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«Від лану до столу» або 
європейський досвід безпеки 
харчових продуктів

Що потрібно 
знати про медичну реформу

«Маршрутники» досягли свого: безкоштов-
ний проїзд деяких пільговиків обмежили 
часовим проміжком з 10-ї до 16-ї години. с. 8

Як перевізники 
крутять 
тарифами та 
міською радою 

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Сонцезахисні окуляри безкоштовно*
Другі коригуючі окуляри за півціни*

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Модель оправи Fielmann
RC 208 Junior Flex CL,

ціна 9900 грн                         

Модель оправи Fielmann
RC 208 Junior Flex CL,

ціна 9900 грн                         4500 грн4500 грн

*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 30.11.2017 р.*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 30.11.2017 р.

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за 
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за 
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа 
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи
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У четвер, 19 жовтня  2017 року о 18:30 в актовій залі 
Обласної універсальної наукової бібліотеки відбудеться 
38-е засідання «Клубу експертів Житомирщини».

Тема телевізійного ефіру: «Про суть чергового кро-
ку транспортної реформи у Житомирі, або, чи стала 
п’ятниця, 13 жовтня 2017 року, «чорним днем» для 
житомирських пільговиків?»

Упродовж ефіру його учасники обговорять питання:

• Чому для встановлення нової вартості тарифу на 
проїзд у маршрутних таксі знадобилося аж два поза-
чергових засідання міськвиконкому?

• Як можна розцінювати рішення Житомирського 
міськвиконкому від 16 травня 2017 року про встанов-
лення вартості проїзду у житомирських  «маршрутках» 
у розмірі 5-ти гривень?

• Наскільки досконалим і зваженим є рішення жи-

томирського міськвиконкому від 13 жовтня 2017 року 
щодо  встановлення вартості проїзду у маршрутних 
таксі та часових обмежень у користуванні «маршрут-
ками» для пасажирів – пільговиків? 

 
Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Про суть чергового кроку транспортної 
реформи у Житомирі, або, чи стала п’ятниця, 13 жовтня 2017 року, 
«чорним днем» для житомирських пільговиків?»»

Ольга Сідлецька

У суботу, 14 жов-
тня, в День за-
хисника України, 
Президент Петро 
Порошенко побував 
на Житомирщині 
з робочим візитом. 
У рамках поїздки 
Президент привітав 
військовослужбовців 
області державними 
нагородами і сучас-
ною технікою.  

Вручення відзнак і сертифі-
катів на озброєння й понад 200 
одиниць техніки відбулося на 
аеродромі, що неподалік  Жи-
томира. Президент зазначив, що 

військову техніку, яку сьогодні 
передано, ретельно перевірять 
та випробують, а після цього 
частину відправлять в зону АТО, 
іншу – зарахують до резерву. 

Під час поїздки Петро По-
рошенко доручив Міністру 
оборони Степану Полтораку 

виплатити святкові премії вій-
ськовослужбовцям, які несуть 
службу на сході України.  Пре-
зидент зауважив, що премія 
має складати не менше 3 тисяч 
гривень на першій лінії, а на 
другій і третій - не менше ти-
сячі гривень. 

Алла Гетьман

Європейський банк 
реконструкції та роз-
витку планує надати 
КП «Житомирське 
трамвайно-тролей-
бусне управління» 
довгострокове фі-
нансування в сумі до 
10 мільйонів євро.

Гроші виділять на реаліза-
цію  проекту з інвестування у 
покращення інфраструктури 
громадського транспорту міста. 

Сьогодні, 13 жовтня, місь-
кий голова Сегій Сухомлин та 
директор КП «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління» підписали тристоронню 
угоду «Про підготовку кредит-
ного фінансування» з представ-
никами Європейського банку 
реконструкції  та розвитку. 
«Оновлення парку ТТУ на су-
часні тролейбуси дасть можли-
вість продовжити транспортну 

реформу у Житомирі та значно 
підвищити комфорт перевезень 
пасажирів. Дуже важливо, що 
ми не тільки зможемо оновити 
тролейбусний парк, а й значно 
покращити технічну ремонтну 
базу для міського електротран-
спорту», – наголосив міський 
голова Сергій Сухомлин. 

Дана угода передбачає стро-
ки погашення кредиту до 13 
років, включно з трьохрічною 
відстрочкою погашення осно-
вної суми. Для процентних 
платежів жодного пільгового 
періоду не передбачається. 

Алла Гетьман

У вівторок, 10 жов-
тня міський голова 
Сергій Сухомлин 
підписав Декларацію 
про співпрацю Жито-
мирської міської ради 
з системою «ProZorro. 
Продажі».

За словами мера Сергія Сухом-
лина, діяльність міської влади має 
бути відкритою та прозорою. 

«Завдяки системі ”ProZorro. 
Продажі“ громада та представ-
ники бізнесу можуть в реальному 
часі контролювати хід продажу 
державного майна. Ми впевнені, 
що у таких питаннях треба засто-
совувати новітні прозорі підходи, 
щоб отримувати справжні ринкові 
ціни», – наголосив міський голова 
Сергій Сухомлин.

Окрім міст та областей, за рік 
до проекту приєдналися державні 

підприємства та комунальні ком-
панії, які активно продають майно 
на «ProZorro. Продажі». 

«Фактично ми розробили та 
запустили прозорий механізм, 
який допомагає продавати кому-
нальне майно вигідно, швидко та 
прозоро, а гроші від таких угод 
йдуть до бюджетів громад. Ми 
вже продали майна більше ніж 
на 3 мільярди гривень і є систе-
мою продажу державних активів 
№1», – зазначив керівник проекту 
Олексій Соболев.

Проект «ProZorro. Продажі» 
реалізується за фінансової під-
тримки Western NIS Enterprise 
Fund (WNISEF) – першого в Украї-
ні та Молдові регіонального фонду 
прямих інвестицій з капіталом 
$150 млн, заснованого за фінансу-
вання уряду США через Агентство 
США з міжнародного розвитку 
(USAID) та громадської органі-
зації Transparency International 
Україна – українського відділен-
ня всесвітньо відомої антикоруп-
ційної організації Transparency 
International, заснованої 1993 року 
в Берліні колишнім директором 
Світового банку Пітером Айґеном.

У день захисника України 
на Житомирщині побував 
Петро Порошенко

Житомир планує взяти в кредит 
10 мільйонів євро на розвиток ТТУ

Відтепер продаж  
і оренда комунального 
майна буде проходити 
«ProZorrіше»
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Зарахування 
до страхового стажу 
періоду догляду 
за дитиною

Новий магазин  якісного 
дитячого одягу з’явився по 
вулиці Небесної Сотні, 3а. 
Магазин «Варюшки-Андрюш-
ки» представляє українських 
виробників дитячого одягу, 
які зарекомендували себе 
на ринку України як кращі з 
кращих. Тут ви зможете при-
дбати  сучасний та якісний, а 
головне, безпечний одяг для 
Вашої дитини за доступними 
цінами. 

Магазин «Варюшки-Андрюшки» ство-
рений з любов’ю до найдорожчого у на-
шому житті – наших діточок. Тому асор-
тимент магазину ретельно підібраний за 
якістю тканин, аксесуарів, фурнітури. Одяг 
зручний, функціональний, гарний, а най-
головніше – безпечний для ніжної шкіри 
малюків і діток старшого віку. 

«Сьогодні день народження нашого ма-
газину, і ми дуже раді,адже з нетерпінням 
чекали цього дня. У нас можна придбати 
дитячий одяг від народження до 6 років за 
доступними цінами. Також ми турбуємось 

про майбутніх мам, які в очікуванні наро-
дження малюка. Тому підібрали всі необ-
хідні товари в пологовий будинок згідно 
списків з жіночих консультацій. Майбутні 
мами, тепер Вам не потрібно частинами 
купляти речі для малюка і собі по різних 
магазинах, витрачаючи на це дорогоцінний 
час. Достатньо просто прийти до магазину, 
і ми Вам у цьому допоможемо», – розповіла 
продавець-консультант Аліна.

За словами житомирян, які завітали на 
відкриття магазину, одяг у магазині досить 
гарний та якісний. І ціни також доступні.

«Я проходила повз і помітила, що 
відкрили новий магазин дитячого одягу. 
У мене дві донечки, ростуть діти зараз 
дуже швидко, тому гардероб постійно 
потрібно оновлювати. Обираючи вбрання 
своїм красуням, я завжди звертаю увагу 
на якість. Ось зайшла до магазину, уважно 
переглянула асортимент і була приємно 
здивована. Одяг високої якості, має досить 
привабливий вигляд. І головне – ціни до-
ступні», – поділилась враженнями жито-
мирянка Ольга.

Власниця магазину Тетяна Лопуга до-
дала, що наразі в мережі магазинів «Варюш-
ки-Андрюшки» діє акція: при пред’явленні 
майбутньою матусею обмінної карти вона 
отримає сертифікат на 50 гривень, який 
зможе використати на придбання товарів 
для свого малюка.

Також варто наголосити, що у магазині 
«Варюшки-Андрюшки» представлений 
широкий асортимент колясок польських 
виробників, меблі і текстиль фірми «Верес». 
А ще – все для купання дитинчат. Крім 
того, у магазині ексклюзивно представле-
ний одяг білоруських виробників «Белль 

Бімбо» і взуття «Шаговіта». 
Відтак, у магазині «Варюшки-Андрюш-

ки» Ви зможете купити усе, що потрібно 
для Ваших малюків. І для цього не потріб-
но ходити у різні магазини. Саме тут Ви 
зможете придбати різноманітний товар на 
будь-який смак.

У Мінсоцполітики деталь-
но роз'яснили питання за-
рахування періоду догляду 
за дитиною до страхового 
стажу. 

До страхового стажу зараховуються 
періоди, протягом яких особа підлягала 
загальнообов'язковому державному пен-
сійному страхуванню та за які щомісяця 
сплачені страхові внески в сумі не меншій, 
ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші 
періоди, що враховувалися до трудового 
стажу для призначення пенсії до 01.01.2004 
року (дата набрання чинності Законом 
України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування”), зарахову-
ється до страхового стажу в порядку і на 
умовах, передбачених законодавством, 
що діяло раніше.

 Так, до 01.01.2004 року до трудового ста-

жу включалися всі періоди перебування у 
трудових відносинах, в тому числі у періоди 
відпусток: - для догляду за дитиною до 3-х 
років; - у зв’язку з вагітністю та пологами; - 
для догляду за дитиною згідно медичного 
висновку, але не більш як до досягнення 
дитиною шестирічного віку. Також до трудо-
вого стажу до 01.01.2004 року включався час 
догляду непрацюючої матері за малолітніми 
дітьми, але не довше ніж до досягнення 
кожною дитиною 3-річного віку. 

 Починаючи з 01.01.2004 року, час догля-
ду за дитиною до досягнення нею 3-річного 
віку, зараховується до страхового стажу 
матері при умові, якщо особа доглядає за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку та при умові отримання допомоги по 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. З 1 січня 2005 року внески 
за ці періоди сплачуються за рахунок ко-
штів державного бюджету. Сплата внесків 
за періоди перебування у відпустці у зв’язку 
з вагітністю та пологами проводиться з 1 
липня 2013 року. 

Також, Законом України „Про внесення 
змін до деяких законів України щодо під-
вищення пенсій” передбачені положення 
щодо врахування при визначенні права на 
призначення пенсії за віком зокрема пері-
одів: - перебування у відпустці у зв’язку з 
вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 

30 червня 2013 року включно; - перебування 
у відпустці для догляду за дитиною до до-
сягнення нею шестирічного віку з 1 січня 
2004 року до часу запровадження сплати 
страхових внесків за жінок, які перебувають 
у відпустці для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку.

Найкраще – дітям: у Житомирі 
відкрили ще один магазин дитячого 
одягу «Варюшки-Андрюшки»
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Третя зима без російського газу

Алла Гетьман

Кабмін вніс на 
розгляд Парламенту 
проект державного 
бюджету на наступ-
ний рік та відповідні 
зміни до Бюджетно-
го кодексу України. 
Питань чимало. Cтарі 
проблеми в поданому 
проекті так і залиши-
лись – передбачених у 
бюджеті коштів недо-
статньо для виконан-
ня місцевими органа-
ми влади делегованих 
урядом повноважень. 
Намагання переклас-
ти проблеми вико-
нання державного 
бюджету на місцеве 
самоврядування по-
стійно зростають. 
Про це повідомив 
аналітик з питань бю-
джету Асоціації міст 
України Ігор Онищук.

Фінансові нормативи бюджет-
ної забезпеченості у галузях осві-
ти та охорони здоров’я, розрахо-
вані Мінфіном, не відповідають 
реальним потребам споживачів 
послуг.

«Обсяги освітньої та медичної 
субвенцій з державного бюджету 
не забезпечують мінімальну по-
требу в коштах на галузі освіти 
та охорони здоров’я, навіть на 
захищені статті видатків. 

По освітній субвенції не за-
кладено жодного відсотку росту, 
в той час коли обіцяно зростання 
заробітної плати педпрацівни-
кам на 25%. Матиме місце вими-
вання власних коштів місцевих 
бюджетів.

По медичній субвенції ріст 
закладено лише на рівні 8%, при 
тому що вже зараз ця галузь не-
дофінансовується на 30%. При 
цьому, очікується значне зрос-
тання цін на енергоносії (згідно з 
очікуваннями Мінекономрозвит-
ку на 20%), що стане додатковим 
навантаженням на місцеві бюдже-
ти», – розповідає Ігор Онищук.

У зв’язку із підвищенням за-
робітної плати органи місцево-
го самоврядування витрачають 
значні кошти на галузі освіти 
й охорони здоров’я з власних 
джерел доходів, відволікаючи 
фінансовий ресурс, який міг би 
бути спрямований на розвиток 
власної інфраструктури.

Обсяг недофінансування за 
освітньою субвенцією – 13,3 млрд 

грн, за медичною – 7 млрд грн.
«Найбільше занепокоєння 

викликає, по-перше, знищення 
мотиваційного механізму наро-
щувати власні доходи місцевих 
бюджетів, оскільки тепер фак-
тично не 50%, а всі 80% суми 
перевищення доходів вилучати-
муться до державного бюджету.

По-друге, Кабмін ініціює 
черговий етап перерозподілу 
повноважень.

Відтепер уряд пропонує фі-
нансування пільг населенню за 
житлово-комунальні послуги, а 
також погашення заборгованості 
по таких послугах, що утвори-
лася за минулі роки, здійснюва-
ти за рахунок коштів місцевих 
бюджетів.

Не забезпечено належним ре-
сурсом в наступному році перші 
вибори депутатів місцевих рад 
та сільських, селищних, міських 
голів новостворених громад.

Компенсаційний ресурс за 
пільги зі сплати земельного по-
датку суб’єктам космічної діяль-
ності та літакобудування надані 
державою просто мізерні», – за-
значив аналітик з питань бюдже-
ту Асоціації міст України.

Додаткова дотація на утри-
мання закладів освіти та охо-
рони здоров’я (16,5 млрд грн) 
передана лише на рівень облас-
них бюджетів, що дискредитує 
сам принцип переходу на прямі 
міжбюджетні відносини громад 
і ставить у залежність від вищо-

го рівня. 
Також це може спричинити 

ріст корупційних ризиків, оскіль-
ки порядок подальшого перероз-
поділу область визначає само-
стійно, без будь-яких погоджень.

«Фінансування пільг на про-
їзд держава повністю переклала 
на місцеві бюджети. Нагадаю, 
що останнім часом катастрофіч-
но зростає заборгованість перед 
перевізниками та надавачами 
послуг. Так, “Укрзалізниця” за-
явила про скасування окремих 
зупинок, а “Укртелеком” напра-
вив численні звернення в судові 
інстанції та пригрозив припи-
ненням надання послуг.

При збереженні таких на-
мірів, розбудовувати власну 
інфраструктуру місцевій владі 
не буде з чого, оскільки кошти 
будуть йти виключно на деле-
говані повноваження та забез-
печення поточних потреб. Як 
наслідок, сфери благоустрою, 
ЖКГ, дорожня інфраструктура 
тощо залишаться без фінансу-
вання», – наголосив Ігор Онищук.

Нагадаємо, заборгованість по 
зарплаті медичним працівникам 
Житомира до кінця року складе 
63 млн гривень. 

Матеріал підготований 
у рамках співпраці з 

проектом «VoxConnector»

Бюджет-2018: на освіту та медицину 
громадам не вистачає більше 20 млрд грн

У середині жовтня в 
Україні розпочнеться 
опалювальний сезон. 
Ця зима стане тре-
тьою, яку Україна зу-
стріне без споживан-
ня російського газу, 
хоча ще у листопаді 
2015 року це здавалося 
нездійсненним за-
вданням. З’ясуємо, як 
за три роки змінився 
газовий ринок України 
та наскільки ми тепер 
вільні від російського 
«газового зашморгу».

Кінець газового шантажу
Росія веде гібридну війну з 

Україною із застосуванням бага-

тьох видів зброї, однин із яких – 
енергоресурси. Ще чотири роки 
тому ціна на «блакитне паливо» 
була головним політичним важе-
лем впливу Москви і наша країна 
неодноразово потрапляла у цю 
пастку. У 2013 році екс-президент 
Віктор Янукович обміняв знижку 
на російський газ для України (з 
$400 до $268 за тис. куб. м.) на від-
мову від європейської інтеграції. 
Однак навіть попри це, ціна на 
газ для України залишалася зна-
чно вищою, ніж для Європи. Не-
зважаючи на свою територіальну 
близькість до Росії і, відповідно, 
нижчі витрати на транзит, Україна 
платила за газ на 25% більше, ніж 
Німеччина, за той самий обсяг 
ресурсу. Тому нове керівництво 
країни відмовилося сплачувати 
за завищеними та політично мо-
тивованими газовими рахунками.

