Важ-
ко сказати чому, але можна кон-
статувати, що зараз вчиняється 
злочин – невиконання рішення 
суду. І у власника є всі підста-
ви вважати, що даного майна 
немає фізично, оскільки під 
прикриттям податкової поліції 
паливо було відкачене фірмою, 
яка має всі ознаки фіктивності. 
Ніяких засобів для зберігання 
у цієї фірми немає. Практично 

на підприємство заїхали люди 
спортивної зовнішності та під 
прикриттям податкової поліції 
на литовських номерах відкачали 
паливо та поїхали в невідомому 
напрямку. Це все, що нам відомо 
про долю даного майна. Тобто є 
всі підстави вважати, що паливо 
продано, а все це – ширма, щоб 
легалізувати незаконні дії про-
куратури та податкової поліції 
саме із заволодіння майном. Ми 
звернулись з цього приводу до 
прокуратури із заявою щодо по-
рушення низки кримінальних 
справ по невиконанню рішення 
суду, незаконному заволодінню 
майном та перевищенню служ-
бових повноважень. Проте на 
сьогоднішній день реакції немає. 
Сума збитків досягла вже двох 
мільйонів гривень», – розповідає 
адвокат Роман Гуртовенко.

Власник фірми «Ойл-Ікс» 
Олег Богатирчук так коментує ці 
події: «Я бачу затягування спра-
ви та, напевно, пошуки якогось 
компромату на мене. Я також 
вважаю, що майна вже немає, та 
податкова намагається знайти 
ще одного підприємця, у якого 
також вилучити його майно та 
віддати його майно мені».

Нагадаємо, що 14 листопада 
2018 прес-служба Державної 
фіскальної служби України роз-
повсюдила повідомлення наступ-
ного змісту: «Співробітниками 
податкової міліції ГУ ДФС у Жи-
томирській області під процесу-
альним керівництвом обласної 
прокуратури вилучено крупну 
партію незаконно виготовленого 
пального.

У рамках проведення операції 
«Акциз 2018» та розслідування 
кримінального провадження 
за ч. 3 ст. 204 КК України на те-
риторії обласного центру було 
встановлено три АЗС, де здій-
снювалась реалізація незаконно 
виготовленого скрапленого газу 
та пально-мастильних матеріалів.

За результатами обшуків вка-
заних АЗС з незаконного обігу 
вилучено та передано на відпо-
відальне зберігання 35,4 тонни 
дизельного пального, 3,7 тонни 
бензину марки А-95 та А-92, 
1,9 тонни скрапленого газу за-
гальною орієнтовною вартістю 
1,7 млн грн та обладнання на 
500 тис. грн».

Вище вже згадувалося про те, 
що за клопотанням представника 
Слідчого управління фінансових 
розслідувань ГУ ДФС у Жито-
мирській області про накладан-
ня арешту на вилучене майно 
справу розглядав 19 листопада 
Богунський районний суд міста 
Житомира, але в задоволенні кло-
потання було відмовлено.

«Повернути товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«Ойл-Ікс» майно, яке вилучене 
згідно з протоколом обшуку від 
13 листопада 2018 року у кри-
мінальному провадженні… за 
ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 
ст. 204 КПК України», – зазнача-
ється в ухвалі суду.

За словами представників 
товариства «Ойл-Ікс», ця ухва-
ла була проігнорована ГУ ДФС 
у Житомирській області та майно 
не повернуто.

Вранці 22 листопада біля Го-
ловного управління ДФС у Жито-
мирській області пройшов пікет 
за участю кількох десятків людей 
з плакатами: «Закон один для 
всіх», «Руки геть від приватного 
бізнесу», «Доїть корів, а не при-
ватний бізнес», «Рішення суду 
для податкової не аргумент?». 
Серед мітингувальників були 
працівники автозаправних стан-
цій Житомира, де саме і було 
13 листопада співробітника-
ми податкової міліції ГУ ДФС 
в рамках проведення операції 
«Акциз 2018» та розслідування 
кримінального провадження за 
вищевказаними статтями КПК 
України вилучено, як вказано 
в офіційному повідомленні, 
«крупну партію незаконно ви-
готовленого пального».

Насторожує той факт, що 
в ухвалі Богунського районного 
суду міста Житомира вказано 
фірму, якій було передано на 
зберігання вилучене майно – 
ТОВ «Техбуд Індастріл». В Єдино-
му державному реєстрі України 
ТОВ «Техбуд Індастріл» заре-
єстровано за адресою: м. Київ, 
Дніпровський р-н, вул. Гната 
Хоткевича, буд. 12, офіс 177. Ке-
рівником та власником зазначено 
тільки одну людину – Беляєва 
Владислава Андрійовича. Також 
є відомості про статутний капі-
тал в одну тисячу гривень та код 
виду діяльності: 43.11. В сервісі 
для визначення кодів видів еконо-
мічної діяльності за КВЕД-2005 та 
КВЕД-2010 група за кодом 43.1 
визначена як «Знесення та під-
готовчі роботи на будівельному 
майданчику». Тобто ця група 
включає роботи з підготовки 
будівельного майданчика для ви-
конання подальших будівельних 
робіт, у т. ч. його розчищення від 
вже існуючих будівель і споруд. 
Підгрупа 43.11 передбачає тільки 
одну позицію – знесення.

Виникає логічне питання, 
яким чином пальне вилучалося 
фірмою, яка має статутний ка-
пітал в одну тисячу гривень та 
основним напрямком діяльнос-
ті якої зазначено знесення буді-
вель та підготовка будівельного 
майданчика? Де ця фірма має 
зберігати пальне та яким чином 
здійснювалося саме вилучення? 
Тобто запитань у цій справі на-
багато більше, ніж відповідей… 
Наразі залишається лише чекати 
на рішення апеляційного суду 
у цій справі.
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В Україні вводять воєнний стан
Руслан Мороз

На території 10-х 
областей України 
з 9.00 28 листопада 
до 9:00 27 грудня 
2018 року – воєнний 
стан.

Вночі з 25 на 26 листопада 
2018 року відбулося засідання 
Ради національної безпеки 
і оборони України після ін-
циденту з трьома військовими 
кораблями ВМС України.

Президент Петро Поро-
шенко своїм указом ввів у дію 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 
26 листопада 2018 року «Про 
надзвичайні заходи щодо за-
безпечення державного су-
веренітету і  незалежності 
України та запровадження 
воєнного стану в Україні». Про 
це проінформував сайт глави 
держави. Рішення РНБО міс-
тить 12 пунктів, з яких остан-
ній – таємно.

Водночас на сайті парламен-
ту було зареєстровано внесений 
главою держави проект закону 
про затвердження указу Пре-
зидента України «Про введення 
воєнного стану в Україні».

Згідно з текстом документу, 
в Україні із 14 години 00 хви-
лин 26 листопада 2018 року 
строком на 60 діб до 14 години 
00 хвилин 25 січня 2019 року 
вводиться воєнний стан.

26 листопада відбулося за-
сідання Ради безпеки ООН, 
але без прийняття будь-якої 
резолюції, що досить дивно. 
Радбез ООН не збирався запро-
ваджувати санкції. А санкції 
ЄС, ймовірніше за все, не бу-
дуть посилені.

Пі д час зас і данн я Ради 
безпеки ООН одночасно про-
ходило екстрене засідання 
Верховної Ради України, але 
депутати постійно виходили на 
перерви та консультації.

Основним запереченням 
проти введення військового 
стану було те, яким чином уряд 
має виконувати завдання цього 
стану протягом досить корот-
кого часу, що практично ста-
вить під велике питання вза-
галі доцільність таких заходів. 
Крім того, проблематичним 
є майбутнє двох з половиною 
мільйонів українців, які пра-
цюють в Російській Федерації 
або постійно проживають там. 
Введення військового стану 
передбачає припинення тор-
гівлі з державою-агресором, 
але яким чином це буде стосу-
ватися торгівлі газом та тран-
спортування його по території 

України до країн Європи, на-
разі невідомо.

«Введення воєнного стану 
в Україні вигідне лише дер-
жаві-агресору, а не Україні, 
тому є нераціональним та не-
доцільним», – заявив Перший 
заступник Глави Адміністрації 
Президента України Геннадій 
Зубко під час зустрічі з мітин-
гувальниками під будівлею 
АПУ. Це свідчить про неповну 
одностайність у прийнятті та-
кого рішення навіть в оточенні 
Президента України.

О 16:00 26 листопада По-
рошенко поїхав з Ради, не ви-
ступивши через блокування 
парламентської трибуни.

Віце-спікер Оксана Сироїд 
зазначила, що пересічні народ-
ні депутати не змогли провести 
консультації з главою держави.

«Президент був у кабінеті 
Парубія. Там були Геращенко, 
Парубій, Бурбак, можливо, ще 
хтось. Більше нікого туди не 
пускали. І він просто взяв і по-
їхав. Прості депутати не змо-
гли поспілкуватися з Петром 
Олексійовичем», – сказала вона.

Українці відреагували на 
останні події у соцмережах: 
«Більшість населення України 
закликає всі непарламентські 
і парламентські сили блокува-
ти прийняття воєнного стану, 
так як воно відкриє скриньку 
Пандори і дасть можливість 
Порошенко узурпувати владу. 
Воєнний стан розв'яже руки ра-
дикальним групам, спровокує 
утиск інакомислення, вільних 
ЗМІ, опозиції і запустить по-
літичні репресії»; «Оголосити 
військовий стан за 4 місяці до 
виборів на тлі нульових рей-
тингів влади після п'яти років 
конфлікту на Донбасі – це без-
дарний спектакль, в який ніхто 
не повірить. Численні соціоло-
гічні дослідження невблаганно 
стверджують: українці радше 
готові проголосувати за співа-
ків і скоморохів, але тільки не 
за чинного президента, який 
примудрився за чотири роки 
довести країну до злиднів».

Під час засідання у залі 
Верховної Ради стало насправ-
ді спекотно. Коли начальнику 
Генерального штабу Віктору 
Муженко депутати поставили 
запитання, чому військовий 
стан не був введений після 
Іловайську, він так і не зміг на 
нього відповісти.

Суперечка в кулуарах ВР до-
сягла такого рівня, що нардепи 
перейшли на взаємні образи. 
Слова Прем'єр-міністра Воло-
димира Гройсмана: «Я вірю 
в слова Президента» практично 
викликали в залі обурення.

Знову в залі з'являється 
Президент України Петро 
Порошенко, і знову було ба-
гато слів, яким вже мало хто 

вірив. Закінчив свій виступ 
Порошенко під вигуки: «Гань-
ба!». Почалась стусанина біля 
трибуни, і Парубій ставить 
на голосування питання вій-
ськового стану. Більшістю де-
путати голосують за введення 
воєнного стану в Одеській, 
Миколаївській, Херсонській, 
Запорізькій, Луганській, Доне-
цькій, Сумській, Харківській, 
Чернігівській, Вінницькій об-
ластях. Житомирська область 
у цьому переліку відсутня. Од-
нак, терміни введення воєнного 
стану було зменшено з 60 до 
30 днів.

Тут же Парубій ставить 
на голосування питання про 
збереження дати виборів та 
призначення чергових виборів 
Президента України на неділю, 
31 березня 2019 року. Рішення 
прийнято.

Згідно з пунктом третім 
указу Президента № 391/2018 
щодо введення воєнного стану, 
розміщеному на офіційному 
сайті Верховної Ради, можуть 
бути обмежені конституційні 
права і свободи людини і гро-
мадянина, передбачені стат-
тями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 
Конституції України, а також 
вводяться тимчасові обмежен-
ня прав і законних інтересів 
юридичних осіб в межах та 
обсягах, які необхідні для за-
безпечення можливості запро-
вадження і здійснення заходів 
правового режиму воєнного 
стану, які передбачені части-
ною першою статті 8 Закону 
України «Про правовий режим 
воєнного стану».

Таким чином, під час режи-
му ВС військові і цивільні вла-
ди отримують більш широкі 
повноваження, які дозволяють 
їм використовувати людські та 
матеріальні ресурси для своїх 
потреб. Під владою розумієть-
ся все військове командуван-
ня – від Генерального штабу до 
керівництва окремих частин, 
а також вся вертикаль влади – 
від президента і Кабміну до 
селищних рад. Рішення, від-
повідно, можуть прийматися 

як на центральному, так і на 
місцевому рівні.

