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Нова поліція – старі методи

«Бурштинова справа»: суд 
«легалізував» докази, вилучені 
у нардепа розенблата в аеропорту

У цьому опалювальному сезоні житомиря-
ни продовжать отримувати субсидії. Однак 
через підвищення пенсій і зарплат кількість 
отримувачів субсидій зменшиться втричі,  
а правила нарахування – зміняться. с. 16

Хто залишиться 
БЕЗ СУБСИДІЇ
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У четвер, 26 жовтня 2017 року о 18:30 в актовій 
залі Обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича відбудеться 39-е засідання 
«Клубу експертів Житомирщини».

Тема телевізійного ефіру: «17 жовтня 2017 
року: фальстарт чергового Майдану чи розминка 

перед виборами?».
У ході ефіру спікери та учасники програ-

ми обговорять причини, що зумовили події 17 
жовтня 2017 року в урядовому кварталі столи-
ці України, а також визначать їх можливі на-
слідки та значення для подальшого розвитку 

суспільно-політичної ситуації в Україні та на 
Житомирщині зокрема.

 
Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «17 жовтня 2017 року: фальстарт 
чергового Майдану чи розминка перед виборами?»

Алла Гетьман

Поліцейські, які 
склали присягу на 
Старому бульварі, 
працюватимуть в ра-
йонах Житомирської 
області. 

Біля приміщення Головного 
управління Національної по-
ліції в Житомирській області 
19 жовтня склали присягу по-
ліцейські секторів реагування 
патрульної поліції територіаль-
них підрозділів ГУНП і полі-
цейські ізолятора тимчасового 
тримання. 

Правоохоронці пройшли кон-
курсний відбір та успішно завер-
шили фахове навчання. Привітав 
молодих поліцейських начальник 
Головного управління Нацполіції 

Житомирщини В’ячеслав Пече-
ненко. «Ви – ті, хто пройшов усі 
етапи відбору, кількамісячне на-
вчання та уже завтра приступить 
до виконання своїх службових 
обов’язків. Для нас важливо, що 
ви нестимете службу у селах і міс-
течках області і там забезпечува-

тимете безпеку мешканців і пра-
вопорядок», – зазначив В’ячеслав 
Печененко.

Загалом склали присягу 40 
осіб, з них – 13 дівчат. Присту-
плять до виконання своїх служ-
бових обов’язків молоді поліцей-
ські з 20 жовтня.

Ольга Сідлецька

У Житомирі роз-
почалися підготовчі 
роботи для облашту-
вання пішохідної 
доріжки до річки 
Кам’янки. 

Пішохідну доріжку завдовжки 
близько 500 м прокладуть від Бо-
гунського мосту схилом до річки. 

Влітку працівники комуналь-
ного підприємства «Експлуатація 
штучних споруд» очистили річ-
ку від сміття, повалених дерев та 
мулу. Наразі ведуться підготовчі 
роботи для облаштування до-
ріжки, паралельно здійснюється 

очищення дерев. 
Роботи проводяться в рамках 

реалізації проектних пропози-
цій бюджету участі «Чиста річка 
Кам’янка та благоустрій пляжної 

території» та «Будівництво доріж-
ки з твердим покриттям ФЕМ 
вздовж річки Кам’янки». Повністю 
закінчити проекти планують до 
кінця 2017 року. 

Алла Гетьман

Міський голова 
Сергій Сухомлин 
своїм розпоряджен-
ням збільшив оклади 
керівникам кому-
нальних підприємств 
Житомира. 

Відповідно до останнього 
розпорядження міського голо-

ви від 19 жовтня 2017 року, зріс 
оклад керівника КП «Житомир-
ське трамвайно-тролейбусне 
управління» міської ради. Те-
пер він становитиме 19 тис. грн. 
Такий же оклад, який наразі є 
лідируючим за розміром, отри-
муватимуть керівники «Жито-
мирводоканалу» та «Житомир-
теплокомуненерго». Наступну 
«сходинку» займають директори 
КП «Управління автомобільних 
шляхів», КАТП-0628, «Зеленбуд» 
та «Міськсвітло». Їх оклад ста-
новитиме 15 тис. грн. Оклади 
керівників ВЖРЕПів сягатимуть 
8,9 тис. грн.

Алла Гетьман

Виконком вирішив, 
на що підуть кошти з 
держсубвенції.

Члени виконкому міськра-
ди 18 жовтня розподілили 
20 млн грн держсубвенції. З 
цієї суми Житомир отримав 
5 млн грн на оплату праці ме-
дичним працівникам.

За словами директора Де-
партаменту бюджету та фінан-
сів міськради Сергія Гаращука, 
ця сума покриє зарплату меди-
кам лише за жовтень. «Відбувся 
розподіл субвенції, яка надій-
шла в область, Житомир отри-

мав 5 мільйонів гривень. Це дає 
змогу в цьому місяці виплатити 
зарплату. Разом з тим, залиша-
ється недостатність коштів до 
кінця року – 44 млн грн», – за-
значив Сергій Гаращук.

