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скільки витратила Житомирщина 
на ремонт доріг завдяки 
«урядовому експерименту»?   

«Багатоповерхові пристрасті»: мешканці 
Гоголівської вигнали голову ОсББ, якого 
запідозрили в шахрайстві

Житомиряни обурені: біля їхніх будинків маса 
відкритих люків, а звернення до представників 
влади – марні. Люди у відчаї, адже кожен  
відкритий люк – це прихована небезпека. с. 5

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*
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www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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У четвер, 21 вересня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Олега Ольжича відбудеться тридцять четверте засідання «Клубу експертів Житомирщини». Тема 
телевізійного ефіру: «Хто розплутає клубок дорожньо-транспортних проблем у Житомирі?»

Запрошені для участі у програмі спікери та громадськість обговорять наступні питання:
– Наскільки ефективною і зрозумілою для житомирян стала практика нанесення роз-

міток на дорогах міста?

– Реформи на житомирському транспорті: старт, перерва чи завершення?
– Безпека на дорогах міста: краще, гірше чи «так, як було»?

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». 
Пряма трансляція в четвер о 18:30. Тема телевізійного ефіру: 
«Хто розплутає клубок дорожньо-транспортних проблем у Житомирі?»

Анастасія Кузьмич

Депутати Жито-
мирської міськради 14 
вересня проголосували 
за виділення 11 млн грн 
на закупівлю валідато-
рів, з них 2,6 млн – на 
валідатори для приват-
них перевізників. 

Ще 12 млн підуть на зарплати 
робітникам ТТУ.

Як прокоментував заступник 
міського голови Дмитро Ткачук, 
усе обладнання закуповуватимуть 
КП «ТТУ». «У сумі є дві складові. На 
обладнання, якого потребує ТТУ, з 
урахуванням автобусів, оголошу-
ють закупівлі завчасно, оскільки це 
дуже тривалий процес. 2,6 млн – це 
сума на обладнання, яке сьогодні 
потрібно встановити в рухомому 
складі приватних перевізників».

Дмитро Ткачук пояснив,що в 
угодах з перевізниками пропи-
сано пункт щодо обов’язкового 
встановлення валідаторів, але 

для них це дуже невигідно. Тому 
ТТУ саме закупить валідатори, 
які потім здаватимуть в оренду 
маршрутникам.

«Це має свої переваги, – запев-
няє заступник мера. – У такому 
випадку ми дійсно встигнемо до 
кінця року все обладнання заку-
пити і поставити. Що стосується 
коштів – період окупності облад-
нання 2 роки».

За словами Ткачука, перевіз-
ники побоюються, що з появою 
комунальних автобусів попит на 

їхні послуги впаде і дехто з них 
піде з ринку перевезень, а отже – 
інвестувати у валідатори немає 
сенсу. Тому оренда є цілком ви-
гідним варіантом.

Крім цього, більшість депута-
тів підтримали пропозицію про 
спрямування 11 млн 959,7 тис. 
грн на виплату заробітної плат-
ні працівникам трамвайно-тро-
лейбусного управління, сплати 
податків і зборів на зарплату та 
оплату електроенергії за ІІІ квар-
тал поточного року.

Алла Гетьман

Пункти габаритно-
вагового контролю пе-
ресування вантажного 
транспорту автомагі-
стралями Житомир-
щини збудують  
до кінця року.

З них три будуть пересувними, 
два – стаціонарними.

У п̀ятницю, 15 вересня Жито-

мирщину з робочим  візитом від-
відав голова Державної служби 
України з безпеки на транспорті 
Михайло Ноняк.

За словами посадовця, в Жито-
мирській області наразі функціо-
нує один пункт габаритно-вагово-
го контролю. Для другого, який 
закупила обласна адміністрація, 
будується майданчик та готуєть-
ся відповідний проект. І до кінця 
року Житомирщина отримає ще 
3 пересувні пункти для контролю 
за вантажними перевезеннями.

«Область транзитна і через неї 
проходять основні магістралі. Тому 
для ефективної роботи таких май-
данчиків має бути більше. Уже до 

кінця цього року ми передамо вам 
ще 3 пересувні пункти габаритно-
вагового контролю. Це пересувні 
лабораторії, які зможуть працюва-
ти і по інших видах контролю – па-
сажирських перевезень, планових 
і позапланових перевірках ліцен-
зійних умов підприємств», – сказав 
Михайло Ноняк.

Голова ОДА Ігор Гундич під 
час зустрічі із Михайлом Ноня-
ком зазначив, що Житомирщи-
на посилить ваговий контроль за 
великогабаритним транспортом, 
адже зафіксовані випадки, коли 
перевозяться вантажі навіть у 130 т, 
внаслідок чого руйнується дорож-
нє покриття.

Алла Гетьман

Житомирський 
Держгеокадастр уже 
неодноразово опиняв-
ся в центрі скандалу.  
І все через єдине пи-
тання – затримка вида-
чі земельних ділянок.

У четвер, 14 вересня житомирські 
АТОвці вкотре прийшли до стін Го-
ловного управління Держгеокадастру 
в Житомирській області. Кажуть, 
що по кілька років стоять у черзі на 
землю, та до цього часу нічого не 
отримали. Натомість родичі заступ-
ників керівника Держгеокадастру у 
Житомирській області отримують 
земельні ділянки за лічені тижні.

«У нас є підстави підозрювати у 
зловживанні своїм службовим стано-
вищем двох заступників керівника 
обласного Держгеокадастру. Зокре-
ма, цього року протягом десяти днів 
отримав земельну ділянку рідний 
брат заступника голови Держгеока-
дастру Вікторії Головакової. Мину-
лого року землю отримали батьки 
ще однієї заступниці Оксани При-
сяжнюк», – розповів голова облас-
ної спілки «Мир і любов в Україні» 
Михайло Бондаренко.

Учасники бойових дій на схо-

ді країни обурюються, адже біль-
шість з них не можуть отримати 
землю ще з 2014 року.

«На місцях у районах праців-
ники держгеокадастру спеціально 
не приймають заяви від учасників 
бойових дій, постійно знаходячи в 
них помилки. А потім ці ділянки 
оформлюють на підставних осіб. І 
виходить АТОвці, дружини та бать-
ки загиблих, інваліди війни ходять 
туди даремно. Й при цьому пред-
ставники держгеокадастру в Жито-
мирській області посилаються на те, 
що видачу землі героям АТО блокує 
Київ», – додав Михайло Бондаренко.

АТОвці переконані – цією спра-
вою мають займатися правоохорон-
ні органи, адже керівництво Держ-
геокадастру України це питання 
спеціально ігнорує. Тому вимагають 
звільнення керівника Держгеока-
дастру області та його заступників. 

«Вимагаймо негайного звіль-
нення посадових осіб, а саме в. о. 
керівника Держгеокадастру в Жи-
томирській області Сергія Козакова, 
його заступників Вікторію Голо-
вакову та Світлану Присяжнюк за 
саботаж Указу Президента України. 
Термінового перегляду всіх пода-
них документів і видачу захисникам 
України землі. А також створення 
наглядової ради при Держгеокада-
стрі в Житомирській області з числа 
учасників бойових дій у зоні АТО 
з кожного району Житомирської 
області», – йдеться у тексті заяви 
учасників бойових дій.

У Житомирі закуплять на 
11 млн грн валідаторів – і для 
приватних перевізників також

АТОвці Житомирщини 
підозрюють керівництво 
Держгеокадастру 
у зловживанні 
службовим становищем

На Житомирщині буде 5 пунктів 
габаритно-вагового контролю
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Концерт-диалог "Первая любовь Высоцкого
(или почему он не женился на девушке из Нагасаки)".
Дмитрий Долгов —киевский бард, поэт и композитор, автор песен и художник. Его песни 
отличаются блистательными мелодиями. Простые, но, вместе с тем, глубокие песни Дмитрия 
покоряют сердца слушателей и живут в них. Каждая песня, исполненная Дмитрием Долговым, 
вызывает неподдельные чувства, сопереживания, наталкивает на размышления.

Бард представит песенную программу "Первая любовь Высоцкого (или почему он не женился 
на девушке из Нагасаки)" по произведениям В. Высоцкого, А. Вертинского, Б. Окуджавы, А. 
Галича, М. Анчарова и др. 

Творчество Владимира Высоцкого формировалось в послевоенное время московских дворов. 
Темы песен Высоцкого нельзя отделить от песен его современников и людей, которые повлия-
ли на его творчество. 

Приглашаем всех друзей и поклонников Дмитрия Долгова и, конечно, всех почитателей 
авторской песни.

Дом украинской культуры, ул. Б. Бердичевская, 61.
22 сентября (пятница)

17.30 - открытие выставки картин Д. Долгова (вход свободный).
18.30 - концерт-диалог "Первая любовь Высоцкого"

(вход - 50 грн., студенты и пенсионеры - 25 грн.)
Т. 098-106-23-99. 
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Потрібні амбіційні  
політики та чиновники

Багато обіцянок чуємо від по-
літиків і чиновників. Ці обіцянки 
ми пам’ятаємо тиждень. Ті, хто їх 
дає, забувають про них ще раніше.

Мало хто виконує свої публічні 
обіцянки. Чиновникам і політикам 
набагато легше замість вирішення 
якоїсь проблеми написати пусту 
відписку.

Чому так відбувається?
Чиновники, особливо у міській 

раді, працюють там роками. За цей 
час вони стали частиною системи. 
Ті, хто приймає рішення, перейма-
ються виключно власною посадою 
та своїми особистими інтересами, 
а не інтересами людей. У ситуації, 
коли стоїть вибір вирішити пробле-
му або написати формальну від-
писку, щоб потім бути невинним, 
чиновник напише відписку. Навіть 
якщо чиновник буде бачити, що він 
чинить неправильно, але законно, 
він все одно буде робити невірно. 
Таких прикладів сотні.

У США часто кажуть: «амбіційний 
політик», «амбіційний чиновник», і 
це кажуть у позитивному контексті. 
Що людина амбіційна і має амбі-
ції та бажання залишити слід після 
себе, змінити світ, країну, місто або 
свій район. Коли кажуть – «він ам-
біційний», це значить, що він не зу-
пиниться перед труднощами. Такого 
не купити і не залякати, бо в нього 
є мета – вписати своє ім’я в історію.

Чи багато у нас чиновників і по-
літиків, про яких можна так сказати? 
На жаль, таких одиниці.

Є ті, хто будучи чиновником, де-
путатом, громадським діячем, жур-
налістом або просто небайдужим 
мешканцем міста та громадянином 
країни, роблять усе, що в його си-
лах, щоб змінити світ навколо себе. 
Таких людей дуже мало, але не це є 
найбільшою бідою. Найбільша біда 
у тому, що на наступних виборах 
ми знову оберемо старих коруп-
ціонерів, які наобіцяють нам дуже 
багато, але нічого з цього не вико-
нають. Біда також у тому, що замість 
призначення амбіційних людей на 
владні посади, призначать старих і 
досвідчених корупціонерів, або ж 
своїх родичів і соратників.

Багато людей втратили віру в 
те, що це можливо змінити. Зне-
віра людей вигідна для тих, хто 
не хоче нічого змінювати і кого 
все влаштовує. І думки, що нічого 
ніколи не зміниться і що всі одна-
кові, нав’язуються нам для чер-
гового маніпулювання. Не варто 
втрачати віру, адже наша доля у 
наших руках!

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»

У Житомирі озброєний чоловік вкрав із 
закладу національної лотереї 40 тисяч гривень

Житомиряни задихаються від 
результатів роботи підприємства 
місцевого бізнесмена

Анастасія Кузьмич

Про це обурені 
мешканці району Со-
коловського кар’єру 
розповіли депутатам 
Житомирської міськ-
ради на сесії 14 ве-
ресня.

Мешканці вулиці Труда роз-
повіли, що в лютому цього року 
у них по сусідству підприємець 
почав виробництво харчових до-
бавок для тварин. З того часу від 
результатів його роботи страж-
дають всі навколо. Як розповіли 
на сесійному засіданні місцеві 
мешканці, господарська діяль-
ність проводиться на орендо-
ваній території, яка належить 

ПАТ «Електровимірювач». На міс-
ці виробництва стоїть 10-метрова 
труба, з якої постійно йде їдкий 
дим, який отруює все навколо.

Місцевий житель Сергій Га-
євський розповідає: «Я там живу 
навпроти. Мені дихати немає 
чим. Я ввечері закриваю вікна 
замість того щоб дихати свіжим 
повітрям. Це біля Соколовсько-
го кар’єру. Я там побудував бу-
динок, щоб жити з родиною, 
а замість цього не знаю, куди 
сховатися».

Таким чином від роботи 
ТОВ «Торгівельний будинок “Ве-
лес“» потерпає вся округа. Люди 
вже з’ясували, що підприємець 
не має дозвільних документів, 
натомість, уже отримував при-
писи від Державної екологічної 
інспекції Житомирської області. 
Але штраф у розмірі 510 грн не 
зупиняє місцевих бізнесменів.

Начальник управління кому-
нального господарства Олександр 

Марцун повідомив, що на сьо-
годні вже створена робоча група, 
куди увійшли служби, яких немає 
у структурі міської ради – пред-
ставники санепідемстанції та об-
ласної екологічної інспекції.

«В обласній екологічній ін-
спекції ця ситуація відома, вони 
вже двічі складали протоколи 
про адміністративне правопору-
шення, щоправда, це результатів 
не дало і підприємство продо-
вжує роботу вночі та у вихідні 
дні. Зараз підготовано всі мате-
ріали для суду, тому що заборо-
нити виробництво може тільки 
ухвала суду».

Після обговорень міський го-
лова Сергій Сухомлин повідомив, 
що по закінченні засідання сесії 
голови постійних комісій і депу-
татських фракцій виїдуть на місце 
конфлікту. Також мер доручив 
юридичному департаменту під-
готувати судовий позов від міської 
ради з проханням зупинити ді-

яльність підприємство до початку 
судового розгляду.

Уже цього ж дня, оглянувши 
підприємство, поспілкувавшись 
з керівництвом ТОВ «Велес» і з 
ініціативною групою мешканців, 
влада прийняла рішення призу-
пинити діяльність підприємства 
за згодою.

«Жодних дозвільних докумен-
тів на викиди у підприємства "Ве-
лес" немає. Одним словом – усі 
екологічні норми та вимоги тут 
порушено. Ми домовилися з під-
приємцем, що він відразу зупи-
няє свою роботу. Після того як він 
закупить відповідне фільтраційне 
обладнання і встановить шумоі-
золяційне покриття та отримає 
відповідні дозволи, комісія буде 
приймати рішення про дозвіл на 
відновлення діяльності. До цієї 
комісії будуть входити депутати, 
відповідні служби та мешканці 
прилеглих вулиць», – повідомив 
міський голова Серій Сухомлин.

Алла Гетьман

У вівторок по 
вул. Київській, 28, 
у приміщенні на-
ціональної лотереї 
«Сингатюр» стався 
розбійний напад. Не-
відомий наставив піс-
толет на оператора та 
заволодів 40 тис. грн. 
Про це «20 хвилин» 
повідомив читач.

У відділі комунікації поліції 
Житомирської області інформа-
цію підтвердили.

«За попередніми даними, 
увечері до приміщення Націо-
нальної лотереї зайшов невідо-
мий чоловік, обличчя якого було 
приховане за в’язаною шапкою. 
У той час у закладі знаходився 
касир, 19-річний житомирянин. 
Погрожуючи парубкові предме-
том, зовні подібним на пістолет, 
незнайомець заволодів гроши-
ма з каси у сумі близько 40 ти-
сяч гривень та втік. Попередня 
правова кваліфікація події – 
ст. 187 (Розбій) Кримінального 
кодексу України. У рамках роз-
початого кримінального про-
вадження поліція встановлює 
усі обставини та вживає заходів 
щодо розшуку зловмисника», – 
розповіла заступник начальни-
ка відділу комунікації ГУНП в 
Житомирській області Ольга 
Номерчук.
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15 жёстких советов 
о любви, которые 
работают
(Начало. Продолжение 
в следующем номере)

Изучив советы гуру отношений и вы-
брав самые ёмкие из них, я решила 
поделиться с вами.

Михаил Лабковский – популярный 
психолог, известный своей резкостью в 
высказываниях и эпатажностью. Практи-
кующий специалист с 30-летним стажем 
может позволить себе некоторую жест-
кость в суждениях, ведь его опыт спасает 
и семьи, и жизни.

Для тех, кто в поиске
• Никому не нужен тот, кто не нужен 

самому себе. А тот, кто принимает себя 
таким, какой он есть, живет «вкусной», 
полноценной жизнью, несмотря на все 
возможные житейские проблемы.

• Если вам с мужчиной некомфортно 
на первом, втором, третьем свидании, не 
назначайте четвертое. В первые встречи 
мужчина показывает себя наилучшим 
образом, и если вам уже неприятно на-
ходиться с ним рядом, ничего хорошего 
из этих отношений не выйдет.

• Что касается молодых, успешных и 
красивых женщин, которые не могут 
найти себе пару, потому что у них, мол, 
планка высокая, – это неспособность к 
отношениям и страх перед ними.

• Если вы хотите выйти замуж, вам 
надо перестать об этом думать. Это то 
же самое, что и желание иметь куклу 
на капоте, фату и остальное дepьмo. 
У здоровых людей ситуация выглядит 
немного по-другому. Первое – у них 
есть потребность любить. С этой потреб-
ностью любить они находят мужчину, 
который их любит.