Закон дозволяє:
1)  Вводити трудову по -

ви н н іс т ь  д л я  пров е ден н я 
оборонних робіт, ліквідації 
природних і техногенних над-
звичайних ситуацій, суспільно 
корисних робіт.

2) Використовувати потуж-
ності і трудові ресурси підпри-
ємств і організацій всіх форм 
власності для потреб оборони, 
змінювати їх режим роботи, 
умови праці.

3) Вилучати для тимчасо-
вого користування необхідне 
майно міністерств, централь-
них і місцевих органів вико-
навчої влади, територіальних 
громад, підприємств і грома-
дян, в тому числі транспортні 
засоби, споруди, машини, ме-
ханізми, устаткування та інші 
об'єкти, пов'язані з обслугову-
ванням транспорту, видаючи 
про це документи встановле-
ного зразка.

4) Встановлювати охорону 
важливих об'єктів національної 
економіки України, які забез-
печують життєдіяльність на-
селення.

5) Вводити комендантську 
годину (заборону на перебу-
вання в певний час доби на 
вулицях та в інших громад-
ських місцях без спеціальних 
перепусток і посвідчень) і вста-
новлювати особливий режим 
світломаскування.

6) Встановлювати особли-
вий режим в'їзду і виїзду, об-
межувати свободу пересування 
громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, рух транспорту.

7) Перевіряти документи 
у громадян, а в разі необхід-
ності оглядати речі, транспорт, 
багаж і вантажі, службові при-
міщення і житла громадян.

8) Ставити питання про за-
борону діяльності політичних 
партій, громадських організа-
цій, якщо вони загрожують 
суверенітету, національній без-
пеці України, її незалежності 
та територіальній цілісності, 
а також життю громадян.

9) Здійснювати контроль за 
роботою підприємств зв'язку, 
поліграфічних підприємств, 
видавництв, телерадіоорганіза-
цій, установ і організацій куль-
тури, використовувати місцеві 
радіостанції, телевізійні цен-
три та друкарні для військо-
вих потреб і роз'яснювальною 
роботою серед військ і  на-
селення, регулювати роботу 
аматорських приймально-
передавальних радіостанцій, 
передачу інформації через 
комп'ютерні мережі.

Таким чином, Верховна 
Рада України проголосувала за 
підтвердження введення в дію 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 
26 листопада 2018 року «Про 
надзвичайні заходи щодо за-
безпечення державного сувере-
нітету і незалежності України 
та запровадження воєнного 
стану в Україні» строком на 30 
діб, але тільки в прикордонних 
областях.

Зокрема, державним ор-
ганам надаються доручення 
щодо:

– введення в дію плану за-
провадження та забезпечення 
заходів правового режиму во-
єнного стану в Україні;

– забезпечення постачання 
Збройним силам України, ін-
шим військовим формуванням 
матеріально-технічних ресур-
сів і майна, надання послуг 
та їх фінансування в обсягах, 
що необхідні для ефективного 
виконання покладених на них 
завдань в особливий період;

– приведення у готовність 
до виконання завдань за при-
значенням в особливий період 
із введенням ступеня ПОВНА 
ГО ТОВН ІС Т Ь  визн ачен и х 
об'єкт ів  єдиної  державної 
системи цивільного захисту, 
її функціональних та терито-
ріальних підсистем;

– утворення рад оборони 
та забезпечення сприяння 
військовому командуванню 
у запровадженні та здійснен-
ні заходів правового режиму 
воєнного стану.

P. S. 27 листопада в «Уря-
довому кур̀ єрі» надрукували 
неправильний текст указу про 
воєнний стан. Віце-прем'єр-
міністр з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції 
України Іванна К лимпуш-
Цинцадзе повідомила, що це 
сталося помилково: «Відпо-
відальні будуть притягнуті до 
дисциплінарної відповідаль-
ності. Оголошення про спрос-
тування буде надруковано. 
Даний указ взагалі скасовано. 
У завтрашньому випуску буде 
оприлюднено закон і відповід-
ний Указ». Воєнний стан вво-
диться з 9.00 28 листопада до 
9:00 27 грудня 2018 року.
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Використання  
присадок для  
правильної  
очистки інжектора 

Написання цього матеріалу – про-
хання водіїв, яких це зацікавило. Для 
досвідчених автомобілістів не секрет, 
що різні сполуки, такі як сірка, бензол, 
олефін, створюють в паливній рампі 
і магістралях смоляні відкладення, 
а при спалюванні палива вони ство-
рюють це і на зовнішніх, і на внутрішніх 
поверхнях форсунок. Такий наліт у ви-
гляді чорно-коричневої кірки не роз-
чинається під дією бензину, а значить 
якісно промити інжектор дуже нелегко. 
Безумовно, краще всього звернутись 
до співробітників СТО, які спеціалізу-
ються на такому виді послуг, маючи 
необхідне обладнання і досвід, але 
власники автомобілів вважають, що 
таку «легку» процедуру вони в змо-
зі здійснити власноруч. Враховуючи 
велику кількість рекомендованих при-
садок, я спробую пояснити, що і як 
потрібно застосувати з максимальною 
користю для автомобіля.

Присадки – це хімічно активні ре-
човини, які додаються в бензобак 
автомобіля з метою очистки палив-
ної системи. Спосіб використання 
і пропорції таких речовин виробник 
вказує на упаковці. Всі рідини, які 
використовуються для боротьби із 
забрудненнями, володіють певними 
характеристиками, які в одному ви-
падку є перевагами, а в іншому – не-
доліками. Найімовірніше, це залежить 
від правильності умов використання 
і експлуатації.

Більшість препаратів досить агре-
сивно діють на гумові і полімерні деталі 
паливної системи, що в результаті їх 
використання може призвести до при-
скореного зношування. Тому занадто 
захоплюватися промивкою не вар-
то. Окрім цього, в окремих випадках 
може спостерігатись невідповідність 
в’язкості палива і в’язкості присадок, 
які використовуються для очистки, про 
що деякі виробники попереджають 
своїх клієнтів, вказуючи на упаковці: 
«Не промивати системи GDI!». Різні 
присадки по-різному діють на за-
бруднені поверхні. Якісні відмивають 
і спалюють їх, а неякісні відшаровують 
бруд, і так швидко, що володар на-
віть не встигає зрадіти. Правда, тут не 
все так гарно, як здається на перший 
погляд. Відшаровані елементи роз-
носяться по всій системі управління 
і забруднюють каталізатор, а деякі 
промивки такого типу здатні з легкістю 
вивести з ладу свічки запалювання.

Продовження 
у наступному номері

КУТОЧОК

ВОДІЯ У повній тиші: в Житомирі 
презентували фотовиставку 
«Зіркова абетка»

Анастасія Ліберман

Мета проекту «Коли 
тиша заговорила» – 
привернути увагу до 
теми втрати слуху та 
проблем, пов’язаних 
з хворобою.

Завдяки ГО «Відчуй» вже по-
над 16 тисяч українських шкіл 
отримали календарі для вивчен-
ня школярами жестової мови. 
Житомир став першим містом 
після Києва, де презентували 
«Зіркову абетку».

«Абетка жестової мови створе-
на для людей з ідеальним слухом. 
Вона створена, щоб навчити їх бути 
чуйними. Вона має з’явитися у кож-
ній школі, щоб стати для наших 
дітей уроком інклюзії на шляху до 
толерантного суспільства. В той же 
час наш проект має на меті зроби-
ти так, щоб люди з порушенням 
слуху стали сміливішими, щоб 
вони перестали соромитися. Ми 
робили зйомку два дні, і не всі зір-
ки встигли взяти у ній участь. Тому 
зараз ми продовжуємо знімати 
абетку з нашими знаменитостями. 
Ці календарі, які вже надруковані, 
поїхали до понад 16 тисяч шкіл 
України. Ми маємо в планах роз-

повсюдити календарі ще у вищих 
навчальних закладах», – розповіла 
співзасновниця організації «Від-
чуй» Людмила Пишна.

Серед зірок, які долучилися 
до зіркової абетки, – Ольга Фрей-
мут, Марія Єфросиніна, Дмитро 
Монатік, Юлія Саніна, Сергій 
Бабкін, Володимир Зеленський, 
Юрій Горбунов та багато інших 
вітчизняних знаменитостей. На 
презентації виставки у Житомирі 
був присутній молодий україн-
ський співак Костянтин Дмитрієв, 
який відомий за своїм псевдоні-
мом Constantine.

«Мені поступило запрошення 
взяти участь у такій шляхетній 
справі. Оскільки я музикант і слух 
для мене дуже важливий, тому із 
задоволенням взяв участь у про-

екті. Потрібно, щоб українці під-
тримували людей з вадами слуху. 
Я і надалі буду цікавитись долею 
проекту», – розповів журналістам 
співак Constantine.

Керівник благодійного фонду 
«Відчуй» Людмила Пишна розпо-
віла, що вирішила популяризу-
вати мову жестів та привертати 
увагу суспільства до проблеми 
порушення та втрати слуху після 
того, як її чоловік почав втрачати 
слух. «Зіркова абетка» – лише 
один із проектів вищезазначеної 
організації, а є ще й низка інших 
проектів, які стосуються людей, 
що не чують: найвідоміші – «Зір-
кова абетка» та «Тиха опера».

«У мене чоловік теж втратив 
слух: на ранній стадії хвороби він 
просто робив телевізор гучніше, 
ми спочатку не зрозуміли, а коли 
це трапилось, ми ходили по ліка-
рям, проте було пізно. Тому рання 
діагностика будь-якої хвороби – це 

попередження її розвитку. Ми гово-
римо про це тому, що люди не за-
мислюються над своїм здоров’ям», – 
додає Людмила Пишна.

Учасники фотопроекту по-
казали всі букви жестової мови, 
якою у нашій країні говорять по-
над 223 000 українців. У межах ви-
ставки «Коли тиша заговорила» 
відвідувачі можуть безкоштовно 
перевірити слух, почути пісні 
жестовою мовою, відчути проект 
«Тиха опера» та почати вивчати 
жестову мову з освітнім проектом 
«5 слів», побачити кліп на сингл 
Артема Пивоварова «Відчуй», що 
став піснею-месседжем проекту. 
На написання пісні Артема надих-
нула кінострічка про нечуючого 
діджея, а у зйомках кліпу взяли 
участь діти з порушенням слуху. 
Виставка триватиме до 29 листо-
пада у кінотеатрі «Жовтень».

Наступні міста, де презенту-
ють проект, – Луцьк та Тернопіль.
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Руслан Мороз

23 листопада депу-
тати Верховної Ради 
ухвалили державний 
бюджет на 2019 рік. 
«За» проголосували 
240 народних депута-
тів. Цілком очікувано, 
в пріоритетах – обо-
рона.

Бюджетом на 2019 рік перед-
бачено 1,112 трильйона видатків 
та 1,026 трильйона доходів. Розмір 
дефіциту складає 89,99 мільярда 
гривень. Бюджет на 2019 рік пе-
редбачає: 198 мільярдів гривень 
на соціальну сферу (з яких 167 
мільярдів – на покриття дефіциту 
Пенсійного фонду); 98 мільярдів – 
на охорону здоров’я; 115,2 мільяр-
да – на освіту; 102,4 мільярда – на 
оборону, 145,2 мільярда гривень – 
на виплату державних боргів.

А ще з’явилися дуже цікаві 
статті витрат, як, наприклад, 
«Фонд Президента України». На 
нього виділяється ні багато ні 
мало – 1 мільярд гривень. Що при-
мітно, створений цей фонд був 
якраз незадовго до бюджетного 
засідання – 6 листопада. З цього 
фонду Порошенко зможе реалі-
зовувати різні соціальні проекти, 
а на практиці – проводити перед-
виборчу кампанію. Але за гроші 
платників податків.

У той же час підвищення со-
ціальних стандартів не витримує 
жодної критики. Мінімальні пенсії 
зростуть лише до 2027 гривень до 
кінця наступного року, мінімальна 
зарплата – до 4170 грн. (на 400 грн). 
Зменшилися і витрати на субсидії, 
хоча ціни на газ і опалення підви-
щуються.