Решту – 15 млн грн розпо-
ділили наступним чином. На 
придбання медичного облад-
нання для закладів охорони 
здоров’я виділили 4 млн грн, 
роботи з реконструкції під-
земного переходу на проспекті 
Миру обійдуться в 1 млн грн. 
Міська лікарня №1 на свої по-
треби отримає 5 млн грн. Та-
кож міська рада за 2,4 млн грн 
придбає сміттєвоз для КП «Ав-
тотранспортне підприємство 
0628». Придбання автобусу для 
КП «Футбольний клуб «Поліс-
ся» стане у 2,6 млн грн.

У Житомирі 40 правоохоронців 
урочисто склали присягу

На Богунії вже почали облаштовувати 
пішохідну доріжку вздовж Кам’янки

Керівникам 
комунальних 
підприємств Житомира 
збільшили зарплатню

Житомирський 
виконком розподілив 
20 млн грн державної 
субвенції
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Тематический декор, Show�Girls INDIGO,

MC Mark и незабываемая атмосфера!

ВХОД — 60 ГРН
В тематических костюмах до 23:00 — бесплатно!

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/INDIGONC I WWW.INSTAGRAM.COM/INDIGO_ZT
WWW.INDIGOCLUB.INFO I WWW.VK.COM/INDIGONC

halloweenParty
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на сайті міграційної служби 
запроваджено онлайн-оплату 
адміністративних послуг

Скасування депу-
татської недотор-
канності вже багато 
років зринає в укра-
їнській політиці. 

Про необхідність зняття не-
доторканності говорив ще дру-
гий президент Леонід Кучма у 
1999 році. І з відповідним гаслом 
ішла на парламентські вибори 
партія третього президента 
Віктора Ющенка у 2007 році. 
Однак далі обіцянок питання 
зазвичай не просувалося, і де-
путатський імунітет неоднора-
зово ставав «захисним щитом» 
для нечистих на руку політи-
ків. Справа зрушила з «мертвої 
точки» лише після Революції 
гідності. Першим кроком до 
руйнування системи недотор-
канних стала судова реформа, 
яка обмежила імунітет суддів. 
На черзі – зняття недоторкан-
ності з народних обранців. 19 
жовтня Верховна Рада включила 
до порядку денного сесії і на-
правила до Конституційного 
суду два законопроекти щодо 
скасування депутатської недо-
торканності. Перший був внесе-

ний групою народних депутатів, 
другий – Президентом Петром 
Порошенком. Що ж передбачає 
депутатська недоторканність та 
що зміниться з її скасуванням?

Навіщо депутатам 
недоторканність?

Депутатська недоторканність 
передбачає юридичну захище-
ність депутата від кримінального 
переслідування. Вона містить дві 
складові: по-перше, член парла-
менту не несе правової відпові-
дальності за свою політичну ді-
яльність, зокрема, за результати 
голосування, по-друге, депутат 
не може бути притягнений до 
відповідальності за злочини без 
згоди парламенту.

У різних країнах світу де-
путатська недоторканність має 
різні вияви. У деяких із них вона 
повна, а в деяких – часткова. На-
приклад, в США та Норвегії де-
путати захищені від арешту і 
кримінального переслідування 
лише на час парламентської сесії, 
а в Нідерландах депутатський 
імунітет взагалі відсутній. В 
Україні ж депутати мають майже 
абсолютну недоторканність, яка 
стосується як професійної діяль-

ності, так і особистих інтересів. 
Стаття 80 Конституції Укра-

їни гарантує депутатам недо-
торканність і проголошує, що 
народні обранці не несуть юри-
дичної відповідальності за голо-
сування або висловлювання у 
парламенті, за винятком образи 
чи наклепу. Окрім того, згідно 
із Конституцією, Верховна Рада 
повинна давати згоду на арешт 
депутата. Більше того, право-
охоронці не можуть розпочати 
розслідування щодо злочинів, 
скоєних народними депутатами, 
без попереднього погодження з 
парламентом. 

Неодноразово траплялося, 
що правоохоронці безпорадно 
розводили руками, коли черго-
вий депутат, опинившись під 
підозрою, користувався своїм 
статусом та безперешкодно зали-
шав країну. У 2015 році без згоди 
парламенту правоохоронці не 
могли затримати екс-«регіонала» 
Сергія Клюєва, якого звинува-
чували у «відмиванні» грошей і 
зловживанні владою, і він встиг 
втекти через окуповані території 
Донецької і Луганської областей. 
Подібна історія сталася зі скан-
дальним нардепом від «Волі на-
роду» Олександром Онищенком, 
якого підозрюють в організації 
схеми з розкрадання українсько-
го газу. Щоб такі випадки не по-
вторювались, потрібно вносити 
зміни до Конституції. 