З 26 листопада 2015 року Укра-
їна припинила купувати росій-
ський газ, звернувшись до імпорту 
«блакитного палива» винятково 

на західному кордоні. Першим 
кроком на шляху до створення 
вільного енергетичного ринку ста-
ло відкриття нових маршрутів. 
У 2016 році наша країна загалом 
імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, 
з яких 9,1 млрд куб. м – із Словач-
чини, 1 млрд куб. м – з Угорщини 
і 1 млрд куб. м – з Польщі. 

Варто зазначити, що, відмовив-
шись від російського блакитного 
палива, Україна не лише позбула-
ся політичного тиску, а й отрима-
ла економічний зиск, оскільки на 
західних кордонах почала купу-
вати газ за середньою ринковою 
ціною у межах $200-230. За оцін-
ками «Нафтогазу», з 2014 до 2016 
року Україна заощадила $4,4 млрд 
на імпорті енергоресурсів.

Власний потенціал
Експерти зазначають, що 

імпорт газу з Європи не є пана-
цеєю для українського ринку. У 
попередні роки замість розвитку 
власної ресурсної бази Україна 

йшла найпростішим шляхом – 
збільшуючи закупівлі. Наразі ж 
ми зменшуємо імпорт і збільшує-
мо власний видобуток. За словами 
віце-прем’єр-міністра Володимира 
Кістіона, завдяки розвитку власної  
газовидобувної галузі до 2020 року 
Україна зможе повністю забезпе-
чити потребу у природному газі 
і відмовитися від імпорту взагалі.

Варто зазначити, що рівень 
споживання енергоресурсів в 
Україні значно перевищує відпо-
відні показники в інших країнах 
Східної Європи. Наразі основною 
проблемою споживачів газу за-
лишається погана теплоізоляція 
житлових будинків. Саме тому 
люди часто змушені переплачу-
вати за тепловтрати у квартирах. 
Фахівці підрахували, що понад 9 
млрд куб. м блакитного палива 
втрачаються через неутеплені сті-
ни, підвальні приміщення та дахи. 
Тож ще одним кроком для укрі-
плення енергонезалежності Укра-
їни є скорочення споживання газу 

і розвиток енергоефективності. 
Ключовими факторами для еко-
номії має стати повсюдний облік 
газу, а також установка приладів 
регулювання тепла. 

За останні три роки Україна 
змогла скоротити споживання 
газу на третину. Якщо протягом 
2013 року українці використали 
50,4 млрд кубічних метрів газу, то 
у 2016 році ця цифра знизилась 
до 33,2 млрд. Згідно з актуальною 
інформацією «Укртрансгазу», спо-
живання палива у першому пів-
річчі 2017 року склало 16 млрд і за 
темпами вже поліпшує показник 
минулого року.

Дві зими поспіль без російсько-
го газу довели: Україна може бути 
енергонезалежною. Подальша ін-
теграція європейської інфраструк-
тури дозволить і далі посилювати 
енергетичну безпеку, а розвиток 
енергоефективності дасть змогу на-
завжди забути про страх холодів.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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9 пар, которые 
должны быть 
в гардеробе 
каждой Леди
1. Кеды 
Кроссовкам место на беговой до-

рожке, кеды – идеальный компа-
ньон расслабленного casual.

2. Балетки
Идеальная обувь, чтобы чув-

ствовать себя «во всеоружии» без 
особых затрат.

3. Ботинки по щиколотку
Подходят практически ко всему, 

можно носить почти весь год.
4. Классические лодочки
Добавят шик любому образу, как 

офисному, так и вечернему.
5. Шпильки
Ваш выбор в тех случаях, ког-

да не помешает добавить каплю 
сексуальности образу. Не на каж-
дый день.

6. Оксфорды или лоферы
Для тех случаев, когда вы создаё-

те смарт-лук, большой бонус: чем-
пион комфорта для ваших ножек

7. Ботфорты 
Когда шик встречается с прак-

тичностью: они защитят от сти-
хий и добавят стиль в холодное 
время года.

8. Туфли телесного/бежевого 
оттенка на каблуке
Первый выбор для вечерних и 

особых дневных случаев, делают 
вас стройнее, а ногу визуально 
удлиняют. Благодаря цвету идут 
ко всему. 

9. Сандалии
Комфорт тапочек, которые можно 

взять с собой в сумочку, а при не-
обходимости переобуть!

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

КОЛОНКА

Верховна Рада по-
точного тижня роз-
глядатиме урядовий 
законопроект щодо 
медичної реформи. 
Його ухвалення при-
зведе до системних 
змін в охороні здоров’я 
та забезпечить надан-
ня кожному громадя-
нину країни якісних 
медичних послуг. 

«Гроші йдуть  
за пацієнтом»

Медична реформа передба-
чає зміну фінансування системи 
охорони здоров’я. Бюджетні ко-
шти будуть спрямовуватись не на 
фінансування медичних закладів 
згідно кошторису, як зараз, а на 
оплату надання медичної послу-
ги конкретній людині. «Гроші 
йтимуть за пацієнтом» – в полі-
клініку, в лікарню, до сімейного 
лікаря, куди прийшла людина за 
медичною допомогою. Незалежно 
від місця знаходження і форми 
власності медзакладу. Пацієнт са-
мостійно вибиратиме лікаря чи 
медзаклад, до якого звернутись, 

держава – оплачуватиме його ліку-
вання. Буде створено Національну 
службу здоров’я (орган виконавчої 
влади зі спеціальним статусом), яка 
виконуватиме функції страховика 
і єдиного замовника з централізо-
ваної закупівлі медичних послуг, 
а також контролю за дотриман-
ням умов договорів про медичне 
обслуговування населення. Між 
медзакладом та Національною 
службою здоров’я укладається 
рамковий договір, в якому щорічно 
встановлюється обсяг послуг, які 
планується надати пацієнтам. На 
першому етапі реформи договори 
НСЗУ будуть укладені з УСІМА лі-
карнями, щоб ніхто не залишився 
без медичної допомоги. Медзакла-
ди фінансуватимуться на умовах 
попередньої оплати згідно з запла-
нованим обсягом наданих грома-
дянам послуг. НСЗУ не володітиме 
коштами, всі кошти акумулюються 
в держбюджеті на казначейських 
рахунках, а НСЗУ виконуватиме 
лише функцію оператора – пере-
раховуватиме бюджетні кошти 
медичним закладам згідно укла-
дених з ними угодами.

Ефективне використання 
бюджетних коштів, 
спрямованих на медицину

У 2017 році розмір медичної 
субвенції з держбюджету складає 
55,5 млрд.грн., або 2,1% ВВП. Тре-

тина цих коштів фактично втра-
чається - через утримання непо-
трібних приміщень, неефективне 
використання, корупцію. Зараз 
замість того, аби оплачувати ме-
дичні послуги для людей, держава 
«спалює» ці гроші, утримуючи 
площі медзакладів, сплановані за 
нормативами 1970-х років. Впро-
вадження реформи передбачає, 
що держава припинить виділяти 
гроші лікарням тільки за те, що 
вони існують. Кошти платників 
податків будуть надаватись за 
лікування людей, які до цих лі-
карень звертаються. В проекті 
бюджету-2018 уряд заклав рекорд-
ну суму на фінансування сфери 
охорони здоров’я - 113,9 млрд грн 
і проведення реформи дозволить 
використовувати бюджетні кошти 
максимально ефективно.

Чіткий перелік медпослуг, 
які оплачує держава

Запроваджується програма 
медичних гарантій, буде визна-
чено перелік медичних послуг, 
які на 100% оплачує держава. Пе-
релік щороку визначатиметься 
Кабінетом Міністрів. Ці послуги 
та ліки громадяни дійсно отри-
мають безкоштовно.

Гарантовано безкоштовною 
буде:

●● екстрена допомога (невід-
кладна допомога - термінові опе-

рації, в тому числі гострий сер-
цевий напад, інсульт, апендицит, 
переломи);

●● первинна допомога (допо-
мога лікарів первинної ланки – 
педіатрів, терапевтів, сімейних 
лікарів, що працюють в поліклі-
ніках, амбулаторіях, мають при-
ватну практику),

●● паліативна допомога (до-
помога пацієнтам, що мають 
смертельні захворювання, щоб 
полегшити їх страждання, перш 
за все надання адекватного зне-
болювання),

●● медична допомога дітям 
до 16 років,

●● медична допомога у зв’язку 
з вагітністю та пологами.

Обсяг коштів на програму 
медичних гарантій буде заклада-
тись в розмірі не менше 5% ВВП. 
До гарантованого пакету послуг не 
входять естетична медицина, ліки 
недоведеної ефективності. Також 
необхідно буде повністю оплачува-
ти вартість звернень до лікарень без 
направлення лікаря, крім екстреної 
допомоги. Лікарі отримуватимуть 
гідну оплату, людина – якісні ме-
дичні послуги. Впровадження 
принципу «гроші ходять за паці-
єнтом» означає, що оплата роботи 
лікаря буде залежати від кількості 
пацієнтів та якості послуг, які він 
їм надає. За такої системи лікар 
буде зацікавлений якісно лікувати, 
оскільки до поганого спеціаліста 
ніхто не прийде. Хороший лікар 
матиме більше пацієнтів і відповід-
но більшу зарплату. Лікарі та лікар-
ні конкуруватимуть за пацієнтів і 
будуть зацікавлені підвищувати 
якість своїх послуг.

Реформа стартує  
з первинної ланки  
медичної допомоги

З наступного року за новою 
системою фінансування розпо-
чнуть працювати лікарі первинної 
ланки – сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри. Українцям потрібно буде 
обрати сімейного лікаря (терапев-
та, педіатра) і підписати з ним уго-
ду на медичне обслуговування. 
Лікаря можна обрати незалежно 
від свого місця проживання, неза-
лежно від того, де він працює – в 
поліклініці, приватній клініці чи 
має власну практику. Допомога, 
яку надає сімейний лікар, терапевт, 
педіатр, буде повністю оплачува-
тись державою. Для людини вона є 
безкоштовною. Ця допомога вклю-
чає: консультації лікаря необмеже-
ну кількість разів, профілактичні 
огляди, базові аналізи, рецепти на 
доступні ліки, які можна отримати 
в аптеці безкоштовно або з незна-
чною доплатою, направлення до 
лікарів-спеціалістів, видачу довідок 
та листів непрацездатності.

Що потрібно знати 
про медичну реформу
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«Бюджет участі -2017»: 
є результати, 
але є і зауваження…

Вже на другому 
році свого жит-
тя бюджет участі 
у місті Житоми-
рі  відчутно за-
шкутильгав. Хоча, 
якщо чесно, жи-
томиряни мало 
знають про те, як 
насправді втілюва-
лися у життя про-
екти минулорічно-
го бюджету участі. 

Тобто, ті проекти, які були 
визнані найкращими у 2016 
році, у поточному році мали 
бути втіленими у життя. А як 
насправді?  Насправді станом 
на початок жовтня 2017 року 
лише третина проектів ми-
нулорічного бюджету участі 
успішно втілена у життя. Ще 
третина (давайте будемо опти-
містами) проектів «бюджету 
участі», за які проголосува-
ли житомиряни у минулому 
році, мають усі шанси бути 
втіленими у життя ще до кін-
ця нинішнього року. Але, все 
ж таки, третина проектів ми-
нулорічного «бюджету участі» 
дуже далекі від реалізації на 
місцях. По суті, йдеться хіба 
що лише про виготовлення 
проектно-кошторисної доку-
ментації (ПКД), як головної 
передумови для продовження 
робіт із втілення проекту у 
життя. Але не треба забувати, 
що у Житомирі сформувалась 
погана традиція, коли ПКД 
достатньо швидко (всього за 
два-три роки) старіє і стає 
непридатною для реалізації 
проекту у житті.

Однак повернімося до «Бю-
джету участі – 2017». Збага-
чені досвідом минулорічної 
роботи над «Бюджетом учас-
ті – 2016», чиновники Жито-
мирської міської ради повинні 
були продумати різні новації 
для вдосконалення процесу 
підготовки проектів, їх пере-
вірки (верифікації) у службах 
і відомствах Житомирської 
міської ради. Але головне – 
як організувати процес го-
лосування серед громадян 
міста з метою визначення 
кращих проектів «Бюджету 
участі  – 2017»? І ось тут вже 

із самого початку організації 
голосування було помічено 
цілий ряд випадкових (чи не 
зовсім) новацій. У вимогах, 
які пред’являлися до  учас-
ників голосування за проекти 
«Бюджету участі  – 2017», ви-
гулькнула цікава новинка: ви-
являється, для того, щоб під-
твердити своє житомирське 
«походження», учасникові 
голосування треба було  мати 
паспорт (із довідкою про при-
своєння ідентифікаційного 
коду) або … довідку із роботи. 
Ця новела у Положенні про 
«Бюджет участі – 2017» ство-
рила міні-сенсацію із очевид-
но неприємним присмаком. 
Адже було зрозуміло, що до-
зволити голосувати за кращі 
п’ять проектів «Бюджету учас-
ті – 2017» можна лише жито-
мирянам, які мають паспорт 
із відповідною реєстрацією 
(раніше  –  пропискою). Усі-
лякі інші «вдосконалення» чи 
новації – то бажання когось 
певним чином перехитрити 
громаду міста, отримавши 
шанси для залучення людей, 
які, хоча й не живуть у Жито-
мирі, але працюють у місті на 
котромусь із підприємств, ор-
ганізації чи установі. І довідка 
«із місця роботи» насправді 
не повинна мати жодного сто-
сунку до голосування за про-
екти «Бюджету участі – 2017». 
Тепер, про ще одну новинку 
сезону – 2017. Про те, щоб до-
зволити голосувати за проек-

ти «Бюджету участі – 2017» у 
так званому «онлайн-режимі». 
Передові демократичні прак-
тики багатьох громад у ряді 
країн Європи передбачають 
для цього процес реєстрації, 
сканування паспорта і, зре-
штою, сам процес голосуван-
ня. А в Житомирі до такого 
дива, як «онлайн», підходять 
по-своєму. В тому числі, ви-
користовуючи базу даних 
тих установ чи організацій, 
де фіксуються відомості про 
тих людей, які до них зверта-
ються, обслуговуються і т.ін.  
Саме тому Координаційна 
рада «Бюджету участі -2017» 
і вдалася до вилучення певних 
проектів, які стали очевидни-
ми лідерами «електоральних 
симпатій». Проте, достатньо 
було організаторам голосу-
вання «через гаджет» не «роз-
ганятися» аж занадто швидко 
та завзято, а поступово збіль-
шувати потрібну перевагу. 
Тоді цілком можливо і, як не 
дивно, а вилучення так званих 
«бібліотечних» проектів, про 
які було стільки мови, могло 
і не бути. Взагалі, таке «ви-
лучення» навіть сьогодні, вже 
по завершенню голосування 
за проекти «Бюджету учас-
ті – 2017», виглядає некорек-
тно і навіть волюнтаристично 
: хтось вирішив і швидко «під-
штовхнув» Координаційну 
раду до відповідного рішення. 
Але й воно «шкутильгає» на 
обидві ноги, бо із 15 членів 

Координаційної ради за «дис-
кваліфікацію» бібліотечних 
проектів «Бюджету участі – 
2017» проголосувало лише 
п’ятеро осіб.(?) Те ж саме 
можна було б сказати і про 
голосування студентів Наці-
онального агроекологічного 
університету, які прийшли до 
міської ради ледь не єдиною 
шеренгою. Але формально 
жодного  порушення допу-
щено не було.

Таким чином, «Бюджет 
участі-2017», який проходив за 
більш потужної участі жито-
мирян, ніж торік, все ж таки 
породив чимало зауважень, 
доповнень та  пропозицій, 
які варто буде  обов’язково 
врахувати  під час проведен-
ня конкурсного відбору «Бю-
джету участі – 2018». Перш за 
все, варто внести цілий ряд 
суттєвих уточнень щодо сут-
ності та змісту проектів, які 
пропонуються для втілення у 
життя. Для чого, наприклад, 
громадській організації чи 
конкретному громадсько -
му активісту  пропонувати 
проекти, які стосуються ви-
ключно комунальної сфери 
господарства міста. Якщо 
користуватися логікою цьо-
горічної практики «бюдже-
ту участі», то можна дійти 
до того, що у майбутньому 
проекти «бюджету участі» 
будуть стосуватися навіть за-
міни каналізаційних люків 
біля конкретних будинків.(!) 

Леонід
ГрОміК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Прелюдія зими
Хоча нам іще інколи світить яскраво 

сонце, але вже не зовсім теплі дні і ночі 
роблять перші, ще не дуже впевнені 
«кроки», готуючи  нас до наступного 
періоду природи – осені. Автомобі-
лісти теж готують своїх «коней», а чи 
підготувались вони самі?

Я спробую дати декілька порад з влас-
ного досвіду (та інших автомобілістів), 
при виконанні яких осінні «сюрпризи» 
вам не будуть створювати проблем. Гар-
ний різнокольоровий «килим» з листя ми-
лує очі і приємно шарудить, «підспівуючи» 
роботі двигуна. Але навіть тоді, коли листя 
сухе, воно може створити неприємності. 
Зовнішня сторона листя не «проявляє» 
вид і вологість з внутрішнього боку. 