Влада ще раз довела, що ін-
тереси країни і громадян у неї на 
останньому місці. У пріоритеті – 
те, що має допомогти Порошенку 
втриматися в президентському 
кріслі. Виділяються колосальні 
суми на армію, під прикриттям 
благих намірів робиться все, щоб 
в Україні тривала війна. І щоб вій-
ськові, яким Порошенко обіцяє 
і землю, і житло, і збільшення 
зарплат, пенсій, пільг, надавали 
йому підтримку. Але створення 
якогось фонду, та ще й безпо-
середньо «під бюджет», – це вже 
нахабне і цинічне обкрадання 
українців.

Ці політики, які ведуть країну 
до розвалу, повинні, як мінімум, 
піти, а по справедливості – отри-
мати заслужене покарання за 
зраду національних інтересів, за 
обкрадання і обман власного наро-
ду. Бюджет повинен прийматися 
на благо країни, а не в інтересах 
олігархів!

Цікаво, що фонд, який претен-
дує на бюджетний мільярд, засно-
ваний в акурат перед прийняттям 
бюджету-2019. Інформацію про 
це знаходимо на сайті Прези-
дента від 6 листопада 2018 року. 
У цей день Порошенко прийняв 
рішення про створення в Україні 
спеціального Фонду з підтримки 
освітніх і наукових програм для 
молоді та підписав відповідний 
указ. Зробив він це в кращих тра-
диціях на публіці, виступаючи 
перед студентами в Києві: «Ми 
повинні створити всі можливості 
для того, щоб у талановитої укра-
їнської молоді були всі можливості 
реалізувати свій потенціал у нас 
в Україні. І для цього я прийняв 
рішення про заснування фонду 
Президента щодо підтримки 
освітніх і наукових програм для 
молоді для того, щоб підтримати 
молодь».

Соцмережі обурило настіль-
ки неприховане перекачування 
бюджетних грошей в де-факто 
виборчу кампанію Порошенко. 
Але і це не всі «подарунки» родині 
Порошенка. Крім того, у бюджеті 
на 2019 рік передбачається виді-
лення 708 мільйонів гривень на 
Український культурний фонд, 
який очолює дружина президента 
Марина Порошенко.

Але до бюджету-2019 Верховна 
Рада приготувала українцям ще де-
кілька неочікуваних «подарунків».

Перший
Верховна Рада України під-

тримала пропозицію Прем’єр-
міністра України затвердити 
Оксану Маркарову на посаді мі-
ністра фінансів, а також призна-

чити народного депутата Ірину 
Фріз міністром України у справах 
ветеранів.

Другий
Прийнято Постанову «Про по-

переднє схвалення законопроекту 
про внесення змін до Конституції 
України (щодо стратегічного курсу 
держави на набуття повноправ-
ного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору) ».

Це означає руйнування Кон-
ституції України, вистражданої 
з кров'ю та потом.

Третій
Прийнято Закон «Про вне-

сення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та 
перегляду ставок окремих подат-
ків і зборів».

Законом передбачається:
• збільшити з 1 липня 2019 

року ставки акцизного податку 
на тютюнові вироби на 9 відсотків;

• з метою врегулювання пи-
тання оподаткування лісових зе-
мель встановити ставку податку 
за земельні ділянки, нормативну 
грошову оцінку яких проведено, 
не більше 0,1% та надати право, 
у разі необхідності, місцевим ра-
дам встановлювати окремі ставки 
земельного податку за лісові землі;

• встановити, що всі рішення 
про розстрочення, відстрочення 
грошових зобов’язань чи податко-
вого боргу, а також про перенесен-
ня строків сплати розстрочених, 
відстрочених сум приймається 
Державною фіскальною службою 
України, про що повідомляється 
Міністерство фінансів України, 
незалежно від суми, заявленої до 
розстрочення, відстрочення, суми 
розстрочених, відстрочених гро-
шових зобов’язань чи податкового 
боргу, щодо яких переносяться 
строки сплати, та непогашеної 

суми попередньо наданого роз-
строчення, відстрочення грошових 
зобов’язань чи податкового боргу;

• з метою стимулювання під-
приємств-забруднювачів до змен-
шення забруднення навколиш-
нього природного середовища, 
а також наближення до ставок за 
викиди парникових газів в краї-
нах ЄС підвищити з 1 січня 2019 
року ставку екологічного подат-
ку за викиди двоокису вуглецю 
(СО2) стаціонарними джерелами 
з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну та 
передбачити поетапне підвищен-
ня ставки до рівня 30 грн/тонну 
у 2023 році (щорічне підвищення 
на 5 грн/тонну);

• збільшити ставки рентної 
плати за користування надрами 
для видобування нафти і конден-
сату на 2 відсоткових пункти та 
для залізної руди – на 0,8 відсо-
ткових пункти;

• збільшити ставки рентної 
плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів на 50 відсотків;

• визнати податковими агента-
ми операторів поштового зв'язку, 
експрес-перевізників, які здійсню-
ватимуть нарахування та сплату 
податкових зобов’язань з податку 
на додану вартість до бюджету 
у разі ввезення на митну територію 
України товарів у міжнародних 
поштових та експрес-відправ-
леннях, у несупроводжуваному 
багажі. При цьому ввезення на 
митну територію України товарів, 
сумарна фактурна вартість яких 
перевищує еквівалент 100 євро, 
для одного одержувача – фізичної 
особи, в одній депеші від одного 
відправника у міжнародних по-
штових відправленнях або в одно-
му вантажі експрес-перевізника від 
одного відправника у міжнародних 
експрес-відправленнях, оподатко-
вуватиметься податком на додану 
вартість за ставкою, встановленою 
Податковим кодексом України;

Повертаючись до прийнятого 
Закону «Про Державний бюджет 
України на 2019 рік», в бюджеті 
ми маємо:

• доходи Державного бюджету 
України у сумі 1.026.131.809,2 тис. 
гривень, у тому числі доходи 
загального фонду Державно-
го бюджету України –  у сумі 
928.507.915 тис. гривень та дохо-
ди спеціального фонду Держав-
ного бюджету України – у сумі 
97.623.894,2 тис. гривень, згідно 
з додатком № 1 до цього Закону;

•  в и д а т к и  Д е р ж а в н о -
го бюджету України у сумі 
1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому 
числі видатки загального фонду 
Державного бюджету України – 

у сумі 1.005.767.548,6 тис. гривень 
та видатки спеціального фонду 
Державного бюджету України – 
у сумі 106.362.449 тис. гривень;

• граничний обсяг дефіциту 
Державного бюджету України 
у сумі 89.989.320 тис. гривень, 
у тому числі граничний обсяг 
дефіциту загального фонду Дер-
жавного бюджету України – у сумі 
69.617.200 тис. гривень та гранич-
ний обсяг дефіциту спеціально-
го фонду Державного бюджету 
України – у сумі 20.372.120 тис. 
гривень, згідно з додатком № 2 
до цього Закону.

З а к о н ом  в и з н ач е н о  н а 
31 грудня 2019 року граничний 
обсяг державного боргу в сумі 
2.060.101.364,5 тис. гривень та 
граничний обсяг гарантова-
ного державою боргу в сумі 
388.630.087,1 тис. гривень.

З а к о н о м  в с т а н о в л е н о 
у 2019 році прожитковий міні-
мум на одну особу в розрахунку 
на місяць у розмірі з 1 січня 2019 
року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 
гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, 
а для основних соціальних і демо-
графічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 
2019 року – 1626 гривень, з 1 лип-
ня –1699 гривень, з 1 грудня – 1779 
гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: 
з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, 
з 1 липня – 2118 гривень, з 1 груд-
ня – 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 
2019 року – 1921 гривня, з 1 лип-
ня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 
гривні;

осіб, які втратили працездат-
ність: з 1 січня 2019 року – 1497 
гривень, з 1 липня – 1564 гривні, 
з 1 грудня – 1638 гривень.

З а к о н о м  в с т а н о в л е н о 
у 2019 році мінімальну заробітну 
плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 
4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січ-
ня – 25,13 гривні.

Документом також встановле-
но, що у 2019 році рівень забезпе-
чення прожиткового мінімуму для 
призначення допомоги відповідно 
до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям» у відсотковому 
співвідношенні до прожиткового 
мінімуму для основних соціальних 
і демографічних груп населення 
становить: для працездатних осіб – 
21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, 
для осіб, які втратили працездат-
ність, та осіб з інвалідністю – 100 
відсотків відповідного прожитко-
вого мінімуму.

Бюджет на 2019 рік: мізерні 
підвищення для українців і 
мільярди – для сім`ї Президента
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Один из лидеров 
оппозиции Алек-
сандр Вилкул на 
своей странице 
в Facebook написал:

«На этой неделе в Раде вопрос 
№ 1 – госбюджет-2019. Я буду голо-
совать ПРОТИВ этого очередного 
бюджета полицейского государ-
ства с нищими людьми».

Напомним, 19 ноября 2018 
в ходе заседания согласительного 
совета Верховной Рады Парубий 
заявил, что проект госбюдже-
та-2019 будет рассмотрен на этой 
неделе.

Вилкул отметил: «Если кратко, 
то власть планирует:

• Оскорбительное «повы-
шение» минимальной зарпла-
ты на 15 грн/день, а пенсии – на 
4 грн/день, которое уже съедено 
ростом цен;

• Дальнейший рост тарифов 
и сокращение субсидий;

• Добивать промышленность, 

сельское хозяйство, медицину 
и образование;

• Распродать (за копейки 
и «своим» людям) последние эф-
фективно работающие госпред-
приятия».

Отметим, что согласно про-
екту госбюджета, минимальную 
пенсию планируют повысить 
с 1497 грн. до 1624 грн, а минималь-
ную зарплату – с 3723 до 4170 грн.

При этом недавнее решение 
Кабмина, в результате которого 
с 1 ноября 2018 цену на газ под-
няли на 23,5% до 8,5 тыс. грн/тыс. 
куб. м, не последнее. Премьер 
Гройсман уже заявил, что газ 
в 2019 подорожает еще минимум 
дважды – в апреле и октябре. При 
этом в бюджете 2019 финанси-
рование субсидий сокращается 
практически на четверть (2018–
71 млрд грн, 2019–55 млрд грн).

Вилкул системно отстаивает 
позицию, что госбюджет дол-
жен наполняться не очередными 
кредитами, повышением налогов 
и выкачиванием денег из людей 
в виде тарифов и инфляции, 

а с нормальной работы экономи-
ки. «Для этого необходимо при-
нять наши законы по поддержке 
промышленности. Но власть 
принципиально их даже не рас-
сматривает», – сказал он.

Оппозиционер подчеркнул: 
«Я никогда такое не поддер-
живал и не поддержу и сейчас, 
несмотря на прессинг власти. 

Мы подали пакет правок в гос-
бюджет-2019, но ни одна из них 
властью не была учтена».

Вилкул акцентировал: «Уже 
всем очевидно – на выборах нуж-
на смена власти и стратегии 
управления государством. По-
сле выборов мы будем пересма-
тривать этот госбюджет».

Напомним, ранее Александр 

Вилкул обратился к Президенту 
с требованием создать антикри-
зисный штаб по спасению горо-
дов, в которых, по состоянию на 
14 ноября 2018, отопительный 
сезон был сорван из-за того, что 
Нафтогаз отказался давать газ те-
плоснабжающим предприятиям.

Оппозиционер напомнил, что 
с 2014 цена на газ для населения 
выросла почти в 10 раз. «После 
выборов мы ее снизим и разбе-
ремся с нынешними чиновни-
ками, которые рассматривают 
Нафтогаз как бездонную кор-
мушку», – подчеркнул он.

Также Вилкул выступил про-
тив ряда антинародных решений 
правительства, которыми, в том 
числе, на 23,5% была повышена 
цена на газ, а также НАК «На-
фтогаз» дали право с 1 декабря 
2018 г. отключать зимой тепло при 
задолженности за потребленный 
газ. Отметим, что под давлением 
оппозиции, которую поддержа-
ли местные советы, Кабмин был 
вынужден запретить отключать 
города от газа зимой.

Вилкул: Я против разработанного властью  
проекта госбюджета-2019, который делает  
людей еще более нищими и разрушает страну

Збільшення ЄСВ: можливість поповнити 
Пенсійний фонд чи загроза для бізнесу

Ольга Сідлецька

Збільшення ЄСВ 
та посилення відпо-
відальності за його 
несплату загрожують 
Україні втратою інвес-
тицій та втратою висо-
кооплачуваних кадрів.