• Никогда не надо общаться с женаты-
ми мужчинами. Рыбой торгуют в рыбном 
магазине, мясом – в мясном. Не теряйте 
времени. Женатому мужчине не нужна 
жена, у него дома одна уже есть.

Для тех, кто в отношениях
• Если вы хотите замуж, встреча-

етесь или даже живете вместе уже 
полгода-год и ничего не происходит, 
надо спросить один раз, хочет ли он 
семью и свадьбу. Если мужчина не го-
тов создавать семью, значит, пришла 
пора с ним попрощаться. По-хорошему, 
конечно. Типа «я очень тепло к тебе от-
ношусь и буду продолжать в том же 
духе, но подальше от тебя».

• Любая – и я подчеркиваю это – любая 
женщина, которая годами сидит дома и 
занимается только хозяйством и детьми, 
деградирует. Это неизбежно. И в конце 
концов мужчине становится скучно с же-
ной, он начинает считать ее глуповатой, 
а там и до развода полшага. И заметьте: 
изначально мужчина ни на чем не наста-
ивал, это женщина с радостью и «хлопая 
в ладоши» решила сидеть дома.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа

Сергій Герман

Житомиряни все 
частіше почали скар-
житись на відкриті 
люки біля їхніх бу-
динків, адже якщо 
туди хтось вскочить, 
наслідки можуть 
бути плачевними, і 
бити на сполох буде 
вже пізно. До редак-
ції «20 хвилин» звер-
нулись одразу меш-
канці двох будинків: 
Шевченка, 43 та 1-й 
провулок Соколо-
вський, 5. Проблема 
у людей однакова – 
відкриті люки біля 
їхніх помешкань або 
«нічийні» або нікому 
немає до них діла.

За словами мешканки 1-го 
провулку Соколовського, 5 на їх-
ній території знаходяться відкри-
ті люки вже більше п’яти років. 
Вони неодноразово звертались і до 
влади, і до комунальників, викли-

кали поліцію, яка фіксувала на-
явність відкритих каналізаційних 
люків, утім результату жодного.

«Уже більше п’яти років на на-
шій прибудинковій території зна-
ходяться  відкриті каналізаційні 
люки. Один "нічийний" взагалі 
відкритий, мешканці та двірни-
ки постійно намагаються його 
своїми силами якось прикрити. 
Інший люк, який відноситься до 
водоканалу, то його трохи підро-
били, однак він знову вже з років 
як два почав провалюватися. Ми 
написали колективне звернення 
до міського голови з даною проб-
лемою, відповіді від нього ми так 
і не отримали (звернення було 
написано 24 травня цього року). 
Втім, після звернення до мера, 
впродовж двох тижнів приїхала 
аварійна бригада водоканалу, 
обстежила територію та повідо-
мила, що один люк, який про-
валюється – їхній, але ремонтує 
його інша бригада, якій вони цю 
інформацію обов’язково переда-
дуть. Та це було марно, ніякого 
ремонту та дій зі сторони водо-
каналу досі немає. Про другий 
люк, який повністю відкритий, 
працівники водоканалу сказали, 
що він не їхній, а чий – не зна-
ють», – розповідає мешканка 1-го 
провулку Соколовського, 5 Оксана 
Тимофєєва.

Також вона додала, що меш-
канці їх будинку неодноразово 
викликали патрульну поліцію, 
аби ті зафіксували наявність 

відкритих люків.
«Ми неодноразово зверталися 

до патрульної поліції, вони це все 
сфотографували, сказали, інфор-
мацію передадуть куди потрібно, 
бо тут дуже велика яма, це дійсно 
лихо. Втім результат такий самий. 
Через місяць після звернення до 
Сухомлина, нам прийшла відпо-
відь з нашого ЖЕКу № 14, що він 
обстежив територію і ніяких від-
критих люків не виявлено. Постає 
питання, чиї вони тоді? Ми хоче-
мо знайти їхнього власника. Тут 
гуляє багато дітей, катаються на 
велосипедах, роликах, вони біга-
ють, штовхаються і не дивляться 
під ноги. Люк, який відкритий, 
уже заріс травою, і туди запросто 

може вскочити як дитина, так і 
дорослий», – бідкається Оксана 
Тимофєєва.

З такою ж проблемою стик-
нулися і мешканці будинків Шев-
ченка, 41 та 43. Двір у них спіль-
ний. Біля будинку Шевченка, 41 
аж чотири відкритих колодязі 
вже майже три роки.

«Ми багато разів зверта-
лись до керівництва нашого 
ЖЕКу №16, але ніяких дій з 
їхньої сторони так і не бачили. 
Неодноразово дзвонили на га-
рячу лінію в міську раду, з того 
часу орієнтовно минуло 3-4 мі-
сяці. Потім, будучи ініціативною 
групою, пішли на прийом до 
мера міста Сергія Сухомлина, 
також просили посприяти у 
вирішенні цієї проблеми. Од-
нак реакції – нуль», – розповідає 
мешканка будинку Шевченка, 43 
Лілія Ястремська.

За словами жінок, на їхні 
звернення відреагували лише 
в КП «Інспекція з благоустрою 
міста Житомир»

«Працівники ЖЕКу хоч якось 
прикрили  два колодязі під бу-
динком біля проїжджої частини  
від вулиці Шевченка, однак ми 
ще раз наголошуємо, що прямо 
на дитячому майданчику біля 
центрального входу в будинок є 
колодязь зовсім відкритий, він 
заповнений брудною, застійною 
водою, і не дай Бог хтось з діток, 
граючи, впаде туди, тоді буде піз-
но бити у дзвони», – наголошує 
Любов Бондар. 

Вочевидь для вирішення 
«проблеми відкритих люків» 
чиновники чекають нещасного 
випадку. І тоді як завжди ство-
рять комісію та шукатимуть 
«крайніх». А доки з кожним днем 
ходити вулицями міста стає все 
небезпечніше, тому житомиря-
нам варто розраховувати на себе 
та дивитися уважніше під ноги. 

Нічийні люки Житомира: 
недбальство, яке може 
закінчитись трагедією
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Скільки витратила Житомирщина 
на ремонт доріг завдяки 
«урядовому експерименту»?

Дмитро Соколов

Український уряд 
не втомлюється 
ставити експери-
менти над країною. 
Однак потрібно 
визнати, що цього 
разу експеримент із 
фінансового забез-
печення розвитку 
автомобільних доріг 
виявився вдалим.

Експеримент із розвитку 
автомобільних доріг загально-
го користування було запрова-
джено з 1 вересня 2015 року, він 
діяв у Волинській, Львівській, 
Одеській і Чернівецькій областях 
і місті Києві. Цьогоріч Кабмін за-
твердив проект постанови «Про 
внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 16 
вересня 2015 р. №726» і розши-
рив ареал проведення експери-
менту на всю територію України, 
продовживши термін його дії до 
1 січня 2018 року.

Уряд запевнив, що реаліза-
ція цього проекту не потребує 
додаткових витрат із державно-
го та місцевих бюджетів. Крім 
того, передбачається, що у разі 
перевиконання надходжень 
митних платежів по всій тери-
торії України, 50% такого пере-
виконання направлятиметься на 
дороги конкретним регіонам.

На скільки 
«наекспериментувала» 
Житомирщина?

За інформацією Житомир-
ської митниці ДФС, протягом 
січня-серпня поточного року на 
реконструкцію доріг у рамках 
експерименту щодо перераху-
вання 50% від перевиконання 
надходжень митних платежів, 
Житомирською митницею ДФС 
забезпечено 177,8 млн грн. Така 
сума коштів надійшла із дер-
жавної казни до спеціального 
фонду бюджету Житомирщи-
ни на ремонт доріг загального 
користування.

«Фінансування експеримен-
ту щодо реконструкції доріг 
Житомирської області забезпе-
чили за рахунок перевиконання 
загального обсягу щомісячних 
показників надходжень митних 
платежів – податку на додану 
вартість, акцизного податку, 
ввізного та вивізного мита, які 

сплачуються при митному 
оформленні товарів у зоні діяль-
ності Житомирської митниці 
ДФС», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають фіскали, за 
8 місяців поточного року до 
Держбюджету України пере-
раховано 1877,3 млн грн. митних 
податків і зборів. «Індикативні 
показники Міністерства фінан-
сів України перевиконано на 
29,8%, додатково забезпечено 
430,5 млн грн. Порівняно з від-
повідним періодом минулого 
року, фактичні надходження 
зросли на 28,8%, або майже на 
419,7 млн грн. Зокрема, у серп-
ні перераховано 287,2 млн грн. 
митних податків і зборів, що 
складає 130,3% виконання ін-
дикативу Мінфіну. Порівняно з 
серпнем 2016 року надходження 
зросли на 48%, або майже на 
93 млн грн», – повідомляють у  
Житомирській митниці ДФС.

Експерименти закінчуються.  
За що містам фінансувати 
ремонт доріг у 2018 році?

Ігор Онищук, аналітик з 
питань бюджету Асоціації міст 
України:

«Експеримент із фінансово-
го забезпечення розвитку ав-
томобільних доріг загального 
користування показав мину-
лого року хороші результати. 
Завдяки надходженням вдалося 
відремонтувати значну частину 
доріг загального користування. 

Тому він був поширений на всю 
територію України. Дія експе-
рименту обмежується 1 січня 
2018 року.

Нагадаю, експеримент до-
зволяє направляти 50% від пе-
ревиконання плану з митних 
надходжень на ремонт доріг.

Перше півріччя 2017 року 
продемонструвало значний ріст 
обсягу коштів. А у другому пів-
річчі тренд змінився.

Чому відбулося поступове 
зменшення таких надходжень 
від експерименту та яка його 
доля у 2018 році?

Причина скорочення надход-
жень цілком об’єктивна. Поба-
чивши реальні темпи зростан-
ня, уряд почав вносити зміни 
до розпису цих надходжень, 
підвищивши план за ними.

Це дало змогу збільшити 
планові показники по доходах 
державного бюджету, наповни-
ти державну скарбницю і перед-
бачити додаткові видатки на ті 
сфери де з’явилися прогалини, 
а саме на пільги та житлово-
комунальні субсидії, медицину, 
перші вибори в ОТГ та ін.

Нагадаю, що експеримент 
з фінансового забезпечення 
розвитку автомобільних до-
ріг загального користування 
передбачено лише до 1 січня 
2018 року, але враховуючи по-
зитивні результати окремі на-
родні депутати розглядають 
варіант його продовження в 
наступному році.

Натомість Мінфін виступив 
проти такого механізму до-
даткового фінансування доріг 
загального користування, що 
чітко відображено в Основних 
напрямах бюджетної політики 
на 2018-2020 роки. На сьогодні 
бюджетна декларація подана на 
розгляд Верховної Ради.

В принципі позиція Мінфіну 
цілком обґрунтована, оскільки 
починаючи з 1 січня 2018 року в 
Україні починають діяти закони 
про створення державного до-
рожнього фонду у складі спец-
фонду державного бюджету.

Передбачається, що 35% 
коштів дорожнього фонду бу-
дуть витрачатися на будівниц 
тво, реконструкцію, ремонт і 
утримання доріг загального ко-
ристування місцевого значен-
ня, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах. 
Ці кошти будуть виділятись у 
вигляді субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам.

Загалом, можна констату-
вати, що все ж фінансування 
дорожньої галузі за останні 
роки почало відновлюватись. 
Є сподівання, що з появою до-
рожнього фонду з 2018 року 
фінансування дорожнього 
господарства, зокрема, як до-
ріг комунальної власності, так і 
доріг загального користування, 
значно покращиться».

Матеріал підготовано в 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Зима не за горами
Одна з проблем зимової експлу-

атації – правильна підготовка до 
зими. А наявність охолоджувальної 
рідини необхідної якості – запорука 
надійності і впевненості в автомобілі 
за будь-якої зимової температури. 
Мене вже багато років дивує питання: 
«Що заливати – тосол чи антифриз?»

Тосол – назва антифризу, розроб-
леного колись для автомобілів ВАЗ. 
Торгівельна марка «Тосол» не була за-
реєстрована, тому її використовують 
багато виробників охолоджувальної 
рідини. Перші три букви взяли з наз-
ви відділу, де він був виготовлений: 
«Технологія Органічного Синтезу», а 
кінцівка «ол» прийшла з хімічної про-
мисловості і вказує на приналежність 
продукції до спиртів. З часом абре-
віатура (ТОСОЛ) перетворилася на 
загальну назву, і автомобілісти почали 
називати так (ТОСОЛ) усі охолоджу-
вальні рідини. Не варто піддаватися 
омані, що для вітчизняних автомо-
білів нібито потрібен ТОСОЛ, а для 
іномарок – антифриз. ТОСОЛ – це 
один із антифризів. 

Антифризи – охолоджувальні 
рідини для системи охолодження 
автомобіля, що не замерзають при 
низьких температурах. Складаються 
з двохатомного спирту – етилен-
гліколю (65%), води (35%) та ан-
тикорозійних присадок, які хіміки 
називають інгібіторами – сповільню-
вачами корозії. Виробники дають їм 
власні імена («ТОСОЛ», «ЛЕНА») чи 
вказують температуру їх замерзання 
(ОЖ-40). Стандартів багато. В США, 
Англії, Франції вони постійно онов-
люються і в їхніх характеристиках – 
густина, корозійна дія на метали, 
температура початку кристалізації, 
вплив на гуму, стійкість у жорсткій 
воді та ін. Окрім спільних стандар-
тів, багато виробників автомобілів 
використовують свої специфікації з 
допоміжними вимогами.

При експлуатації охолоджувальна 
рідина «старіє». Концентрація інгібі-
торів (антикорозійні присадки) пос-
тупово знижується, теплопередача 
зменшується, схильність до створення 
піни збільшується, а незахищені ме-
тали інтенсивно піддаються корозії. 
Ресурс антифрізу прямо залежить 
від його якості і пробігу автомобіля. 
Термін заміни антифризу вказує авто-
завод чи виробник. Багато фахівців 
рекомендують замінювати охолоджу-
вальну рідину двигуна раз на два роки 
для запобігання утворення корозії. 
Особливо це стосується автомобілів 
з алюмінієвою головкою і радіатором.

Продовження теми 
в наступному номері

КуточоК

ВоДІЯ
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«Багатоповерхові пристрасті»: 
мешканці Гоголівської 
вигнали голову оСББ, якого 
запідозрили в шахрайстві

Дмитро Соколов

До редакції газети 
«20 хвилин» зверну-
лися мешканці ОСББ 
«На Гоголівській 94-
96», де протягом року 
головувала людина, 
яка, на думку меш-
канців, не мала на 
це жодного права й 
користувалася поса-
дою задля власного 
збагачення.

Усе почалося в червні 2016 
року, коли співвласники двох 
будинків на Гоголівській вирі-
шили створити ОСББ. Головою 
об’єднання обрали Сергія Кове-
ня. Вже пізніше з’ясувалося, що 
Ковень не має права обіймати 
цю посаду, оскільки не є спів-
власником будинків. Для підтвер-
дження цього мешканці будинку 
у вересні минулого року подали 
заяву до міської ради з питанням, 
чи може стороння особа увійти 
до складу правління ОСББ та 
бути його головою.

У відповідь житомиряни 
отримали офіційний лист у яко-
му вказано, що сторонні особи не 
можуть брати участь у загальних 
зборах і бути обраними до скла-
ду правління ОСББ і ревізійної 
комісії. Однак якимось чином 
Сергій Ковень таки обійняв по-
саду голови об’єднання.

Окрім не зовсім зрозумілого 
механізму обрання на посаду, 
обурило мешканців ОСББ «На 
Гоголівській 94-96» і те, що з 
моменту створення об’єднання 
Ковень  зберігав у себе печатку 
ОСББ та всі документи.

«На офіційні запити з при-
воду надання документів стосов-
но підтвердження його повно-
важень, створення та діяльності 
ОСББ “На Гоголівській 94-96” 
Ковень просто не реагує. Після 
того, як мешканці подали заяву 
до міської ради, він вивів з прав-
ління двох співвласників ОСББ 
“На Гоголівській 94-96” шляхом 
розповсюдження завідомо не-
правдивої інформації та шляхом 
маніпулювання необізнаністю 

мешканців і їх залякуванням, у 
результаті чого отримав повний 
контроль над будинком», – роз-
повідає мешканець Гоголівсь- 
кої, 94 Олександр.

Як наслідок усіх інтриг і 
перипетій, у квітні цього року 
відбулися збори співвласників 
багатоквартирних будинків «На 
Гоголівській 94-96», на яких меш-
канці висловили недовіру керів-
ництву ОСББ, відкликали прав-
ління та ревізійну комісію ОСББ 
і обрали новий склад правлін-
ня. Після цього ще протягом 
деякого часу нове керівництво 
ОСББ наполегливо вимагали 
у екс-голови Ковеня печатку 
й документи на об’єднання, 
і лише не так давно змогли їх 
отримати. Тут варто відзначи-
ти, що мешканці зазначеного 
ОСББ неодноразово зверталися 
із заявами до правоохоронних 
органів, звинувачуючи Ковеня у 
вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 190 (Шах-
райство) та статті 357 КК Украї-
ни (Викрадення, привласнення, 
вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шля-
хом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх 
пошкодження). Однак жодної 
реакції скаржники так і не до-
чекалися.