Сонце – вдень, прохолода –  вночі. 
А що говорити про перші заморозки, 
коли зовнішній бік біліє від зниження 
температури, і це ще не морози, а лише 
температура близько «нуля». Для водіїв,  
які мусять їздити по цьому листю – оже-
ледь. Дорога стає надзвичайно небез-
печною . Враховуючи, що водії іще не 
«налаштувались» на зимову манеру 
їзди і обрання відповідної швидкості, 
будьте особливо уважними.

Години денного світла стають корот-
шими, а поїздки в темний час –  не-
минучими. Погіршена видимість на 
дорозі може створити незнайомі умови 
навіть на знайомій дорозі. Тут потрібна 
особлива уважність і обережність, а 
також пам’ятайте про таких учасників 
руху як велосипедисти, мотоциклісти і 
пішоходи, які найменш помітні.

Ставтесь відповідально до правил ко-
ристування освітленням. Поважайте себе 
як водія та інших учасників руху і, якщо 
просять «перемкнутися», виконуйте про-
хання одразу. Яскравість і не відрегульо-
ване світло, яке сліпить інших – неповага 
до водіїв і ваша негарна характеристика. 
Є й інші «методи» боротьби з такими во-
діями, але нехай це буде не про вас. 

Із настанням холодів лобове скло (якщо 
автомобіль переночував на вулиці), може 
замерзнути. Будьте до цього готові і не 
шкребіть його годину, нервуючи, що вже 
давно час їхати. Скористайтеся засобами, 
які ви підготували для такого випадку.

Туман –  супроводжуючий «момент» 
осіннього періоду. Він значно погіршує 
видимість і сприйняття відстані. Головна 
помилка, яку здійснюють водії – це ви-
користання далекого світла. Добре, якщо 
на автомобілі встановлені протитуманні 
фари, вони в цей момент знадобляться.

Іще раз нагадаю про акумуляторну 
батарею. Не до кінця справна восени – 
вона остаточно вийде з ладу в зимовий 
час. Й наостанок залишається побажати 
«ні цвяха, не жезла». Бережіть себе і 
«готуйте санчата з літа»!

КутОчОК

ВОДІЯ
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Родинне свято: переселенці 
запросили волонтерів 
на «Корисну Покрову»

• Мій лікар порадив спо-
чатку схуднути. Потім я змо-
жу завагіт-ніти і виносити 
дитину.

• Я все життя намагаюся 
схуднути та не досягаю ста-
більного результату.

• Я покинув спорт та од-
разу погладшав.

• У мене проблеми з щи-
товидною залозою. Я вже дав-
но приймаю гормони, тому 
маю надлишкову вагу.

• Я народила і після того 
набрала зайві кілограми.

• У мене цукровий діабет. 
Зайва вага сильно погіршує 
моє самопочуття.

• Я комплексую: мені тяж-

ко знайти гарний одяг свого 
розміру.

• Нещодавно я пережи-
ла сильний стрес і досі моє 
життя нестабільне. Через це 
я не можу контролювати свій 
апетит. 

Із цими та багатьма інши-
ми проблемами ми стикаємо-
ся понад 15 років та успішно їх 
розв’язуємо.

Метод «Слов’янська клініка» – 
це комплексна програма оздо-
ровчої корекції ваги. У нас тисячі 
документально зафіксованих ре-
зультатів. Ми працюємо по всій 
Україні, маємо понад 30 центрів із 
висококваліфікованим персоналом. 

Метод «Слов’янська клініка» 
ґрунтується на наукових розроб-
ках. Він був створений з допомо-
гою психотерапевтів, психологів, 
психіатрів, ендо-кринологів, го-
меопатів, дієтологів, фармако-
логів і провізорів. У його основі 
понад 50 патентів та авторських 
свідоцтв. Ми нагороджені міжна-
родною премією «Бізнес-О-лімп», 
званням «Золота торгова марка». 
Ми лауреати нагороди «Вища 
проба» за впровадження нових 
медичних технологій та методик. 

Не раз метод «Слов’янська 
клініка» ставав переможцем 
загальноукраїнського конкурсу 
«Виробник кращих вітчизняних 
товарів». Ці та інші наші визнані 

досягнення засвідчують високу 
якість та серйозний підхід до ме-
тодики оздоровчо-го схуднення. 

Хочеться звернути особливу 
увагу на те, що ми за розумне 
схуднення. Тобто те, яке норма-
лізує всі фізіологічні причини 
збільшення ваги, досягаючи ба-
лансу, за якого бажаний результат 
зберігається; те, яке усуває пси-
хологічну залежність від їжі; те, 
яке зважає на стан шкіри та її зо-
внішній вигляд після схуднення; 
те, яке формує абсолютно пра-
вильне, раціональне харчування 
без обмежень і суворих дієт. 

Контактна інформація: 
slavclinic.com 
тел.: (0412) 46-63-64

У Житомирі 
14 жовтня переселен-
ці зі сходу влашту-
вали майстер-клас 
з випічки "Корисна 
Покрова". На свято за-
просили волонтерів, 
які свого часу всіляко 
підтримували їх, до-
помагали пережити 
непрості випробу-
вання.

Організатором заходу стала 
громадська організація «Мир на 
долоні». Провели «Корисну По-
крову» у кафе «Це щось».

- Ідея такої неформальної і 
майже родинної зустрічі вини-
кла давно, – розповідає голова 
ГО «Мир на долоні» Ірина Гладка.  
– Як тільки з’явилась можливість 
провести такий майстер-клас, 

ми її реалізували. Волонтери 
допомогли нам тоді, коли було 
найважче. Сьогодні ми хочемо 
зробити для них свято і пригос-
тити смаколиками.

Печиво з теплими побажання-
ми, шоколадні та лимонні мафіни, 
морквяні кекси – всі ці маленькі 
кулінарні шедеври переселенцям 
і волонтерам допомогла створи-
ти Тетяна Мажнікова. А баликом 
власного виробництва всіх при-
сутніх на святі пригощав пере-
селенець Станіслав Ремесленіков.

- Допомогу, яку надавали нам 
прості житомиряни, ми ніколи 
не забудемо, – продовжує Ірина 
Гладка. – Пам’ятаємо, як Олена 
Тржецяк у вересні 2014 разом зі 
своїм сином атошником насма-
жила млинців та зробила віне-
грет на 330 чоловік. Адже саме 
тоді відмінили вечері для пере-
селенців у готелі «Житомир». 
Готувати самостійно в готель-
них номерах не було на чому. Та 
й грошей у більшості майже не 
було. І саме ця звичайна жінка з 

надзвичайно чуйним серцем не 
пройшла повз нашу біду. Таких 
історій багато. Лариса Чернова 
забезпечувала нас миючими за-
собами та засобами особистої гі-
гієни. Віктор Целінко допомагали 
медикаментами та продуктами 
харчування, Вероніка Мишков-
ська з командою протягом трьох 
місяців надавала психологічну 
допомогу дітям. Нам щастило на 
добрих та щирих людей.

Волонтери теж прийшли на 
свято не з порожніми руками. 
Вони подарували переселенцям 
цукерки, книжки, мило, інші ко-
рисні речі. А ми від організації 
подарували усім присутнім чо-
ловікам теплі шкарпетки.

Це перше, але не останнє таке 
спільне свято. Організатори за-
певняють, що в них ще багато 
цікавих ідей, які б вони хотіли 
втілити у життя.

метод «Слов’янська клініка» – 
оздоровче схуднення

Влада знову «підіграла» 
перевізникам

У четвер, 12 жовтня, перевізники 
підло, без жодного попередження 
відмовилися від своїх же обіцянок 
та зобов’язань, порушивши умо-
ви договорів щодо безкоштовно-
го проїзду пільговиків. Водії неза-
конно відмовляли пенсіонерам у 
пільговому проїзді.

Пільгова категорія була обрана не 
випадково. Пенсіонери – це най-
більша соціальна група, яка користу-
ється пільговим проїздом, і в той же 
час це найнезахищеніша соціальна 
група населення. Пенсіонери над-
звичайно рідко можуть «постояти 
за себе» в транспорті та протистояти 
нахабству водіїв.

Перевізники ще влітку намага-
лися обмежити пільговиків у праві 
безкоштовного проїзду, незаконно 
встановивши часові обмеження. Це 
робилося лише для того, щоб «при-
вчити» пільговиків не користуватися 
пільговим проїздом у маршрутках.

Офіційно звертався до Дмитра 
Ткачука щодо свавілля маршрутчиків 
з десятками фактів, коли водії вима-
гали гроші з пільговиків та виганяли 
їх з маршруток. Замість того, щоб 
накласти штрафи на перевізників та 
захистити пасажирів, міські чинов-
ники пишуть лише пусті відписки. 
Було зрозуміло, що перевізники 
будуть намагатися заробляти ще 
більше, і як виявилося, міська влада 
їм у цьому допомогла.

Транспортні чиновники показали 
свою неефективність та «імпотент-
ність», адже протягом декількох 
днів ніхто з них так і не спромігся 
вплинути на перевізників та водіїв. 
Декілька днів перевізники порушу-
ють умови договорів, відмовляючи 
пільговикам у безкоштовному про-
їзді. Але влада «сліпа».

Перевізники давно не дотриму-
ються умов договорів та їздять кому 
як заманеться, порушуючи марш-
рути та графіки руху. Люди година-
ми вимушені чекати на транспорт 
і їхати в переповнених та брудних 
маршрутках, в той час як чиновники 
кажуть повну «дурню» та роблять 
вигляд, що усе добре.

Перевізникам не відшкодовують 
гроші за пільговиків. Але ж вони 
самі підписали додаткові умови та 
погодилися возити пільговиків без-
коштовно. Якщо їх тоді це не влашто-
вувало, чому вони мовчали?

Чому через некомпетентність чи-
новників та жадібність перевізників 
мають страждати люди похилого 
віку? У перевізників та чиновників 
що, батьків та матерів немає, чи вони 
думають, що їх старість омине?

КОЛОНКА
микола 
ЧередніК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
міста»
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Як перевізники 
крутять тарифами 
та міською радою 

Микола Корзун

П’ятниця, 13- число 
місяця. Саме у цей 
день прийнято че-
кати несподіванок, 
і, як правило непри-
ємних. Двічі на рік 
календар випробовує 
нас своєю «чорною 
п’ятницею» і , хоча не 
завжди неприємності 
трапляються із ма-
тематичною точніс-
тю, але на цей раз, 13 
жовтня 2017 року, для 
багатьох житомирян 
головна подія дня на-
була очевидно непри-
ємного відтінку. 

Експеримент, пілотний 
проект чи – відсутність 
професіоналізму?

Цього дня  під час позачерго-
вого  засідання міськвиконкому 
у  пожежному порядку  розгля-
далося питання про внесення 
змін до попереднього рішення 
міськвиконкому від 16 травня 
2017 року. Тоді, нагадаємо, члени 
міськвиконкому встановили нову 
вартість тарифу для проїзду у 
маршрутних таксі, що курсують 
у Житомирі. А вже із 1 червня 
2017-го у Житомирі пасажири 
«маршруток» платили не 3 грив-
ні, як раніше, а 5 гривень за одну 
поїздку. Щоправда, міська рада 
змусила перевізників підписа-
ти угоду про те, що  послугами 
маршрутних таксі можуть без-
оплатно користуватись ті ж кате-
горії пільговиків, які безкоштов-
но користуються житомирським 
електротранспортом. Хтозна, 
чому перевізники так швидко, а 
фактично – ледь не автоматично, 
погодились перевозити пільгови-
ків, але на перших порах начебто 
все усіх влаштовувало. Проте, як 
тільки пільгові категорії паса-

жирів переконалися у тому, що 
у «маршрутках» можна так само  
безоплатно «кататися», як і у тро-
лейбусі чи трамваї, ейфорія від 
підвищення тарифу до 5-ти гри-
вень у середовищі перевізників 
швидко пройшла. Більше того, 
вже у липні перевізники чітко 
зрозуміли, що вчинили щонай-
менше дурню, коли погоджува-
лися на додаткову угоду щодо 
перевезення пільговиків.  Одразу  
ж згадалися і про тарифи роз-
міром у 4 гривні, який  у травні 
пропонували фахівці - реалісти, 
розуміючи, що стрибкоподібні 
підвищення тарифів  одразу на 
2 гривні сприймаються городя-
нами дуже важко. 

Насправді  вже у червні 2017-
го платоспроможний пасажир, 
обираючи між «маршруткою» 
за 5 гривень і тролейбусом/трам-
ваєм – за 2 гривні, однозначно 
віддавав перевагу електротран-
спорту.  Хоча Житомирське ТТУ 
так і не змогло сповна скориста-
тися своєю ціновою перевагою, 
бо не мало ні вагонів тролейбусів, 
ні водіїв, які могли забезпечити 
постійну роботу хоча б із півсо-
тні тролейбусів. Але, все ж таки, 
у тролейбусах-трамваях народу 
відчутно побільшало, а у «марш-
рутках» зросла кількістьлише 
пільговиків. Вже у липні, а ще 
більше-у серпні 2017-го року, у 
«маршрутках» побільшало  сва-
рок та «розборок» між водіями 
та пасажирами – пільговиками. 
Перевізники спочатку вирішили 
обмежити потік пільговиків у 
«маршрутках» у так звані «пі-
кові» години. Тоді ж, з’явилися  
звернення до пільговиків, аби ті 
утрималися від поїздок у часи 
найбільшого транспортного на-
вантаження. Міська влада до-
зволу на подібні оголошення 
та ініціативи щодо обмеження 
для пільговиків не давала, але 
й суворих заходів впливу на 
порушників не вживала. Тим 
часом перевізники нервували, 
адже підвищення тарифу до 5-ти 
гривень відчутних збільшень у 
касах підприємців не дали. Біль-
ше того, платоспроможний паса-
жир надавав перевагу електро-
транспорту і  маршрутні таксі 
опинилися у збитках. У серед-
овищі перевізників зчинилася 
тривога і було зрозуміло, що у 

транспортній сфері Житомира 
назріває чергова криза. У вересні 
перевізники вже зажадали за-
конного обмеження для пільго-
виків, а у жовтні міськвиконком 
вперше спробував це зробити. 
Однак перша спроба результатів 
не принесла. 11 жовтня позачер-
гове засідання житомирського 
міськвиконкому не змогло задо-
вольнити вимоги перевізників, 
бо  не вистачило лише двох голо-
сів, для того, щоб запровадити 
пільгові перевезення у період із 
10-ї до 16-ї години.  Але вже за 
два дні, якраз у п’ятницю 13 жов-
тня 2017 року, перевізники свого 
домоглися. Відтепер, лише вісім 
(із 19-ти) категорій пільговиків 
можуть безоплатно користува-
тися послугами «маршруток» 
упродовж всього дня. А пенсіо-
нери матимуть право на пільги 
у «маршрутках» лише із 10-ї до 
16-ї години.

Обидва позачергові засідання 
житомирського міськвиконкому, 
які присвячувалися «транспорт-
ному» питанню 11 та 13 жовтня 
2017 року, викликали бурхливу 
реакцію житомирської громади. 
Насправді обговорення того, що 
сталося у кабінетах міської влади, 
триває ще й досі. Сьогодні жито-
миряни  абсолютно по-різному 
сприймають новації, запрова-
джені рішенням міськвиконкому 
13 жовтня 2017 року. Людям відо-
мо про те, що вартість проїзду у 
маршрутних таксі зменшується 
на 1 гривню (із 5-ти до 4-х гри-
вень). Водночас вісім категорій 
пільгових пасажирів мають пра-
во користуватись «маршрутка-
ми» без обмежень. Ну, а пенсі-
онери та інші пільговики, які 
не потрапили до спеціального 
переліку, зможуть користуватися 
правом безкоштовного проїзду із 
10-ї до 16-ї години.

То хто ж хазяїн  
на  транспорті у Житомирі?

Зрозуміло, що головними іні-
ціаторами та справжніми верхо-
водами транспортної ситуації 
у Житомирі стали підприємці-
перевізники, які змусили владу 
міста двічі  упродовж трьох днів 
скликати позачергові засідання 
міськвиконкому. Такого у Жито-
мирі ще не траплялося ніколи. 

Зниження тарифу до 4-х гривень 
і обмеження щодо безоплатного 
користування «маршрутками» 
основної маси пільговиків, ще 
раз засвідчили, що нагальної по-
треби підвищувати тариф проїзду 
у «маршрутках» до 5-ти гривень 
у травні 2017 року не було. Тобто, 
підвищення вартості проїзду у 
«маршрутках» 16 травня 2017 року 
здійснили без достатнього еконо-
мічного обґрунтування, а просто 
«на око». Сьогодні  стало остаточ-
но зрозуміло, що додаткова угода 
щодо перевезення пільговиків, 
яку міська влада нав’язала пере-
візникам із 1-го червня 2017 року, 
також ніким не прораховувалась. 
Перевізники на початку літа пере-
бували у стані ейфорії від того, 
що тариф вдалося підвищити із 
3-х до 5-ти гривень. Вони очіку-
вали, що за будь-яких обставин, 
прибутки від перевезень все ж 
таки збільшаться. Проте сталося 
інакше. За пільги пасажирів із 
підприємцями ніхто не розра-
ховувався. Ні держава, ні міська 
влада. Зменшення прибутків у 
липні-серпні 2017 року призве-
ли до того, що водії стали масо-
во звільнятися з роботи, а це вже 
точно загрожувало зникненням 
«маршруток» взагалі. 