Уряд під час засідання 14 листо-
пада підготував на розгляд Верхо-
вної Ради законопроект, який, згід-
но із задумом, допоможе закрити 
діру у Пенсійному фонді країни.

Чим небезпечні зміни, за-
пропоновані Кабміном, пояснює 
старша наукова співробітниця Ін-
ституту економічних досліджень 
та політичних консультацій Іри-
на Федець.

«Законопроект передбачає 
розширення бази оподатку-
вання ЄСВ високих зарплат, 
посилення адміністративної та 
кримінальної відповідальності за 
порушення при сплаті єдиного 
соціального внеску.

Замість відшкодування Пенсій-
ному фонду пільгових пенсій робо-

тодавці платитимуть підвищений 
розмір єдиного соціального внеску. 
Запуск другого накопичувального 
рівня пенсійної системи, згідно із 
законопроектом, переноситься 
з 2019 на 2020 рік.

У Міністерстві соціальної по-
літики розраховують, що у такий 
спосіб вдасться додатково залучити 
до Пенсійного фонду 10 млрд грн», – 
розповідає Ірина Федець.

З а  с л о в а м и  е к с п е р т а , 
у 2019 році дефіцит Пенсійного 
фонду зросте до більш ніж 166 мі-
льярдів гривень – саме така цифра 
закладена у бюджет. Перед Укра-
їною, яка знаходиться у ситуації 
демографічної кризи, інтенсивної 
еміграції населення працездатно-
го віку та значних обсягів тіньової 

економіки, стоїть потреба закрити 
цю прогалину.

На думку Ірини Федець, за-
тверджена урядом пропозиція 
Міністерства соціальної політики 
розширити базу оподаткування 
ЄСВ та посилити відповідальність 
за його несплату загрожує Україні 
зниженням інвестицій та втратою 
високооплачуваних кадрів.

Скільки українців отримують 
25 чи більше мінімальних зарплат, 
з̀ясувати неможливо, оскільки не 
існує відповідних статистичних 
даних. Держстат надає лише дані 
щодо працівників, які отримали 
зарплату більше 15 тис. грн. Таких 
в Україні майже 12%.

«Але статистика показує, що 
на підприємствах з іноземними 

інвестиціями середня зарплата 
майже вдвічі вища, ніж на суто 
вітчизняних підприємствах. Звід-
си можна зробити висновок, що 
додаткові стягнення ЄСВ можуть 
стати бар’єром для входу в Україну 
іноземного бізнесу, який працевла-
штовує високооплачуваних праців-
ників. Професіоналів в Україні це 
може спонукати шукати кращих 
варіантів працевлаштування за 
кордоном. В результаті робото-
давцям буде складніше залучати 
кваліфіковані кадри, а Україна так 
і не позбудеться іміджу країни з де-
шевою робочою силою», – коментує 
старша наукова співробітниця Ін-
ституту економічних досліджень 
та політичних консультацій.

На думку експерта, такі дії – це 
популістичний крок уряду. Мініс-
терство соціальної політики ви-
ходить з міркувань збільшення 
надходжень у державний бюджет, 
але, очевидно, не враховує позиції 
бізнесу, який буде змушений фі-
нансувати ці надходження з влас-
них коштів.

«А позиція бізнесу полягає 
у тому, що навіть після зна-
чного зменшення розмірів ЄСВ 
у 2016 році високі ставки податків 
залишилися важливою перешко-
дою для малих та середніх підпри-
ємств, які складають більшість біз-

несу в Україні. І тому підвищення 
податків стане для них суттєвим 
тягарем», – вважає Ірина Федець.

Ще одна проблема, як вважає 
експерт, полягає в тому, що вітчиз-
няне законодавство дуже часто 
змінюється. Мінливість законів є 
перешкодою як для вітчизняних 
малих та середніх підприємств, 
так і для іноземних інвесторів, 
оскільки не дає їм можливості 
спланувати свою діяльність.

«Враховуючи, що зараз форми 
зайнятості стають все більш гнуч-
кими та різноманітними – розпо-
всюджується контрактна робота, 
фрілансерство, самозайнятість – 
підхід уряду, який диктує умови 
диференціації оплати праці та 
нагороду керівникам підпри-
ємств, не бере до уваги того, що 
межі між професіями, а також 
між керівником та працівниками 
можуть бути не такими явними, 
особливо у стартапах чи у малому 
бізнесі. А жорсткі покарання за 
несплату ЄСВ зазіхають на особис-
ту свободу громадян та не мотиву-
ватимуть українців розпочинати 
свою справу і реєструватися як 
приватні підприємці», – підсуму-
вала Ірина Федець.

Матеріал підготовано 
у рамках співпраці  

з проектом Voxconnector
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Відпустка  
для осіб з інвалідністю

Яка тривалість відпуст-
ки для осіб з інвалідністю? 
Роз’яснення в межах проекту 
«Я маю право!» надали фахів-
ці Овруцького бюро правової 
допомоги.

Вітчизняне законодавство 
передбачає збільшену три-
валість відпустки для осіб 
з інвалідністю. Частиною 7 
статті 6 Закону України «Про 
відпустки» передбачено, 
що особам з інвалідністю І 
та ІІ другої груп надається 
щорічна основна відпустка 
тривалістю 30 календарних 
днів, а особам з інвалідністю 
ІІІ групи – 26 календарних 
днів. Відпустки надаються у 
зручний для них час.

Людям з інвалідністю може 
бути надано додаткову від-
пустку (без збереження за-
робітної плати) тривалістю 
до двох місяців (особам з 
інвалідністю І та ІІ груп – 60 
календарних днів, а особам 
з інвалідністю ІІІ групи – 30 
календарних днів щорічно). 
Роботодавці зобов’язані нада-
ти відпустку без збереження 
заробітної плати, якщо пра-
цівник, котрий має інвалід-
ність, висловив таке бажання 
(подав відповідну заяву). 

Працівники з інвалідністю, 
які нещодавно влаштувалися 
на роботу, мають право піти в 
щорічну оплачувану відпустку 
повної тривалості до настан-
ня шестимісячного терміну їх 
безперервної роботи на цьо-
му підприємстві. Ті особи з 
інвалідністю, які працюють 
на підприємстві вже трива-
лий час, мають право піти у 
щорічну відпустку в зручний 
для них час.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією 
звертайтесь до місцевих цен-
трів та бюро правової допо-
моги. Їх адреси та контакти ви 
можете знайти на сайті http://
zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/ 
у розділі «Місцеві центри».

Більше інформації  про 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» – 
на сайті pravo.minjust.gov.ua 
та за номером 0 800 213103 
(єдиний контакт-центр на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Микола Корзун

Заходи, приуро-
чені до 97-х роковин 
трагедії під База-
ром, цього року 
відбувалися за дещо 
розширеною про-
грамою, яка розпо-
чалася 23 листопада 
2018-го року.

Спочатку у приміщенні 
обласної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича проходив 
історичний диспут щодо подій 
Другого Зимового походу армії 
УНР у листопаді 1921 року. Зго-
дом у приміщенні Житомир-
ської обласної філармонії від-
бувся концерт за участі кількох 
відомих гуртів, а ще через день, 
25 листопада, у селищі Базар 
відбулися традиційні заходи із 
вшанування загиблих козаків 
та старшин Волинської групи 
армії УНР, розстріляних 21 лис-
топада 1921 року.

Найпершим чином заува-
жимо, що цього року заходи 
із вшанування пам`яті героїв 
Базару відбувалися за під-
тримки Міністерства молоді 
та спорту України, яке фінансу-
вало виготовлення друкованої 
продукції до проведення всеу-
країнського фестивалю «Герої 
Базару». Варто зазначити, що 
і 23 листопада 2018 року у при-
міщенні фойє Житомирської 
наукової бібліотеки, і ще за 
день – 25 листопада, вже біля 
меморіалу у Базарі, організа-
тори фестивалю оснастили 
проведення подій банерами із 
портретами Петра Болбочана, 
Василя Тютюнника та інших 
військовиків, яких сьогодні 
відносять до пантеону слави 
українських визвольних зма-
гань. Ось, власне кажучи, і вся 
схематична картина проведен-
ня всеукраїнського фестивалю 
«Герої Базару-2018». Наскільки 
вдалим виявився фестиваль із 
статусом «всеукраїнського»? Як 
взагалі варто проводити і орга-

нізовувати подібні події, аби 
пам'ять про героїв Української 
революції 1917–1921 років ста-
ла всенародною, а резонанс від 
подій, які організувала влада, 
був куди гучнішим і ефективні-
шим? Адже не секрет, реклама 
та розголос щодо будь-якого 
фестивалю, який проводиться 
на Житомирщині із «танцями 
та співами», зазвичай вигляда-
ють куди гучніше, голосніше 
і з розмахом. Із Базаром укра-
їнцям чомусь не щастить. Не 
пощастило у далекому 1921-му, 
коли дві бригади дивізії Котов-
ського влаштували побоїще для 
Волинської групи Юрка Тю-
тюнника. Побоїще, як відомо, 
завершилось розстрілом 359 
українських патріотів. Вдруге 
українцям довелося пережити 
трагедію Базару восени 1941-го 
року, коли сотні членів націо-
налістичних організацій, які 
прибули вшанувати пам'ять 
полеглих у 1921-му році, були 
заарештовані і також розстрі-
ляні. Про те, як відновлювалася 
пам'ять про героїв Базару вже 
у новітні часи, коли Україна 
ставала незалежною, під час 
вищезазначеного історичного 
диспуту 23 листопада 2018-го 
року розповів керівник жито-
мирської «Просвіти» Святос-
лав Васильчук. Власне кажу-
чи, окрім С. К. Васильчука та 
Г. Л. Махоріна (житомирський 
науковець-краєзнавець), науко-
вості та дискусійності у ході 
диспуту очевидно не вистача-
ло. Адже історія організації та 
проведення Другого зимового 

походу у листопаді 1921 року 
має чимало досліджених сто-
рінок, але вистачає питань, на 
які історики та дослідники ще 
не відповіли. Загалом, якраз 
у подібних диспутах-дискусіях 
і мали б народжуватися теми 
та проблеми для подальших 
досліджень достатньо акту-
альної і до сьогодні важливої 
теми вітчизняної історії. Проте 
диспуту як такого у Житомирі 
не відбулося. Можна відзначи-
ти організаторів заходу, який 
було визначено як «науковий 
диспут» у тому аспекті, що 
у науковій бібліотеці було 
продемонстровано вдосталь 
науково-популярної літерату-
ри на тему Базарської траге-
дії. Можна вважати насправді 
визначною родзинкою заходу 
у науковій бібліотеці виступ 
визначного українського му-
зиканта і громадського діяча, 
невтомного популяризатора 
патріотичної пісні кобзаря 
Тараса Компаніченка. Але «на 
Компаніченка» варто запро-
шувати сотні, або й тисячі 
людей, що власне й відбулося 
пізніше у Житомирській об-
ласній філармонії. А ось для 
участі у диспуті у конференц-
залі обласної бібліотеки зібра-
лося лише 25 житомирян. Од-
разу впадала у вічі відсутність 
наукової еліти нашого міста 
і Житомирщини загалом, адже, 
окрім Геннадія Махоріна, те-
матикою визвольних змагань 
1917–1921 років цікавляться й 
інші дослідники та науковці 
житомирських вузів. Схоже, 

організатори та модератори 
диспуту, які прибули до Жито-
мира зі столиці, навіть не здо-
гадувалися про присутність на 
заході професора ЖДУ ім. Івана 
Франка Галини Стародубець, 
яка, очевидно, могла і мала що 
сказати із запропонованої для 
диспуту теми. На сайті Жито-
мирської облдержадміністрації 
у той же день, 23 листопада, 
була розміщена інформація 
про участь у «дискусії»-диспуті 
начальника управління націо-
нально-патріотичного вихован-
ня, молоді та спорту Житомир-
ської ОДА Світлани Гресь, але 
у чому саме проявилась така 
участь, конкретики не було.