На думку житомирянина 
Олександра, який звернувся до 
редакції, екс-голова ОСББ Сергій 
Ковень свідомо обдурив мешкан-
ців будинків по вулиці Гоголів-
ська 94-96 з метою отримання 
контролю над вищевказаними 
будинками.

«Особисто мені стало відо-
мо, що Ковень на сьогоднішній 
момент значиться керівником 
кількох ОСББ Житомира і може 
в них усіх отримувати заробітну 
плату, розпоряджатися коштами 
ОСББ до 50 тисяч гривень без 
погодження мешканців будин-
ку, а також укладати договори 
з підрядниками на капітальний 
ремонт за програмою фінан-
сування новостворених ОСББ 
бюджетом міста , – розповідає 
Олександр. – Також стало відомо, 
що він є колишнім начальником 
ЖЕКу № 10 і на підставі заяви 
колишньої виконуючої обов’язки 
міського голови Любові Цимба-
люк проти нього було порушено 
кримінальну справу про неза-
конне відчуження чотирикім-
натної квартири, яка перебувала 

у власності ЖЕКу № 10. Також 
мені стало відомо, що мешканці 
будинків ОСББ “Теплий Стан“ 
Житомира, в якому Сергій Ко-
вень був керівником, неоднора-
зово подавали до суду на нього 
і 7 листопада 2016 року подали 
заяву в поліцію щодо нових по-
рушень. Судячи з усього, Ковень 
діє за напрацьованою схемою 
для власного збагачення», – при-
пускає житомирянин.

Ми зв’язалися з Сергієм Кове-
нем, щоб він сам прокоментував 
ситуацію.

«На сьогоднішній день я не 
являюся головою ОСББ на “Го-
голівській 94-96” уже більше чо-
тирьох місяців. Питання?» - по-
відомив пан Ковень у відповідь 
щодо претензій до нього у меш-
канців ОСББ «На Гоголівській 
94-96». На питання, чи правда, 
що він не повертав мешканцям 
печатку й документи на ОСББ, 
Сергій Семенович поділився 
афоризмом:

«Говорять, в Москві кур доять. 
Це правда? Отака моя відповідь. 
У мене є офіційний підпис ново-
го голови про отримання доку-
ментів. Крім того, була проведена 
перевірка поліцією Житомира 
цього питання. Двічі вони скар-
жились. Порушень не виявлено».

До речі, інформація про те, 
що Сергій Семенович Ковень дій-
сно є головою кількох ОСББ Жи-
томира підтвердилася – в елек-
тронному ЄДР юридичних осіб 
ми з’ясували, що особа з таким 
ім’ям, прізвищем і по батькові 
очолює 7 ОСББ міста: «Крошен-
ська-20», «Виставка-110», «Завод-
ська-15», «Гоголівська-9», «За-
лізничник», «Автомобіліст-59» і 
«Теплий стан». Однак тут же, на 
сайті, наголошують: «Зверніть 
увагу, що не обов’язково це одна 
і та ж фізична особа, це можуть 
бути різні фізичні особи, у яких 
збігається ПІБ», тому категорич-
но стверджувати не будемо.

Однак не лише ця інформа-
ція викликала нашу цікавість. 
Ознайомившись з банківськими 
виписками рахунку ОСББ «На 
Гоголівській 94-96» за період сер-
пень 2016-травень 2017 ми вияви-
ли, що деякі платежі виглядають 
дещо дивними. Зокрема, катего-
рії витрат «купівля товару» без 
вказування будь-яких відомос-
тей – ані який товар, ані кому пе-
рераховували. Таким чином з ра-
хунків просто списували кошти 
в розмірах 4 800 грн, 3 400 грн, 
13 000 грн та інші немаленькі 
суми. Ще одною «цікавинкою» 
стали платежі ПП «Кардокс». 

Як призначення платежу вказу-
валися або «виконання робіт», 
або «за друковану поліграфію 
та канцтовари», або й геть нічого 
не вказувалося. Причому, суми 
виплат приватному підприєм-
ству варіюються від 510 гривень 
до понад 35 тисяч. І все б нічо-
го, якби не той факт, що дане 
ПП «Кардокс» належить сину 
екс-голови ОСББ Сергія Ковеня.

У відповідь на питання, як так 
сталося, що гроші виплачува-
ли підприємству, яке належить 
близькому родичу, пан Ковень 
щиро здивувався:

«А що тут неправильно? Що 
тут незаконно? У банківських 
виписках що, документи пока-
зують? Документи в бухгалтерії».

А й дійсно, що тут неправиль-
но? Все в сім’ю.

Нині ОСББ «На Гоголівській 
94-96» очолює інша людина, до 
якої у мешканців, судячи з усьо-
го, претензій немає. Визначати, 
хто в цій ситуації правий, а хто 
винен – не в нашій компетен-
ції, а цю історію ми розповіли 
радше для того, щоб наступно-
го разу ви пильніше стежили 
за тим, кому довіряєте гроші й 
на кого покладаєте обов’язки. І 
стосуватися це може будь-чого, 
не обов’язково ОСББ.
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Громадські активісти звинувачують 
міську владу у затягуванні реалізації 
проекту «Бюджету участі»

До редакції газети 
«20 хвилин» надійшло 
звернення від двох 
громадських органі-
зацій: ГО «Агенція 
Регіонального Розви-
тку ”МОЛОДЬ УКРА-
ЇНИ”» (Ірини Мороз) 
та ГО «ХХІ покоління» 
(Віталія Сівко). Далі 
наводимо текст без 
змін.

Усі 270 тисяч житомирян є 
власниками Комунального авто-
транспортного підприємства 0628, 
яке щоденно вивозить близько 60% 
загальноміських відходів на сміт-
ник, що розміщений на Крошні, 
площею 21 гектар. І всі 270 ти-
сяч житомиряни вирішують, а 
не окремі посадові особи Жито-
мирської міської ради, що робити: 
розділяти відходи чи бездумно з 
багатомільйонними витратами 
вже понад 50 років їх вивозити на 
загальноміський смітник.

У 2016 році наш проект «Жи-
томир – не смітник!» чотири рази 
намагалися не допустити до за-
гальноміського голосування і лише 
на останньому засіданні, після на-
шого виступу перед усіма членами 
координаційної ради, проект був 
допущений до загальноміського 
голосування. Житомиряни висло-
вили свою думку і проект зайняв 
4 місце серед 11 проектів-фіналіс-

тів. Що це означає? А те, що жи-
томиряни повністю підтримують 
ідею запровадження роздільного 
сміттєзбирання.

Звісно, є посадові особи у Жи-
томирській міській раді, які «став-
лять палиці» у належне впрова-
дження нашого проекту і до цього 
часу контейнери, які придбані у 
Харківського заводу, з червня 
вже 4 місяці стоять на території 
КАТП 0628 і їх ніяк не можуть роз-
ставити по місту згідно локацій, які 
були оприлюднені на сайті Жито-
мирської міської ради. Для чого це 
все робиться посадовими особами 
Житомирської міської ради? Ми 
знаємо відповідь – щоб спочатку 
не розставити контейнери, а потім 
сказати, що з проектом щось не так.

Наші нові 5 проектів «Жи-
томир – не смітник!» пройшли 
верифікацію (перевірку) успішно, 
без жодних зауважень, і коорди-
наційною радою винесені на за-
гальноміське голосування. Що це 
значить? А те, що координаційна 
рада усвідомлює, що цей проект 
є вкрай необхідним, обгрунтова-
ним, економічно вигідним для 
Житомира.

Звісно, житомиряни можуть 
обирати інші проекти. Але, по-
вірте, якщо Житомир з часом «по-
тоне» у смітті, то жодні спортивні 
майданчики, сквери, фонтани, 
нові човни у парку не врятують 
вашого здоров’я.

Ми є громадськими діячами 
і віримо, що житомиряни проде-
монструють небайдужість, щоб 
Житомирська міська рада усвідо-
мила, що незамінних посадових 

осіб немає. Тим більше, Україна 
взяла на себе перед Європою 
зобов’язання вже починаючи з 
1 січня 2018 року запроваджувати 
роздільне сміттєзбирання.

Раніше зареєстровані 17 про-
ектів ГО «ХХІ покоління» зняли з 
«Бюджету участі», щоб ви підтри-
мали 5 проектів «Житомир – не 
смітник!», який направлений на 
запровадження проекту сортуван-

ня відходів в усіх житлових мікро-
районах Житомира.

Сьогодні європейські країни 
не лише сортують і переробляють 
відходи, а ще й на цьому добре за-
роб-ляють і відмовляються від ви-
користання поліетиленових пакетів.

До речі, кожен металевий кон-
тейнер, який ми плануємо даним 
проектом, окрім того, що є велико-
габаритним (їх вигляд можете по-

бачити на майдані Соборному біля 
фонтану), так ще й на 2 тисячі гри-
вень дешевшим за ті непрактичні 
пластикові, які купує Житомирська 
міська рада і з вами щодня у них 
скидає всі відходи та «поповнює» 
міський полігон відходів.

ГО «Агенція Регіонально-
го Розвитку ”МОЛОДЬ УКРАЇ-
НИ”» (Ірина Мороз) та ГО «ХХІ 
покоління» (Віталій Сівко)

У понеділок, 18 вересня у 
Вінниці відбулась церемо-
нія вручення недержавної 
нагороди «Народний Герой 
України», яка присвоюється 
військовим і цивільним осо-
бам за видатні заслуги в обо-
роні незалежності України 
та волонтерській допомозі 
Збройним Силам.

Про це повідомляє прес-служба 
СБ України. Рішенням Нагородної 
Ради орден присвоєно співробітнику 

СБУ Юрію Возному, який під час вико-
нання службових обов’язків загинув у 
червні цього року на Донеччині. Отри-
мати народну нагороду приїхали його 
батьки: Віталій Миколайович і Надія 
Іванівна з Житомира.

Срібний тризуб їм вручив батько 
Героя Небесної Сотні Устима Голод-
нюка Володимир. Представляючи до 
відзнаки Юрія Возного, член Нагоро-
дної Ради Юрій Бутусов наголосив: 
«Полковник Возний добровільно змі-
нив затишний кабінет на місце в зоні 
АТО. Так зробити міг лише справжній 
патріот».

Раніше Указом Президента Укра-
їни «за особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територі-
альної цілісності України, самовіддане 
служіння українському народові» Юрій 
Возний нагороджений Орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Тепер дві нагороди – державна та 
народна – нагадуватимуть родині Юрія 
Віталійовича, його колегам і прийдеш-
нім поколінням співробітників україн-
ської спецслужби, що справжній вій-
ськовий, склавши Присягу на вірність 
Українському народові, залишився їй 
вірним до останнього подиху. Нага-
даємо, що Юрій Віталійович Возний 
загинув ввечері 27 червня 2017 року 
в Костянтинівському районі на До-
неччині під час виконання службових 
обов’язків.

Загиблого співробітника СБУ Юрія возного посмертно 
нагородили орденом «народний Герой України»
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�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Фортуна» 
(Андрушівка) – 1:0

�� «Будівельник» (Граніт-
не) – СК «Коростень» – 1:1

�� «Мал» (Коростень) – 

«Полісся» (Ставки) – матч пе-
ренесено

�� «Полісся» (Городниця) – 
ФК «Бердичів» – 3:1

�� «Звягель» (Новоград-Во-
линський) пропускав тур

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 13-й тур

Спортсмени Жито-
мирщини здобули І та 
ІІ місця на чемпіонаті 
України з кікбоксингу 
WАКО серед дорослих 
у розділах лоу-кік та 
кік-лайт. 

Змагання відбулося 14-17 ве-
ресня у місті Черкаси.

Золоту медаль виборов Дем-
чук Володимир – Заслужений 
майстер спорту України, який 
уже дев’ятий рік поспіль здобуває 
перемогу на цих змаганнях. Зав-
дяки цьому він був зарахований 
до складу національної збірної 
команди України для участі у 
Чемпіонаті світу з кікбоксингу 
WАКО, який відбудеться у сто-
лиці Угорщини – Будапешті – у 
листопаді цього року.

Меленівський Андрій, спортс-
мен першого розряду, став воло-
дарем срібної медалі та виконав 
норматив кандидата у майстри 

спорту України.
Обидва спортсмени є вихован-

цями Заслуженого тренера Укра-
їни В’ячеслава Гопанчука.

на чемпіонаті України з кікбоксингу 
житомиряни вибороли золото і срібло

На вихідних, 
16-17 вересня в 
спорткомплексі 
Житомирського 
національного агро-
екологічного уні-
верситету відбувся 
Відкритий міський 
турнір з волейболу 
серед чоловічих і 
жіночих команд з 
нагоди Дня фізичної 
культури та спорту.

Житомиряни показали «хто в 
домі господар» і стали чемпіонами 
змагань в обох категоріях.

Серед чоловічих команд перше 
місце здобув ВК «Житичі» (Жито-
мир). А на другій позиції розмісти-
лась команда ЖНАЕУ. І лише третє 
місце вдалося здобути гостям – ко-
манді «Бориспіль».

Дівчата з команди «ЖНАЕУ» 
вибороли перемогу на турнірі се-
ред жінок. Житомирський клуб 
«Полісянка» поступився команді 
ДЮСШ «Юність» з Білої Церкви 
і став третім.

Усього у змаганні взяли участь 
п’ять чоловічих і чотири жіночі ко-
манди. У майбутньому організато-
ри планують розширювати турнір.

У складі збірної 
України у чемпіонаті 
Світу із шахів брати-
ме участь спортсмен 
з Житомирської об-
ласті Кирило Волотов-
ський.

З 16 до 26 вересня в Монтевідео 
(Уругвай) хлопець змагатиметься 
за першість у категорії до 14 років. 
Кирило вже встиг проявити себе 
як сильний гравець. У лютому 
цього року він здобув срібло на 
чемпіонаті України.

Голова делегації України – Сер-
гій Трохимишин. Він є членом тре-
нерської ради у Федерації шахів 
Житомирської області, а також 

тренером Кирила Волотовського.
Сергій розповів, що участь у 

змаганні є досить дороговартіс-
ною. Фінансування в основному 
забезпечили небайдужі до спорту 
спонсори.

Упродовж десяти днів учасни-
ки чемпіонату зіграють 11 партій. 
Троє найкращих у кожній віковій 
категорії (U14, U16, U18) будуть 
нагороджені медалями та сер-
тифікатами.

Чемпіонами відкритого міського 
турніру з волейболу стали житомиряни

Житомирянин представлятиме Україну 
на чемпіонаті Світу із шахів

�� «Україна» (Радовель) – 
«Тетерів» (Чуднів) – 2:3

�� «Те х н і ч н и й  л і ц е й » 
(Черняхів) – «Арсенал-ДЛГ» 
(Овруч) – матч перенесено

�� «Оріон» (Нова Борова) – 
«Керамік» (Баранівка) – 2:4

�� «Дангард» (Тетерівка) – 

«Авангард-2» (Новоград-Волин-
ський) – 4:1

�� «Звягель-2» (Новоград-Во-
линський) – «Зоря» (Врублів-
ка) – 0:0

�� «Зоря-Енергія» (Рома-
нів) – «Полісся» (Олевськ) – 
матч перенесено

рос-Першість Житомирської 
області. 16-й тур

Турнірна таблиця станом на 16 вересня

Турнірна таблиця станом на 16 вересня

�� «Іскоростень» – «Полісся» 
(Житомир) – матч перенесено

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Бердичів» – 5:0

�� «Тетерів» (Чуднів) – «По-
пільня» – 2:1

�� «Іршанськ» – «Еней» (Ро-
манів) – 3:0

�� «Фанат» (Пулини) – «Гра-
ніт» (Черняхів) – 0:0

�� «Явір» (Потіївка) – «Амі-
ко» (Андрушівка) – 2:1

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 18 тур

Турнірна таблиця станом на 18 вересня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 17 13 3 1 41-9 42
2 «Іскоростень» 17 10 2 5 31-24 32
3 «Тетерів» (Чуднів) 17 9 2 6 31-22 29
4 «Полісся» (Житомир) 16 8 5 3 21-9 29
5 «Явір» (Потіївка) 18 8 4 6 28-26 28
6 «Граніт» (Черняхів) 16 7 4 5 13-12 25
7 «Іршанськ» 17 6 6 5 19-20 24
8 «Попільня» 18 6 5 7 15-17 23
9 «Аміко» (Андрушівка) 18 5 6 7 14-17 21

10 «Еней» (Романів) 17 3 4 10 7-19 13
11 «Бердичів» 18 2 3 13 16-39 9
12 «Фанат» (Пулини) 17 1 6 10 9-30 9

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Городниця) 12 9 1 2 27-9 28
2 «Полісся» (Ставки) 11 9 0 2 28-6 27
3 СК «Коростень» 11 6 2 3 19-10 20
4 «Мал» (Коростень) 11 6 2 3 16-16 20
5 «Будівельник» (Гранітне) 11 3 4 4 16-19 13
6 «Авангард» (Новоград-Вол.) 11 3 2 6 9-20 11
7 «Звягель» (Новоград-Вол.) 11 2 2 7 11-19 8
8 «Фортуна» (Андрушівка) 12 2 2 8 13-27 8
9 ФК «Бердичів» 10 1 3 6 8-21 6

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 16 13 0 3 44-17 39
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 15 12 1 2 44-15 37
3 «Полісся» (Олевськ) 15 9 2 4 27-20 29
4 «Керамік» (Баранівка) 16 9 0 7 50-26 27
5 «Зоря-Енергія» (Романів) 15 8 3 4 28-24 27
6 «Дангард» (Тетерівка) 16 8 2 6 28-26 26
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 15 7 3 5 29-22 24
8 «Оріон» (Нова-Борова) 16 3 4 9 17-32 13
9 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 16 3 3 10 16-46 12

10 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 16 3 5 8 15-23 11
11 «Зоря» (Врублівка) 16 2 4 10 14-38 10
12 «Україна» (Радовель) 16 2 3 11 21-44 9
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Цієї осені Верховна Рада 
повинна вирішити долю 
низки суспільно важливих 
реформ. На першому тиж-
ні сесії нардепи вже під-
тримали освітню рефор-
му, на черзі голосування за 
пенсійну та медичну.