Що буде далі, також невідо-
мо. З одного боку, зменшення 
тарифу на проїзд у «маршрут-
ках» до 4-х гривень за одну по-
їздку, призведе до повернення 
значної кількості пасажирів, які 
влітку було «пересіли» на тролей-
бус чи трамвай.  Адже нинішня  
різниця лише  в одну гривню між 
вартістю проїзду в електротран-
спорті і  у «маршрутках» сьогодні 
однозначно змінить баланс па-
сажиропотоку на користь при-
ватних перевізників. Платних 
пасажирів у «маршрутках» від-
тепер побільшає, а це означає, 
що сумарно зростуть й об’єми 
грошової виручки у касах під-
приємців. Щодо пільговиків, 
яким дозволено безоплатний 
проїзд із 10-ї до 16-ї години, то 
вони очевидно зроблять свої ви-
сновки і ще скажуть своє слово. 
Але пенсіонерам, які працюють і 
тому донедавна могли безоплатно 
користуватися «маршрутками» у 
часи «пік», добираючись із дому 
на роботу, а потім – назад,  без-
коштовна «лафа» завершилась. 

Вони змушені будуть платити у 
«маршрутках» у часи «пік», або 
ж користуватися тролейбусом 
чи трамваєм, де пільги продо-
вжують діяти у «повному» об-
сязі. Наскільки довго триватиме 
«статус-кво», встановлене рі-
шенням міськвиконкому від 13 
жовтня 2017 року, прогнозувати 
важко.  Влада міста зауважила, 
що  нинішня вартість проїзду 
у «маршрутках» розміром у 4 
гривні матиме силу до тих пір, 
поки у салонах маршрутних таксі 
не встановлять валідатори. Тоді, 
ясна річ, вартість підвищиться 
щонайменше до 5-ти гривень. 
Але коли міський бюджет роз-
почне закупівлі валідаторів 
для «маршруток» – то питання 
близького, а може й віддаленого 
майбутнього. Сьогодні стає все 
очевиднішим, що запланованої 
купівлі великогабаритних автобу-
сів для ЖТТУ найближчим часом 
очікувати не варто, а це означає, 
що приватні перевізники й надалі 
будуть задавати тон у транспортно-
му житті міста Житомира. Влада 
міста, схоже, вже  звикла задоволь-
няти будь-які  вимоги приватних 
перевізників. Навіть, якщо іноді 
вони виглядають не інакше, як 
примхи. Але ж відомо, що примхи 
безоплатними не бувають. Хтозна, 
скільки коштували для приватних 
перевізників зібрання позачергових 
міськвиконкомів 11 та 13 жовтня 
2017 року і яких зусиль варто було 
докласти, аби мобілізувати для 
ухвалення потрібного рішення на-
лежну кількість «рук», що голосу-
ють так, як треба. Ну, і вже зовсім 
анекдотичною виглядає ситуація із 
міською організацією Радикальної 
партії Олега Ляшка, коли її лідер 
подає до суду, щоб повернути вар-
тість проїзду у маршрутних таксі 
до колишніх 3-х гривень, а члени  
житомирського міськвиконкому, 
делеговані тією ж Радикальною 
партією Олега Ляшка, 13 жовтня 
2017 року голосують за 4 гривні і 
обмеження для пенсіонерів. Ло-
гіки, чи, як то кажуть, здорового 
глузду у такої поведінки небагато. 
Але де там про здоровий глузд, 
коли мова йде про гроші, про при-
бутки і про вигоду. І, звісно, не для 
громади, не для народу, який вже 
звик до будь-яких рішень влади і 
поступово, схоже, звикає до най-
гіршого.



9 Середа, 18 жовтня 2017www.20minut.ua Спорт

«Соціальна картка 
учасника АТО»: що вона 
дає і як її отримати

Починаючи з 2016 року, со-
ціальну картку можуть отрима-
ти всі учасники АТО та члени їх 
родин. Незважаючи на те, що 
проект діє вже більше року, ще 
не всі знають, як стати влас-
ником картки та на які пільги 
можна розраховувати.

Консультацію з цього питан-
ня надали спеціалісти Любар-
ського бюро правової допо-
моги Бердичівського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Про програму
За ініціативи Всеукраїн-

ського об’єднання учасників 
АТО «Українці – разом!», за 
підтримки Державної служ-
би України у справах вете-
ранів війни і учасників АТО, 
а також вітчизняного бізнесу 
розроблена програма соціаль-
но-правового забезпечення 
учасників бойових дій. Вона 
презентована як «Соціальна 
картка учасника АТО».

Як це працює?
«Соціальна картка учасників 

АТО» є безоплатною, іменною 
і небанківською пластиковою 
карткою. За допомогою від-
повідного програмно-техно-
логічного забезпечення вона 
дає змогу кожному власнику 
отримувати: безоплатні пра-
вові та юридичні консультації, 
безкоштовне обстеження та 
медичні послуги, психологічну 
допомогу, знижки на покупки 
в торговельних мережах Укра-
їни. Крім того, картка гарантує 
участь в освітніх та оздоровчих 
програмах. Наразі, завдяки 
новим партнерам, обсяг зни-
жок та можливостей постійно 
збільшується.

Кому видадуть картку?
Картку можуть отримати 

всі учасники АТО та члени їх 
родин на території Україні. Го-
ловна умова – мати офіційний 
статус учасника АТО (учасник 
бойових дій, інвалід війни 
або інші особи, за наявності 
документа, який підтверджує 
безпосередню участь в АТО, 
виданий не раніше 2014 
року), члени сім’ї загиблого 
військовослужбовця, який 
брав безпосередню участь в 
антитерористичній операції.

Для отримання картки не-
обхідно звернутися безпосе-
редньо до свого командира 
або заповнити заявку на сайті 
www.ukrazom.org.

Подробиці можна дізнати-
ся за телефоном гарячої лінії 
0800507575 (яка діє безко-
штовно), або на сайті www.
ukrazom.org.

КОЛОНКА

У неділю, 15 жов-
тня, у селі Клітчин 
Житомирського ра-
йону відбулися все-
українські змагання 
з мотокросу імені 
С.П. Корольова. 

У мотокросі взяли участь 
близько 100 учасників віком від 
5 до 65 років з різних куточків 
України. 

Відбір проходив у 11 кате-
горіях – це класи мотоциклів 
50 см куб, 65 см куб, 85 см куб, 
open, майстер, ветерани 1, 2, 3, 
а також жінки.

Перед початком змагань з мо-
токросу був піднятий прапор 95 
окремої Житомирської аеромо-
більної бригади, яка входить до 
складу Збройних сил України. 
Відкрили змагання Віце-прем’єр-
міністр України Геннадій Зубко, 
голова Житомирської ОДА Ігор 
Гундич, міський голова Сергій 
Сухомлин. 

«Сьогодні в Клітчині Жи-
томирської області проходять 
змагання з мотокросу, які демон-

струють, що дух українського ко-
зацтва в кожному з учасників, в 
наших генах, який передається 
з покоління в покоління. І тому 
ми, як батьки, дідусі маємо пе-
редавати нашим наступним по-
колінням дух змагання. Всі пови-
нні знати, що Україна сьогодні 
є європейською, незалежною 
державою, яка буде найкращою 
в Європі завдяки нашим спортс-
менам і воїнам, які захищають 
нашу Батьківщину», – зазначив 
Віце-прем’єр-міністр України 
Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр окремо звернув 
увагу на розбудову і відновлення 
спортивної інфраструктури Жи-
томирщини. «Спортивна інфра-
структура має відновлюватись і 
розбудовуватися не від змагання 
до змагання, а постійно. Децен-
тралізація дає для цього ресурси 
й інструменти. Це кошти ДФРР, 
субвенції на розвиток інфра-
структури ОТГ, місцеві бюджети 
тощо», – підкреслив урядовець.

Як повідомив голова Жи-
томирської ОДА Ігор Гундич, 
цьогоріч на організацію змагань 
обласній федерації мотоспорту 
виділено з обласного бюджету 
150 тис. грн.

У Житомирському районі 
пройшли всеукраїнські 
змагання з мотокросу 
імені С.П. корольова

�� ФК «Бердичів» – СК «Ко-
ростень» – 1:2

�� «Мал» (Коростень) – 
«Полісся» (Ставки) – 1:1

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. реЗервнИЙ денЬ 

�� «Тетерів» (Чуднів) – «Дан-
гард» (Тетерівка) – 2:0

�� «Зоря» (Врублівка) – «Орі-
он» (Нова Борова) – +:-

�� «Зоря-Енергія» (Рома-
нів) – «Технічний ліцей» (Чер-
няхів) – 0:0

�� «Полісся» (Олевськ) – 
«Україна» (Радовель) – 1:2

�� «Звягель-2» (Новоград-
Волинський) – «Арсенал-ДЛГ» 
(Овруч) – 1:0

�� «Керамік» (Баранівка) – 
«Авангард-2» (Новоград-Вол.) – 2:1

рос-Першість Житомирської 
області. 20-й тур

Турнірна таблиця станом на 14 жовтня

Турнірна таблиця станом на 14 жовтня

�� «Іршанськ» – «Авангард» 
(Новоград-Волинський) – 3:2

�� «Еней» (Романів) – «Фа-
нат» (Пулини) – 2:1

�� «Граніт» (Черняхів) – «Те-
терів» (Чуднів) – +:-

�� «Іскоростень» – «Полісся» 
(Житомир) – 7:3

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 
Перенесені матчі

Турнірна таблиця станом на 17 жовтня

№ Команда І В Н П М О

1 «Авангард» 
(Новоград-Волинський) 21 14 4 2 47-16 46

2 «Граніт» (Черняхів) 21 11 4 6 19-16 37
3 «Іскоростень» 21 11 3 7 39-34 36
4 «Полісся» (Житомир) 21 10 5 6 28-18 35
5 «Іршанськ» 21 9 6 6 28-26 33
6 «Попільня» 21 9 5 7 22-17 32
7 «Явір» (Потіївка) 21 8 5 8 27-28 29
8 «Аміко» (Андрушівка) 21 7 7 7 20-20 28
9 «Тетерів» (Чуднів) 21 9 2 10 34-28 26

10 «Еней» (Романів) 21 5 5 11 12-23 20
11 «Фанат» (Пулини) 21 3 6 12 16-38 15
12 «Бердичів» 21 2 4 15 17-42 10

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Городниця) 14 10 2 2 29-10 32
2 «Полісся» (Ставки) 15 9 4 2 34-12 31
3 СК «Коростень» 15 8 3 4 24-14 27
4 «Мал» (Коростень) 14 8 3 3 21-18 27
5 «Авангард» (Новоград-Вол.) 14 5 2 7 15-24 17
6 «Будівельник» (Гранітне) 14 3 4 7 18-29 13
7 «Звягель» (Новоград-Волин.) 14 3 3 8 18-23 12
8 «Фортуна» (Андрушівка) 14 3 2 9 16-30 11
9 ФК «Бердичів» 14 2 3 9 13-28 9

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 20 16 1 3 54-18 49
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 19 13 3 3 47-20 42
3 «Полісся» (Олевськ) 19 11 2 6 37-26 35
4 «Керамік» (Баранівка) 20 12 0 8 60-34 36
5 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 19 9 4 6 33-25 31
6 «Зоря-Енергія» (Романів) 19 9 4 6 30-29 31
7 «Дангард» (Тетерівка) 20 8 3 9 30-33 27
8 «Зоря» (Врублівка) 20 5 4 11 22-42 19
9 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 20 5 4 11 25-52 19

10 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 20 5 6 9 21-30 18
11 «Оріон» (Нова-Борова) 20 3 4 13 19-43 13
12 «Україна» (Радовель) 20 3 3 14 26-52 12
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ПП «Технопласт Полісся»
ПП «Технопласт Полісся»
м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 6
тел./факс: 0412 42 24 10, 067 412 47 07
www.tehnoplast.com.ua

Акційні пропозиції, які
Вас не залишать

байдужимиВхідні двері
до будинків

Від

34 950 грн*

Гаражні
ворота

Від

15 500 грн*

* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні моделі та розміри продукції без урахування замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі 
перевищення офіційного курсу НБУ 31 грн./ 1 євро. Пропозиція дійсна до 31.12.2017 в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.
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Ворота – це зазвичай 
перше, що ми бачимо, 
під’їжджаючи до будинку. Їх 
зовнішній вигляд допомагає 
скласти враження про гос-
подарів – про їх смак і спро-
можності. Проте, обираючи 
ворота, потрібно пам’ятати, 
що вони повинні бути не 
просто красивими, але також 
зручними і надійними. Й, 
крім того, вони мають «від-
повідати» стилю огорожі та 
будинку в цілому. На сьогод-
нішній день розрізняють 3 
основних види воріт – роз-
пашні, розсувні і рулонні. 
Про особливості кожного з 
цих видів воріт і йтиметься у 
статті.

Розпашні ворота
Це найбільш традиційний вид воріт. Най-

частіше їх роблять двостулковими. Ширина 
воріт варіюється від 3 м (для в’їзду легкових 
автомобілів) до 4 м (для вантажного транспор-
ту). Зазвичай розсувні ворота виготовляють з 
металу. За конструктивними особливостями 
металеві ворота бувають щитові, ковані або 
зварні гратчасті. Ковані ворота – найдорож-
чий варіант, але і найбільш оригінальний. 
Вони завжди привертають увагу і підкрес-
люють респектабельність власників. Опти-
мальний варіант з позиції співвідношення 

«ціна-якість» – це зварні ворота зі штампова-
ними елементами. Такі ворота досить надійні 
і довговічні. Стулки можуть бути гратчастими, 
а можуть мати обшивку з металевого листа, 
алюмінієвого профілю, дощок або дерев’яного 
шпону. Всередину каркаса для більшої міц-
ності можна помістити дерев’яне, металеве 
або пластикове полотно. Для установки не-
великих воріт зазвичай достатньо чотирьох 
підшипникових петель, для більш масивних 
бажано використовувати шість петель. Від-
криватися ворота повинні більш ніж на 90 °.

Металеві ворота ідеально поєднуються з 
кам’яними або цегляними парканами. Якщо 
ж огорожа з дерева – то більш органічно з 
нею будуть виглядати дерев’яні ворота. Для 
кріплення дерев’яних воріт найкраще викорис-
товувати металеві або залізобетонні стовпи.

Розсувні (відкатні) ворота
Іноді для відкривання воріт буває недо-

статньо місця. У таких випадках доцільно 
встановити розсувні ворота, в яких стулка 
переміщується уздовж огорожі на верхніх 
або нижніх «напрямних». Така конструкція 
забезпечує високий ступінь захисту. Якщо 
для зрушення воріт не вистачає бокового про-
стору, то можна встановити розсувні ворота 
з телескопічною балкою. Стулка при цьому 
буде складатися «сама в себе».

Буває, що навколо отвору недостатньо місця 
для установки верхніх і нижніх напрямних. Ви-
ходом в такому випадку можуть стати розсувні 
ворота консольного типу, які закріплюються на 
рухомій консольної балці. Полотно розсувних 
воріт може бути кованим, гратчастим звареним, 
а також складатися з одно- або двошарових 
щитів або «сендвіч»-панелей.

Рулонні (ролетні) ворота
Рулонні ворота можна використовувати 

навіть там, де не підходять інші види воріт. 
Монтувати їх можна за будь-якої форми отво-

ру і навіть «внакладку» на отвір. Полотно 
воріт складається зі сталевих або алюміні-
євих ламелей, покритих захисним шаром і 
рухливо скріплених один з одним. Усередині 
порожнину ламелей заповнено пінополіуре-
таном. Той, хто турбується про надійний за-
хист свого будинку, може встановити рулонні 
ворота з екструдованого профілю, що має 
додаткове ребро жорсткості.

За принципом дії рулонні ворота схожі 
з захисними ролетами: при відкриванні по-
лотно піднімається вгору, намотуючи в рулон, 
який ховається всередині короба. Короб забез-
печений блокуванням приводу, центральни-
ми і бічними замками. Це забезпечує захист 
воріт від несанкціонованого відкриття.

Гаражні секційні ворота
На сьогодні великою популярністю ко-

ристуются гаражні секційні ворота. Адже 
саме такі ворота найбільш безпечні для вас 
та вашої сім'ї. 

«На жаль, часто можна прочитати: малі 
діти отримали важкі травми у результаті об-
риву старих гаражних воріт. Тому саме сім’ї, 
у яких є діти і онуки, повинні обов’язково 
уникати потенційно небезпечних ситуацій. 
З воротами «RenoMatic» вам гарантується 
безпека. Ці автоматичні ворота оснащені 
наступними засобами безпеки:система авто-
матичного вимикання (вона надійно зупиняє 
ворота при виявленні непередбачуваних пе-
решкод, наприклад, дитини або дитячого 
візочка; захист від защемлення пальців (сек-
ції воріт мають таку форму, що щілина між 
ними становить менше 4 мм. Таким чином, 
забезпечується захист від защемлення паль-
ців між секціями або ж в області шарніра); 
захист від затягування (бокові направляючі 
шини повністю закриті. Завдяки цьому за-

тягування пальців неможливе) А це значить: 
більше безпеки для вас і вашої сім’ї», - роз-
повів керівник підприємства «Технопласт 
Полісся» Олег Котляренко.