Загалом, як і у минулі роки, 
роковини Базарської трагедії 
опинилися поза увагою значної 
частини населення Житомир-
щини. Проблема популяризації 
нашої історії залишається від-
критою, і жодні намагання пев-
ним чином зрушити ситуацію 
на краще поки що не приносять 
вагомих і зримих результатів. 
Якщо для участі у диспуті у сті-
нах обласної наукової бібліо-
теки прибуло щонайбільше 
30 учасників, то вже у неділю, 
25 листопада 2018-го року, біля 
меморіалу у селищі Базар лю-
дей, що прибули вшанувати 
пам'ять про полеглих героїв, 
було трохи більше – можливо, 
близько сотні осіб. Але навіть 
побіжного погляду достатньо, 
щоб зробити висновок – своєї 
історії ми й досі не знаємо, не 
вміємо її популяризувати, але 
найгірше те, що історія, нехай 
і з трагічними сторінками, має 
стати інструментом виховання 
нинішнього покоління україн-
ців. Це ж все-таки – вже аксіома!

Базар і сьогодні символізу-
вав для українців чергові події 
із сумним присмаком. Адже 
перехід трьох суден Військово-
Морських Сил України, їх роз-
стріл та захоплення російською 
воєнщиною, який стався 25 лис-
топада 2018-го року, мимоволі 
наштовхує усіх нас до очевидної 
аналогії про «третій Зимовий по-
хід». Знову – невдалий і поки що 
більше трагічний. Тому – вчимо-
ся історії, по-справжньому вша-
новуємо героїв і… мудрішаємо! 
Мабуть-таки, пора!

Роковини Базарської 
трагедії: хотіли - 
якнайкраще? Але ніхто 
цього не помітив!
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ÑÌÀ×ÍÎ

ÊÎÐÈÑÍÎ

ÁÅÇÏÅ×ÍÎ

• ПРИРОДНІЙ СМАК ТА ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗАВДЯКИ НАТУРАЛЬНИМ 
МЕТОДАМ ПЕРЕРОБКИ ТА ТРАДИЦІЙНИМ РЕЦЕПТАМ

• ДЖЕРЕЛО КОРИСНИХ І ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, ВІТАМІНІВ, МІКРО- І 
МАКРОЕЛЕМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я УСІЄЇ РОДИНИ!

• ОРГАНІЧНА  СИРОВИНА, БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ, ГЕРБІЦИДІВ, 
КОНСЕРВАНТІВ ,БАРВНИКІВ ТА ПОЛІПШУВАЧІВ СМАКУ.

Ласкаво просимо до свiту
Органiчних продуктiв!

Чекаємо Вас за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 61
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Вибір меблів – це те, 
у що вкладають максимум 
часу і грошей. Проте не 
завжди власник будинку 
залишається задоволений 
вибором. Причиною тому 
є той факт, що навіть до 
чудового планування не 
включають процес вибору 
потрібного матеріалу.

Наші прості та докладні поради на-
правлені на те, щоб ви могли пишатися 
своїм будинком.

Кухня
Кухня – це серце вашого будинку, 

і якщо серце не у відмінній формі, то, 
очевидно, решті тіла буде не дуже добре. 
Саме тому ваш власний особистий продо-
вольчий центр повинен бути на вищому 
рівні, щоб служити вам легко і ефективно.

Вибрати правильну компанію і по-
дбати про якість

Якість меблів ніколи не буває більш 
важливою, коли мова йде про кухню. 
Пам’ятайте, що вам доведеться мати 
справу з високою температурою і великою 
кількістю гострих країв, а також великою 
активністю. Таким чином, якість є найваж-
ливішим аспектом. Також перевірте, чи 
дійсно компанія, у якій ви купуєте меблі, 
заслуговує на довіру і має хороший по-
служний список. Це набагато важливіше, 
ніж покупка кушетки, зрозумійте.

Виберіть дизайн, який відповідає 
існуючим кухонним відтінкам 
і вашому будинку в цілому

Всі хочуть отримати відчуття гармонії 
і затишку на кухні, зокрема, і в своєму 
домі в цілому. Тому виберіть тему, яка 

добре поєднується з тим, що вже є у вас 
вдома. Ви можете вибрати ретро або кла-
сичний стиль, або більш сучасний вигляд 
з мінімалістичним відчуттям. Якщо ваш 
вибір припав на мінімалістичну кухню, 
переконайтеся, що вона дуже добре ор-
ганізована, а відтінки більш виразні за 
текстурою.

Виберіть те, що підходить вашій 
кухні, – ні більше, ні менше

Коли справа доходить до кухонних 
меблів, кожен дюйм простору необхідно 
вимірювати, мати на увазі і перевіряти ще 
раз, перш ніж робити покупку. Тут немає 
можливості робити помилки, оскільки 
полки, шафи та робочі поверхні пови-
нні бути точно вставлені на місце. Вам 

ОБИРАЄМО МЕБЛІ  
для приватного будинку: 
поради експертів

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

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

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

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

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

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

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

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

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

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



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

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

tehnosklad.ua
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потрібно буде надати свої виміри і план 
кухні, коли ви йдете до магазину меблів. 
Або викликати фахівця для вимірів до себе 
додому. Також переконайтеся, що ви не спо-
кусилися покупкою чогось надто великого. 
Якщо у вас невелика кухня, ви можете ви-
брати невеликий стіл для сніданку і обідати 
в окремій їдальні або ж великий обідній 
стіл на випадок, якщо у вас є для нього до-
сить місця.

Зробіть вибір між вбудованою 
і вільною кухнею

Якщо ви хочете залишитися в певному 
будинку протягом тривалого часу і якщо 
це довгострокова інвестиція, то вбудована 
кухня – це ваш варіант. Вбудована кухня 
також відмінно підійде, коли мова заходить 
про те, щоб використовувати кожен дюйм 
простору максимально. Кухня, що стоїть 
вільно – варіант для тих, хто, як правило, 
багато переїжджає. Але недоліком тут є те, 
що ви можете програти в просторі. Вибір 
багато в чому залежить від вашого будинку 
і від того, як довго ви хочете залишатися на 
одному місці.

Кому дійсно служить ваша кухня?
Функції кухні, яка служить сім’ї з ді-

тьми, повністю відрізняються від кухні, яка 
буде елементом дизайну, наприклад, для 
молодят. У цих випадках потреби в кухні 
і її функціях змінюються. У той час, як ті, 
хто недавно одружився або навіть самотні, 
можуть часто харчуватися в ресторанах, 
сім’я з маленькими дітьми буде використо-
вувати кухню набагато більше. Тому вибір 
меблів з урахуванням її корисності – мудре 
рішення.

Дизайнерські кухні  
і послуги після покупки

Якщо ви хочете кухню, призначену 
спеціально для вас або з тими змінами, 
які ви хочете зробити, то це, можли-
во, буде коштувати вам трохи більше, 
якщо ви звернетеся в салон готових 
меблів. Але якщо ви замовляєте кухню 
безпосередньо у виробника – унікаль-
ний дизайн буде коштувати так само, 
як і «фабричний», якщо не дешевше. 
У цьому випадку однак переконайтеся, 
що ви вибрали відповідну фірму для ви-
готовлення меблів на замовлення. Також 
перевірте, які послуги після покупки 
пропонує кожен постачальник меблів. 
Це є невід’ємною частиною вибору пра-
вильних кухонних меблів.

Кухня – одне з небагатьох місць у нашо-
му житті, де ми по-справжньому «творці», 
тому бажання виглядати і відчувати себе 
чудово в кухні цілком зрозуміло.

Вітальня
Вітальня в квартирі – основна. Це завжди 

була кімната для гостей, що слідує навіть 
з її назви, а зараз вона стала також і місцем 
відпочинку господарів. Можна сказати, що 
вітальня – «візитна картка» кожного будинку. 
Ще кілька десятків років тому було модним 
повністю заповнити вітальню меблями, ша-
фами зі скляними дверцятами, кришталем, 
красивим посудом і виданнями класиків – це 
свідчило про заможність господарів. Але 
в даний час звичаї і смаки змінилися, багато 
мешканців обмежуються невеликим набо-
ром меблів. Зазвичай у вітальні виділяють 
зони – передпокою, обідню, для відпочинку 
і зону візуального комфорту. Крім цього, тут 
може бути куточок школяра або місце для 
розваг малюка. З усього озвученого вище 
випливає, що меблі для вітальні повинні від-
повідати певним параметрам і вибираються 
виходячи з призначення окремих зон. За-
звичай вітальня – найбільша кімната в квар-
тирі. Сучасні меблі для вітальні, як правило, 
включають в себе стінку, м'який куточок, 
журнальний столик і обідній стіл; останній 
зараз купують складаний – в складеному 
вигляді займає небагато місця. У кожній 
вітальні визначають її центр – стіл, диван, ка-
мін і ін. Відрізнити будь-який інтер'єр може 
журнальний столик з м'якими кріслами, за 
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штори та інші аксесуари.
Важливо відзначити, що для вітальні 

дуже зручні меблі на коліщатках. Зазвичай 
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є матеріал, з якого вони виготовлені. Ми 
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юється з релаксом, усамітненням і ком-
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ванна повинна бути і красивою на вигляд, 
і зручною. Саме габарити впливають не 
тільки на вибір дизайну, але і на вибір 
укомплектування ванної в цілому.
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який підійде для будь-якої ванни. Навісна 
установка збільшує простір, а також нею 
зручно користуватися не нахиляючись. Але 
такі меблі складно встановлювати. Модульні 
меблі – універсальний варіант, оскільки 
вони підходять навіть для маленької ванної 
кімнати, їх також легко варіювати під по-
трібний інтер'єр. Вбудовані меблі – це меблі, 
які можна створити за індивідуальними 
розмірами. До того ж вони дуже раціональ-
ні у використанні. Вони займають мало 
місця, але є дуже місткими і функціональ-
ними. Кутова установка меблів – хороший 
варіант для малогабаритної ванної кімнати.

Наступними критеріями вибору меблів 
у ванну кімнату стануть стиль і колір. На 
сьогодні існує безліч стилів. Кожна люди-
на вибирає його за своїми уподобаннями. 
Колір меблів так само може варіюватися 
з урахуванням вашого смаку. Наступний 
пункт – матеріал. Всім нам дуже хочеться, 
щоб наші капіталовкладення відповідали 
якості меблів, отже, до вибору матеріалу 
потрібно поставитися дуже відповідально. 
ДСП – матеріал недостатньо вологостійкий. 
Меблі для ванної з дерева є довговічним 
і вишуканим матеріалом, але варто врахува-
ти, що дерево чутливе до температур і воло-

гості, тому вибирати такі меблі обов'язково 
потрібно з вологостійким покриттям. МДФ 
легко піддається обробці і є досить-таки 
стійким до вологи. Меблі з пластику – де-
шеві і вологостійкі, але чутливі до різного 
роду механічних пошкоджень. Так само для 
ванних кімнат застосовують метал і скло. 
Найчастіше вони використовуються як до-
повнення або фурнітура.

Останнім важливим критерієм є воло-
гостійкість покриття. Меблі для ванни по-
винні бути захищеними від впливів вологи, 
температури і миючих засобів.

Таким чином, загальна картина оселі 
формується з меблів, декору, кольорової 
палітри і освітлення.Усі ці поради допомо-
жуть наблизити вас до будинку вашої мрії.
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ПРЕМІУМ ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД» 
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall» 
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я 
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» 
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна 
Виробник молочної продукції: Молокія 
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
 Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» 
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета 
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity 
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки»,
 ЖК «Полісся 2» 
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect» 
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island 
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак, Житомирські Ласощі, Руден
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан 
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол, Олді
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза 
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт» 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group 
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Multizoo
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA, студія краси Шефель Ольги 
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go 
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури» 
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент 
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте 
Торговельний центр:  ТРЦ Глобал.UA 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл 
Ювелірний магазин: КЮЗ вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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Легалізація єврономерів:  
до чого готуватись власникам 
нерозмитнених авто?

Вперше на Житомирщині пройшла Всеукраїнська 
жіноча конференція «Жінки для Жінок»

Листопад пройшов 
під знаком авто на 
єврономерах. На по-
чатку місяця депута-
ти нарешті поставили 
крапку у питанні 
їхньої легалізації 
і остаточно ухвалили 
два важливі докумен-
ти, 23 листопада їх 
підписав Президент.

Закони № 8487 і № 8488 – це 
зміни до податкового та митного 
кодексів. Перший визначив вар-
тість акцизу на розмитнення, 
а другий – посилив відповідаль-
ність за порушення термінів пе-
ребування нерозмитненого авто 
в Україні. Центр громадського 
моніторингу та контролю зібрав 
головні законодавчі новації.