І хоча в парламенті досі не пред-
ставлений проект земельної реформи, 
дискусії щодо скасування мораторію на 
продаж земель теж не вщухають. Центр 
громадського моніторингу та контролю 
проаналізував, на якому етапі перебу-
вають реформи та які шанси ухвалити 
відповідні закони.

1. Освітня реформа
Почати сьому сесію Верховної Ради 

вирішили з освітньої реформи. За слова-
ми самих нардепів, стосовно неї виника-
ло найменше суперечностей. У першому 
читанні освітня реформа була схвалена 
ще в жовтні минулого року, тоді законо-
проект №3491 підтримали 277 депутатів. 
Після розгляду більше ніж 600 правок, 
у цілому законопроект підтримали 255 
депутатів. Таким чином, 5 вересня пар-
ламентарі дали старт першій суспільно 
важливій реформі.

Згідно із законом, з 2018 року середня 
освіта триватиме 12 років і складати-
меться із початкової, базової середньої 
та профільної середньої освіти трива-
лістю 3 роки, яку отримуватимуть у 
ліцеї або закладах професійної освіти. 
Важливої віхою реформи є поетапне 
збільшення зарплати вчителя до 4-х про-
житкових мінімумів. На даний момент 
це 6 736 гривень. Варто зазначити, що в 
рамках децентралізації освітня реформа 
передбачає створення опорних шкіл для 
дітей із маленьких містечок та селищ. 
Такі школи в порівнянні з більшістю 
сільських шкіл мають бути краще осна-
щені, а класи наповнені.

Представляла та захищала рефор-
му у Раді міністр освіти і науки Лілія 
Гриневич. За ї ї словами, підтримка 
законопроекту – це лише початок ре-
формування системи, що дозволить мі-
ністерству вносити правки до закону 
про дошкільну освіту та працювати над 
змінами у вищій школі.

2. Медична реформа
Проект медичної реформи готувався 

протягом останніх трьох років і наразі 
очікує другого читання. У першому чи-
танні законопроект №6327 був підтри-
маний ще у червні. Тоді за концепцію 
реформи проголосували 227 депутатів. 
Законопроект №6604, який забезпечує 
її фінансування, був направлений на до-
опрацювання. Тоді найбільшої критики 
ініціативи МОЗу зазнали від профільного 
комітету Ради з питань охорони здоров’я. 
На сьогодні, за словами замміністра охо-
рони здоров’я Павла Ковтонюка, багато 

поправок комітету враховано, і законо-
проект готовий до голосування.

Розробники закону запевняють, що 
головна мета реформи – змінити ме-
ханізм фінансування медичних послуг 
та ліків. Пропонується запровадити 
принцип «гроші ходять за пацієнтом», 
тобто фінансування лікарень і зар- 
плата лікарів залежатиме від кількості 
пацієнтів та угод, які укладатимуться 
з лікарями напряму. Медична рефор-
ма працюватиме на нових принципах 
децентралізації. Планується, що ролі в 
системі охорони здоров’я будуть чітко 
розподілені: держава – страхує, лікар – 
лікує, громада – господарює.

«Медична інфраструктура – це від-
повідальність місцевих громад. Ми на-
даємо пацієнту право обирати лікаря, 
лікарю – свободу у виборі організацій-
но-правової форми діяльності і місця 
роботи, а місцева влада нестиме всю 
повноту відповідальності за те, аби і 
лікар, і пацієнт мали гідні умови для ро-
боти і лікування», – зауважує Ковтонюк.

3. Пенсійна реформа
Пакет законопроектів щодо пенсій-

ної реформи №6614-№6617 був прийня-
тий у липні. Тоді реформу у першому 
читанні підтримали 282 депутати. Во-
сени парламентарі повинні розглянути 
доопрацьований законопроект ще раз, 
щоб реформа почала працювати. Нара-
зі профільний комітет уже опрацював 
2144 поправки та вийшов на узгоджений 
варіант реформи, який рекомендував 
ухвалити її в цілому. Якщо реформу 
підтримають, то вже з 1 жовтня понад 
9 млн пенсіонерів отримають підви-
щення виплат від 200 до 1000 грн.

Найбільш дискусійним питанням 
усієї реформи залишається поступове 
підвищення трудового стажу до 35 років 
у 2028 році та скасування «спецпенсій». 
Депутати по-різному ставляться до ін-
новації, але саме цей захід дозволяє не 
підвищувати пенсійний вік.

Міністр соціальної політики Андрій 
Рева зазначає, що підтримка пенсійної 
реформи у сесійній залі – це тільки пер-
ший крок до змін. Згідно з планами 
уряду, з 2019 року повинен запрацюва-
ти накопичувальний рівень пенсійної 
системи, коли кожен працюючий зможе 
робити внески на свій приватний пен-
сійний рахунок.

4. Земельна реформа
З усіх економічних питань, що мають 

бути вирішені цієї осені, перспективи 
земельної реформи виглядають най-
більш суперечливо. І хоча в парламенті 
зареєстровано одразу три законопро-
екти щодо ринку землі, кожен з них 
має свої недоліки. За словами пред-
ставника аграрного комітету Леоніда 
Козаченка, поки не вирішені питання 
щодо пріоритетного права на купівлю 
землі і обсягу земельних ресурсів, які 
виставлять на продаж. У міністерстві 
аграрної політики запевняють, що за-
кон, який представить цілісне бачення 

реформи, з’явиться в жовтні, і питання 
ринку землі буде врегульовано вже до 
нового року.

Український Президент Петро По-
рошенко вже заявив, що не збирається 
«витискувати» із Верховної Ради земель-
ну реформу, але закликає депутатів 
підтримати рішення про скасування 
мораторію на продаж і купівлю земель.

«Мільйони людей формально воло-
діють землею, але за них вирішили, що 
вони не здатні нею розпоряджатися і 
запровадили абсолютно неконститу-
ційний мораторій. Чому ми тоді дозво-
ляємо людям продавати квартири? Теж 

хтось їх може всі скупити», – зауважує 
глава держави. 

На думку експертів, відкритий зе-
мельний ринок – це один із найна-
дійніших способів швидко залучити в 
Україну інвестиції, тому так чи інакше 
земельна реформа має просуватися 
окремими законами чи кодексом.

Тож восени на депутатів чекає багато 
роботи, результати якої ми зможемо 
побачити вже до кінця року. Експер-
ти сподіваються, що нардепи зможуть 
сконсолідувати зусилля, аби важливі 
для країни реформи почали втілюва-
тись у життя.

Чотири реформи осені. 
На які зміни чекати українцям?
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Позачергова сесія 
Житомирської міськради: 
були й протести, було й кіно

Микола Корзун

Позачерговими 
сесіями Житомир-
ської міської ради, 
так само, як і такими 
ж, позачерговими 
засіданнями міськви-
конкому, вже нікого 
не здивуєш.

Власне кажучи, житомиряни 
вже давно не звертають уваги на 
те, що діється у міській раді та під 
час засідань міськвиконкому. Меш-
канці міста дізнаються про рішен-
ня та ухвали депутатів тоді, коли 
на вулицях міста роками кладуть 
тротуарну плитку, десятки разів 
фарбують і вкотре вдосконалюють 
дорожню розмітку, коли у місті 
з’являються паркани навколо но-
вобудов, коли раптово, наче гриби 
після дощу, у місті постають нові 
МАФи та світлофори.

Таким чином, позачергова се-
сія Житомирської міської ради, 
яка у «пожежному» порядку скли-
калася 14 вересня 2017 року, на сен-
сацію не претендувала. Якщо  під-
сумувати ті події та рішення, які 
відбувалися упродовж цієї сесії, то 
нічого надзвичайного у місті наче 
й не сталося. Проте ряд знакових 
і помітних для житомирян подій 
на сесії все ж таки відбулося.

Яка сесія без протестів  
та взводу поліції?

Насамперед, вже зранку 
14 вересня, біля будівлі «під годин-
ником» зібралося одразу дві групи 
пікетувальників – протестантів. 
Одна із них прийшла до міськради 
із вимогою заборони будівництва 
автозаправочної станції (АЗС), а 
друга група незадоволених жито-
мирян прибула на сесію із вимо-
гою припинити роботу зненацька 
виниклого заводу із виробництва 
комбікормів. Керманичі міста, звіс-
но ж, знали про можливу появу 
протестувальників, а тому у при-
міщенні міської ради, а також у 
подвір’ї мерії про «всяк випадок» 
було зосереджено біля чотирьох 
десятків поліцейських. Цікаво, що 
протестувальники доволі швидко 
(за годину після початку сесії) за-
лишили сесійну залу, але право-
охоронці охороняли депутатів аж 
до обіду.

Зрозуміло, що «перша серія» 
позачергової сесії Житомирської 
міськради мала дати відповідь 
протестувальникам. Насправді 
так воно і сталося: пікетувальни-
ки із мікрорайону на проспекті 
Незалежності (колишньої вули-
ці Ватутіна) отримали ще одну 
(вже чергову) порцію пояснень від 
керівництва міста стосовно того, 
які контролюючі органи мають 
ще раз перевірити правочинність 
будівництва АЗС. З тим люди і 
пішли. Стосовно забруднення від 
комбікормовому заводу, то мер 
міста і спеціально сформована 
депутатська група пообіцяли 
з’ясувати суть і гостроту про-
блеми одразу після завершення 
сесійного засідання.

Потім виявилось, що перше, 
ніж розпочати розгляд позачер-
гових питань, депутатам варто 
проглянути щойно створений жи-
томирськими митцями коротко-
метражний фільм про Олега Оль-
жича. Фільм за участі режисера 
Петра Авраменка та автора сцена-
рію Василя Врублевського  вийшов 
під назвою «Вогонь самопосвяти», 
а депутатам його запропонували 
якраз у той день, коли у Житомирі 
(у кінотеатрі ім. Івана Франка) мав 
пройти його прем’єрний показ. 
Представляв депутатам дітище 
житомирського кінематографу зас- 
тупник мера Матвій Хренов, який 
у своїй короткій промові зумів за-
уважити, що фільм можна буде 
використовувати «із навчальною 
метою». Зрештою, наступні двад-
цять хвилин депутати на власні очі 
змогли переконатися у художніх 
і всіляких інших «достоїнствах» 
фільму «Вогонь самопосвяти», а 
вже потім настала черга роботи 
депутатського загалу.

Найпершим питанням на по-
зачерговій сесії виринула заява 
від фракції Радикальної партії 
Олега Ляшка. Її озвучив головний 
«радикал» Житомира Олександр 
Ракович, а головним змістом заяви 
стало звернення до Президента 
України щодо протиправних дій 
Міхаїла Саакашвілі. Тут же пе-
ред депутатами виступила голова 
фракції ВО «Батьківщина» Любов 
Цимбалюк. Вона запевнила при-
сутніх депутатів, що звернення 
від «радикалів» члени фракції 
«Батьківщина» охоче підтрима-
ють у тому разі, якщо у текст за-
яви будуть внесені доповнення. 
Суть пропозицій від «Батьків-
щини» зводилася до того, щоб 
у складі Верховної Ради України 
була утворена тимчасова слідча 

комісія, яка мусить дослідити об-
ставини надання та позбавлення 
громадянства України для Міхаїла 
Саакашвілі. Ще одна пропозиція 
стосувалася дослідження обставин 
звільнення Міхаїла Саакашвілі 
з посади губернатора Одеської 
області, а також вивчення по-
дій із затримкою поїзда «Пере-
мишль – Київ», а потім – деталей 
факту замінування пункту «Ше-
гіні». Тут же Любов Цимбалюк 
запропонувала меру Житомира 
висловити свою оцінку тим поді-
ям, коли Міхаїл Саакашвілі брав 
участь восени 2015 року у вибор-
чій кампанії на підтримку Сергія 
Сухомлина. У відповідь Сергій 
Сухомлин  зазначив лише те, що 
«до Саакашвілі, як політика, від-
носиться із повагою». Після та-
кого повороту подій, коли заява 
від Радикальної партії «обросла» 
пропозиціями від «Батьківщини», 
охочих її підтримати депутатів у 
залі Житомирської міської ради 
знайшлося небагато. Всього 12 із 
36-ти присутніх у залі депутатів 
проголосували «за» ухвалу за-
пропонованого рішення і, таким 
чином, протест «проти дій Саа-
кашвілі» у стінах Житомирської 
міськради не відбувся.

Однак уже за кілька хви-
лин  на сесії було оприлюднено 
певну сенсацію: голова фракції 
ВО «Батьківщина» Любов Цим-
балюк запропонувала міському 
голові Сергію Сухомлину відпо-
вісти на запитання про те, за чиї 
кошти було закуплене обладнан-
ня на суму 1 млн 950 тис. грн для 
медіатек у школах Житомира, які 
відкривалися за присутності дру-

жини Президента України Мари-
ни Порошенко? Мер Житомира 
Сергій Сухомлин змушений був 
відповісти, що медіатеки у школах 
Житомира були закуплені коштом 
міського бюджету, а Марина По-
рошенко та її благодійний фонд 
жодного стосунку до цього не мав. 
Також міський голова сказав, що 
надалі подібні заходи із презента-
ції нового обладнання у школах 
міста будуть проходити за участі 
депутатів міської ради

Вартість проїзду 
підвищилась, а коштів для 
ТТУ все ж не вистачає?

Серед питань, які сесія мала 
вирішити у негайний спосіб, зна-
чився пункт про зміни до програ-
ми розвитку міського транспорту. 
Насправді йшлося про те, щоб для 
потреб Житомирського ТТУ виді-
лити черговий «транш» із коштів 
міського бюджету, оскільки під-
приємство у черговий раз відчуває 
проблеми із виплатою зарплат. 
Таким чином, до 11 мільйонів гри-
вень коштів на зарплату праців-
никам ТТУ депутати вирішили 
додати 220 тисяч гривень на виго-
товлення проектної документації 
для облаштування тролейбусного 
руху по вулиці Промисловій.

Водночас, депутати поцікави-
лись питанням вартості запро-
вадження електронного квитка 
у житомирському транспорті. 
Особливо бурхливу реакцію де-
путатів викликала звістка про те, 
що валідатори для «обілечуван-
ня» пасажирів у «маршрутних 
таксі» мусять закупити не їхні 

власники, а міський бюджет (??) 
Потім дійшла черга до з’ясування 
питання, скільки взагалі коштів 
коштуватиме для міського гаман-
ця запровадження електронного 
квитка і чи матиме така реформа 
певну користь для житомирян. 
Це питання поки що залиша-
ється без відповіді, адже запро-
вадження новацій у трамваях і 
тролейбусах Житомира триває 
вже другий рік, проте обіцяного 
результату реформатори поки що 
не досягли. Зрештою, коли буде 
досягнуто позитиву на транспорті 
Житомира, ніхто із чиновників 
сказати чи прогнозувати вже й 
не береться.

Завершувалася 25-а (поза-
чергова) сесія Житомирської 
міської ради виступом депутата-
«свободівця» Олега Черняховича, 
який висловив зауваження щодо 
проведення у Житомирі свят і уро-
чистостей. На думку представника 
«Свободи», у Житомирі на висо-
кому рівні проводяться місцеві 
свята (наприклад, День міста), од-
нак державні свята відзначають-
ся куди скромніше. Як головний 
аргумент – відсутність церемонії 
покладання квітів до пам’ятників 
Т. Шевченку, І. Франку (та іншим 
визначним особистостям міста) у 
Житомирі на День незалежності 
України 24 серпня 2017 року. Цей 
факт, на думку Олега Черняховича, 
призводить до появи чи зароджен-
ня так званого «місцевого сепа-
ратизму». Хтозна, чи погодилися 
депутати міськради із думкою 
свого колеги, але якраз на цьому 
позачергова сесія і завершила 
свою роботу.
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Зробити проживання 
в своєму будинку макси-
мально зручним – при-
родне бажання кожного 
з нас. Вентиляція при-
ватного будинку – одна 
зі складових комфорту. А 
якщо врахувати, що при-
плив свіжого повітря – це 
не тільки здоров’я всіх 
членів родини, але і збе-
реження майна (знижу-
ється ризик появи кон-
денсату, грибка, плісняви), 
то дане питання друго-
рядним назвати ніяк не 
можна. 