Механізми управління воротами
Про механізми управління слід сказати 

окремо. Навісні замки вже відходять у минуле. 
Сьогодні навіть на розсувних воротах часто-
густо використовують замки автоматичні. 
По-перше, це зручно: відпадає необхідність 
щоразу виходити з автомобіля, щоб відкри-
ти або закрити ворота. По-друге, завдяки 
плавності ходу продовжується термін їхньої 
служби. І крім того, автоматичні ворота по-
вністю безпечні в експлуатації. Наприклад, 
якщо при закриванні зустрінеться перешкода, 
то включиться «задній хід». А якщо пере-
шкода виникне при відкриванні, то ворота 
блокуватимуться.

Обираючи потужність електричного при-
воду для воріт, важливо враховувати інтенсив-
ність, з якою передбачається їх експлуатувати. 
Зазвичай в техпаспорті приводу вказується, 
на яку кількість циклів роботи на годину 
і на день він розрахований. Керувати при-
водом можна або через виносний ключовий 
блок управління, або дистанційно. У систе-
му управління можна інтегрувати додаткові 
елементи, що забезпечують безпеку – такі, як 
освітлення, фотоелементи, систему охорони 
або індукційні металодетектори, що фіксують 
факт присутності автомобіля.

Різноманіття воріт настільки велике, що 
можна й розгубитися перед вибором. Але на 
чому б ви не зупинили свій вибір, пам’ятайте, 
що основною властивістю воріт має бути на-
дійність. Вони повинні довго служити, бути 
легкими в експлуатації, красивими та до-
ступними за ціною.

Як правильно обрати 
ворота для приватного 
будинку: поради фахівців



ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 
Проспект Незалежності, 91/1,

м. Житомир, тел.: 36-25-95

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

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

«Автоцентр на Ялинці»
с. Довжик, вул. Богунська, 1-а

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

 вул. Вільський Шлях

вул. Київська, 79, оф. 412
тел.: 068-835-0001, 063-502-44-34

Автосалон: Житомир-Авто, АІС, Автомир 57 «ОПАД» _______________________________________________________________________________________
Агенція з організації свят: Fiesta studio, Фігаро, JAM Studio___________________________________________________________________________________
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Мегаполіс», АН «Фортуна», АН «Капітал», АН «Сіті» ________________________________________________
Аптека: Санітас, Наша Аптека, Первоцвіт Фарм ____________________________________________________________________________________________
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» __________________________________________________________________________________
Бар, паб: Pub Porterhouse Житомир, Паб Вульф, Паб Чеширський кіт ___________________________________________________________________________
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, Котрек, УкрЄвроБуд, Реалбуд __________________________________________________________________________
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group, Параход, IT-FOX ________________________________________________________________________________________
Весільний салон: Серденько, Панна _____________________________________________________________________________________________________
Ветеринарна клініка: Багіра ____________________________________________________________________________________________________________
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан», Вікна плюс, ТОВ «Агронас», Вікна Юрс ______________
Вода: Наша вода ______________________________________________________________________________________________________________________
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Технопласт Полісся, Фабрика дверей «Океан», Двері Полісся _________________________
Дитячий магазин: CUBI, Тьомка, Варюшки-Андрюшки, Сыночки и дочки, Гранд Тойз ______________________________________________________________
Забудовник: ЖК Преміум Парк, ЖК Тетерівський бульвар, ЖК Полісся, ЖК Домашній _____________________________________________________________
Кадрова агенція: Вакансія + ____________________________________________________________________________________________________________
Кафе, піцерія: Alyssum, Тераса, Три Гуся __________________________________________________________________________________________________
Кінотеатр: Кінотеатр ім. І. Франка ________________________________________________________________________________________________________
Кондитерські вироби: Житомирські Ласощі, Ненажерка_____________________________________________________________________________________
Краща радіостанція: Русское радио 101.7, XIT FM 106.9, Ретро FM 105.6, RADIO ROKS 100.7, Ера FM 103.9 _________________________________________
Курси іноземних мов: Lingvo School, Му English School ______________________________________________________________________________________
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан _______________________________________________________________________________________________
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Олді, Котрек, Центр утеплення, __________________________________________________________________________
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад _____________________________________________________________________________________
Магазин жіночого одягу:  ______________________________________________________________________________________________________________
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора, Жасмін флора ____________________________________________________________________________
Магазин комп'ютерів та комплектуючих: Гігабайт _________________________________________________________________________________________
Магазин меблів: Fresh Design, Луч, Океан, Житомир меблі, Коло меблів, Меблі склад №1  _________________________________________________________
Магазин опалення: Ефект, Центр Утеплення_______________________________________________________________________________________________
Магазин садової техніки: Добрий Господар _______________________________________________________________________________________________
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СанТехБуд ______________________________________________________________
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення  ____________________________________________________________________________________
Магазин чоловічого одягу: Класік, Voronin _______________________________________________________________________________________________
Медичний центр: Мати та дитина, Лелека, Актив-Мед, Асклепій, Клініка Зір, Медібор ____________________________________________________________
Мережа АЗС: WOG  ___________________________________________________________________________________________________________________
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Блестяшка ____________________________________________________________________________
Напій алкогольний: ТМ «Старий Житомир», Горілка ТМ «Житомир» сучасна, ТМ «Президентський стандарт»  _______________________________________
Напій безалкогольний: Coca-Cola, BonAqua, сік Rich _______________________________________________________________________________________
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське» ________________________________________________________________________________________
Натяжні стелі: Костриця, МастерОк, Стиль Деко ___________________________________________________________________________________________
Нічний клуб, диско: INDIGO____________________________________________________________________________________________________________
Нотаріальні послуги: Нотаріальна контора Сєтак В. Я.  _____________________________________________________________________________________
Оздоровчий центр: Оксіліон ____________________________________________________________________________________________________________
Оператор зв'язку: ____________________________________________________________________________________________________________________
Охорона: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області ___________________________________________________________________________
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Родинна Ковбаска, Полісся-Продукт, Квара___________________________________________________________
Ресторан: Дубки, Золоте Руно, New Island _________________________________________________________________________________________________
Розважальний заклад: Liberty Hall , Квеструм «60 minutes» ___________________________________________________________________________________
Салон краси: Салон «Ножиці», Юрс Елегант, Кураж, Моне, Колчик, Студія краси INNA BILA, Венеція, Steffany ________________________________________
Салон, магазин взуття: Badura _________________________________________________________________________________________________________
Спортзал: Lime, Арена, X-WAVE, Fitness City, Імпульс, Fitcurves _______________________________________________________________________________
Спортивні школи (клуби): Самурай, Додзё________________________________________________________________________________________________
СТО: Stop Transit, АІС, Океан-авто, K&J ____________________________________________________________________________________________________
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент, Житомирська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка _________________________________
Страхова компанія: Страхова група ТАС __________________________________________________________________________________________________
Студії дизайну та декору: ДД-студія, EDS _________________________________________________________________________________________________
Студія вокалу: Студія Ірени Марченко, «Музична майстерня «Амадеус» _______________________________________________________________________
Таксі: Т-53 (6000), Пілот ________________________________________________________________________________________________________________
Танцювальна студія: Varshalex, Естет ____________________________________________________________________________________________________
Торговельний центр:  Глобал UA ________________________________________________________________________________________________________
Турагенція: Креветка Тур, На валізах, Кий Авіа _____________________________________________________________________________________________
Центр дитячого розвитку: SmartClub, Капітошка ___________________________________________________________________________________________
Ювелірний магазин: КЮЗ ______________________________________________________________________________________________________________

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Медичний центр

 вул. Велика Бердичівська, 43

вул. Рильського, 9, оф. 506

ПАРТНЕРИ:

вул. Гагаріна, 47

Фітнес клуб

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

АНКЕТА МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ
МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189
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В сравнении с бю-
джетом-2013 расходы 
на полицию и проку-
ратуру увеличились 
в 3 раза. При этом 
минимальная пенсия 
повысилась на 57%, 
но курс доллара за 
это время вырос в 3 
раза. То есть власть 
компенсировала ин-
фляцию себе и сило-
викам только за счет 
бюджетных денег, за 
счет людей.

На брифинге в Верховной 
Раде, сопредседатель фракции 
«Оппозиционного Блока» в пар-
ламенте Александр Вилкул вы-

ступил с резкой критикой прави-
тельственного проекта бюджета 
на 2018 год. Он отметил недопу-
стимость дальнейшего увеличе-
ния госдолга:

– Правительство предлага-
ет очередной бюджет построе-
ния полицейского государства 
с очень низкими социальными 
стандартами и стагнирующей 
экономикой. По сравнению с 
бюджетом-2017, на 50% предла-
гают увеличить расходы на по-
лицию, генпрокуратуру. Затраты 
на Кабмин, аппарат Верховной 
Рады хотят поднять на 70%. И 
деньги эти они дальше плани-
руют брать с кредитов, повышая 
до 2 триллионов с 1,8 триллиона 
порог госдолга. Мы разработали, 
внесли в Верховную Раду и требу-
ем принять наш вариант закона о 
госбюджете, который обеспечит 
поддержку промышленности и 
нормальную работу экономики.

Вилкул подчеркнул:

– Для поддержки промыш-
ленности мы требуем принять 
наш пакет законов по «Новой 
Индустриализации» и предло-
жения в бюджет, касающиеся 
инвестиций и инноваций. В бюд-
жете-2018 власть запланировала 
всего 50 млн грн на инновации. 
Для сравнения – это расходы 
всего за один день на СБУ и ген-
прокуратуру.

Оппозиционер отметил, что 
необходимо воспользоваться 
опытом ставших успешными 
восточноевропейских стран, в 
том числе Польши.

– Необходимо выделить день-
га на продвижение и стимулиро-
вание экспорта – +4 млрд. Нельзя 
повторить ситуацию этого года, 
когда якобы на поддержку сель-
ского хозяйства выделили 4 млрд 
грн, а на самом деле забрали 
20 млрд через отмену льгот по 
НДС и отдали большую часть 
выделенных из бюджета денег 

олигархическим крупным сель-
хозхолдингам. Мы требуем, что-
бы в этом году именно фермеры 
получили реальную поддержку. 
Также необходимо увеличить 
поддержку инноваций, науку, 
финансирование образования, 
повышение социальных пенсий 

и на то, чтобы вернуть старую 
академическую пенсионную си-
стему, но реально повысить пен-
сии, а не дать мизерную подачку, 
которую «съест» инфляция.

Также Вилкул призвал опти-
мизировать расходы на чиновни-
ков и силовиков.

Читачі газети «20 хвилин» можуть задати 
свої питання Міністру юстиції Павлу 
Петренку. Ви можете надсилати ваші 

запитання на електронну адресу:  
sidletska88@gmail.com або поштою: місто 
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,

газета «20 хвилин», 10014

вилкул: Повышение зарплат, 
пенсий и соцвыплат вместо увеличения 
финансирования на силовиков – 
наш вариант бюджета

Консультує Міністр юстиції: повернення 
коштів, викрадених з платіжних карток

�� Що робити, якщо викра-
ли картку?

Після виявлення факту втра-
ти банківської картки або появи 
підозри, що за вашим рахунком 
були проведені платежі, які ви 
не робили, негайно повідомте 
про це банк.

Як правило, це можна зро-
бити, зателефонувавши за теле-
фоном гарячої лінії банку, через 
систему онлайн обслуговування в 
мережі Інтернет або ж особисто, 
відвідавши відділення банку.

Більш конкретно способи 

сповіщення банківські установи 
прописують у договорах.

�� Зверніть увагу!
До моменту повідомлення ко-

ристувачем банку ризик збитків 
від здійснення операцій та від-
повідальність несе користувач.

А з часу повідомлення банку 
ризик збитків від здійснення опе-
рацій несе вже банк.

�� Що має зробити банк?
Банк, який випустив банків-

ську картку, отримавши пові-
домлення або заяву про втрату 
банківської картки або ж про 
платежі, яких власник картки не 
виконував, зобов'язаний:

− ідентифікувати користувача;
− зафіксувати обставини си-

туації; 
− зафіксувати дату, годину та 

хвилини його звернення.
При цьому банк зобов'язаний 

негайно зупинити здійснення 
операцій з використанням бан-
ківської картки.

Залишок коштів на рахунку 
за дорученням власника рахунку 
перераховується на інші рахунки 
або видається готівкою.

�� Який строк розгляду бан-
ком заяви або повідомлення?

Банк зобов'язаний розгля-
дати заяви або повідомлення 

користувача, які стосуються ви-
користання банківської картки 
або незавершеного переказу, іні-
ційованого з його допомогою у 
строк, установлений договором.

Однак цей термін не може пе-
ревищувати строку, передбачено-
го законом для розгляду звернень, 
скарг громадян. 

При цьому банк має надати 
постраждалому клієнту мож-
ливість одержувати інформацію 
про хід розгляду заяви чи повідо-
млення і повинен повідомляти в 
письмовій формі про результати 
розгляду.

�� Який строк повернення 
коштів на рахунок?

Банк має встановити ініціа-
тора та правомірність переказу 
коштів. Доки ця процедура не 
буде проведена, банк має право 
не повертати на рахунок неналеж-
ного платника суму попередньо 
списаного неналежного переказу. 
Водночас, слід зазначити, що всі 
ці процедури не можуть займати 
більше 90 календарних днів.

У разі  встановлення не -
на леж ног о  перек азу  ба н к 
зобов'язаний переказати на 
рахунок постраждалого клієн-
та відповідну суму грошей за 
рахунок власних коштів.

Окрім того, банк повинен 
сплатити пеню в розмірі 0,1 відсо-
тка суми переказу за кожен день, 
починаючи від дня переказу до 
дня повернення відповідної суми 
на рахунок.

�� Чи можна оскаржити рі-
шення про відмову повертати 
кошти?

У випадку відмови банку по-
вертати кошти на рахунок плат-
ника, постраждалий має право 
звернутися до суду за місцем 
розташування банку в порядку 
цивільного судочинства.

Вартість подання позовної за-
яви майнового характеру – 1 % від 
суми позову, але не менше 0,4 роз-
міру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб та не більше 5 
розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб.

�� Куди звертатися, щоб 

отримати детальну консуль-
тацію?

У найближче відділення бан-
ку, в якому ви обслуговуєтеся.

Добрий день, пане 
Міністре! Нам видали 
пенсійні картки, те-
пер всі бояться, що у 
них можуть викрасти 
картки і зняти з них 
гроші, бо в газеті писа-
ли, що таке вже було. 
Скажіть, що робити 
в таких випадках і чи 
можна повернути ви-
крадені з картки гроші?

Олексій Наумов
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В Україні офіційно 
стартувала масштабна 
пенсійна реформа. Вона 
передбачає поступовий 
перехід до накопичуваль-
ної пенсійної системи 
вже з 2019 року. А поки що 
уряд запровадив механізм 
підвищення пенсій та нові 
вимоги до стажу і піль-
гових категорій. Центр 
громадського моніторин-
гу та контролю з’ясував, 
які саме зміни чекають на 
громадян. 

Рахуємо страховий стаж
Одна з головних дискусій при роз-

робці законопроекту точилася навколо 
пенсійного віку. У підсумку урядовці 
залишили за українцями можливість 
вийти на заслужений відпочинок у 60 
років. Сьогодні для цього необхідно 
мати 15 років страхового стажу. А з 
2018 року – 25 років. Щороку вимоги до 
стажу збільшуватимуться, і в 2028 році 
ця цифра сягне 35 років. Водночас із 1 
січня 2028 року людина з 40 роками ста-
жу отримає право виходити на пенсію 
раніше 60 років. 

Важливо не плутати страховий стаж із 
трудовим. Страховий стаж покриває лише 
той період, коли людина сплачувала єди-
ний соціальний внесок (ЄСВ). Зазвичай це 
робить працедавець щомісячно після на-
рахування працівнику зарплати. З 1 січня 
2004 року інформація про відрахування 
до Пенсійного фонду автоматично збері-
гається в електронній системі персоніфі-
кованого обліку відомостей (СПОВ). Тож 
на сьогодні головне не запис у трудовій 
книжці, а «біла» зарплата та її правильне 
оподаткування. Будь-який громадянин 
України може перевірити дані про свій 
страховий стаж у відділенні Пенсійно-
го фонду (із собою слід мати паспорт та 
ідентифікаційний код). 

Опоненти реформи називають нові 
вимоги до страхового стажу прихованим 
підвищенням пенсійного віку. Адже з 
нового року людина зі стажем від 15 до 
24 років зможе претендувати на пенсію 
лише у 63 роки, а при стажі менше 15 
років – тільки в 65 років. Але в уряді змі-
ни пояснюють відновленням соціальної 
справедливості. 

«Той, хто платить внески до Пенсій-
ного фонду 15 років, і той, хто платить 
протягом 35 років, не можуть бути в 
однакових умовах, –  зазначає міністр 
соціальної політики України Андрій 
Рева. – Ми вважаємо, що якщо ми го-
воримо про справедливість у пенсій-
ному забезпеченні, то мають бути різні 
умови виходу на пенсію для людей, 
які різну кількість років брали участь 
у пенсійній програмі». 

Де взяти необхідний стаж?
Якщо людина бажає вийти на пен-

сію у 60 років, але їй не вистачає стажу, 

закон дає можливість докупити його. 
Зважаючи на розмір ЄСВ із мінімальної 
зарплати, один рік страхового стажу ко-
штуватиме 16 896 грн. Втім, ця вартість 
може стати вищою.  