Математика розмитнення
Як було передбачено ще у пер-

шому читанні, акцизний податок 
на імпортні авто розраховува-
тиметься за сталою формулою. 
Загальна сума дорівнюватиме 
базовій ставці, помноженій на 
коефіцієнт об’єму двигуна та ко-
ефіцієнт віку. Базова ставка для 
авто з бензиновим двигуном до 
3 000 см3 становитиме 50 євро, 
для авто на дизелі – 75 євро. 
Якщо об’єм двигуна перевищує 
3000 см3, то базова ставка буде 
вищою: для бензину – 100 євро, 
дизелю – 150 євро.

Важливо знати, що порівняно 
з попередньою версією законо-
проекту нардепи знизили гранич-
ний коефіцієнт віку до 15 років. 
Тобто навіть у разі розмитнення 
старшого авто до нього буде за-
стосовуватись граничний коефі-
цієнт 15. Так, наприклад, акциз на 
двадцятирічне авто з дизельним 
двигуном об’ємом 1600 см3 ко-
штуватиме 1800 євро. Таким чи-
ном, 75 євро х 1,6 (1600 см3/1000) 
х 15 років = 1800 євро.

«Євробляхобізнесмени для 
завезення одної бляхи беруть 
з людей від 1000 до 1500 євро. 
Людина краще заплатить ці 700 
євро в бюджет за автівку, а не 1000 
євро посереднику», – зауважує 
генеральний директор Всеукра-
їнської асоціації автомобільних 
імпортерів і дилерів Олег Наза-
ренко.

Попри те, що коефіцієнт віку 
був знижений, в організації «Авто 
Євро Сила», яка представляє 
інтереси власників автомобілів 
на європейських номерах, роз-
критикували ухвалені закони. За 
словами лідера організації Олега 
Ярошевича, вони виступали за 
повне скасування коефіцієнту 
віку в розрахунку вартості акцизу.

Зі свого боку автори законо-
проекту пояснюють, що формула 
розрахунку має своє економіч-
не обґрунтування, тому просто 
скасувати один із показників не 
можна. За словами голови про-
фільного комітету Ніни Южа-
ніної, закономірно, що акциз на 
старші та потужніші авто буде 
вищий. Але у водіїв таких авто 
буде можливість зекономити, 

адже закон передбачає строки 
для пільгового розмитнення. Так, 
протягом 90 днів після набуття 
чинності закону власники авто 
зможуть розмитнити його з 50% 
знижкою.

«Власників закликаю у перед-
бачений законом термін скорис-
татися пільговим порядком роз-
митнення і утриматися від акцій 
протесту. Без податків не буває 
армії, без податків не буває доріг, 
без податків не буває освіти. І дер-
жаву будують не президенти, не 
уряди, не депутати, а платники 
податків. Це має стати аксіомою, 
і підписання зазначених законів – 
крок у тому напрямку», – підкрес-
лив Петро Порошенко після під-
писання законів.

Згідно із законом, усі кошти, 
отримані від розмитнення авто, 
повинні надійти до Пенсійного 
фонду. За попередніми розра-
хунками уряду, ця сума може 
сягнути 1 млрд грн.

Розмитнюй або відповідай
Окрім нових акцизів, ухвалені 

закони регламентують терміни, 
протягом яких нерозмитнені авто 
можуть перебувати в Україні. 
Ввезення авто з іноземною реє-
страцією для комерційної діяль-
ності допускається терміном до 
10 діб, для особистих потреб – до 
30 діб. Якщо авто на єврономерах 
перебуває на території держави 
більше ніж місяць, воно підлягає 
державній реєстрації, інакше на 
власників чекає адміністративне 
покарання.

Відповідно до нових правил, 
поліція отримає доступ до ін-

формації митників і зможе зу-
пиняти порушників за кермом 
«євроблях». Закон передбачає 
великі штрафи за перевищення 
термінів транзиту. За один день 
прострочення з порушника буде 
стягнуто 170 гривень штрафу, а за 
10 днів – вже 3 400 гривень. За-
йвий місяць перебування такого 
авто в Україні коштуватиме по-
рушнику 170 000 грн. Також за 
перевищення терміну на 30 днів 
машину можуть конфіскувати за 
рішенням суду.

«Передусім скасовано норму, 
яка дозволяла порушувати мит-
ні правила протягом року, але 
бути притягненим за це до відпо-
відальності лише один раз. Крім 
нині чинного штрафу – в розмірі 
8500 гривень за порушення мит-
них правил у термін більше ніж 

десять діб – введено нові санкції. 
Заборонено використовувати таке 
авто у підприємницькій діяль-
ності. Тож таксиста на «євробля-
хах» мають штрафувати на 34 000 
гривень», –розповідає керівник 
юридичної компанії «Автопоміч» 
Дмитро Малех.

Експерти зауважують, що не 
варто сприймати підвищення 
штрафів як «полювання на ві-
дьом». Адже штрафи не засто-
совуватимуться до авто під час 
пільгового періоду розмитнення, 
тобто протягом 180 днів після 
набуття законом чинності. Тож 
власники авто на єврономерах ма-
тимуть півроку, щоб розмитнити 
авто або вивезти його за кордон.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Руслан Мороз

Всеукраїнська жіноча конфе-
ренція «Жінки для Жінок», яка 
проводилась в тісній співпраці 
з командою благодійного фон-
ду «Нехай твоє серце б'ється», 
з американськими волонтерами 
Корпусу Миру в Україні, відбу-
лася на теренах нашої області.

Ця п'ятиденна подія, під 
час якої українські жінки об-
говорювали важливі питання 
та опановували нові навички, 
зібрала понад 50 учасниць. 

Вперше вісім американських 
волонтерів об’єдналися із пред-
ставниками громадськості та 
органами виконавчої влади, 
щоб згуртувати жінок України 
заради спільної мети. Кожного 
дня протягом конференції ра-
зом з українськими експертами 
обговорювались такі теми, як: 
«Жіноче здоров’я», «Фемінізм 
та рівноправ’я», «Гендерно-обу-
мовлене насилля», «Гендерні 
питання», «Торгівля людьми».

Відкриваючи захід, дирек-
торка фонду Наталія Нагорна 
зазначила, що благодійний фонд 
«Нехай твоє серце б’ється» вже 

10 років підтримує заходи, які 
сприяють активізації суспіль-
ства, допомагають вирішувати 
соціальні питання та направлені 
на вирішення жіночих питань та 
протидію насильству в сім’ях.

Такі конференції проходи-
тимуть за ініціативи американ-
ських партнерів щорічно в різ-
них містах України. У 2018 році 
це вже другий проект, реалі-
зований спільно з Корпусом 
Миру Посольства США в Укра-
їні та благодійниками області, 
і шостий проект, який фінан-
сується коштами міжнародних 
донорів.
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Чи відчули українці  
медичну реформу?

Право обрати сво-
го сімейного лікаря, 
електронний запис 
на прийом, нові про-
токоли лікування 
та будівництво су-
часних амбулаторій 
у селі – далеко не 
повний перелік того, 
що було реалізовано 
за рік після ухвален-
ня реформи системи 
охорони здоров’я та 
сільської медицини.

Як змінилась медична сфера за 
цей час, розповідає Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Електронний запис 
і декларації

У квітні розпочалась націо-
нальна кампанія з вибору сімей-
них лікарів, терапевтів і педіатрів. 
До кінця року кожен українець 
повинен укласти декларацію з об-
раним спеціалістом. Вперше гро-
мадяни можуть не прив’язуватись 
до місця реєстрації, а отримувати 
медпослуги у будь-якому закладі. 
За даними МОЗ, за сім місяців 
підписної кампанії свого лікаря 
обрав майже кожен другий украї-
нець. На сьогодні підписано понад 
21 тисячу декларацій. При цьо-
му у будь-яку мить лікаря можна 
змінити і підписати декларацію 
з іншим спеціалістом, навіть при-
ватної практики, якщо він укладе 
угоду з Національною службою 
здоров'я України (НСЗУ).

Пацієнти розповідають, що 
нова система їм подобається. 
По-перше, можна обрати лікаря, 
якому довіряєш, по-друге, можна 

консультуватись телефоном. За 
словами київської пенсіонерки 
Марії Ступак, вона була одною 
з перших, хто підписав деклара-
цію у їхній поліклініці. Жінка 
одразу змінила терапевта. За її 
словами, ключовим чинником 
стало ставлення до пацієнтів.

Ті, хто ще не встиг обрати 
свого лікаря, також відчули змі-
ни в медицині. Нарешті зникли 
паперові талончики – запис на 
прийом тепер здійснюється че-
рез інтернет. Створивши осо-
бистий кабінет в електронній 
медичній системі HELSI.me, 
можна легко знайти потрібного 
спеціаліста й вибрати зручний 
для себе час. Якщо ж у пацієн-
та немає доступу до інтернет-
мережі, записатись можна, як 
і раніше, в реєстратурі. У МОЗ 
зазначають, що це перший крок 
до переходу на електронний до-
кументообіг у медицині.

Гроші за кожного пацієнта
За даними Міністерства охоро-

ни здоров’я, уже 623 медзаклади, 
зокрема 85 приватних, а також 
лікарі-ФОП первинної ланки 
уклали договори з Національною 
службою здоров’я України (НСЗУ). 
Це більш ніж половина закладів 
первинки в Україні. Ще декіль-
ка сотень готуються підписати 
угоду. Договір із НСЗУ потрібен 
для того, щоб перейти на нову 
фінансову модель «гроші йдуть за 
пацієнтом», що передбачає опла-
ту реально наданих пацієнтам 
послуг. Тепер держава платить 
лікарні 240 грн на рік за пацієнта, 
який ще не підписав декларацію, 
і 370 грн – з підписаною деклара-
цією. При цьому останній тариф 
множиться ще на коефіцієнт за-
лежно від віку пацієнта. «Най-
дорожчими» є діти до 5 років, за 
них лікар отримує – 1480 грн.

НСЗУ вже виплатила за дого-
ворами 1,6 млрд грн. У міністер-
стві наголошують, що медзаклади, 
які уклали угоду з НСЗУ, мають 
повну фінансову свободу. Вони 
не обмежені штатним розписом 
і можуть самостійно вирішувати, 
як розподіляти отримані кошти: 
скільки йде на зарплату лікарям 
та медсестрам, а скільки – на по-
треби закладу. Експерти зазнача-
ють, що це дозволило головним 
лікарям підвищити зарплату 
працівникам. Наприклад, у Бах-
мутському центрі первинної 
медико-санітарної допомоги 
у Донецькій області лікар-пе-

діатр з оптимальною кількістю 
декларацій отримує 18 767 грн, 
а сімейний лікар – 17 887 грн.

«Гроші нарешті пішли за 
пацієнтами і тисячі терапевтів 
і педіатрів вже відчули це з новою 
істотно підвищеною зарплатою», – 
наголосила в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун на засідан-
ні уряду в жовтні.

Нові амбулаторії в селах
Минулого року Верховна Рада 

також ухвалила президентський 
законопроект про розвиток сіль-
ської медицини. Він передбачає 
модернізацію наявних та ство-
рення нових фельдшерсько-аку-
шерських пунктів, амбулаторій 
та центрів первинної медико-
санітарної допомоги у сільській 
місцевості. На виконання закону 
цього року було затверджено 513 
проектів будівництва нових ам-
булаторій у всіх областях. Також 
було заплановане придбання для 
них 497 автомобілів.

Об’єкти споруджуються за ти-
повим проектом, розробленим 
Мінрегіонбудом. На будівництво 
цього року держава виділила 
2,7 млрд грн, а загалом на зміни 
у сільській медицині – майже 
5 млрд грн.

«Хочу окремо наголосити, 
що левова частина цих грошей 
має походження з повернутих до 
державної скарбниці мільярдів 
доларів, які були вкрадені попе-
редньою владою. Це вища форма 
соціальної справедливості», – на-
голосив Президент Петро Поро-

шенко на урочистостях з нагоди 
Дня медичного працівника.

Глава держави поставив пе-
ред урядом та місцевою владою 
завдання ввести у роботу до 500 
нових амбулаторій у селах до 
кінця року. Однак реальні темпи 
будівництва повільніші.