Журналісти газети «20 хвилин» ді-
знавались, яким чином зробити в при-
ватному будинку ефективну вентиляцію

Види вентиляції
Найчастіше вентиляція будинку 

здійснюється за допомогою поєднання 
природної витяжної вентиляції та ме-
ханічної припливної вентиляції. З цією 
метою в стінах будинку прокладають 
окремі витяжні канали для душових, 
санвузлів і кухонь. Вентиляція в при-

ватному будинку буде здійснюватися 
природним шляхом або за допомогою 
установки вентиляторів, що вбудову-
ються у витяжні вентиляційні канали. 
Зазвичай використовують моноблочні 
системи. Дані установки оснащені авто-
матикою. Плюсом суміщення природної 
та механічної вентиляції є те, що вона 
перешкоджає проникненню неприєм-
них запахів у житлові приміщення.

Припливно-витяжна система з охоло-
джуванням припливу встановлюється в 
тому випадку, якщо Вам необхідно, щоб 
влітку здійснювалася не тільки вентиля-
ція повітря, але і його охолодження. Це 
досягається установкою центрального 
кондиціонера. Плюсом даного рішення 
є 100 відсоткова фільтрація повітря. Мі-
нус – необхідність монтування великої 
кількості «повітроводів», установки холо-
дильної машиною і дорогої автоматики.

Вентиляція припливно-витяжної 
системи з можливістю регулювання 
температури. Встановлюється система 
центрального кондиціонування, яка забез-
печує подачу свіжого повітря, при цьому 
охолодження приміщень до необхідної 
температури здійснюється за допомогою 
спеціальних «доводчиків», у якості яких 
використовуються окремі кондиціоне-
ри. Це дає можливість в кожній кімнаті 
встановлювати необхідну для комфорту 
температуру. Щоб знизити рівень шуму, 
апаратура встановлюється в підвалі бу-
динку. Якщо немає підвалу, припливні 
установки розміщують в підсобних при-
міщеннях першого поверху.

Вентиляція в підвалі
Вентиляція в приватному будинку 

повинна бути ретельно продумана не 
тільки в житлових кімнатах, але й у під-
валі, оскільки в його повітрі міститься 
підвищена кількість вологи. Якщо не буде 
забезпечена якісна вентиляція льоху, то 
у всьому будинку пануватимуть сирість і 
затхлість. В цьому випадку необхідна при-
пливна і витяжна вентиляція, що працює 
в постійному режимі. З метою економії 
електроенергії та гарячої води для піді-
гріву припливного повітря використо-
вується припливно-витяжні установки 
з рекуператором тепла. Така вентиляція 
в приватному будинку дає можливість 
економити електроенергію до 85%.

Варто відзначити, що вентиляція є 
дуже важливою в приватному будинку, 
тому системи вентиляції повинні вста-
новлюватися тільки професіоналами.

Види кондиционерів
Виробники кондиціонерів розрізня-

ються за рівнем устаткування, що випус-
кається (вартість якого залежить від по-
пулярності бренду, від країни-виробника, 
якості використовуваних матеріалів і про-
цесу складання). Існує поділ кліматичної 
техніки на елітну і бюджетну. Але деякі 
виробники випускають різні серії кондиці-
онерів, як кажуть, на будь-який гаманець.

Елітний рівень
Найякіснішими, дуже надійними 

і, відповідно, найдорожчими є кон-

диціонери Daikin, Mitsubishi Electric, 
Panasonic. Виробництво таких кліма-
тичних систем не виносилося в КНР, у 
перерахованих вище виробників є свої 
виробничі потужності в країнах ЄС і 
Японії. За умови якісного встановлення 
і регулярного сервісного обслуговуван-
ня, це обладнання прослужить більше 
12 років. Даний факт доводить велика 
практика з продажу, встановлення та 
сервісного обслуговування техніки пре-
міум брендів.

Середній рівень
У цій категорії кондиціонери, які не 

володіють усіма функціональними мож-
ливостями елітних кондиціонерів, але 
зарекомендували себе як надійні поміч-
ники в процесі створення комфортного 
мікроклімату в приміщеннях. Якщо ви 
не хочете переплачувати за гучне ім’я і 
новомодні функції, зупиніть свій вибір 
на компаніях McQuay, Fujitsu, Mitsubishi 
Heavy, Toshiba і Gree, а так само окремі 
серії спліт-систем Panasonic.

Бюджетний рівень
Це доступні за ціною кондиціоне-

ри, які якісно охолоджують/нагрівають 
повітря в приміщенні, але не відріз-
няються широким набором додатко-
вих функцій. Природно, що подібна 
техніка не може запропонувати рівня 
ефективності роботи Дайкін або Міт-
субіші, а про роботу спліт-системи в 
екстремальні морози не варто і гово-
рити. Однак від них цього і не вима-

вентиляція і кондиціювання 
в приватному будинку 
своїми руками

м. ЖИТОМИР, вул. ПАРАДЖАНОВА, 65
тел.: 0970122551
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гаємо, адже це прості «робочі коняч-
ки». Ви можете сміливо покластися 
на кондиціонери Lessar, Mitsushito, 
Sakata і Leberg – вони не підведуть. Що 
стосується різного роду OEM брендів 
великих українських торгових мереж, 
то до даної продукції варто ставитися 
з побоюванням – придбання такої тех-
ніки є справжньою лотереєю.

Рішення для збереження 
зовнішнього фасаду будинку

Застосування мультиспліт системи 
або мультизональної системи конди-
ціонування обгрунтовано, якщо ви не 
хочете псувати зовнішній вигляд фасадів 
вашого будинку. Відмінність між зазна-
ченими системами кондиціонування 
полягає в тому, що в разі застосування 
мультиспліт системи від кожного внут-
рішнього блоку йде окрема фреоно-
ва магістраль до зовнішнього блоку, а 
в разі мультизональної системи – від 
зовнішнього блоку йде одна загальна 
фреонова магістраль з відгалуженнями 
до внутрішніх блоків.

При вс тановлен н я кана льни х 
кондиціонерів у будинку, необхідно 
пам’ятати, що для розведення повіт-
роводів по кімнатах і встановлення ре-
шіток необхідні підвісні стелі, оскіль-
ки в цьому випадку ви бачите тільки 
припливні і витяжні решітки. Також 
можливі варіанти кондиціонування бу-
динку або одним потужним канальним 
кондиціонером (наприклад, один блок 

на поверх), або, якщо дозволяє місце, 
встановленням окремих внутрішніх 
блоків для кожної кімнати. Недоліком 
використання одного потужного блоку 
є неможливість регулювання темпе-
ратури в кожній кімнаті окремо, бо 
пульт управління усього один. Засто-
сування ж декількох канальних блоків 
призводить до подорожчання системи 
кондиціонування.

Вибір обладнання  
для системи кондиціонування

Обираючи обладнання для систе-
ми кондиціонування будинку, зверніть 
увагу на такі характеристики: ціна об-
ладнання та монтажу кондиціонера; 
надійність системи; витрата електро-
енергії, клас енергоефективності; рі-
вень шуму всіх блоків системи; зруч-
ність в управлінні; зовнішній вигляд. 
Просте, на перший погляд завдання, а 
в реальності вимагає відповідального 
підходу, знань і серйозних розрахунків. 
Насправді підхід «обрати кондиціонер 
під площу» працює далеко не завжди, 
оскільки умови приміщення можуть 
вносити серйозні корективи до вимог 
до його потужності.

Тож кондиціонування будинку вті-
лити в життя не так легко, як може 
здатися на перший погляд. Але ко-
ристь для комфорту і здоров’я лю-
дини від такої системи величезна, й 
ви оціните це як тільки почнете ви-
користовувати її.

Корисно
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вилкул: в Украине большие 
проблемы с медициной, но сделать 
ее платной, когда без денег не будет 
лечения, – это катастрофа для людей

Консультує Міністр юстиції

Для того чтобы под-
нять качество медицин-
ского обслуживания и 
защитить людей, необ-
ходимо, как в развитых 
странах, ввести меди-
цинские страховки за 
счет работодателя. 

Об этом в эфире телеканала 
«112 Украина» заявил сопредсе-
датель фракции «Оппозицион-
ный Блок» Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что «Оппози-
ционный Блок» не будет голосо-
вать за медицинскую реформу в 
том варианте, в котором ее пред-
лагает правительство.

– В Украине большие про-
блемы с медициной, но сделать 
ее платной, когда без денег не 
будет лечения, – это катастрофа 
для людей, – сказал он. – Вме-
сто того чтобы все «скинуть» 
на плечи людей, давайте вве-
дем страховки, как в развитых 
странах мира, за счет средств 
работодателей. Тогда, дей-
ствительно, люди будут «го-
лосовать» деньгами – ходить 
в медицинские учреждения, 
где лучше лечат, давать свой 
страховой полис доктору, ко-
торому он верит. Его вылечи-
ли – для него это бесплатно, 
потому что есть страховка, 
страховая компания заплати-
ла. Тогда будет и стимул у док-
торов лучше лечить, и люди 
будут «голосовать» деньгами, 
и появятся деньги в медици-

не, наконец-то. Тот вариант, 
который предлагается сейчас 
властью – платный, то есть 

бери деньги где хочешь – это 
для людей катастрофа, – под-
черкнул Вилкул.

�� Що треба зробити для 
виплати аліментів?

Один із батьків може подати 
заяву за місцем роботи, місцем 
виплати пенсії, стипендії про від-
рахування аліментів на дитину в 
розмірі та на строк, які визначені 
у цій заяві.

Аліменти відраховуються не 
пізніше триденного строку від 
дня, встановленого для виплати 
заробітної плати, пенсії, стипендії.

На підставі заяви одного з 
батьків аліменти можуть бути 
відраховані й тоді, коли загальна 
сума, яка підлягає відрахуванню 
на підставі заяви та виконавчих 
документів, перевищує половину 
заробітної плати, пенсії, стипендії, 
а також якщо з нього вже стягу-
ються аліменти на іншу дитину.

�� Чи потрібно підписувати 
якісь папери?

Обов’язку підписання таких 
паперів немає. Однак батьки 
мають право укласти угоду про 
сплату аліментів на дитину, де 
визначаються розмір та строки 
виплати. 

Договір (угода) укладається у 
письмовій формі та підлягає но-
таріальному посвідченню. 

У разі невиконання одним із 
батьків свого обов’язку за догово-
ром аліменти з нього можуть стя-
гуватися на підставі виконавчого 
напису нотаріуса.

�� У яких випадках слід 
звертатися до суду?

У разі неможливості досягнен-
ня між батьками угоди про доб-
ровільне відрахування, кошти на 
утримання дитини можуть бути 
присуджені за рішенням суду.

�� Яким може бути розмір 
аліментів?

Мінімальний розмір алімен-
тів на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 50% прожиткового 
мінімуму для дитини відповід-
ного віку.

Якщо стягуються аліменти 
на 2 і більше дітей, суд визначає 
єдину частку від заробітку, яка 
буде стягуватися до досягнення 
найстаршою дитиною повноліття.

Той із батьків або інших за-
конних представників дитини, 
разом з яким проживає дитина, 

має право звернутися до суду із 
заявою про видачу судового наказу 
про стягнення аліментів у розмірі:

- на 1 дитину – однієї чверті,
- на 2 дітей – однієї третини,
- на 3 і більше дітей – половини 

заробітку платника аліментів, але 
не більше 10 прожиткових мініму-
мів на дитину відповідного віку на 
кожну дитину.

Суд за заявою одержувача 
може визначити розмір аліментів 
у твердій грошовій сумі.

У такому випадку розмір алі-
ментів підлягає індексації. Індек-
сація проводиться згідно із За-
коном України «Про індексацію 
грошових доходів населення».

Той із батьків, разом з яким 
проживає дитина, має право 
звернутися до суду із заявою про 
видачу судового наказу про стяг-
нення аліментів у розмірі 50% про-
житкового мінімуму для дитини 
відповідного віку.

У 2017 році прожитковий мі-
німум на дітей становить:

�� віком до 6 років:
● з 1 січня 2017 року - 1355 

гривень,
● з 1 травня - 1426 гривень,
● з 1 грудня - 1492 гривні;

�� віком від 6 до 18 років:
● з 1 січня 2017 року - 1689 

гривень,
● з 1 травня - 1777 гривень,
● з 1 грудня - 1860 гривень.

�� Чи є можливість змінити 

розмір аліментів?
Розмір аліментів може бути 

згодом зменшено або збільшено 
за домовленістю між батьками 
або за рішенням суду за позовом 
платника або одержувача алімен-
тів у разі зміни матеріального або 
сімейного стану, погіршення або 
поліпшення здоров’я когось із них.

�� За яких умов можливе 
дострокове припинення ви-
плати аліментів?

За угодою між батьками 
обов’язок зі сплати аліментів 
може бути достроково припине-
ний шляхом укладення з дозволу 
органу опіки та піклування до-
говору про припинення права 
на аліменти на дитину в зв’язку з 
передачею права власності на не-
рухоме майно (житловий будинок, 
квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір нотаріально по-
свідчується. Право власності на 
нерухоме майно за таким догово-
ром виникає з моменту державної 
реєстрації.

�� Куди звертатися, щоб 
отримати детальну консуль-
тацію?

Управління державної вико-
навчої служби Головного терито-
ріального управління юстиції у 
Житомирській області за адресою: 
майдан Соборний, 1, кабінет 316, 
тел.: (0412) 22-73-67; відділи дер-
жавної виконавчої служби відпо-
відного району.

Читачі газети «20 хвилин» можуть 
задати свої питання Міністру юстиції 
Павлу Петренку. Ви можете надсилати 
ваші запитання на електронну адресу: 

da.kirdoda@gmail.com або поштою: місто 
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,

газета «20 хвилин», 10014

Павле Дмитровичу, 
зараз ми з чоловіком у 
процесі розлучення. Ці-
кавить питання алімен-
тів. Скажіть, чи треба 
для цього звертатися 
до суду, чи можна якось 
визначитися без цього, і 
на які суми я можу роз-
раховувати?

Вікторія Степанюк
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Газета «20 хвилин» спільно 
з партнером «Люксоптика» 
подарували всім першоклас-
никам Житомира абетку.

Вручення абеток житомирським пер-
шачкам стало доброю традицією для 
газети «20 хвилин» та її партнерів. Діти 
таким подарункам неабияк зраділи та 
охоче поділились своїми враженнями.

«Мені дуже подобається ця абетка, 
тому що в ній багато яскравих малюн-
ків, я поки що вчуся читати, тому вона 
мені дуже знадобиться. Я планую пові-
сити її вдома над письмовим столом», – 
розповіла учениця 1-Б класу ЗОШ №28 
Анна Покрасова.

Деякі першачки вже вивчили літери, 
втім кажуть, що абетка стане їм у нагоді.

«Я вже вивчив всі букви, але абетка 
мені все одно знадобиться. Наступного 
року й мій братик також піде до школи, 
я буду його вчити читати», – поділився 
першокласник Микола.

За словами класовода ЗОШ №28, абет-
ки високої якості, вони яскраві та цікаві, 
а це дуже важливо.

«Чим цікавіше дітям вчитися, тим 

скоріше та легше вони сприймають 
нову інформацію. Ми дуже вдячні газе-
ті "20 хвилин" та "Люксоптиці" за їхній 

вклад у розвиток дітей, адже вони – 
наше майбутнє», – зазначила класовод 
1-Б Ольга Сосніна.

Традиційно газета 
«20 хвилин» разом із парт-
нером торговою маркою 
«Ласунка» у вересні  вітає 
житомирських школярів. 

Дітлахи отримали в подарунок яскра-
ві розклади занять, які стануть для них 
корисним помічником  протягом  усього 

навчального року. 
Отримали подарунки  всі  учні 1-4 кла-

сів шкіл нашого міста.  В яскраві розклади 
уроків школярики впишуть свій перший  
розклад занять. Дітлахи таким подарункам 
радіють, кажуть окрім того, що зможуть  
записати у  них  свій розклад, їх дуже при-
ваблює їх зовнішній вигляд, вони дуже 
яскраві, різнокольорові та веселі.

«Мені подобається цей розклад, тому що 
він такий  яскравий і Єті, який зображений 

на ньому, мій улюблений герой  у мультику. 
Розклади нам дуже потрібні, адже кожного 
семестру розклад уроків змінюється, і нам 
потрібно купувати нові», - розповіла учени-
ця 4-А класу ЗОШ №33 Катерина.

«Розклад такий гарний, він веселий та 
яскравий, Єті, який на ньому зображений, 
це снігова людина в мультику, окрім цього 
я дуже полюбляю морозиво на якому та-
кож є зображення цього героя», - сказала  
школярка Марія.

За словами класного керівника 
ЗОШ №33, такі подарунки для школярів 
завжди дуже корисні і потрібні.

«Це дуже потрібні розклади, дітки мо-
жуть контролювати свій розклад і самостій-
но збиратися до школи.  Ми дуже вдячні 
газеті "20 хвилин", а також ТМ "Ласунка", 
це вже не вперше ми отримуємо від них 
такі подарунки, тому це дуже добре, що 
є такі спонсори», - зазначила класовод 2-В 
Ірина Нікітіна.

Житомирські школярі 
отримали подарунки від газети «20 хвилин»

Житомирські першачки вивчатимуть 
букви за абеткою від «20 хвилин»
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Цієї осені уже вдру-
ге колишні бійці АТО 
візьмуть участь у 
Марафоні Морської 
піхоти США, і вперше 
українські ветерани 
змагатимуться в Іграх 
нескорених у Канаді. 