«З урахуванням рівня пенсій вигідно 
купувати стаж, тільки якщо не вистачає 
кількох місяців. Наприклад, сплатити 
5 тисяч гривень за три місяця стажу, 
щоб отримати 15 тисяч гривень пенсії 
за рік», – констатує експерт громадської 
платформи «Нова Країна» Тарас Козак.

Також за умовами реформи до стра-
хового стажу зараховується:

- навчання на бюджеті у вищих нав-
чальних закладах, аспірантурі, докто-
рантурі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 
2017 року;

- військова служба до 31 грудня 2017 
року;

- відпустка для догляду за дитиною 
з 1 січня 2004 року;

- відпустка у зв'язку з вагітністю у 
період з 1 січня 2004 року до 30 червня 
2013 року;

- підприємницька діяльність у пе-
ріоди з 1 січня 1998 року до 30 червня 
2000 року (якщо є довідка про державну 
реєстрацію) і з 1 липня 2000 року до 31 
грудня 2017 року (якщо бізнесмен спла-
чував єдиний соціальний внесок).

А от українцям, які працюють за кор-
доном та прагнуть отримувати пенсію в 
Україні, влада радить потурбуватися про 
це заздалегідь і щомісячно самостійно 
сплачувати ЄСВ. 

На скільки  
зросте пенсія?

Востаннє перерахунок пенсій здій-
снювався п’ять років тому на основі по-
казників середньої зарплати аж за 2007 
рік. Тож сьогодні значна кількість людей 
отримує лише мінімальні виплати, а 
розмір пенсій для працівників однієї і 
тієї ж професії і однакового стажу іноді 
відрізняються більше ніж утричі.

«У людей, які отримували пенсію 
до 2012 року за законами, що тоді були 
прийняті, пенсія не індексувалася всі ці 
п’ять років. І вона збільшиться на цю ін-
дексацію. Якщо людина отримувала дві, 
то сьогодні приблизно буде отримувати 
більше, ніж три тисячі», – пояснює голо-
вний експерт групи Пенсійна реформа 
РПР Віталій Мельничук. 

Мінімальна пенсія зросте на 140 грн і 
складатиме 1452 грн. Виплати для біль-
шості громадян збільшяться в середньо-
му на 700 гривень. Уряд пообіцяв, що 
перерахунок виконають уже до кінця 
жовтня. Зростання торкнеться майже 9 
млн громадян. Також буде скасоване 15% 
оподаткування зарплат для пенсіонерів, 
які працюють. 

За новим законом, перерахунок, тоб-
то індексація, здійснюватиметься щоро-
ку. У 2019 та 2020 роках будуть враховані 
дані за один попередній рік. А в 2021 
році – одразу за три попередні роки. 

«Закон передбачає не лише зараз 
підвищення, бо завжди пенсіонерам 
намагалися підвищити виплати перед 
виборами. Осучаснення пенсій закладе-
но як ефективно працюючий механізм на 
постійній основі», – зазначив Президент 
Петро Порошенко. 

Спецпенсії зникають,  
дострокові – залишаються

За нових умов більше не будуть при-
значатися спеціальні пенсії. Раніше ди-
пломати, депутати, науковці, держслуж-
бовці, судді отримували значно вищі 
виплати, ніж решта населення. Реформа 
запроваджує єдині підходи до визна-
чення розміру пенсій – із врахуванням 
заробітної плати і страхового стажу, а 
не професії.

«Усі спеціальні пенсії прибираються. 
Але люди, які їх вже отримували, будуть 
отримувати й надалі – ніякого зменшен-
ня не буде. Правильно йти шляхом того, 
щоб менші пенсії підтягувати до вели-
ких. Саме цим шляхом ми і пішли», – 
зазначає заступник міністра соціальної 

політики України Микола Шамбір.
Для низки категорій залишається 

можливість дострокового виходу на пен-
сію: у 40 – 55 років. Зокрема, йдеться 
про інвалідів, матерів, які народили і 
виховали п’ятьох і більше дітей, військо-
вослужбовців, журналістів, які отримали 
поранення під час виконання службових 
обов’язків, тощо. Також мають право на 
пільгову пенсію люди, задіяні в сільсько-
му господарстві, металургійній промис-
ловості, на шкідливих виробництвах. 

На думку урядовців, ці та інші поло-
ження нового закону покладуть початок 
для подолання дефіциту Пенсійного 
фонду. Та головне – дадуть можливість 
з року в рік покращувати матеріальне 
забезпечення українських пенсіонерів. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Чи варто боятися пенсійної реформи?
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«Від лану до столу» 
або європейський досвід 
безпеки харчових продуктів 

З моменту під-
писання Угоди про 
асоціацію, протягом 
перехідного деся-
тирічного періоду, 
Україна взяла на себе 
низку зобов’язань, 
які стосуються по-
ступового створення 
зони вільної торгівлі 
з державами-членами 
Європейського Союзу. 
Уряд проводить послі-
довну політику «гар-
монізації» вітчизня-
ного законодавства в 
напрямку поглиблен-
ня співпраці нашої 
країни з європейськи-
ми інтеграційними 
об'єднаннями, що 
створює необхідні 
умови переходу до 
наступних стадій 
інтеграції, включаю-
чи членство України 
в Євросоюзі. «Гармо-
нізація» українських 
законів відбувається 
двома шляхами: пер-
ший – це приєднання 
до міжнародно-право-
вих документів, які за-
кріплюють міжнарод-
ні стандарти у певній 
галузі. Другий – ухва-
лення внутрішніх 
правових актів, поло-
ження яких відповіда-
ють нормам права ЄС.

20 вересня 2015 року набув 
чинності однин з євроінтеграцій-
них законів, ухвалених Верховною 
Радою №4179-а «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо харчових продук-
тів». Його прийняття передбачає 
запровадження в Україні нової 
моделі європейської системи без-

печності та якості харчових про-
дуктів. Основа її функціонуван-
ня – принцип «від лану до столу», 
що передбачає безпеку та якість 
всіх стадій виробництва харчових 
продуктів, а також застосування 
системи НACCP – визначення не-
безпечних чинників і контроль 
«критичних точок» виробництва 
безпечної продукції. Без відпо-
відного законодавства Україна не 
змогла б реалізувати квоти на по-
ставку своєї харчової продукції 
в рамках підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС до країн-партнерів.

Реформований  
державний контроль

Принципово новими положен-
нями в ухваленому «харчовому 
законі» є розділення сфери ви-
робництва харчових продуктів 
(вводиться поняття «оператор 
ринку») та зміна системи контр-
олю виробників. Реалізацію функ-
цій контролю та нагляду покла-
дено на єдиний контролюючий 
орган для всієї харчової продук-
ції – «Державну службу України 
з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів» 
(«Держпродспоживслужба»). З по-
явою нової державної структури 
зазнав змін і порядок здійснення 
контролю за дотриманням норм 
законодавства у сфері якості та 
безпечності харчових продуктів, 
також й перевірки господарюючих 
суб’єктів. Відтепер основною під-
ставою для ініціювання перевірок 
є аргументоване звернення або ж 
скарга від споживача. Себто, ймо-
вірність позапланової перевірки 
за умови дотримання підприєм-
ством встановлених законодавчих 
норм, у порівнянні з виробником 
неякісних продуктів, зводиться 
практично до нуля. Водночас в 
публічному доступі знаходиться 
перелік планових короткостроко-
вих та довгострокових перевірок 
виробничих об’єктів.

Детально про нову концепцію 
безпеки харчових продуктів та про 
зміни, до яких слід вже готувати-
ся житомирянам та операторам 
ринку, запитуємо в начальника 
Головного управління «Держпрод-
споживслужби» в Житомирській 
області Олександра Шпити.

– Відповідно до змінених за-
конів відповідальність за безпеку 
та характеристики якості харчових 
продуктів, дотримання гігієнічних 
вимог на всіх стадіях виробництва 

покладена виключно на операто-
рів ринку у межах їх діяльності. 
Принципово новий підхід до без-
печності харчових продуктів чітко 
закріплює відповідальність за до-
триманням вимог законодавства 
на виробників та інших суб’єктів 
господарювання, які транспорту-
ють, зберігають, пакують або реа-
лізовують продукти харчування. 
Саме для них законодавець перед-
бачив обов’язкову вимогу про за-
провадження системи управління 
безпечності харчових продуктів, 
заснованої на принципах НАССР. 
Тому «Держпродспоживслужба» 
організовує ефективну і резуль-
тативну систему контролю усіх 
перелічених вимог на всіх етапах 
виробництва та обігу харчових 
продуктів, що має забезпечити 
споживачів безпечними продук-
тами харчування.

�� Які функції, в загальній 
структурі Держпродспожив-
служби, покладені на окремо 
створене Управління з безпеки 
харчових продуктів та вете-
ринарії?

– Управління безпечності хар-
чових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управлін-
ня «Держпродспоживслужби» в 
Житомирській області реалізує 
державну політику в галузі ветери-
нарної медицини, забезпечує про-
ведення державного ветеринарно-
санітарного нагляду (контролю) 
за здоров’ям та благополуччям 
тварин, безпечністю та окреми-
ми показниками якості харчових 
продуктів, неїстівних продуктів 
тваринного походження, кормів 
та інших об’єктів санітарних за-
ходів, організовує та контролює 
здійсненням протиепізоотичних 
заходів, координує діяльність 
державних установ ветеринарної 
медицини.

�� На поличках магазинів 
ми бачимо величезний діапа-
зон цін на ту ж саму продук-
цію. Як бути, коли виробник, 
дотримавшись вимог безпеч-
ності, заощадив на її якості?

– Поняття якості містить в собі 
інтегральну сукупність властивос-
тей, здатних задовольнити за до-
помогою цього продукту необхідні 
потреби людини. Якість харчових 
продуктів повинна відповідати ви-
могам стандартів. Вона є основою 
конкурентоспроможності товару.

Якість товару забезпечує това-
ровиробник, але саме споживачі 
визнають або не визнають (прямо 

чи опосередковано) рівень якості 
товару і його відповідність ціні.

Головна умова, яку потрібно 
дотримуватись виробникові – 
щоб вони всі були безпечні, це 
аналіз ризику, це процес з трьох 
взаємопов’язаних компонентів: 
оцінки ризику, управління (ке-
рування) ризиком і повідомлення 
про ризик. Дотримання виробни-
ком параметрів безпечності.

Виходячи з цього, об’єктивна 
оцінка якості товару, її окремих 
показників, а також загального 
рівня якості за усім комплексом 
показників є вкрай необхідною.  

Міжнародна якість 
харчових продуктів

Використання системи НАССР 
дозволяє перейти від випробу-
вання кінцевого продукту до роз-
робки превентивних методів. Вона 
не гарантує безпечності харчових 
продуктів, а лише зменшує ри-
зик виникнення випадків щодо 
загрози їх безпечності. Система 
НАССР не є автономною програ-
мою, її основою є система захо-
дів контролю, що складається з 
програм-передумов, які повинні 
бути запроваджені і підтриму-
ватися належним чином. Такий 
підхід вимагає від персоналу по-
тужностей підприємств харчової 
промисловості дотримання цих 
принципів, забезпечення знань та 
практичних навичок у розроблен-
ні, впровадженні систем управлін-
ня безпечністю, їх ефективному 
функціонуванні.

Нещодавно для 60 спеціаліс-
тів «Держпродспоживслужби», 

які успішно пройшли тестування 
за результатами 1,5-річного по-
переднього навчання і показали 
найкращі результати, провели се-
мінари з поглибленого навчання 
аудиторів НАССР з подальшим 
тестуванням на отримання квалі-
фікації провідного аудитора. Зо-
крема в Житомирі 28-29 серпня 
цього року на базі ПАТ «Жито-
мирський маслозавод» проводив-
ся пілотний аудит, заснований на 
принципах НАССР, із запрошен-
ням, в рамках навчання, праців-
ників Держпродспоживслужби 
з Львівської, Хмельницької, Во-
линської областей та м. Київ. Про 
готовність підприємства Жито-
мирщини до реалізації системи 
НАССР продовжуємо спілкування 
з очільником обласного управлін-
ня «Держпродспоживслужби».

 – Вимоги щодо обов’язкового 
застосування постійно діючих 
процедур, заснованих на принци-
пах системи аналізу небезпечних 
факторів та контролю у критич-
них точках (впровадження систе-
ми НАССР чи аналогічної систе-
ми) регламентовані ст.21 Закону 

НАССР – це система 
аналізу небезпек 
і критичних точок 
контролю, прийнята 
міжнародними 
організаціями.  

 Шпита Олександр Олександрович – начальник Головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області
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України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів», – говорить 
Олексндр Шпита.

Дана норма вступила в силу 
через три роки з дня опубліку-
вання Закону – для потужнос-
тей, які провадять діяльність з 
харчовими продуктами, у складі 
яких є необроблені інгредієнти 
тваринного походження (крім 
малих потужностей). Для інших 
потужностей дана норма вступає 
в силу з вересня 2018 та вересня 
2019 року, отже всі підприємства 
мали 3-5 років перехідного пері-
оду для впровадження системи 
(НАССР чи аналогічної). Всі пе-
рероблені підприємства області 
були попереджені спеціалістами 
«Держпродспоживслужби» про 
дану норму Закону. На даний час 
впровадили систему аналізу не-
безпечних факторів та контролю у 
критичних точках 10 переробних 
підприємств області, які переро-
бляють необроблені інгредієнти 
тваринного походження.

�� Досвід сусідньої Польщі 
говорить, що після впрова-
дження НАССР в країні близь-
ко 70% харчових підприємств 
закривались. Чи існує подіб-
ний ризик для підприємств 
Житомирського регіону?

– Звичайно, значно зростає від-
повідальність суб’єктів господарю-
вання, оскільки виключно вони 
відповідальні за якість продук-
ції. Вітчизняним законодавством 
передбачена зупинка роботи по-

тужності за невиконання обов’язку 
щодо впровадження на потужнос-
тях системи НАССР, однак лише 
для фізичних осіб-підприємців. 
На юридичних осіб передбачено 
накладення штрафу в розмірі від 
30 до 75 мінімальних заробітних 
плат.

�� Чи вдасться з запрова-
дженням нових вимог закону 
унеможливити доволі часту 
практику, коли винних в пору-
шенні практично неможливо 
було знайти?

– В новій редакції закону «Про 
основні вимоги до безпечності та 
якості харчування» суб’єкти гос-
подарювання називаються «опе-
раторами ринку». До цього комп-
лексного поняття входять і власне 
виробники, і перевізники, й па-
кувальники, і ті, хто відповідає за 
зберігання товарів. Такий розподіл 
дає можливість відслідковувати 
якість продукції на всіх етапах.

Під час здійснення державного 
контролю це забезпечує застосо-
вування всебічного інтегрованого 
підходу «від лану до столу» в ме-
жах повного продовольчого ви-
робничого циклу під час встанов-
лення вимог до об’єктів та суб’єктів 
регулювання.

Окремо слід зазначити, що 
в ст. 18 закону «Про державний 
контроль за дотриманням зако-
нодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тварин-
ного походження, здоров’я та бла-
гополуччя тварин» – заходи дер-
жавного контролю здійснюються 
без попередження (повідомлення) 
оператора ринку. Дана норма всту-
пить в силу з квітня 2018 року.

�� Справедливим є твер-
дження, що «здоров’я нації 
кується у шлунках її грома-
дян». Які з груп товарів є най-
більш ризикованими в плані 
дотримання вимог безпеки і де 
контроль необхідно посилити?

– Харчування  населення кра-
їни належить до найважливіших 
чинників,що визначають здоров’я 
нації, її потенціал та перспективи 
розвитку.

Найбільш ризикованими това-
рами є продукти харчування, які 
виготовляються на підприємствах, 
що не зареєстровані та не мають 
експлуатаційного дозволу. Також, 
можуть бути небезпечними про-
дукти харчування, які реалізу-
ються в невстановлених місцях з 
недотриманням належних сані-
тарних умов та недотриманням 
температури зберігання. За даною 

групою товарів треба посилити 
контроль на агро-продовольчих 
ринках області та проводити сис-
темну роботу щодо недопущення 
стихійної торгівлі.

�� Чи впливає процес дере-
гуляції, зокрема відміна рані-
ше обов’язкової санітарно-гігі-
єнічної експертизи, на безпеку 
та якість товарів?

–Ринок товарів залежить від 
купівельної можливості покупця, 
а не від відміни процедури прове-
дення  санітарно-гігієнічної експер-
тизи. За якість продукції відпові-
дає виробник, і він сам є гарантом, 

так як і прописано в законодавстві.  
В питаннях недопущення стихій-
ної торгівлі основну допомогу по-
винен надати споживач, оскільки 
це не перевірена продукція, яка в 
першу чергу несе небезпеку.

«Ми є те, що ми їмо» – слова, 
сказані давньогрецьким вченим 
Гіппократом, не втратили своєї 
ваги й до сьогодні. Сподівати-
мемось, що прийняті зміни до 
українського законодавства впли-
нуть на стан та безпеку харчових 
продуктів, і це жодним чином не 
«відіб’ється» на гаманцях мешкан-
ців Житомира.

Простежуваність 
є основою системи 
харчової безпечності 
в країні 

Алла Гетьман

До редакції  газети 
«20 хвилин» зверну-
лась житомирянка, 
яка стала свідком 
ситуації, коли водій 
фактично порожньої 
маршрутки на зупин-
ці відмовився взяти 
двох пенсіонерок-
пільговиків.