«Наразі по Україні зареєстро-
вано повідомлення про початок 
будівництва 81 об’єкта», – заявив на 
початку листопада Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

За його словами, області-ліде-
ри з будівництва – Кіровоградська, 
Дніпропетровська, Луганська, 
Харківська та Рівненська. Решта 
регіонів повинні прискоритись 
із оформленням документації та 
оголошенням тендерів.

Як зазначає заступник міністра 
охорони здоров’я Павло Ковтонюк, 
наступного року відомство планує 
повністю перейти на нову систему 
у первинній медицині і запрова-
дити електронні інструменти для 
лікарів та пацієнтів. Це – електро-
нні медичні картки, направлення 
до спеціалістів, рецепти на «До-
ступні ліки», лікарняні листи, 
а також інтернет-зв'язок між сіль-
ськими лікарями та спеціалістами 
в місті. Також серед завдань МОЗ 
на наступний рік – запуск про-
грами «Безкоштовна діагностика» 
та реформа екстреної медичної 
допомоги.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• GЕРСОНАЛ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ 
ТА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В ЯКОСТІ 
ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ. РОБОТА НА ДОМУ І 
В ЛІКАРНІ. ЗАРПЛАТА ВІД 12 000ГРН 
0660271662.

АВТОЗАПРАВЩИК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНО-
ГО ТОПЛИВА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 
7000 ГРН. ГРАФИК РАБОТЫ ПОСУТОЧ-
НО. 0961930992

•	В ТК	Буковель	(Івано-Франківської	
обл.)	на	зимовий	сезон	запрошуються	
прибиральниці-посудомийницы..	Зп	
350-400.	Проживання	та	харчування	
надається.	0673441413

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

ВИРОБНИКИ ВАРЕНИКІВ ТА КОТЛЕТ 
НА ВИРОБНИЦТВО НАПІВФАБРИКАТІВ. 
МР- М. БОЯРКА, КИЇВСЬКА ОБЛ. Г/Р- 
7/7.НАДАЄМО ПІЛЬГОВЕ ХАРЧУВАННЯ, 
ЖИТЛО, КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ. РОЗ-
ВОЗКА ВІД СТ.М.СВЯТОШИНО, АКА-
ДЕММІСТЕЧКО ТА З М. ВИШНЕВОГО. 
0674343698,0674343683

•	Водії категорії	Е.	Київська	обл.,	смт	
Згурівка.	З/п:	ставка	+	%;	офіційне	
працевлаштування;	житло	безкоштов-
но.	0681117555

•	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

• ГОСПОДАРСТВУ ПО ВИРОЩУВАННЮ 

ГРИБІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ПОТРІБНІ НА 

РОБОТУ ЧОЛОВІКИ ТІ ЖІНКИ НА ЗБІР 

ГРИБА.ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО БЕЗ-

КОШТОВНО 0672091505

ДОПОМОГА І РІШЕННЯ ВСІХ ПРОБЛЕМ: 
БІЗНЕС, КАР`ЄРА, ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, 
ЛЮДСЬКІ ЗАЗДРОЩІ. ДОПОМОГА В 
ПОЗБАЛЕНІ ВІД САМОТНОСТІ І СУ-
ПЕРНИКІВ. ДОПОМОЖУ ПОВЕРНУТИ 
КОХАНУ ЛЮДИНУ. ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ 
ВОГНИЩЕ. РЕЗУЛЬТАТОМ БУДЕТЕ ЗА-
ДОВОЛЕНІ. 0989510583КАТЕРИНА.

ЗДАМ В ОРЕНДУ (ПРОДАМ) ПРОДУК-
ТОВИЙ МАГАЗИН (ПОВНІСТЮ РОБО-
ЧИЙ). ВАРТІСТЬ - 1 820 000ГРН., ОРЕН-
ДА - 10.000+КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. 
0678496163,0961546088.КОРОСТИШІВ

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ 
УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТА-
ЛЯМИКОЛАЇВНА

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПО-
ТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. 
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

•	Офіц. робота	 в	 Європі.	 Поль-

ща,	 Латвія,	 Чехія,	 Фінляндія.	

Житло	 б /к .З /П	 14000-52000.	

Л . ДСЗ - АЕ6 3 7 1 1 8 - 1 6 . 0 3 . 1 5 .	

0979391431,0662731011
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ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ГРАФІК РОБОТИ 
2/2 ДНЯ З 11:00-23:00, ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПІВ-
БЕСІДІ. 0971529657

ПОРТНИХА ДЛЯ РАБОТЫ В ШВЕЙ-
НУЮ МАСТЕРСКУЮ. ПГТ. НОВО-
ГУЙВИНСКОЕ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
СДЕЛЬНАЯ,ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 
0985008108

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

•	Робочі на	виробництво	в	європей-
ську	компанію.	Г/р-	5-ти	денний	або	
вахта.	Можливо	без	д/р	(навчаємо).	
З/п	від	12000	до	26000	грн.	Офіційне	
працевлаштування.	Надаємо	житло.	
РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА 
КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, 
ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІ-
ДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО 
ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД 
НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 
07.06.2016. 0671314628,0635644683

•	О ф і ц і й н е  п р а ц е в л аш т у -
в а н н я 	 ( П о л ь щ а , 	 Ч е х і я ) .	
Будівництво,зварювальники,	тока-
рі.	фрезерувальники,	водії,	готелі,	
ресторани,	догляд,	фабрики,	заводи.	
Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Воє-
водська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355

•	Охоронник, зп	8400	грн.	за	місяць.	
Вахтовий	метод	 роботи.	Проїзд	
та	проживання	за	рахунок	фірми.	
0730230982

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

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА 
МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-
ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-
БОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, ПОВНИЙ СОЦ.ПАКЕТ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА 6000-9000 ГРН. 0976064072,0
682572853,0673509395

•	Польсько-укр.агенція. Консультації	
по	наданню	віз	на	Польщу,	Чехію,	Ес-
тонію,	США,	Канаду,	Англію.	Робота-
Пол,	Чех,	Нім,	Швец,	Естон,	Словак.	
0674550664
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•	Слюсар-ремонтник в	ТОВ	"Укр-

транс-ремонт",	м.Київ.	Розбирання,	

ремонт,	збірка	агрегатів	рухомого	

складу.	З/П	10000	-	13000	грн.	Офіцій-

не	працевлаштування,	надамо	житло.	

Графік:	5/2	пн-пт,	8-17.	0638919740,0

984493029,0500163040

•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	

матер.	в	пропонує	роботу	для	різно-

робочих.	Вітаються	навички	роботи	

з	бетоном	Обов`язки:	замішування	

бетону,	склад-ня	продукції.	з/п-15000	

грн.	Житло	надається	0662552413	

Микола

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ 
ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ 
В КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ/
МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО 
БЕЗКОШТОВНО! ДОСВІД НА ВАНТАЖ-
НІЙ ТЕХНІЦІ БАЖАНИЙ СТАЖУВАННЯ, 
СТАБІЛЬНА РОБОТА. 0954044923.

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕС-
ТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НА-
ТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, 
РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ КЛІН-
КЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. 
БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. З/П- ВІД ВИ-
РОБІТКУ, ВИПЛАТА 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ. 
0972538810,0995211100

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

•	Уч.., с.	Кизомыс	Херсонская	обл.,	
дом,	хоз.	постройки,,	возле	реки.	
0(95)3472291

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, РЕС-
ПУБЛИКА КРЫМ, Г.СИМФЕРОПОЛЬ. 
+7(978)8886153

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	дале-
ко,	біля	центру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	
га	землі.	Ціна	договірна.	0673911769

2.9. Продам Частина будинку 

ПРОДАМ ЧАСТИНУ ПРИВАТИЗОВАНО-
ГО БУДИНКА (2 КІМНАТИ) ПО ВУЛ. СА-
ЄНКА, 50, КВ.2. ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ, 
АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЛІЧИЛЬНИ-
КИ, БІЛЯ БУДИНКУ 4 СОТКИ ЗЕМЛІ. 
0974543898

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	
ділянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Жи-
томира	(р-н	Хімволокно).	0673911769

2.15. Обмiняю Нерухомість 

ПРОД. ИЛИ ОБМЕН ДОМА, 3КОМ., 
1ЭТ., О.ПЛ. 80М2, УЧАС. 10 С, КИРП.
СТЕНЫ, ДОВБЫШ, ДОМ 1987Г. 80М2-
САРАЙ, КОЛОДЕЦ; ГАЗ, ОГОРОЖЕН. 
ОБМЕН НА ЕКСКАВ. КОЛЕС.МАРКИ 
KOMATSU, АТЛАС, LIEBHERR С КОВ-
ШЕМ НЕ МЕН. 1М3 ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП 
ТРАЛ ГРУЗОП. НЕ МЕН.30 Т, КРАЗ МАЗ 
20Т 0974251056,0631116792

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: 
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФО
РД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,Т
ОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, 
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ 
ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРО-
БЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ 
І ВРОЗДРІБ.ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є 
СВІЙ СКЛАД. (097)1521331;(093)26137
42;(097)7266640.

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

•	П р и ч е п и  а в т о м о б . " Л е в " .	
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	Потовщ.ме-
тал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	5р.Завод-
виробник.	0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗА-
РУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИ-
ВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

ЗАПЧАСТИ:
 � Вся пластмасса для грузовика Reno Premium 2000 от 150 грн
 � Топливный бак 250л для грузовика Renault Премиум 2000 

неиспользованный  5000 грн
 � Рено Премиум 400 2000 г\в капот 2500 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в  дворники в сборе с механизмом 1300 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в вся основная проводка от 200 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в шланги патрубки трубы любые от 100 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в, амортизаторы 2 штуки 500 грн
 � Бачки пластиковые в ассортименте от 1000 грн
 � Решетка бампера передняя (борода) Грузовики  Daf XF 380 3000 грн
 � Крылья , левое и правое в наличии 2 шт  Daf Xf 380 850 грн

Тел.: 0974251056, 0631116792

 � Продам документи на полуприцеп самосвальний " Лангендорф" SKA 
20\25, полная масса 31.05т, 1997г.в, серый. Цена 405.000

 � Полуприцеп самосвальный ИФА HLF 200\28 серый, полная масса 
34т, 1989г.в - 27.000

 � Полуприцеп самосвальный Fruhauf SMKS 24? 1991г.в, зеленый - 40.000
 � Полуприцеп самовальный Kaesbohrer SKH 24\138L. Полная масса 

36.6т, черный, 1991г.в - 27.000
 � Тягач Daf SF 380, дизель, белый, 1999г.в - 67.500

Тел.: 0974251056, 0631116792
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•	Куплю ретро	автомототехніку+зч	
BMW,	 EMW,	 DKW,	 Zundapp,	
Indian,	 Harlеy,	 NSU,	 Autounion,	
Simson,	Triumph,	Ardie,	Wanderer,	
Gnome	Rhone,	Norton,	Adler,	М-72,	
K-750,	ІЖ-49,	МВ-750.	Самовивіз.	
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(0
67)9040066

•	Трактор "Джон	Дір-7720",2005р.,	
200к.с.;	комбайн	"Джон	Дір-1052";	
плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні;	пре-
си;	обприск.причіпні	21м,	навісні	
15-18м;	жатка	кукурудзи	4-8-ряд-
на,	розкидач	міндобр.1000кг,	на-
вісний	 глибинний	 розпуш.3м.	
(097)3850784,(097)5847243

3.7. Автозапчастини. Продам 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA 
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ 
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000 
0974251056,0631116792

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК ,   ЩЕБЕНЬ ,   ОТСЕВ ,   РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, 
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН 
ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА. 
ПЕРЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 
0974251056,0631116792

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ре-
монт	б\у	(зварювання,	заточка,	роз-
водка).	Якість	гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пе-
рекредитуем	ваши	кредиты	до	200	
000	грн.	0732551010,0662551010,0
962551010

6.7. Вантажоперевезення. 

Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 

ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 

КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU РС 
180. КОВШ 1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КО-
ПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ. РАЗВАЛИВ. 
ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТ-
ЛОВ, СТРОЙМУСОРА, НАЛ.\ БЕЗНАЛ. 
РАСЧЕТ. ЦЕНА 1200 ГРН ЗА ЧАС С ТО-
ПЛИВОМ. ДОСТАВКА НА ТРАЛЛЕ 30 
ГРН ЗА 1 КМ. 0974251056,0631116792

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виробництво транспортерів,	
рольганги	та	норії,	зерносушарки,	
пакувальне	обладнання.	Stretch	
hood	системи.	Креслення,	виробни-
цтво,	монтаж,	доставка	по	Україні.	
0960509492landau.in.ua

•	Ковка та	 ковані	 елементи	 по	
оптовим	цінам.	Доставка	по	всій	
Україні.	 Сайт:	 KOVOSVIT.NET.	
(096)6406564;(044)3792466.