Мета обох спортивних захо-
дів – показати незламність духу 
інвалідів війни, подолати стерео-
типи щодо людей з обмеженими 
можливостями, а також надихну-
ти інших колишніх військових, 
які потребують психологічної чи 
фізичної підтримки. Як працює 
вітчизняна система реабілітації 
ветеранів АТО, дізналися експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Національна мережа 
реабілітаційних центрів

За даними Мінсоцполітики, 
сьогодні 296 278 учасників бойових 
дій на Сході користуються пільга-
ми та гарантіями держави. Зага-
лом в Україні налічується майже 
306 тисяч ветеранів АТО, частина 
з яких потребує психологічної, а 
дехто – і медичної реабілітації. 
За останніми урядовими даними, 
близько 5 тисяч учасників АТО 
отримали статус інвалідів.

У 2017 році уряд виділив 
22 млн 454 тис. грн на санаторно-
курортне лікування учасників 
бойових дій. В основному реабі-
літація проводиться на базі сана-
торіїв Міноборони (у Хмільнику, 
Пущі-Водиці, Трускавці та Вінни-
ці), а також обласних військових 
госпіталів. Крім того, реабіліта-
ційні центри існують при інших 
великих лікарнях. Однак їхня 
матеріальна і методологічна база 
вже досить застаріла. І для оздо-
ровлення всієї кількості колишніх 
воїнів цих центрів не достатньо. 
Тож наразі по всій країні створю-
ється мережа спецзакладів для 
медико-психологічної допомоги 
учасникам АТО.

У березні цього року за допо-
могою трастового фонду НАТО 
було відкрито центр реабіліта-
ції військових у Харкові. У липні 
сучасний реабілітаційний центр 
з’явився у Сумах. Незабаром пі-
лотний проект реабілітаційного 
центру запрацює у Львівській 
області. Він передбачає комп-
лексну терапію для швидкого і 

якісного відновлення колишніх 
бійців АТО. Аналогічні центри 
планується створити і в інших 
областях України.

«Усі, хто пройшов через справ-
жнє пекло, через фронтові випро-
бування, мають відчути нашу з 
вами підтримку, наше з вами 
піклування, тому вже створено в 
Україні мережу реабілітаційних 
центрів для таких воїнів», – заявив 
Президент Петро Порошенко під 
час відкриття реабілітаційного 
центру у Сумах.

За словами директора вій-
ськово-медичного департаменту 
Міністерства оборони України 
Андрія Верби, завдання лікарів 
і суспільства загалом – зробити 
все можливе, щоб продовжити 
роки життя військових: «Відпо-
відно до світової статистики офі-
цери, які звільняються або по-
вертаються з війни, проживають 
після цього тільки 7-12 років. Це 
пов’язано з неналежною увагою 
з боку суспільства, неможливіс-
тю офіцеру ”перебудуватись” та 
змінити своє життя».

Щоб отримати медико-психо-
логічну реабілітацію чи санатор-
но-курортне лікування, ветера-
ну АТО потрібно звернутися до 
санаторно-курортної відбіркової 
комісії за місцем обліку у військ-
коматі. Направлення на реабілі-
тацію зазвичай надає лікар після 
стаціонарного лікування. До заяви 
слід додати довідку за формою 
№070/о, паспорт та посвідчення. 
Путівка для колишніх військових 
безкоштовна.

Психологи проти стресу
Існує думка, що більшість 

учасників бойових дій мають у 
тій чи іншій формі посттравма-
тичний стресовий розлад (ПТСР). 
Досвід інших країн, зокрема США, 
свідчить, що наслідки ПТСР мо-
жуть проявлятися через багато 
років. Повертаючись із зони АТО, 
військові часто не можуть знайти 
шляхів для самореалізації у мир-
ному житті. Через це виникають 
побутові конфлікти, з’являється 
залежність від алкоголю, і най-
страшніше – трапляються випад-
ки суїциду. 

З одного боку, в Україні не-
має традиції звернення до пси-
хоаналітиків, і військові тут не 
виняток. Ніхто не може надати 
психологічну допомогу примусо-
во. З іншого, у нас бракує фахових 
військових психологів. За словами 
голови Державної служби Украї-
ни у справах ветеранів війни та 
учасників АТО Артура Дерев’янка, 

учасникам АТО, які мешкають не 
у великих містах, «...важче, а іноді 
й неможливо, отримати кваліфі-
ковану допомогу».

За статистикою Держслужби 
у справах ветеранів, минулого 
року психологічну допомогу отри-
мали понад 15 тисяч учасників 
АТО і членів їхніх родин. Цього 
року Мінсоцполітики виділило 
49 млн 997 тис. грн на програму 
психологічної реабілітації учас-
ників АТО і їхніх сімей і планує 
охопити близько 8,5 тисяч осіб.

Цього літа глава держави за-
пропонував створити також Націо- 
нальний ПТСР центр, який буде 
підпорядковуватися Міністерству 
охорони здоров’я та зможе забез-
печити повний курс лікування 
учасників бойових дій. Із цією 
метою Президент також запро-
понував главі НАТО створити спе-
ціальний трастовий фонд для реа-
білітації українських військових.

Наразі центри соціально-пси-
хологічної реабілітації для ветера-
нів АТО розміщені у 20 найбіль-
ших містах України. Водночас 
здобути потрібну кваліфікацію 
українським психологам активно 
допомагають іноземні спеціаліс-
ти. Наприклад, Барбара Тренкер, 
керівник відділу Об’єднаного 
агентства з відновлення персоналу 
ЗС США, приїхала з колегами у 
вересні до України, щоб передати 
досвід роботи із тими, хто був у 

полоні і пережив тортури. За її 
словами, «…завдяки військовим 
психологам люди, яким потріб-
на допомога, не залишаються 
наодинці», і передані українцям 
знання допоможуть уникнути 
жахливих наслідків. 

Міністерство  
у справах ветеранів?

Сьогодні реабілітацією вете-
ранів займаються структури ЗСУ, 
Мінсоцполітики, МОЗ та інших 
відомств. Така розхристаність, на 
думку експертів, не сприяє ефек-
тивній роботі, тож уже давно у 
повітрі витає ідея появи окремого 
міністерства у справах ветеранів. Із 
пропозицією створення такого ві-
домства цього літа виступив глава 
держави, звернувшись із відповід-
ною заявою до парламенту. Де-
путати, своєю чергою, закликали 
уряд створити нове міністерство.

Цікаво, що у США міністер-
ство у справах ветеранів було 
створене ще 1930 року. Воно зай-
мається соцзабезпеченням і меди-
ко-психологічною реабілітацією 
колишніх військових. В україн-
ському контексті таке відомство 
дуже потрібне, вважають експер-
ти, але побоюються, що його спіт-
кає доля інших нових утворень, 
таких як Мінінформполітики чи 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутріш-

ньо переміщених осіб України.
Тим часом, Україна активно 

намагається перебрати досвід 
іноземних колег щодо соціальної 
адаптації та реабілітації ветера-
нів війни. За останні роки україн-
ських медиків і психологів навчали 
фахівці із США, Канади, Литви, 
Норвегії, Ізраїлю та інших країн. 
А 16 країн-членів НАТО безпо-
середньо взяли на лікування та 
реабілітацію близько 630 україн-
ських військових.

Крім того, існує Трастовий 
фонд НАТО з медичної реабілі-
тації (протезування) військовос-
лужбовців, поранених в анти-
терористичній операції. Його 
бюджет сягає 2,25 млн євро. Гро-
ші призначені як на закупівлю 
необхідного сучасного високовар-
тісного медичного обладнання, 
так і на підготовку українських 
фахівців з реабілітації і розвиток 
центрів протезування. У майбут-
ньому це дозволить побудувати 
власну сучасну систему проте-
зування і реабілітації.

Як наголошують експерти, 
ефективна медична, психоло-
гічна і соціальна реабілітація 
учасників АТО можлива за умови 
комплексного підходу до вирі-
шення питання: це не лише ство-
рення реабілітаційних центрів, а 
й бюджетна підтримка і законо-
давче затвердження соціальних 
гарантій.

Врятувати рядового 
Коваленка: як в Україні працює 
реабілітація учасників АТО
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У рамках всеукраїн-
ської моніторингової 
компанії дотриман-
ня прав журналістів 
15 вересня в Житоми-
рі відбувся круглий 
стіл «Поліція та жур-
налісти: співпраця чи 
протистояння». Про-
ведення публічного 
заходу приурочено до 
сумної події в житті 
України – 16 вересня – 
дня вбивства журна-
ліста Георгія Гонгадзе.

Організатором заходу висту-
пив Інститут масової інформації 
спільно з Головним управлінням 
Національної поліції в Житомир-
ській області.

З д і й с н е н и й  у п р о д о в ж 
останніх 8 місяців моніторинг 
в Україні засвідчив 173 випад-
ки порушень свободи слова. В 
трійці лідерів – випадки пере-
шкоджання журналістській ді-
яльності, обмеження доступу до 
публічної інформації, погрози 
та залякування журналістів.

Тільки з початку року на Жи-

томирщині порушено 4 кримі-
нальні провадження за статтею 
171 Кримінального кодексу – пе-
решкоджання журналістській ді-
яльності. По вчиненому в червні 
нападу на журналіста судом ви-
несена підозра двом нападникам. 
Одне провадження щодо пере-
шкоджання журналістській ді-
яльності в приміщенні обласної 
ветеранської організації закрите. 
По усім іншим провадженням 
слідство наразі триває.

Питання зі сторони ЗМІ торка-
лися зволікання в процесі розслі-
дування справ, недоліків у роботі 
слідчих, відсутності можливості 
своєчасного ознайомлення з ма-
теріалами справи. Своєю чергою, 
заступник начальника слідчого 
управління ГУНП в Житомирській 
області Олександр Нерух пообі-
цяв особисто взяти на контроль 
усі порушені під час обговорення 
проблемні питання.

– Я вам пропоную по фактах, 
де слідчі не роблять свою роботу 
як необхідно, звертатися до мене 
особисто. Будемо розбиратися, бу-
демо намагатися виправити ситу-
ацію. Для цього ми й зібралися 
сьогодні.

Кожна заява на правоохорон-
ця є предметом службового роз-
слідування. І протягом останньо-
го часу багатьох звільнили саме 
в результаті таких перевірок. 

Дефіцит слідчих призводить до 
того, що на одного працівни-
ка припадає, в середньому, сто 
кримінальних справ. Однак на-
брати нових працівників, навіть 
при високій зарплаті, не просто. 
Наявний брак кадрів існує і серед 
патрульних та дільничних. Тому 

для поліції надзвичайно важли-
вим є максимальне поширення 
інформації про додаткові набори.

Правоохоронці та журналісти 
відзначили недоліки в спільній 
комунікації та потребу в більш 
дієвому співробітництві. Кожна зі 
сторін виграє, повернувшись ли-

цем один до одного, що, звичайно, 
змінить поточний стан справ щодо 
розслідування нападів та перешко-
джань журналістській діяльності, 
і дозволить у майбутньому повніс-
тю відновити суспільну довіру до 
реформованої правоохоронної 
системи в державі.

Поліція та журналісти: 
партнерство чи протистояння
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

• "G4S" потрібні охоронники на вахти по 
Україні. Графік: 15/15, 30/15, зміни по 12 Год., 
їжа, житло, форма (095)(097)(093)2261010

•	Автомеханик с	 опытом	 работы	 срочно	
требуется	 на	 производство.	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Автомойщик на	мойку.	Срочно!	Работа	в	г.	
Житомир.	Отличные	условия	работы.	Все	по-
дробности	оговариваются	096)5655439

•	Автомойщики (-цы)	Можно	без	о/р.	Полная	или	
частичная	занятость	Работа	в	г.	Киеве.	Иного-
родним	помощ	с	жильем.	З/п	от	7000-20000грн.	
095)1640404,(063)8954850

• аГрофірма в кеГічівськомУ районі харків-
ської області запрошУє робітників на збір 
овочів та фрУктів, інші сільГоспроботи. 
харчУвання та проживання забеспечУємо. 
подробиці за тел.: 0503009445

•	Бармен, официант	в	ресторан	в	г.Киев.Г/р	по	
договоренности.	0501966030

•	Брачное агенство.	Требуется	переводчик	
(англо-рус).	Работа	на	дому,	готовы	взять	сту-
дентов.	Обучаем.	Ната	0939746307

•	В Польщу	працівники	різної	квал-ції	(зварники,	
будівельники,	токарі,	швеї,	прибиральниці,	пра-
цівники	на	вир-во),	чоловіки,	жінки,	сім.	пари	до	
50р.,	з/п	від	12000грн/міс.,	rabota-europa.com.ua	
0995278328,	0689595705

• в торГовый центр "метро" требУется 
парковщик тележек. График работы 2/2, 
с 7 до 19 или с 10 до 22. з/п - доГоворная. 
контактное лицо алена моб.  0675684645

• в торГовый центр "метро" требУются 
Уборщицы, сборщики тележек, дворни-
ки. График работы 2/2, с 8 до 20. зп от 
3000 Грн. контактное лицо ольГа моб. 
0675684645

Вантажники, графік 14дн/14дн, з/п 
5200грн+прожиВання, харчуВан-
ня, спецодяг безкоштоВно, м.киїВ, 
борщагоВка(800м Від кінцеВої зупин-
ки шВидкісного трамВаю 1 маршруту).
терміноВо! 0676593198, 0673286897

•	Візи. Робота.	Польща.	Робочі	візи	на	6/12	міс.
(від	Воєводи).	Страхування,	анкети,	реєстрація!	
Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12	0676766004

•	Водитель кат	Е	требуется	на	постояную	рабо-
ту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	
Хорошие	условия	работы.	067)4126136

•	Водії з	власним	вантажним	авто	для	до-
ставки	кондитерських	виробiв	терміново	по-
трібен	для	доставки	кондитерських	виробів	у	
м.Житомирі.	З/п	висока,	до	16000грн.	Виплати	
вчасно	097)7380810

Водії кат. е на аВтомобіль камаз з бор-
тоВим напіВпичепом. робота по м. киїВ 
та обл. з/п Від 10000 грн. іногороднім 
надаємо житло. 0672358955

Водії-експедитори на склад м'ясної 
продукції ,  нічні Виїзди, з/п Від 
10000грн+прожиВання+харчуВання. тер-
міноВо! м.киїВ, праВий берег, піВденна 
борщагоВка. 0676593198, 0673286897

•	Водій кат	Е	в	автотранспортную	компанію.	Д/р	
від	1	року	на	іномарках.	Робота	в	м.	Житомир	
412626,(050)4630977

•	Диспетчер запрошується	у	зв'язку	з	розши-
ренням	житомирського	філіалу	Таксі	№1.	Гра-
фік	позмінний.	Вхідна	лінія.	З/п	2	рази	в	місяць.	
0731603115	Наталія

•	Експедитор (повна	зайнятість)	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитерських	виро-
бів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	виплати	вчасно	
097)7380810

•	Запрошуємо на	роботу	до	м.Київа	та	області	
бригади	каменярів,	різноробів,	монолітчиків.	
Житлом	забеспечуємо	безкоштовно.	0502034378,	
Іван

запрошуємо робітникіВ для збиВання 
піддоніВ (робота з пнеВмомолотком) 
В луцьку. з/п Від 300-600 грн/зміна, 
оформлення офіційне, кВаліфікація 
необоВ’язкоВа. житло надається, до-
їзд оплачується. приїжджим можлиВа 
робота ВахтоВо (по 2тижні) 0662720810

•	Инженер по	 охране	 труда	 с	 опытом	
работы	 срочно	 требуется	 на	 предпри-
ятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 высокая	
067)4125548,(066)1666972

•	И н ж е н е р  с 	 о п ы т о м 	 р а б о т ы 	 н а	
м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е 	 п р е д п р и -
ятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 достойная	
066)1666972,(067)4125548

• ищем женскоГо и мУжскоГо масте-
ра в парикмахерскУю красУня, оренда. 
0633970879ольГа

• каменярі, монолітники, фасадники, стро-
пальники (можливо бриГади) на робо-
тУ У м. київ. досвід роботи обов'язково. 
житло надається. 0444847189, 0444635465 
0503342645, 0503562983

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	тан-
цори,	офіціанти.	Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-
АВ№585291-20.11.12. 	 kenjob@mai l . ru	
0972201876;	0936439307

•	Конструк тор с 	 опытом	 работы	 на	
м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е 	 п р е д п р и -
ятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Консультації, юридичний	супровід	по	оформ-
ленню	документів	до	Польші,	термінові	виїзди	по	
біометричних	паспортах,	а	також	по	відкритих	
візах.	0674997715

• консУльтації. робочі візи (чехія). робоча 
картка 2-х річна (чехія).підбір вакансій 
(польща, чехія,словаччина) ліц.ав №585285 
від 08.10.2012р. 0677750767, 0501729191

•	Механик с	опытом	работы	требуется	на	
предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

механики для международной табач-
ной фабрики В г.прилуки. стабильная 
работа с официальной з/п (от 8000 грн), 
посменный г/р. иногородним оплачи-
Вается жилье, питание на территории 
заВода. о/р от 1 года. резюме на почту 
Larisa.Koiava@isg.com (095)8017466