«У неділю, 15 жовтня, я їхала 
в маршрутці №11 на Богунію. На 
зупинці по проспекту Миру на 
маршрутку чекали дві пенсіо-

нерки. Водій зупинився, а  коли 
ті хотіли зайти, сказав, що ваш 
час вже минув, потрібно платити. 
Старенькі залишились далі стояти 
на зупинці мокнути під дощем. На 
годиннику було 17.28. Я вийшла 
на своїй зупинці і швидко сфо-
тографувала номер маршрутки», 
- розповіла житомирянка Вікторія. 

Як повідомлялося раніше, 12 
жовтня  перевізники самостійно 
обмежили безкоштовний проїзд 
пільговиків у Житомирі. Своєю  
чергою, міська рада обіцяла штра-
фувати перевізників, які не пере-
возять пільговиків.

«Це рішення є неправомірним.
Співробітники управління тран-
спорту вже проводять рейд тран-
спортних засобів міста та інфор-
мують водіїв та людей про те, що 
перевізники не можуть на власний 
розсуд обмежувати проїзд пільго-

виків. Правопорушникам будуть 
впроваджені санкції, адже проїзд 
в маршрутках підняли, а переві-
зники зобов’язались перевозити 
всіх пільговиків без компенсації 
з бюджету», - пояснив заступник 
міського голови Дмитро Ткачук.

Нагадаємо, 13 жовтня виконав-
чий комітет міської ради знизив 
вартість проїзду у маршрутках та 
встановив обмеження пенсіоне-
рам. Втім, за інформацією на сайті 
міськради, дане рішення набуває 
чинності з моменту оприлюднен-
ня в друкованих засобах масової 
інформації.Про це додатково буде 
повідомленозгодом.

Тож поки люди платять за про-
їзд 5 гривень, ніяких обмежень у 
часі для пенсіонерів не має. Але 
водії продовжують дурити людей, 
користуючись їхньою недостат-
ньою інформованістю. 

Житомирські перевізники 
продовжують обманювати пільговиків

 План запровадження НАССР в Україні
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

•	А в т о в и к у п  б у д ь - я к и х 	 м а -
рок,	 в	 робочому	 стані,	 до	 2017р.	
0988605070,0678903718

•	Бурштинове намисто,	 каміння	
(янтарные	бусы,	камни)	жовте,	ви-
пущене	до	1991	р.,	бивні,	зуби	ка-
шалота,	моржа,	нагород,	ікони,	са-
мовари,	 зброю,	 техніку,	 картини,	
статуетки,	срібло,	вази,	фотоапара-
ти,	книги	до	1917	р.,	годинники.	Viber	
0953961168,0681337332

• В шВейную мастерскую "Лоскуток" 
требуется портниха и шВея. З/п сдеЛь-
ная. 0985008108еЛена

• Водії кат с.робота по україні, З/п до-
гоВірна, д/р обоВ`яЗкоВий.дЗВонити З 
09.00 до 17.00. 0981517788,0981517789

• Водій кат с на груЗоВий аВтомобіЛь 
З/п 7000-10 000грн, диспетчер-Логіст 

З/п 6000-10 000грн, сЛюсар З/п 70000- 15 
000грн. 0980481984,0677236043

• Водій, монтажники ЗВ’яЗку 0673259289

• ищем женского и мужского мастера 
В парикмахерскую красуня, оренда. 
0633970879оЛьга

•	КамАЗ-55102 (самосвал-колхоз-
ник),	1992	г.в.,	на	сельхоз.работах	
не	эксплуатировался.	(093)0458242.
(050)6146423

•	М е т а л о о б р а б а т ы в а ю щ е м у 
предприятию	 на	 работу	 требу-
ется	 инженер	 с	 опытом	 работы.	
0661666972,0674125548

•	Металообрабатывающему пред-
приятию	на	работу	требуется	инже-
нер-конструктор	с	опытом	работы.	
0661666972,067412554

•	М е т а л о о б р а б а т ы в а ю щ е м у 
предприятию	 на	 работу	 требу-
ется	 технолог	 с	 опытом	 работы.	
0661666972,0674125548

•	На производство	требуется	слесарь.	
0661666972,0674125548

• на роботу В киїВській обЛасті За-
прошуються: Вантажники на гриб-
не ВиробництВо. графік роботи: 25/7 
дніВ житЛо надається З/п 7000 грн. 
0967877394,оЛександр

• на роботу В киїВській обЛасті Запро-
шуються: ЗріЗчиці грибіВ печериць. 
графік роботи: 23/7 дніВ житЛо нада-
ється. З\п 6000. 0967877394оЛександр.

на роботу потрібний сЛюсар та аВто-
краніВник 0977912897 Леонід

ОхОрОнній кОмпанії "G4S" пОтрібні ОхО-
рОнники на вахту пО регіОнах украї-
ни. графік рОбОти: 15/15, 30/15, зміни 
пО 12 г. Офіц. прац-ня, безкОштОвне 
житлО, фОрма, харчування, кОмп. 
прОїзду. зарплата без затримОк! 09
52261010,0932261010,0972261010

• підприємстВу потрібні: скЛадаЛьники 
фоторамок, скЛадаЛьники мебЛіВ З 
дсп, ріЗаЛьники скЛа, продаВці-кон-
суЛьтанти. оф. працеВЛаштуВання. З/п 
Від 8000 грн. 0677968054

•	Пекар в	пекарню.	З/п	5500	грн.	До-
свід	роботи	бажаний.	Навчаємо.	Ро-
бота	в	Житомирі.	Тел.:	0677058841,	
0931322667

•	Покоївки (працівники	для	прибирання	
готельних	номерів)	в	м.	Київ.	Надаємо	
житло.	Харчування	та	форму	надаємо	
безкоштовно.	З/п	5600-8200	грн/мес.	
0673417292

•	Польща.Радіозавод,67-74грн/
год+житло.Швеї по	шкірі,специ	по	
меблях(Гол,Пол,Чех).	Консерв.з-д,	
67грн+житло.	Водії	к.B(Німеч).	Ліц.	
АВ№585193	0674550664

•	Постійно закуповуємо	вугілля	дерев-
не	з	твердих	та	м`яких	порід	деревини.	
0981554242

•	Постійно закуповуємо	паливні	брике-
ти	"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	
біг-бег/пакети.	0981554242

потрібен шиномонтажник. ігор іВа-
ноВич 0987244438

• праціВники В офіс. Заробітня пЛата 
Від 5000грн. 0680191605

ВОДИТЕЛЬ (СЕ)
зерновоза SCANIA

Условия: новые самосвалы, по всей 
Украине, своя рем.база, вахта (15/15 
дней), офиц. оформление, соц.гаран-
тии, «белая» стабильная зарплата 
сдельно-премиальная.

067 402 7069 (вайбер), 095 518 3335
По будням 10:00-18:00

Автослюсар

Робота в м. Житомир
Всі деталі обговорюються по телефону або при зустрічі.

Автокранівник

ТЕРМІНОВО!   ПОТРІБНІ:

097 791 28 97

від 7000
грн

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
ЗА ВЕЛИКІ ГРОШІ

АВТОМИЙНИКИАВТОМИЙНИКИ

067-260-27-92067-260-27-92

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ЩОТИЖНЕВА ВИПЛАТА ЗАРПЛАТИ
ІНОГОРОДНІМ НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

М. БОЯРКА

 потрібні: потрібні:

Сортувальники овочів

Вантажники
Сортувальники овочів

Вантажники
Офіційне працевлаштування
Гідна з/п
Деталі обговорюються

Тел.: 097-371-10-19

Строительному предприятию требуются:

Тел.: 067 441 84 91, 044 422 42 44

Кровельщики
Монолитчики (бригады)
Каменщики
Плиточники
Маляры
Гипсокартонщики
Фасадчики (мокрый фасад)
Разнорабочие



















О/р. З/п своевременная.
Работа в г. Киеве и области
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•	Предприятию на	 работу	 тре-
буется	 иженер	 по	 технике	 без-
опаснос т и 	 с 	 о пытом 	 работы .	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	 работу	 требу-
ется	 механик	 с	 опытом	 работы.	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	 работу	 требу-
ется	 сварщик	 с	 опытом	 работы.	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	 работу	 тре-
б у е т с я 	 с л е с а р ь - р е м о н т н и к .	
0661666972,0674125548

•	П р е д п р и я т и ю  н а 	 р а б о -
ту	 требуется	 слесарь-сборщик.	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуется	
токарь	с	опытом	работы,	висока	ЗП.	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуют-
ся	автомеханик	с	опытом	работы.	
0661666972,0674125548

• предприятию требуются ВодитеЛи 
груЗоВых аВто гаЗ, ЗиЛ, гаЗеЛь, а так же 
ВодитеЛи с наВыками аВтосЛесаря дЛя 
ВосстаноВ. аВтопарка с посЛедующей 
работой на ВосстаноВЛ. аВто марки 
ЗиЛ, гаЗеЛь. предприятие находится 
В житомире, район гормоЛ ЗаВод. Зп 

7000 грн 0960043229

• прибираЛьники, оператори підЛого-
миючих машин В м. киїВ. Висока ста-
біЛьна опЛата. аВанс, щоденні ВипЛати. 
Зручні Зміни. опЛата проїЗду до м. киїВ 
З регіоніВ. надаємо житЛо, спецодяг. 
0967071688,0633254512

•	Работа в	США	по	контракту:	оте-
ли,	 АЗС,	 строительство,	 семьи,	
супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	про-
живание,	страховка	оплачиваются	ра-
ботодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	Па-
сифик	Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	24.	0444254025,	
0636779150,0954192926

робота перукар на постійну роботу, 
а також на підміну. гнучкий графік. 
Високий дохід.  0682227777

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	тракто-
ри	МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплез-
биральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка	
,	доставка.	0966809590,0969302249

•	Сп.пол.-укр.агенція. Сорт./пакуван-
ня-74	грн/год+житло.	Трактористи,	водії.	
Зварюв,токарі.	Польща,	Чех,	Канада,	
Ізраїль.	0674550664

• тоВ "інтруд" Запошує на роботу За 
кордон! беЗЛіч Вакансій. гарні умо-
Ви праці. Лиц. мспу 915 Вiд 30.05.2017. 

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

В ТЦ "Метро"
требуются:

УБОРЩИЦЫ
ПАРКОВЩИКИ ТЕЛЕЖЕК

Тел.: 098 518 01 06, Алена

 График работы - 2/2,
с 7-00 до 19-00

или с 10-00 до 22-00.
З/п - договорная.

  В я з а л ь щ и ц ы
 на носочное производство
с  о б у ч е н и е м .

З/п по результатам собеседования.

Тел.: 098 22-59-000

На производство по изготовлению 
чулочно-носочных изделий требуются:

Предоставляем обучение
Тел.:

Формировщица
с опытом работы
Вязальщица

096-443-79-43

СР
О

Ч
Н

О
! СРО

Ч
Н

О
!

ИЩЕМ
БРИГАДЫ

МОНОЛИТЧИКОВ
КАМЕНЩИКОВ
ФАСАДЧИКОВ

ПРОРАБОВ
МАСТЕРОВ

МОНОЛИТЧИКОВ
КАМЕНЩИКОВ
ФАСАДЧИКОВ

ПРОРАБОВ
МАСТЕРОВ

ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
ОПЛАТА ТРУДА ДОСТОЙНАЯ

067-010-47-47
 Работа в Киеве и Одессе. Строительство ЖК

Петр Иванович

Компанія Аркапласт
запрошує на постійну роботу:

Оператора виробничої лінії (машиніст)

Сергій
м. Житомир вул. Кооперативна, 1

067-757-99-87
Детальна інформація Требуются

Водители кат. "Е"
067-412-61-36
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•	Охоронник- 7000	грн.	за	місяць.	
Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	
проживання	за	рахунок	фірми.	Довід-
ки:	м.	Умань,	вул.	Незалежності,	83.	
0678457965

• охоронники дЛя Вахти. житЛо та 
форма  надається  беЗкоштоВно. 
0950013158,0964328765

ОхОрОнці (чОлОвіки та жінки) на під-
приємствО прат рОсава. вахта в м. 
біла церква. г/р- 15/15, 30/15. з/п від 
6300 грн/місяць. житлО та спецО-
дяг надаємО. прОїзд кОмпенсуємО. 
0679110959, 0503586564 вОлОдимир 
вОлОдимирОвич, 0502396115наталья-
віктОрівна

•	Охоронці потрібні	київській	фірмі,	чол/
жін.Вахта	15/15,	21/7,	соцпакет,	з/п	сво-
єчасна,	б/о	проживання.	0676073773

•	Польща, Чехія,	 Німеччина,	 Го-
ландія-	 90	 днів	 по	 безвіз. 	 Візи	
180/360.	Веземо	до	місця	роботи.	
Страхування.	Повне	супроводжен-
ня.	Ліц.	МСПУ-АВ585201-31.07.12.	
0954725280,0688318110VIBER

2. НеРухомість 
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• продам  2-х  ком.кВ.,  4/5  этажей, 
47м/28м/7м,  житомирская  обЛ. , 
г.бердичеВ. цена 529 101 грн. 0931169143

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• продам  3-х  ком.кВ.,  3/3  этажей, 
59,3м/36,8м/7,4м, житомирская обЛ., 
г. коростень, уЛ.кироВа. цена 454 545 
грн. 0673227644

• продам  3-х  ком.кВ.,  9/9  этажей, 
68м/45м/10м,  г .житомир,  центр, 
уЛ.иВана кочерги. цена 1 061 170 грн. 
0632026560

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 

• продам  4-х  ком.кВ.,  2/9  этажей, 
72м/44м/8м,  житомирская  обЛ. , 
г.бердичеВ, уЛ.ЛупоВа. цена 846 561 грн. 
0931169143

2.7. Продам будинки в місті 

• продам 2-х этажный дом, г.житомир, 
р-н маЛеВанка, уЛ.чкаЛоВа. цена 2 129 
380 грн. 0677097839

2.11. Продам Ділянки в місті 

• сдам В аренду ЗемеЛьный участок 2 

га, черноЗем, окраина житомира (р-н 
химВоЛокно). 0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

прОдам свій будинОк 97 кв.м. в цен-
трі м. лОзОва харківськОї Області. 
газ, вОда, каналізація центральні, 
ділянка 4 сОтки приватизОвана. пО-
руч парк з фОнтанОм, гарне місце. 
0955927693

2.14. Продам Комерційна 

продається тимчасоВа архітектур-
на фірма - перехрестя котоВського/
шеЛушкоВа (м.грушеВського/княЗіВ 
остроЗьких). Вся інформація За теЛ.: 
0635075836

2.16. Здам в оренду 

• Здам або обміняю на кВартиру В 
місті, або продам будинок В с.ЛеВкіВ. 
поруч центр, Ліс, річка.42 сот. ЗемЛі. 
ціна догоВірна. 0673911769

• Здам В оренду або обміняю на кВар-
тиру В місті, або продам будинок В 
с.кЛітчин. Літня кухня, баня, 33 сот. 
ЗемЛі. Всі умоВи прожиВання. ціна до-
гоВірна. 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

• Здаю  подобоВо  1-кім.кВ.  гаряча 
Вода, кабеЛьне тб. р-н аВтоВокЗаЛу. 
0977228822,0665711000

• подобоВо  2-х  кім.  кВ.  ViP-кЛасу, 
є В р о р е м о н т ,   В   ц е н т р і   м і с та , 
250грн/доба. Виписую документи. 
0665711000,0977228822

3. авто 
3.1. мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Запчастини до	міні-тракторів	ки-
тайського	в-ва:	"Фотон",	"Донг	Фенг",	
"Сінтай",	 "Джинма",	 ДТЗ,	 "Булат"	
та	 ін.	 (050)1811180,	 (097)1811011,	
(093)0881880,	www.agrozone.com.ua

3.2. автомобілі. Продам 

• миниВэн Seat toledo, 2008 г.В., гоЛу-
бой, 1.6 Л, 227 тыс.км, г.киеВ. цена 198 
999 грн. торг 0664631431

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!

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

1. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 08.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №242900 (уцінено лот № 235813);

2. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 08.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №242897 (уцінено лот № 235824);

3. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7.Дата торгів: 08.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №242903 (уцінено лот № 235756);

4. Житл. буд. заг. пл. 83,3 кв.м., та земельна ділянка пл. 0,2500 га, кадастровий 
№1824783700:03:002:0023, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. 
Лисівка, вул. Вінницька, 47.Дата торгів: 09.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №243036;

5. Нежиле приміщення магазину, заг.пл. 101.7 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28.Дата торгів: 13.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №243483;

6. Квартира заг. пл. 66.3 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Кірова, 8, кв.1.Дата торгів: 13.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №243491;

7. 1-поверхова будівля механічної майстерні заг. пл. 1114,2 кв.м., за адре-
сою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40 а.Дата торгів: 
13.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №243552;

8. Житл. будинок літ. А, пл.93.7 кв.м., сарай літ. Б, сарай літ. В, гараж літ. Г, 
погріб літ. Пг., вбиральня літ. У,за адресою: Житомирська обл., Брусилівський 
р-н, смт. Брусилів, вул. Коростишівська, буд. № 3.Дата торгів: 13.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №243520.

+380960104049.