Як зміниться Конституція?
Обидва законопроекти про-

понують залишити статтю 
про те, що народні депутати 
України не несуть юридичної 
відповідальності за результати 
голосування або висловлювання 
у парламенті. При цьому реко-
мендується вилучити положення 
про гарантії депутатської недо-
торканності та неможливість 
притягнення до кримінальної 
відповідальності без згоди Ради. 

«Імунітет народних обранців 
давно перетворився на гарантію 
безкарності. Скасування депу-

татської недоторканності, як і 
створення Антикорупційного 
суду у відповідності до реко-
мендацій Венеціанської комісії 
Ради Європи, – важливі складові 
ефективної боротьби з корупці-
єю», – прокоментував законопро-
ект Петро Порошенко. 

У разі ухвалення президент-
ського закону він набуде чиннос-
ті з 1 січня 2020 року, тобто для 
наступного скликання парламен-
ту. Представник глави держави 
у Верховній Раді Ірина Луцен-
ко пояснила, що саме стільки 
часу потрібно для остаточного 
внесення змін до Конституції. 
Рішення Конституційного суду 
потребуватиме певного часу 
і, відповідно, депутати повер-
нуться до другого голосування 
орієнтовно за рік.

З представником Президента 
погоджується і один з авторів 
української Конституції Воло-
димир Стретович. Він вважає, 
що пропозиція глави держави 
скасувати депутатську недотор-
канність саме з 2020 року забез-
печить ухвалення законопроекту 
у сесійній залі необхідними 300 
голосами.

«Перші спроби скасувати 
імунітет були ще у 1994 році, і 
кожен склад Верховної Ради на-
магався ці зміни запровадити. 
Поправки вносили до сесійної 
зали, розглядали, але нічого з 
того не виходило. Депутати не 
наважувалися обмежувати свою 
власну недоторканність», –  під-
креслює Стретович.

Можливості і ризики 
«доторканного» 
парламенту

На думку експертів, знаття 
депутатської недоторканності 
є логічним продовження бу-
дівництва прозорої влади, так 
само як запровадження системи 
е-декларування для чиновників 
та обмеження імунітету суддів. 
Власне, у червні минулого року 
депутати підтримали зміни до 

Конституції у частині судоу-
строю та статусу суддів, тим са-
мим ліквідувавши суддівську не-
доторканність для восьми тисяч 
осіб. Відтепер суддю без жодних 
дозволів можуть затримувати 
на місці скоєння злочину або 
одразу після цього. Правозахис-
ники вважають, що судді, як і 
депутати, повинні стати на один 
рівень із громадянами і жити за 
правилами єдиної системи. Ска-
сування депутатського імунітету 
сприятиме забезпеченню рівно-
сті всіх громадян перед законом.

На думку політичного екс-
перта Володимира Манька, ще 
одним позитивним наслідком 
скасування недоторканності ста-
не очищення парламенту від тих, 
хто використовує службове ста-
новище задля просування своїх 
приватних інтересів та особис-
того збагачення.

«На наступних парламент-
ських виборах ми можемо очіку-
вати якісно іншу Верховну Раду, 
в якій кількість представників 
бізнесу може кардинально змен-
шитись», –  погоджується вико-
навчий директор Центру при-
кладних політичних досліджень 
«Пента» Олександр Леонов.

Водночас, за словами юрис-
та Діни Дрижакової, зняття не-
доторканності з нардепів може 
містити деякі ризики, зокрема, 
тиск на депутатів і політично мо-
тивовані справи. Однак в умовах 
«перезавантаження» української 
судової системи й оновлення суд-
дівського корпусу такий сцена-
рій стає малоймовірним.

Скасування депутатської 
недоторканності може стати 
«лакмусовим папірцем» у по-
верненні кредиту довіри до 
народних депутатів. Імунітет 
народних обранців уже давно 
дискредитував себе, і зміни до 
Конституції здатні «поставити 
крапку» у процесі руйнування 
системи недоторканних.

Матеріал Центру 
громадського моніторингу

 та контролю

Відтепер україн-
ці можуть в режимі 
онлайн оплачувати 
адмінпослуги на сайті 
міграційної служби.

Про це розповів Голова Держав-
ної міграційної служби Максим 
Соколюк 19 жовтня в одному з те-
риторіальних підрозділів Києва. 

Поки що он-лайн можна оплатити 
послуги лише у Києві, однак з лис-
топада сервіс буде доступний для 
всіх підрозділів, які підключено до 
електронної черги, таких в Україні 
вже майже 200. 