•	Ми пропонуємо	роботу	в	м.Одеса	для	співро-
бітниць.	З/п	від	60.000	грн.	і	більше	на	місяць.	
Гнучкий	графік	0965151567,	0636441829

•	Мойщица-уборщица в	ресторан	г.Киев.З/п	
300грн/день	+	проживание.	0501966030

на будіВництВо потрібні робітники різ-
них спеціальностей! оплата прожи-
Вання і харчуВання. з/п Від 15 000 грн. 
дмитро 0675781840

• на роботУ в київській області запрошУ-
ються зрізчиці Грибів печериць. офіційне 
працевлаштУвання. житло надається. з/п 
5000 Грн. 0967877394 олександр

•	На роботу	в	Польщу	потрібні	чоловіки	(зварю-
вальники,	електрики,	будівельники,	різноробо-
чі).	Жінки	(швеї,	покоївки,	різноробочі).	Сімейні	
пари.	З/П	від	12000	грн.	Наказ	МСПУ-286	від	
24.02.17,	http://rabota-europa.com.ua	0995278328,	
0689595705

•	Оператор Call-центра	запрошується	на	роботу	
у	зв'язку	з	розширенням	Житомирського	філіалу	
Таксі	№1.	Графік	позмінний.	Вхідна	лінія.	З/п	2	
рази	в	місяць.	0731603115	Наталія

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

•	Охоронці терміново	потрібні	в	м.	Київ.	Вах-
товий	метод	роботи	(15/15,	20/10).	Офіційне	
працевлаштування.	Надаємо	житло	на	території	
об`єкту.	098)9295280

охоронці, чол/жін.ВахтоВий метод 15/15, 
20/10. проїзд, спецодяг, житло за раху-
нок фірми. з/п 150-180грн/добу, сВоє-
часна. 0688272520,0967012468,0636286700

• охранник на склад(вахта). зп 5 000 Грн. 
0936473534

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	
работы	(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физи-
чески	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)242
1772,(067)4345494,(050)3355358

•	Переводчики английского	языка	требуют-
ся	для	работы	в	офисе.	Требование:	знание	
англ.	языка	на	уровне	не	ниже	intermediate	
(письменный),	ответственность,	добросовест-
ность,	коммуникабельность,	усидчивость.	Г/р	с	
Пн.-Пт.	с	9.00-18.00.	Возможен	неполный	день		
067)4118177

•	Польща.  Чехія . 	 Н імеччина. 	 Буд-во.	
М'ясокомбінати	(птиця).	Прибирання.	Ресторани.	
Водіі.	Візи	(шенген,	робочі,	Воєводи)	0676705141

• потрібен на роботУ сторож на нічне чер-
ГУвання, без шкідливих звичок. Графік 2/2 
з 17.00 до 8.00. 0674104332марія

потрібен шиномонтажник. іГор іванович 
0987244438

• потрібно водії-далекобійники, по Ук-
рваїні, країнах єс. 0503770066, 0504375912

продаВец продоВольстВенных тоВароВ 
г киеВ. гибкий график. зп 5500-7000грн/
мес. оф. трудоустройстВо. предостаВ-
ляем жилье. оплачиВаемая стажироВка 
0672349205, 0939254961

•	Пропонується робота	"Охоронник"	-	7000	грн.	
за	місяць.	Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	про-
живання	за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	
вул.	Незалежності,	83	0678457965

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	строи-
тельство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	
проживание,	страховка	оплачиваются	работо-
дателем,	авиа	в	кредит.	ПП	Пасифик	Юнивер-
сал	Груп	Украина,Киев,	ул.Константиновская,	
24.	 ЛМСПУ	 АВ547342	 от	 21.11.10	 тел.:	
0636779150,0954192926	

•	Работа В	язальниці(ки)	автомобільних	схемних	
жгутів	терміново	у	м.	Ужгород.	Заробітня	плата	
6500грн.	Офіційне	працевлаштування,	компен-
сація	проїзду.	Надаємо	місце	у	комфортному	
гуртожитку	096)2295166,(063)2638827,(050)4
193390

Ðîáîòà â ì. Áîÿðêà 
Êè¿âñüêî¿ îáë.

Мережа ресторанів «Пузата хата»

 пропонує роботу  на фабриці  харчових 
напівфабрикатів
Óìîâè ïðàö³:
1. Графік роботи: 7 через 7 (8:00-20:00)
2. Харчування, спецодяг
3. Допомагаємо з житлом

Òåë.: 067 434-36-98
066 927-28-90

На підприємство у м. Бровари (Київська область) 

потрібні:

Тел.: 067 46 446 99

Вахтовий метод роботи 15/15, або повний місяць.
Надаємо житло та харчування.

- Сортувальники тротуарної плитки
   (різноробочий) З/п 5000-6000 грн. 

- Охоронець 200 грн зміна (1/2). 

- Водій на екскаватор. З/п 7000 грн. 

- Оператори ЧПУ (фрезер, лазер. плазма)
   З/п 15 000 грн.
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•	Работа Забiйник	свиней	та	ВРХ	терміново	у	м.	
Бровари.	Вмiння	знiмати	шкiру,	нутрування	та	
розробки	тушi.	Житло	надається.	З/п	договірна.	
Можливе	навчання	067)4653318

•	Регіонал. дистриб'ютор	франц.ароматів	Fleur	
parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариан-
тів	ж/ч	запахів	0990140026;	0989489508

• робітники для зборУ малини, з/п від 
250 Грн/день, київська обл. каГарлицький 
р-н, с.черняхів: збирання яГід, якісне про-
сапУвання, прополювання, доГляд за са-
джанцями; з собою необхідно мати: пас-
порт, ідент. код, пост. білизнУ 0672336000, 
0931020639

робота В польщі (офіційна): праціВни-
ки складу, покріВельник, спеціаліст 
із Вклад. тротуарної плитки, шВачка, 
оббиВник мебліВ, док. за рахунок ро-
ботод., м.черніВці, працюємо зі Всіма 
рег. україни. ліц. дцз ае №460897 Від 
22.08.2014р. 0502086786, 0970393961

•	Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	
різні	великі	об'єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	
Житло	від	1300/міс.	0969620681,	0991226342

•	Сиделки Предлагаем	работу.	С	медицин-
ским	образованием	и	без.	Разные	графики	
работы.	Возможны	варианты	с	проживанием.	
067)9133930,(099)2215295

•	Слесарь срочно	 требуется	 на	 произ-
водство.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-ремонтник срочно	требуется	на	
предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-сборщик срочно	 требуется	на	
предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

с р о ч н о  т р е б у е т с я  В о д и т е л ь 
-экспедитор. работа ВахтоВым мето-
дом мес/мес. зп 27 000-30 000 грн. офис 
находится В киеВе 0443039220, 0672322787

срочно требуется кладоВщик/серВис-
инженер. работа с цифроВой техникой. 
командироВки. з/п 9000 грн+ переработ-
ки. офис находится В киеВе 0443039220, 
0672322787 яна

срочно требуется кладоВщик/серВис-
инженер. работа с цифроВой техникой. 
командироВки. з/п 9000 грн+ переработ-
ки. офис находится В киеВе. (044)3039220 
067232 27 87 елена, яна

•	Столяр-станочник по	изготовлению	столов,	
лавочек,	садовой	мебели	срочно	требуется	в	
г.Бровары,Киевская	область.	Зароботная	плата	
договорная,	предоставляем	бесплатное	жилье	
067)4653318

• терміново набираємо прибиральників 
(чоловіки та жінки) в торГові центри та 
сУпермаркети м.києва. Графік роботи за 
домовленістю. допомоГа з житлом. оплата 
проїздУ до києва. з/та 5000-7000 Грн./місяць 
0675268435

•	Терміново потрібен	заготівник	верху	взуття	-	
універсал,	в	невеликий	цех	в	м.Харків.	Робота	
постійна,	можливе	навчання	0675703687

•	Технолог с	 опытом	 работы	 требует-
ся	 на	 металлообрабатывающее	 предпри-
ятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Торговий представник	терміново	потрібен	для	
доставки	кондитерських	виробів	у	м.Житомирі.	
З/п	висока,	до	16000грн.	Виплати	вчасно	
097)7380810

•	Торговый представитель	с	личным	авто	пригла-
шается	в	торговую	компанию	Snack	Production.	
Заработная	плата	-	10	000	грн+амортизация	
067)6163330

• требУются охранники на вахтУ в Г.киев!!! 
проживание и питание за счет компании, 
предоставляется форма. 0675268435

•	Швеи на	постоянную	работу	приглашает	ООО	
Круг.	Г/р	08.00-16.30.	Хорошие	условия	работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	при	собесе-
довании.	067)2571270

•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	
Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	1/1	
неделю.	Зароботная	плата	и	дополнительная	
информация	по	

•	Электрогазосварщик в	автотранспортную	
компанию.	Умение	варить	аргонной	сваркой.	
Робота	в	м.	Житомир	050)4630977,412626

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
•	Продам 1-но	ком.кв.	в	г.	Коростень.	Недорого.	
0972155119

• продам  1-но  ком.кв.,  6/9  этажей, 
40,8м/0м/0м, киевская обл., днепрорУдное, 
белоГородка. цена 355 263 Грн. 0958429420

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
•	Продам 3-х	кім.кв.,	вул.Корабельна	(р-н	Бо-
гунія),	1/2	пов.	43/30/7,	автономне	опалення,	
цегляний	будинок,	з	ремонтом.	Ціна	510	000	
грн.	Хозяйка.	0632816777

2.8. Продам будинки в передмісті 

продажа дома, Вторичное жилье, 
3 комнаты, 1 этаж, общая площадь 
80м2, кухня 10м2, участок 10 соток, 
кирпичные стены, год постройки 1980-
1989, доВбыш. дом 1987г. 80кВ.м, сарай, 
колодец, газ, огорожен. хозяин. цена 
270.000 0977085708,0631116792

• продам 1-но этажный дом, житомир-
ская обл., Г.брУсилов, зиновии бУлавы. 
цена 644 330 Грн. 0972412777

Робота в м.Києві:
Робота в м.Києві:8 0008 000Заробітна платня

від

грн

Комплектувальники • Відбірник

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

Сезонная работа

проводим набор
ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

РАБОТНИКОВ
м/ж, для работы с сажанцами, кустами и 

ягодами клубники, малины, ежевики.

Обязанности: сбор ягод, физическая робота в поле.
Требования: трудолюбие, без ВП.

Г/р: вахтовый метод.

068–787–83–06 Дарина
097–515–92–23 Иван

МонолитчикСварщик
КаменщикСпециалистпо устройствуж/б и промыш-ленных полов.

(044) 200-09-10; (097) 727-03-77

- Слюсаря-наладчика
- Електромонтера
- Оператора БЗУ
- Оператора формувальної
   машини.

Тел.: 097 344-50-26, 097 257-55-69
З/п від 8000 грн. Житлом забезпечуємо.

ПАТ Завод Спецбетон
м.Київ

запрошує на роботу:

Потрібні - Охоронці

тел: 067-209-87-14
097-95-222-19

(чоловіки/жінки)

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

Харчування,
проживання,

форма
за рахунок підприємства.

г/р різноманітний

Телефонуйте, передзвонимо.

050 431-19-19, 063 263-88-27, 096 229-51-66

Робота в Ужгороді
В'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВВ'ЯЗАЛЬНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДЖГУТІВ

   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
   ЗП від 6500 грн
ОФОРМЛЕННЯ ПО ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ, ГУРТОЖИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

ВАХТОВИЙ МЕТОДВАХТОВИЙ МЕТОД
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• здаю  подобово  1-кім.кв.  Гаряча 
вода, кабельне тб. р-н автовокзалУ. 
0977228822,0665711000

• подобово 2-х кім. кв. VIP-класУ, євроре-
монт, в центрі міста, 250Грн/доба. виписУю 
докУменти. 0665711000,0977228822

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 
•	КамАЗ-55-102 (колхозник),	1992	г.в.,	на	сель-
хозработах	не	эксплуатировался,	товарный	вид	
0506146423,	0963507337

3.3. автомобілі. Куплю 
•	Автовикуп будь-яких	марок,	у	робочому	стані,	
до	2017р.	0988605070,	0678903718

Викуп аВтомобіліВ будь-яких ма-
рок, В будь-якому стані, після дтп, 
не розмитнені, проблемні. дорого. 
0976484669,0635852350

купим Ваш аВтомобиль на Выгодных 
для Вас услоВиях, В короткие сро-
ки. Возможна покупка кредитных, 
проблемных, после дтп аВтомобилей. 
0962494994ярослаВ

куплю аВто В будь-якому стані: ціле, 
після дтп, потребуюче ремонту, 
проблемне, кредитне, арестоВане, 
будь-якої марки. еВакуатор. шВидко. 
0731617000,0976646575

куплю аВто Вітчизняного або зарубіж-
ного ВиробництВа. можлиВо після дтп. 
шВидко та дорого. 0677459877,06324394
32,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайни зернозбиральні:	"Вольво",	"Клаас",	
"Джон	Дір",	"Массей-Фергюсон",	бурякозбиральні,	
картоплезбиральні,	прес-підбирачі,	на	замовлен-
ня	із-за	кордону,	можлива	доставка	0501849978,	
0987421737

• комбайни картоплезбиральні "анна", 
прес-підбирачі різних марок, трактори 
т-25, т-82, плУГи оборотні, інша с/Г техніка, 
польща 0974742211, 0974742272

•	Косарки, грабарки,	прес-підбирачі,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбиральні,	ко-
пачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	доставка.	0506905983	
0966809590,	0969302249

•	Косарки, картоплекопачки,	сівалки,	грунтофре-
зи,	борони,	мінітрактори,	мотоблоки.	Запчастини.	
Зернодробарки,	траворізки.	Доставка	по	Україні/	
Сайт:	agrokram.com	0980465090,	0990465090

• прес-підбирачі, комбайни зернозбираль-
ні, бУрякозбиральні, картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, часткове кредитУ-
вання.(050)9242613; www.ruStexno.com.ua, 
ruStexno@maIl.ru 0505158585, 0679040066

•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	Куль-
тив.КРН-5.6.	Диск.борона	АГ.	Оприскув.ОП.	
Жатка	кукур.	КМС-6(8)	0677801439,	0990556745

•	Трактор "Джон-Дір-6910",	140к.с,	2000р.,	
плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні,	жатки	кукуру-
дзи	4-,5-,6-рядні,	фреза	3м,	комбайн	"Джон-
Дір-1032",	жатка,	2,8м;	комбайн	картоплезбир.	
"Самро",	бурякозбиральний,	1-рядний;	сівалка	
3м	0973850784,	0935000626

3.7. автозапчастини. Продам 

• аГрозапчастини до зернозбиральних 
комбайнів, обприскУвачів, косарок, прес-
підбирачів, картоплезбиральних комбай-
нів, картоплесаджалок, копачок, шини, 
камери. www.aGrokom.In.ua. (063)9628236, 
0676713553,0992012978

дВигатель В сборе sw 266 andoria 
1984 г., 4 цилиндра, приВезен из 
польщи 04.02.2016г, цена 594.000 
0977085708,0631116792

• запчастини до всіх видів м/автобУсів 
і мінівенів в наявності, на замовлення 
(2-7днів), нові, б/в, оптом і вроздріб, від-
правка по Україні, є свій великий склад. 
тел.(097)1521331 0932613742, 0977266640

•	Поршнева група	МД-Кострома,	КМЗ,	гільза,	
поршень,	кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші.	
Ориг.з/ч	КАМАЗ,	МТЗ	0675702202,	0507190074

• продам запчастини к автоГрейдерам 
дз-122, дз-143, дз-180, дз-99, дз-98, на-
вантажУвачам то-18, то-30, то-28, амко-
дор, екскаваторам ео-3322, ео-3323 и др. 
0677230713, 0662996882

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

еВакуатор по місту житомиру, об-
ласті та україні . до 4-х тон, доВжина 
-5 м. будь яка форма заВантаження 
0731617000,0976646575

услуги экскаВатора Komatsu рс 180. 
коВш 1м.куб, стрела 9м. копаем стаВ-
ки, копанки. разВалиВание зданий, 
погрузка сыпучих материалоВ, строй-
мусора, нал.\ безнал. расчет. цена 750 
грн за час, без топлиВа, + 10 л топли-
Во. достаВка на тралле 30 грн за 1 км. 
0977085708,0631116792

4. будматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	До-
ставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

продам песок мытый, оВражный, ще-
бень Всех фракций, бетон Всех марок, 
грунт, подсыпка. переВозки от 5 до 40 
тонн. 0977085708,0631116792

• продам песок, бУт, щебень, отсев, дрова, 
землю, ГлинУ, переГной, подшивка. до-
ставка стройматериалов, вывоз мУсора. 
0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• строительство деревянных домов, бе-
седки, садовая мебель. всё для обработ-
ки дерева. офис-маГазин "деревянный 
двор", Ул. космонавтов, 11 www.domoy.
In.ua 0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

• ленточные пилы – продажа новых, ре-
монт старых (сварка, заточка, развод-
ка). Гарантия качества. Ул. баранова, 60. 
0962461677

4.17. металопрокат, труби. 
Продам 

• продам металопрокат. товщина 1,5 
мм. довжина 6м. асортимент. доставка 
0982868939, 0959255410

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

2.11. Продам ділянки в місті 

• сдам в арендУ земельный Участок 2 Га, 
чернозем, окраина житомира (р-н химво-
локно). 0673911769