• требуется  строитеЛьная  брига-
да  дЛя  ВнутриотдеЛочных  работ 
проиЗВодстВенных помещений (об-
ЛицоВка, штукатурка, пЛитка, кафеЛь 
и т.п.) г.житомир 0960043229

требуются Охранники, для рабОты 
вахтОвым 15/15 метОдОм рабОты. Офи-
циальнОе ОфОрмление, питание, прО-
живания на Объекте. зп От ?4000 грн. 
0445013021,0675514380,0674045368вла-
димир

• требуются рабочие на пиЛораму с. 
ЛеВкоВ (6км от житомира). 0673911769

•	Формувальник тіста		в	пекарню.	З/п	
4500	грн.	Досвід	роботи	бажаний.	Г/р	
2/2.		Навчаємо.	Робота	в	Житомирі.	
Тел.:	0677058841,	0931322667

1.2. Шукаю 

•	А д м и н и с т р а т о р - у б о р щ и ц а 
в	 мини-общежитие	 г.Киев,	 без	
в/п,знание	ПК,	уборка,	контроль	и	
учет.	З/п	от	5000грн\мес,	от	1200грн/
нед+проживание+бонусы.Yourhostel.
kiev.ua	0664067409,0637940200

атп (вахта пО україні): кранівники 
(дек), автОкранівники (краз/камаз), 
слюсарі пО кранах, вОдії наванта-
жувача (телескОп) і IVECO (дОвгОмір, 
кат.е), машиністи катка (LutOnG) і екс-
каватОра (CAt, JCB). зп 7500-12000грн./
вахта (15-20дн)+житлО. 0672182601

•	В місто	Київ	терміново	потрібні	бу-
дівельники	різних	спеціальностей,	
охоронці,різноробочі.Вахта+проживання	
забезпечуєм.	:0671888494

•	Домогосподарку на	постійну	роботу	в	
сім`ю.	Обов`язки:	прибирання	будинку;	
мінімальне	приготування	їжі	(інколи	по	
потребі);	прання;	прасування.	Надаємо	
окреме	житло	та	забезпечуємо	усім	
необхідним.	380978973641

• менеджери В офіс. З/п Від 5000грн. 
0674120150

на деревООбрОбне підприємствО в 
цех пОтрібні працівники: майстер 
зміни, слюсар наладчик, вОдій (гру-
зОвОгО автО), пилОрамщик, карщик, 
тОрцОвщик, різнОрОбОчі. Офіційне 
працевлаштування, навчання, пО-
вернення кОштів за прОїзд. з/п від 
5500-9000грн. 0989741551
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ьНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36
Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36
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3.3. автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок	в	ро-
бочому	стані,	можна	нерозмитнений.	
0687801123

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 автОмОби-
лей. 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 за-
рубіжнОгО вирОбництва. мОжливО 
після дтп. швидкО та дОрОгО. 067745
9877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м,	
трактор	7710,	180к.с,	1999р.,	плуги	
оборотні,	3-,	4-,	5-корпусні,	жатки	ку-
курудзяні	4-,	6-,	8-рядні,	фреза	-	3м;	
обприскувачі	навісні	18-16м,	комбай-
ни	картоплесаджальні	"Хасія",	4-рядні	
0973850784,	0935000626

кОмбайни картОплезбиральні 
"анна", прес-підбирачі різних ма-
рОк, трактОри т-25, т-82, плуги ОбО-
рОтні, інша с/г техніка, пОльща. 
097)4742211,(097)4742272.

• прес-підбирачі, комбайни ЗерноЗби-
раЛьні, бурякоЗбираЛьні, картопЛеЗ-
бираЛьні та ін., можЛиВа достаВка, 
часткоВе кредитуВання.(050)9242613; 
www.ruStexno.com.ua, ruStexno@mail.
ru 0505158585, 0679040066

•	Саджалки, сівалки,	 плуги,	 грун-
тофрези,	борони,	мінітрактори,	мо-
тоблоки.	Запчастини.	Зернодробар-
ки,	траворізки.	Доставка	по	Україні.	
(095)0465090,(096)0465090Сайт:agro
kram.c

3.7. автозапчастини. Продам 

• агроЗапчастини до ЗерноЗбираЛь-
них комбайніВ, обприскуВачіВ, косарок, 
прес-підбирачіВ, картопЛеЗбираЛьних 
комбайніВ, картопЛесаджаЛок, копа-

чок, шини, камери. www.agrokom.in.ua. 
(063)9628236, 0676713553,0992012978

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

4. буДматеРіали 
4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	
Доставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

• продам песок, бут, щебень, отсеВ, дро-
Ва, ЗемЛю, гЛину, перегной, подшиВка. 
достаВка стройматериаЛоВ, ВыВоЗ му-
сора. 0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• строитеЛьстВо дереВянных домоВ, 
беседки, садоВая мебеЛь. Всё дЛя 
обработки  дереВа.  офис-магаЗин 
"дереВянный дВор", уЛ. космонаВтоВ, 11 
www.domoy.in.ua 0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

• Ленточные пиЛы – продажа ноВых, 
ремонт старых (сВарка, Заточка, раЗ-
Водка). гарантия качестВа. уЛ. бараноВа, 
60. 0962461677

4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• продается доска поЛа сухая стро-
ганая В шпунт, бЛокхаус, фаЛьш-брус, 
Вагонка; доска обреЗная, не обреЗная 
строитеЛьная; стропиЛа; баЛки, шта-
хетник, монтажная рейка и дроВяные 
отходы с пиЛорамы. достаВка на дом. 
0673911769

4.25. буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

пп фОнтан: буріння, ремОнт, там-
пОнаж свердлОвин на вОду, мОн-
таж насОснОгО Обладнання. 
0677855628,0677723483

6. ПослуГи 
6.13. Ремонт техніки 

ремОнт хОлОдильників,  замі-
на кОмплектуючих, заправка. 
якість, гарантія. виїзд пО Області. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• антени супутникоВі. біЛьше 100 ка-
наЛіВ. підкЛючення по житомиру та 
обЛасті. гарантія, обсЛугоВуВання, 
прошиВка  та  ремонт.  м.житомир, 
ВуЛ.Вітрука  17б.  сц  поЛісся  net. 
0963607722,0933129393,449131

• купЛю натураЛьні янтарні буси Від 
500 до 1500 грн. За 1 грам, кораЛоВі 
буси. а також староВинні ікони, кар-
тини до 1990 р., книги до 1917 р. та інші 
предмети староВини, дЛя ВЛасної ко-
Лекції. 0503466068

куплю хОлОдильне та технОлОгічне 
Обладнання. 0966552655,0672658658

пОверну успіх і удачу в житті, дОпО-
мОга на відстані у прОблемах сім`ї, 
бізнесу, кар`єри, кОхання, самОтнОс-
ті. 0683706105,0732232983

•	Повний комплект	обладнання	міні-
заводу	для	вир-ва	шлакоблоку:	прес	
шлакоблочний,	прес	полублоків,	трансп.
обладнання,т.п.	0675669709

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

прОфесійний підхід дО будь-яких 
життєвих ситуацій, дОпОмОга, кОн-
сультації в питаннях і прОблемах: 
сім`ї, дітей, шлюбу, кОхання, самО-
тнОсті, бізнесу. великий дОсвід рО-
бОти на відстані 0673038478

8. РіЗНе 

8.6. Продукти харчування. Куплю 

• купЛю сою, соняшникоВе насіння, 
гречку та ін. ЗерноВі Від насеЛення. 
0679826838

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Куплю відходи	соняшника	та	льону	
(прілий,	битий,	вологий),	фузу-осад	олії.	
Продам	макуху	соняшника,	піллети	па-
ливні.	(050)3233274,Андрій

•	Продам саджанці	морозостіких,	само-
запильних	ківі,	інжиру,	хурми.	Саджанці	
черенковані,	вирощені	в	контейнерах.	
0997982988

8.11. Промислове обладнання. 
Продам 

продается торгоВое оборудоВание 
с отдеЛа парфюмерии и подаркоВ 
0674100106

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

купуємО відхОди плівки пОлієти-
ленОвОї, пластмаси та макулатуру. 
0505580047,447919

• купуємо хоЛодиЛьники, праЛьні ма-
шини, пЛити, теЛеВіЗори, компютери, 
монітори та іншу побутоВу та компю-
терну техніку. стару або не працюючу. 
самоВиВіЗ. 0634792504,0677035457,449131

8.17. Контакти. Повiдомлення, 
прохання 

житомир. срочно. В р-не Восточная - 
киеВская сбежаЛа с кВартиры Лиса, 
приВита,  не  агрессиВная, на  шее 
красный ошейник, откЛикается на 
имя эЛис, пугЛиВая. Лиса не иЗ Леса, 
В городе погибнет. просьба Всем 
кто будет Видеть сВяЗаться по теЛ. 
0980068026

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втраченО залікОву книжку житО-
мирськОгО націОнальнОгО агрОекО-
лОгічнОгО університету, факультет 
лісОвОгО гОспОдарства на ім`я кула-
кОвськОгО андрія юрійОвича, вважа-
ти недійснОю вважати недійснОю

8.21. Знайомства. вiн пише 

чОлОвік, хОрват, 44р., 192см, 85кг, рОз-
лучений, забезпечений житлОм, без 
шкідливих звичОк, шукаю жінку, 35-
40р., без надмірнОї ваги, здОрОву, 
мОжливО рОзлучену, але Одружених 
прОхання не турбувати +385915274888 
(WhAtSApp)

8.23. інше. Продам 

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

•	Котли твердопаливні	 тривалого	
горіння	 (виробничі,	 побутові).	 Те-
пловентилятори	на	дровах.	Буфер-
ні	 ємкості.	 Виробництво,	 реаліза-
ція.	Монтаж	опалювальних	систем.	
0666008784,0680450764
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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,

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.

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.

• продам цибуЛини сортоВих тюЛь-
паніВ. суміш 16 сортіВ. Від 1грн. 50коп 
до 3грн.50коп. пересиЛка ЛюбитеЛям. 
0636922249,0959482821

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

8.24. інше. Куплю 

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

•	Куплю холодильники;	морозиль-

ники;	газові	колонки,	котли,	плити;	

пральні	машини;	телевізори;	ра-

дянські	комп`ютери,	радіодеталі.	

461046,0967979775

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	

чоботи	хромові,	бурки,	нагоро-

ди,	 значки,	 янтар,	 зуби	 каша-

лоту,	бівень,	 сервізи,	 картини.	

0683345254
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

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

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

●● Існує кілька версій поход- 
ження назви. Основною вва-
жається теорія про іранське 
коріння, де «Дніпро» означає 
«глибоку річку».

●● Вже в IV-III тисячолітті до 
нашої ери тут жили слов’янські 
племена радимичів, кривичів, 
дреговичів. Пізніше цією річкою 
проліг відомий торговий шлях 
«З варяг у греки», що пов’язував 
Балтійське і Чорне море. 

●● Одним з найцікавіших 
рукотворних місць річки є Дні-
прогес. Це гідроелектростанція, 
розташована в Запоріжжі. 

●● Не мож на не  зга дати 
про острів Хортиця, який є 

найбільшим на Дніпрі.  Це 
місце є відомим переважно 
завдяки тому, що в XVI-XVIII 
сторіччях тут розташовувала-
ся Запорозька Січ.

●● Велика частина дніпров-
ських порогів розташована між 
Дніпропетровськом і Запоріж-
жям, раніше вони часто става-
ли причиною аварій водного 
транспорту. Саме тому аж до 
побудови ГЕС судноплавство на 
цьому відрізку було обмеженим.

●● Також в районі порогів де-
які аквалангісти досі шукають 
скарби, що, ймовірно, затонули 
тут разом з суднами. 

●● Професійні дайвери сьо-

годні продовжують вивчати дно 
Дніпра біля старовинних міст, 
розраховуючи виявити історич-
но цінні артефакти, і зовсім 
недарма. Багато знахідок про-
сто вражають: унікальна зброя 
і посуд, залишки стародавніх 
тварин тощо. 

●● Побачити річку Дніпро 
ви можете з території трьох 
різних країн (але, звичайно, 
щоб насолодитися всією пиш-
нотою її просторів, краще їхати 
в Україну). Найбільш популярні 
і красиві міста на Дніпрі: Київ, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, 
Черкаси, Херсон.

Р

гороскоп на тиждень 18 - 24 жовтня

ОВЕН
Не «роздувайте» кон-

фліктні ситуації. При-
святіть весь вільний час 

рідним і близьким й не звер-
тайте уваги на погоду за вікном.

ТЕЛЕЦЬ
Серйозні робочі пи-

тання не варто вирішу-
вати в понеділок і вівторок, не-
вдалі дні для переговорів. 

БЛИЗНЮКИ
Дру га  полови на 

тижня принесе багато 
позитивних емоцій, і 

життя знову заграє яскрави-
ми фарбами. Якщо ви давно 
планували завести любовні 
стосунки – зараз саме час.

РАК
На початку робочого 

тижня краще не «випро-
бовувати на міцність» 

нерви начальника, не спізнюва-
тися і тим більше не приходити 
в нетверезому стані після вчо-
рашнього.

ЛЕВ
Постарайтеся не 

приймати на цьому 
тижні жодних стратегічно важ-
ливих рішень і тим більше ні з 
ким не сваритися. 

ДІВА
Рівень доходів зрос-

те вже до середини 
тижня, можете сміливо 

витрачати гроші на речі, про які 
так давно мріяли. 

ТЕРЕЗИ
Будьте готові  до 

того, що в жовтні у вас 
закінчаться гроші, і 

ніхто з друзів та знайомих не 
готовий допомогти впоратися 
з труднощами.

СКОРПІОН
Постарайтеся біль-

ше часу відпочивати, 
друга половина тиж-

ня – ідеальний час для ліку-
вально-профілактичних про-
цедур і масажу.

СТРІЛЕЦЬ
Несприятливий 

період д ля нових 
романів і  подорожей за 
кордон. 

КОЗЕРІГ
Саме час вкладати 

всі свої заощаджен-
ня в бізнес, про який ви так 
давно мріяли.

ВОДОЛІЙ
Н а  р о б о т і  в а м 

доведеться «примі-
ряти» на себе образ 

рефері, допомогти колегам 
знайти спільну мову. 

РИБИ
П о с т а р а й т е с я 

утриматися від по-
їздок в першій по-

ловині тижня, навіть якщо 
начальник відправляє вас по 
роботі. Ймовірність стати 
жертвою аварійної ситуації 
висока.

цікаві факти про дніпро

18
жовтня
середа

19
жовтня
четвер

20
жовтня

п’ятниця

21
жовтня
субота

22
жовтня
неділя

23
жовтня

понеділок

24
жовтня

вівторок

+ 10°
+ 20°

+ 10°
+ 20°

+ 10°
+ 18°

+ 10°
+ 16°

+ 1°
+ 9°

+ 7°
+ 9°

+ 4°
+ 7°

745 741 742 741 748 746 755
ТИСК, мм ТИСК, мм ТИСК, мм ТИСК, мм ТИСК, мм ТИСК, мм ТИСК, мм



Сторожова застава
Жанр: пригоди, фентезі
В українських Карпатах трапилася ано-

малія, якої раніше не було за всю історію 
людства. Сонячне затемнення вплинуло 
на те, що відкрився міжчасовий портал, 
який переніс хлопчика Віктора в середньо-
вічну Київську Русь, в 1120 рік. Там школяр 
знаходить славних легендарних богатирів, 
про реальне існування яких ніхто не був 
упевнений. Вони повинні боротися проти 
армії половців. Для цього вони використо-
вують не тільки всю доступну для того часу 
зброю, а й чорну магію і таємничі предме-
ти. І їм потрібен Віктор...

Баррі Сіл: 
король контрабанди

Жанр: комедія, кримінал
Сюжет заснований на реальних подіях. 

Прототип головного героя, справжній Бар-
рі Сіл, вже в 16 років отримав сертифікат 
льотчика і працював у цивільній авіації.

Він був наймолодшим пілотом Боїнга 
747 в США, а вже через кілька років став 
одним з найбагатших людей в Америці. 
Його стиль життя був настільки ж екс-
тремальним, як і його бізнес. Закриті при-
йоми, розкішні блондинки, круті тачки  
і ризикові операції. Він мав талант роби- 
ти гроші з повітря. 

Леді макбет
Жанр: драма, мелодрама
Англія Вікторіанської епохи, 1865 рік. 

Кетрін живе в невеликому селі. Її життя не 
можна назвати дуже цікавим, але і поганого 
нічого не відбувається... До того часу, поки 
її не видають заміж за чоловіка, який їй в 
батьки годиться. У новій родині дівчина зі-
штовхуються з повним неприйняттям, її ніх-
то не вважає за рівну, навіть для чоловіка 
вона просто меблі. Кетрін повинна постійно 
сидіти в чотирьох стінах, зрідка гуляючи. І 
вона точно занадто довго була під замком. 
Дівчина зустрічає молодого працівника і 
готова віддати йому всю себе... 

Той, хто біжить 
по лезу 2049

Жанр: трилер, фантастика
Лос-Анджелес майбутнього. Молодий 

блейд-раннер офіцер К повинен підтри-
мувати порядок, зберігати тонку грань між 
людьми і реплікантами. Будь-яка велика 
держава створена завдяки праці нижчого 
класу, цю функцію і повинні виконувати 
репліканти. Але офіцер К зачепився за 
щось незрозуміле, він хоче розслідувати 
один неймовірно небезпечний секрет. 
Його пошуки істини можуть привести все, 
що зараз називається суспільством, в 
абсолютний хаос.

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

«Смішні гроші»
20 жовтня

Початок о 19.00

«Божі тварі»
21 жовтня

Початок о 12.00

«Серце Океану»
21 жовтня

Початок об 11.00 та 13.00

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