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	
лом),	припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	
Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	кіль-
кості.	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,	ко-
ньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	
Гарантую	порядність,	справедливу	
оцінку.	0503466068

•	Куплю постійно	 лампи,	 сві-
тильники,	 прожектори,	 дросе-
ля	 та	 іншу	 електросвітлотехні-
ку.	Складського	зберігання.	Опт.	
0676225257,0503201914,email:fed@
atelepor

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

1. 1-поверх. житл. будинок заг.пл. 55.8 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.25 га, К/
Н1825087400:06:002:0003, за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. 
Осички, вул. Миру, 19. Дата торгів: 20.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №316721 (уцінено лот № 306721);

2. Нежиле приміщ. магазину промисл. та продов. товарів, заг. пл. - 144,60 кв. м. 
(перший поверх), за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева, 
65. Дата торгів: 20.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №316387;

3. Житлові приміщ. ІІ поверху житл.пл. 107.1 кв.м., заг.пл. 145,9 кв. м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева, 65. Дата торгів: 20.12.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №316390;

4. Зем.ділянка, пл. 0,1 га, К/Н1822081200:03:001:0262, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №541. Дата торгів: 21.12.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №316954 (уцінено лот № 307438);

5. Житл.будинок заг.пл. 69.1 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,1421 га., К/
Н1822084100:03:002:0061, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Лев-
ків, вул. Лісова, 30. Дата торгів: 21.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №316956 (уцінено лот № 286797);

6. Зем.ділянка, пл. 0,1 га, К/Н1822081200:03:001:0464, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №312. Дата торгів: 21.12.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №316949 (уцінено лот № 307477);

7. Нежиле приміщ., заг.пл. 103,9 кв.м., що складає 1/5 част. нежитл. будівлі, 
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 62-а. Дата торгів: 
21.12.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №313431;

8. Житл.будинок заг.пл. - 105.2 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.1298 га К/
Н1824755100:01:008:0047, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт. 
Попільня, вул. Б.Хмельницького, 30. Дата торгів: 26.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №317532 (уцінено лот № 307964);

9. Нежитл. будівля, магазину №63 заг.пл. 182.6 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Лібкнехта К., 141. Дата торгів: 26.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №317537 (уцінено лот № 307958);

10. 4-кімн. квартира заг.пл. 74.9 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 31, кв.20. Дата торгів: 26.12.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №317535 (уцінено лот № 307956);

11. Зем.ділянка, пл. 0,2 га, К/Н1822081200:03:001:0643, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №682. Дата торгів: 26.12.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №317533 (уцінено лот № 307916).         
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

КОПАННЯ
криниць

механічним
способом

(098) 062-09-73

Здам в оренду (продам)

тел.: 0678496163, 0961546088.

продуктовий магазин (повністю 
робочий). Продажа 1 820 000 грн, 
оренда 10 000 грн + комунальні 
послуги. Коростишів.

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащен-

ня,	верстати,	лещата,	патрони,	фрези,	

свердла,	різці.	Фото:	оlegsustrikoff@

gmail.com,	0968709687

•	Міжнародні пасажирські	перевезен-

ня:	з	АС	м.Рівне	-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	

-	06.10,	з	АС	м.Варшава	-	08.20,	з	

АС	м.Люблін	-	11.40.	;	сайти:	www.

zubustik.com.ua;	www.busfor.ua.	(099

)2861600,(063)8967762,(067)9112004

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТ-
ТІ ,  ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ У 
ПРОБЛЕМАХ С ІМ` Ї ,  Б ІЗНЕСУ, 
КАР`ЄРИ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ. 
0683706105,0732232983

•	Повний комплект	обладнання	міні-

заводу	для	виробництва	шлакоблоку:	

прес	шлакоблочний,	прес	полубло-

ків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	

(067)5669709

•	Продаж мандарин	опт	з	Грузії.	До-

ступна	ціна	-	гарна	якість.	Доставимо	

в	будь-яке	місто	України.	0992627664

•	ТОВ "Діаскурія"	-	регулярні	міжнар.	

автобусні	рейси	Україна-Греція-Укра-

їна.	Продаж	квитків.	Доставка	багажу.	

Ліц.	МТЗУ	АГ	№504959	від	21.03.2011.	

Інформ.	на	сайті	www.Диаскурия.top	

0445216061,	0955344046

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	

для	виробництва	кованих	виробів	та	

м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	ла-

вок.	Ковані	лавки,	столи,	гойдалки.	

0973588260,decorzabor.prom.ua

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИС-
ТА НА ІМ`Я КРАВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДО-
РОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
АТ 000357, ВИДАНЕ НА ІМ`Я СЕНЬ КА-
ТЕРИНА ВОЛОДМИМРІВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	

также	другую	филателистическую	про-

дукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	

деньги.	0637610940,0506389475	

Послуги адвоката

Тел.:
 093-53-55-934, 067-45-12-042

Всі види правової допомоги.
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

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

• У німецькій мові є слово 
Drachenfutter; якщо переклада-
ти дослівно, то воно звучатиме як 
«корм дракона». А означає пода-
рунок дружині від чоловіка, який 
провинився.

• Найдовший список подарун-
ків був у Сталіна на його 70-річчя. 
Список його подарунків друкував-
ся в радянських газетах з грудня 
1949-го до березня 1953-го.

• У Японії на День святого Ва-
лентина подарунки отримують 
тільки представники сильної ста-
ті. Дівчата не отримують нічого, 
а стурбовані лише тим, як знайти 
кращий чоловічий подарунок для 

свого улюбленого
• Статуя Свободи – найбіль-

ший подарунок за всю історію 
людства. Її подарували французи 
американцям у 1881 році.

• Ескімоси роблять подарунки 
на Новий рік своїми руками. За-
звичай це невеликі скульптури 
з льоду, які в умовах Крайньої 
Півночі зберігаються дуже довго.

• У всіх царів була камеральна 
служба, яка і займалася підбором 
подарунків.

• 26 грудня у Великобританії, 
Австралії, Новій Зеландії, Кана-
ді відзначається день подарунків 
(Boxing Day).

• Перший раз процедура об-
міну футболками між футболіс-
тами була офіційно зафіксована 
у 1931 році після матчу збірної 
Франції і збірної Англії

• В Ірані женихи повинні 
дарувати нареченій «магріє». 
У перекладі це означає любов, 
але насправді це вартісний пода-
рунок – будинок, машина, золото.

• У готелі Grand Midwest Hotel 
в Дубаї пара під час проживання 
народила дитину прямо в номері. 
Господар був так зворушений, що 
назвав номер в її честь і довічно до-
зволив новонародженій зупиняти-
ся в цьому номері безкоштовно.

Гороскоп на тиждень 28 листопада - 4 грудня

ОВЕН
Ви зараз товариські й 

легкі на підйом. Не за-
циклюйтесь на дрібницях і на-
думаних проблемах.

ТЕЛЕЦЬ
Деякі ваші мрії та 

плани виявляться до-
сить дивними. Частина домов-
леностей може бути порушена 
незвичними обставинами. 

БЛИЗНЮКИ
Зараз варто стриму-

вати емоції, і не тільки 
на людях. Будьте чесні з новими 
діловими партнерами, не обіцяй-
те їм золоті гори. 

РАК 
Непростий тиждень, 

доведеться відстоюва-
ти свої інтереси. Постарайтеся 
контролювати ситуацію й діяти 
розумно, довіряйте інтуїції. 

ЛЕВ
На вас очікують нові 

життєві перспективи, 
однак поки що нічого нового не 
починайте. Вихідні присвятіть 
дому та близьким людям.

ДІВА
Роботи буде багато, 

причому найрізнома-
нітнішої, тому одне з важливих 
завдань – вибрати першочергові 
справи й те, що можна відкласти. 

ТЕРЕЗИ
Не жалійте себе 

та не шкодуйте про 
втрачені можливості. Можливо, 
зміняться ваші погляди на певні 
життєві цінності. 

СКОРПІОН 
Почнуть «вилазити» 

приховані проблеми, 
час терміново їх вирішувати. А в 
цілому все добре, ви на правиль-
ному шляху. 

СТРІЛЕЦЬ
Досить сприятливий 

період, але суперники 
та конкуренти не дрімають. Не 
демонструйте всім і кожному свої 
слабкі місця. 

КОЗЕРІГ
Імовірні непорозу-

міння через порушені 
зобов'язання партнерів. Не варто 
панікувати чи роздмухувати кон-
флікти, все вдасться налагодити.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня дове-

деться вникати в безліч 
різноманітних питань і ухвалюва-
ти відповідальні рішення в різних 
сферах. Не лінуйтеся!

РИБИ
Час зробити серйоз-

ний крок, від якого зале-
жатимуть ваші майбутні успіхи. 
Але необхідно все продумати.

Цікаві факти про подарунки

28
листопада

середа

29
листопада

четвер

30
листопада
п’ятниця

1
грудня
субота

2
грудня
неділя

3
грудня

понеділок

4
грудня

вівторок

- 6°
- 3°

- 8°
- 5°

- 10°
- 6°

- 7°
- 6°

- 7°
- 4°

- 8°
- 2°

- 3°
   0°

751 761 755 746 744 743 745
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Жанр: драма, екшн
Перед обличчям смерті ми всі однакові. 

П'ятеро працівників однієї компанії виявилися в 
одному ліфті, коли той зупинився. Цей ліфт зна-
ходиться в Північній вежі-близнюкові Всесвіт-
нього торгового центру в Нью-Йорку. І сталося 
це 11 вересня 2001 року. Саме в цей жахливий 
день п'ятеро людей опинилися замкнутими в 
цій страшній пастці. Допомоги їм чекати ніз-
відки, адже всі рятувальники зайняті пошуком 
жертв після катастрофи. Цей терористичний 
акт перевернув свідомість громадськості, і цей 
ліфт – шанс побачити жахливу подію зсередини, 
очима жертв та учасників трагедії.

Нація вбивць
Жанр: комедія, кримінал
Багато людей у сучасному світі турбують-

ся про свою приватність. Але більшість уже 
змирилося з тим, що таке поняття, як "при-
ватність", помирає. Лілі разом із подружками 
постійно живе в цьому блогерському світі, де 
без Інтернету можна легко померти. Вони 
завжди повинні бути в центрі уваги, тусити на 
найкращих вечірках і чіпляти крутих хлопців. 
Один хакер вирішив зламати місто та викласти 
в мережу всі приватні матеріали: повідомлен-
ня, фото, відео та багато іншого. І після цього 
маленьке містечко повністю занурилося в 
анархію та кровопролиття.

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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біля
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   093-868-47-22
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!!! Гастролі Великого Державного ЦИРКУ ШАПІТО

у Житомирі

Нова велика різноманітна програма
для дорослих та дітей! Жонглери, акробати,
повітряні гімнасти, еквілібристи, фокусники,
велика группа дресированих тварин, а також
веселі клоуни-ексцентрики Кузя та Моня !!!

Початок вистав:
Пт - 18.00
Сб – 13.00 та 16.00 
Нд – 13.00 та 16.00

ЦИРК ОПАЛЮЄТЬСЯ!
Ціна квитків від 100 до 350 грн
Каси працюють біля Універмагу та біля цирку шапіто

З�оплююче кріо-шоу
Малюнки на воді

Виступ спідкуберів
та інтелект-шоу

Світлове піксель-шоу
Запальна дискотека

зі спецефектами!

Святкова шоу-пр�рама
Казкові герої,

Святий Мик�ай
та Снігуронька

Конкурси, флеш-моби

Генеральний
інформаційний партнер

У програмі:

16.00
18 ãðóäíÿ
від 3 до 10 років

18.00
19 ãðóäíÿ
від 10 до 15 років

Увага: усі послуги та
майстер-класи в рамках
заходу БЕЗКОШТОВНІ!!!

РОДЗИНКА СВЯТА: обрання та нагородження від наймоднішого глянцевого журналу
 “Main People” зимових принца та принцеси!
 Та розміщення в журналі переможців.

ЗАПРОШЕННЯ
ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 096-437-81-67 або 073-340-74-14