2.12. Продам ділянки в передмісті 

продажа участка под жилую застрой-
ку. пл.13 соток, ул. дачная, рядом лес , 
магазин, останоВка. от собстВенника. 
цена 1.080.000 грн. 0977085708,0631116792

продажа участка под жилую пло-
щадь от 13.5 соток, ул. ВыгоВского 75, 
р-н крошня за переездом. цена 324.000. 
участок роВный, прямоугольный, 
приВатизироВаный, В наличии 
Все документы. Вторичное жилье. 
0977085708,0631116792

2.16. Здам в оренду 

• здам або обміняю на квартирУ в міс-
ті, або продам бУдинок в с.левків. порУч 
центр, ліс, річка.42 сот. землі. ціна доГо-
вірна. 0673911769

• здам в орендУ або обміняю на квартирУ 
в місті, або продам бУдинок в с.клітчин. 
літня кУхня, баня, 33 сот. землі. всі Умови 
проживання. ціна доГовірна. 0673911769

• здам в орендУ в м.новоГрад-волинський 
приміщення, майже в центрі міста під 
комерцію. 200 кв.м - заГальна площа. всі 
питання по 0989089085,0631503804іГор

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

1. Комплекс нежитлових будівель заг. пл. 917,6 кв.м., за адресою: Жи-
томирська обл., м. Баранівка, вул. Першотравенська,16-а та зем. ділянки кад. 
№1820600000:01:004:1227, 1820600000:01:004:1226, 1820600000:01:004:1209.Дата торгів: 
11.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №238398;

2. Житл. 3-кімнатна квартира заг. пл. 63.6 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростишів, вул. Гвардійська,41 кв.1.Дата торгів: 11.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №238270;

3. Житл. буд. з господарськими будівлями, заг. пл. 88,1 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Стуса В., буд. 28.Дата торгів: 12.10.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №238591 (уцінено лот № 231077);

4. Приміщення спортивно-оздоровчого та розважального комплексу з 
кафе та приміщеннями побутового призначення, заг. пл. 7690,5 кв.м., за адресою: м. 
Житомир, вул. Кибальчича, 9.Дата торгів: 12.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №238590 (уцінено лот № 231571);

5. Квартира, заг. пл. 36,4 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. 
Українських Повстанців, буд. 34-Б, кв.1.Дата торгів: 12.10.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №238589 (уцінено лот № 231575);

6. Житловий будинок з господарськими будівлями, заг. пл. 84,3 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Мирутенка, буд. 38.Дата торгів: 12.10.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №238588 (уцінено лот № 231220);

7. Житл. будинок заг. пл. 68.80 м.кв. та земельна ділянка пл. 0.0886 га кадастро-
вий № 1822510100:01:008:0024, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 
Червоних партизан,53.Дата торгів: 12.10.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №238585 (уцінено лот № 231024).

�� 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.: 0977085708, 0631116792
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4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• продается доска пола сУхая строГаная 
в шпУнт, блокхаУс, фальш-брУс, ваГон-
ка; доска обрезная, не обрезная стро-
ительная; стропила; балки, штахетник, 
монтажная рейка и дровяные отходы с 
пилорамы. доставка на дом. 0673911769

4.25. буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

пп фонтан: буріння, ремонт, тампонаж 
сВердлоВин на Воду, монтаж насосно-
го обладнання. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	Еко-
номія	до	70%	на	опаленні!	Економні	ел/радіатори,	
керам.	панелі.	Вир.	Україна	0675236614

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

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

• позика від 10 до 150 тис. Грн, 15% рIчних, 
до 9 років. лIцензIя нбУ №249 від 17.11.2011. 
залишайти  заявкУ  онлайн  на  сайті 
httP://kredIt-market.uSluGa.me або тел. 
0636630465 0508841130, 0688801302

6.13. Ремонт техніки 

ремонт холодильникіВ, заміна комп-
лектуючих, запраВка. якість, гарантія. 
Виїзд по області. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• антени сУпУтникові. більше 100 каналів. 
підключення по житомирУ та області. 
Гарантія, обслУГовУвання, прошивка та 
ремонт. м.житомир, вУл.вітрУка 17б. сц 
полісся net. 0963607722,0933129393,449131

інформація про роботУ в ізраілі. хороші 
Умови та високі заробітні плати. деталі 
за тел. 0979481616

консультація та допомога на Відста-
ниі В складних сімейних обстаВинах, 
шлюбних Відносинах, В бізнесі, кар'єрі, 
на успіх 0689389199

8. РіЗНе 
8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 
•	Продаж якісних	товарів	секонд-хенд	оптом,	
оригінал	та	сорт.,	доступні	ціни.	Доставка	Новою	
поштою	безкоштовна	0955863366,	0961045095

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	Продам саджанці	морозостіких,	самозапильних	
ківі,	інжиру,	хурми.	Саджанці	черенковані,	вирощені	
в	контейнерах.	0997982988

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

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

•	САК (сварочный	аппарат),	дизель	передвижной,	
товарный	вид,	в	работу	0960795238,	0990585081

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	вироб-
ництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	бо-
ковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	столи,	гойдалки	
0973588260,	decorzabor.prom.ua

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

купуємо Відходи пліВки полієти-
леноВої, пластмаси та макулатуру. 
0505580047,447919

• кУпУємо холодильники, пральні машини, 
плити, телевізори, компютери, монітори 
та іншУ побУтовУ та компютернУ техні-
кУ. старУ або не працюючУ. самовивіз. 
0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

Втрачені держаВні акти на праВо Влас-
ності на земельні ділянки, серія яи № 
621569 та серія яи № 621570 на ім`я Ваць-
кіВського ВячеслаВа броніслаВоВича 
ВВажати недійсними

Втрачені додатки до диплому бакалаВра 
кВ №47153198 та диплому магістра м15 
№056636, Видані 2014 та 2015 р. ВідпоВід-
но націонал. уніВерситетом біоресурсіВ 
і природокорист. укр. м.києВа на ім`я 
соколюка андрія олександроВича, ВВа-
жатинедійсними

8.23. інше. Продам 
•	Вуглицевий брикет	Антрацит.	Без	хім.	доба-
вок.	Довгого	горіння.	4000	грн/т	0953815983,	
0987250458

• продам харчовУ картоплю з доставкою 
на дом. 0679826838

8.24. інше. Куплю 
•	Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.бусы,	
камни)	жовте,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	
кашалота,	моржа,	нагород,	ікони,	самовари,	
зброю,	техніку,	картини,	статуетки,	срібло,	
вази,	фотоап.,	книги	до	1917р.,	годинники.	
mobistyle12072017@gmail.com	0953961168,	
0681337332	Viber

•	Ел/двигуни з/пром.	бв	роб/не	роб.	Трансформа-
тори	масляні	ТМ,	ТМЗ.	Редуктора.	Підшипники.	
Каб-пров.продукцію	0986116240,	0502496589

каталізатори Всіх ВидіВ, ВжиВані або 
ВідпрацьоВані, цілі і на Вагу, різних ма-
рок. фахоВа оцінка за хВилину часу. 
купуємо дорого 0672659482, 0500719557

•	Куп. Баббіт	Б-16,-83	(чушка,	лом);	припой	ПОС-
30,-40,-61;	олово.	Термін.	б-якому	вигляді,	кіль-
кості.	Офіс-Кривий	Ріг	0963409983

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

•	Куплю вимірювальній,	металоріжучій	інстру-
мент,	нутроміри,	індикатори,	мікрометри,	мікро-
скопи	інстр-ні,	квадранти	КО60	0679083229

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	тельфери,	
насоси,	лічильники	бензину	0972771728

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	так-
же	 другую	 филателистическую	 продук-
цию.	 Куплю	 монеты	 и	 бумажные	 деньги.	
0637610940,0506389475

• кУплю сою, соняшникове насіння, ГречкУ 
та інші зернові, від населення. 0679826838

• кУплю холодильне та технолоГічне об-
ладнання 0966552655, 0672658658

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	хромові,	
бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	зуби	кашалоту,	
бівень,	сервізи,	картини	0683345254

•	Підприємство постійно	закуповує	зерно	гороху	
зеленого	та	жовтого,	ячменю,	пшениці,	гречки,	
а	також	-	цукор	0673836723

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твер-
дих	та	м'яких	порід	деревини	0981554242

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

Робоча група з питань використання майна обласної ради 
оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна 

Організатор конкурсу – комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального 
розвитку» Житомирської обласної ради. 

Основним критерієм визначення переможців є розмір орендної плати та найкращі 
умови подальшої експлуатації об’єкта.

Учасники конкурсу – юридичні та фізичні особи (суб’єкти підприємницької 
діяльності).

1. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення на цокольному поверсі в 
будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 38, загальна площа 101,40 кв.м, по-
чаткова орендна  плата – 52 грн. 73 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.17), 
цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих 
товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.

Додаткова умова: учасники конкурсу надають підтвердження сплати завдатку 
орендодавцю в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром 
орендної плати.

Договір оренди укладається строком на 5 років, якщо орендар не запропонує 
менший термін. Переможець конкурсу відшкодовує витрати орендодавцю, пов’язані з 
проведенням незалежної оцінки об’єкту оренди, рецензуванням звіту про незалежну 
оцінку об’єкту оренди, а також публікації оголошення про намір передати в оренду 
вказане нерухоме майно та цього оголошення.

Термін прийняття конкурсних пропозицій – до 13.00 «02» жовтня 2017 року включно.
Конкурсні пропозиції приймаються комунальним підприємством «Агенція з пи-

тань регіонального розвитку» Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, 
майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209. 

Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за телефоном  
47-30-81. 

Конкурс буде проведено «03» жовтня 2017 року о 14.00 за адресою: м. Житомир, 
майдан ім. С.П. Корольова, 1 (ІV поверх).

                      реалізовує саджанці плодових дерев.
В асортименті: яблуня, груша, слива, абрикос, вишні, черешні, персик,
алича гібридна, шовковиця, горіх грецький,
фундук, кизил.
Також є саджанці винограду, смородина,
порички, малина та агрус.
Всі сорти морозостійкі та районовані.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Відправляємо перевізниками
Нова Пошта та Укрпошта. 

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджіл
(Саджанці Житомирщини)

Вадим
В’ячеславович

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.: 0977085708, 0631116792
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РІЗНЕ

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,

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 097-440-16-93

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.
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Гороскоп на тиждень 20 - 26 вересня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
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

ОВЕН
Напружений тиж-

день. Добре розрахуйте 
свої сили і не перена-

пружуйтесь на роботі.
ТЕЛЕЦЬ
Метушливий пе-

ріод. Більшість часу 
заберуть термінові справи та 
особисті проблеми. Частіше 
прислухайтесь до інтуїції.

БЛИЗНЮКИ
Вдалий тиждень, 

відчуєте приплив сил 
і неабиякий трудовий ентузіазм. 
Але у всьому необхідно знати 
межу.

РАК
У вас може з’явитися 

бажання змінити свої 
цілі й бути попереду всіх. Це 
дуже добре, але зараз краще не 
виділятися.

ЛЕВ
Сконцентруйте всю 

свою увагу на роботі, 
особливо якщо з’явилися нові 
завдання та обов’язки. Ваші 
трудові подвиги не пройдуть 
непоміченими.

ДІВА
Одне з найбільш 

хвилюючих питань – 
питання ділової кар’єри. Вам 
необхідно чітко визначитись, 
чого ви прагнете від життя.

ТЕРЕЗИ
Можуть з’явитися 

нові перспективи у 
кар’єрі, додаткові джерела 
прибутку. Наприкінці тижня 
більше уваги приділіть дому 
та дітям.

СКОРПІОН
Непростий, але 

важливий період. Зо-
середьтеся на тих спра-

вах, які мають реальні шанси 
успішно реалізуватися.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо все валиться 

з рук, спробуйте ще 
раз підійти до проблеми. Не 
виходить – відкладіть до більш 
сприятливих часів, а самі за-
йміться чимось іншим.

КОЗЕРІГ
Перед вами можуть 

виникнути перешкоди, 
але ви їх зможете подолати. По-
старайтесь не помилитися і узго-
джуйте свої плани з керівництвом.

ВОДОЛІЙ
Напружений пері-

од. Доведеться сумлін-
но попрацювати, щоб 

впоратися із завданнями, які 
поставили самі перед собою.

РИБИ
Складний тиждень. 

На вас може навалити-
ся тягар усіляких проблем, і 
вам доведеться витрачати сили 
й час на те, щоб зберегти вже 
досягнуте. 

�● Кажуть, кімоно «прийшло» 
до Японії з Китаю, де його спер-
шу носили як спідню білизну. А 
остаточно японці надали пере-
вагу європейському одягу, зали-
шивши кімоно здебільшого для 
урочистих заходів, з 1923 року. 
Тоді стався Великий кантоський 
землетрус, у результаті якого чи-
мало японців залишилися без 
домівок. Європейці надали по-
страждалим гуманітарну допо-
могу, зокрема свій одяг.

�● Кімоно завжди загортають 
на правий бік, а на лівий – ви-
ключно померлих.

�● За традицією, перше кі-
моно японець вдягає, коли йому 

виповнюється місяць. Воно має 
спеціальні стрічки, за допомогою 
яких мати кріпить кімоно маляти 
собі на спину.

�● Здебільшого кімоно пред-
ставлені в одному розмірі, потім 
їх «підганяють» під власницю за 
допомогою складок.

�● Під кімоно жінки вдяга-
ють спідню білизну (сорочку та 
спідницю), а потім нижнє кімо-
но – нагадзюбан. Верхнє кімоно 
підв’язують поясом обі, який свід-
чить про статус та статок людини.

�● Молоді японки одягають 
обі високо, що символізує їхню 
скромність.

�● Кімоно з довгими рукавами 

носять незаміжні японки. Так зва-
не фурісоде – святкове кімоно, яке 
вдягають на церемонію досягнен-
ня повноліття. До речі, для япон-
ців найбільш спокуслива частина 
жіночого тіла – кисті рук. Тому 
дівчата й носять кімоно з довгими 
рукавами.

�● Для різних ситуацій обира-
ється відповідне кімоно. Для ви-
конання традиційного японського 
танцю акторки та гейші обирають 
сусохікі, що відрізняється від зви-
чайного довжиною спідниці.

�● На весілля японки вбира-
ються в білосніжне кімоно, а та-
кож спеціальний шовковий голо-
вний убір – цуно какусі. 

цікаві факти про кімоно

Р



мати!
Жанр: драма, трилер
Сімейна пара живе прекрасним спокійним 

життям. ВОНА відновила старий будинок, 
кожну його деталь, вселила в нього справжнє 
життя. Але ЙОМУ цього мало. Коли одного 
разу вночі в ЇХ будинок проситься переночу-
вати старий незнайомець, ВІН без будь-яких 
коливань пускає мандрівника. Через деякий 
час приходить і дружина старого. ВОНА не 
довіряє незнайомцям, щось від них відштов-
хує. ВОНА навіть знаходить фотографії свого 
чоловіка в сумці старого. Але ВІН, схоже, дуже 
хоче, щоб ЙОГО улюблений будинок знову 
був повний людей, знову жив. І він оживе.

ізі
Жанр: комедія
Багато років тому Ісідоро був неймовірно 

талановитим молодим гонщиком. Але з 
часом у нього з'явилася дуже велика про-
блема – перспективний хлопець почав різко 
набирати вагу, що не могло дозволити йому 
бути гонщиком. Дійшло до того, що Ісідоро 
не міг банально сісти в машину. Тепер йому 
40 років, життя повільно йде до заходу. 
Але в один прекрасний день на горизонті 
з'являється брат Ісідоро, який пропонує 
йому цікаву, але незаконну і небезпечну ро-
боту – перевезти із сонячної Італії в село в 
українських Карпатах незвичайний вантаж...

вартові джунглів
Жанр: мультфільм
На перший погляд може здатися, що 

Моріс – звичайний пінгвін, адже зовні він 
виглядає як цей птах із забарвленням 
тигра. Але насправді всередині Моріс – 
справжній тигр, адже виріс серед цих 
гордих звірів. Він дуже хоробрий, силь-
ний і готовий захищати свої джунглі від 
найстрашніших загроз разом зі своїми 
друзями. Вартові джунглів, як вони себе 
називають, завжди охороняють порядок і 
звершують правосуддя у своєму величез-
ному домі. Правда, не завжди у них  
це добре виходить... 

Знову вдома
Жанр: комедія, мелодрама
Її звуть Еліс. Вона зовсім недавно 

розлучилася зі своїм чоловіком. Щоб 
почати життя з нуля, Еліс повертається 
у своє рідне місто Лос-Анджелес разом 
з двома дочками. Відразу після переїзду 
Еліс святкує свій 40-ий день народження. 
Вона відривається на повну й у нічному 
клубі зустрічає трьох режисерів, які 
саме шукають собі житло. Еліс вирішує 
поселити всіх трьох у себе. І це рішення 
привносить у її життя багато-багато нового, 
буквально змінюючи його. Кожен із хлопців 
закохується в дівчину...

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

«Мауглі»
23 вересня

Початок о 19.00

«Пригоди Каштанчика»
23 вересня

Початок об 11.00 та 13.00

«Ще раз про 
Червону Шапочку»

24 вересня
Початок об 12.00 та 14.00

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