Новий сервіс допоможе також 
зробити більш прозорим процес за-
пису до черги через онлайн-сервіс – 
онлайн-оплата буде невід’ємною 
частиною сервісу онлайн-запису до 
електронної черги, отже, у подаль-

шому «ділки» не зможуть масово 
бронювати місця в електронній 
черзі та продавати їх громадянам.

Відсутність платіжної картки 
не буде перешкодою для отриман-
ня послуг чи для запису до елек-
тронної черги – більшість місць у 
черзі і надалі будуть доступними 
через термінали у підрозділах мі-
граційної служби, із можливістю 
оплати готівкою або у будь-якій 
банківській установі.

Депутати без «парасольки» імунітету
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Базовый гардероб 
твоего мужчины
По вашим просьбам, мои дорогие чи-

тательницы, эта статья посвящена образу 
вашего мужчины

Гардероб умного мужчины, как и 
женщины, состоит из базовых вещей: 
несколько футболок, несколько пар ту-
фель дерби для работы (или отдыха) и 
пиджака. Вот, собственно, самое основ-
ное. Несмотря на постепенную транс-
формацию стиля мужской одежды, всё 
так же популярна неизменная классика, 
которая никогда не теряет актуальности.

Пиджак – это один из самых ярких 
представителей классического стиля, 
который помогает достичь любой цели. 
Собирается ли он к боссу, на собеседова-
ние или на свидание (или сам является 
боссом) – в хорошо сидящем пиджаке 
он будете выглядеть превосходно, о ви-
дах и сочетаниях пиджаков поговорим 
в следующей статье.

Джинсы – в идеале темно-синего 
цвета, которые никогда не выходят из 
моды и очень универсальны. На их 
основе можно построить несчетное 
количество look’ов, потому как носить 
их можно со всем: паркой, пиджаком, 
кардиганом, футболкой, курткой-косу-
хой или курткой-бомбером, рубашкой, 
футболкой и т.д.

Рубашка – универсально, бело-
го и голубого цвета. Белые и голубые 
мужские рубашки очень многофунк-
циональны, т.к. их можно носить и с 
повседневной одеждой, и с парадно-
выходной. Купите своему избраннику 
по 2-3 рубашки каждого цвета – и пусть 
надевает их по очереди.

Мужской джемпер – с круглым 
или V-образным вырезом. Помни-
те, что джемпер с круглым вырезом 
больше подходит для неформаль-
ных выходов, тогда как джемпер с 
V-образным вырезом можно даже 
надеть под деловой мужской костюм. 
Поэтому вы должны будете проин-
формировать об этом любимого.

Кардиган – это еще один стильный 
предмет одежды, без которого мужчине 
не обойтись в холодное время года. Ну, 
то есть, обойтись без кардигана можно, 
но если мы говорим о хорошем базовом 
гардеробе и стильном внешнем виде, то 
лучше кардиган купить, чем не купить.

Футболки. Я рекомендую купить 
сразу несколько однотонных футболок 
белого, серого, синего и черного цве-
тов и надевать их со всем, чем угодно – 
кардиганом, пиджаком /блейзером 
или курткой.

Классический костюм – можно ли 
назвать мужской базовый гардероб уком-
плектованным, если в нем нет хорошего 
классического костюма – вопрос, скорее, 
риторический. Каким будет его костюм – 
двубортным, однобортным, светлым или 
темным – решать вам вместе.

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

КОЛОНКА

Микола Корзун

У Житомирі звик- 
ли до організації 
гучних заходів. 
20 жовтня 2017 року 
черговий такий захід 
проходив у рестора-
ні «Гайки», де зібра-
лися учасники Фо-
руму регіонального 
розвитку.

По суті, його організатори 
намагалися внести у середови-
ще керівників новоутворених 
громад Житомирщини висно-
вок про те, що розвиватися за 
рахунок держави, отримуючи 
солідні фінансові «підживлен-
ня» від Фонду регіонального 
розвитку (ДФРР), сподіватися 
не варто. Досить влучно із цьо-
го приводу висловився голова 
Житомирської обласної ради 
Володимир Ширма, який зазна-
чив, що можливості державних 
фінансів не безмежні і вже за 
рік-два підтримка з боку ДФРР 
буде відчутно зменшена. А це 
означає, що сподіватися грома-
дам доведеться лише на власні 
ресурси. Отже, до такого роз-
витку подій треба готуватися 
вже зараз і негайно. Звісно, слова 
голови обласної державної адмі-
ністрації Ігоря Гундича про те, 
що Житомирщина у 2017 році 
посідає високе 8-ме місце у рей-
тингу показників з - поміж усіх 
24-х регіонів держави, можуть 
радувати лише чиновників, які 
звикли посилатися на цифри та 
відсотки порівняння колишніх і 
нинішніх показників. Насправді, 
куди важливіше бачити реальні 
кроки та перспективні результа-
ти у роботі новоутворених гро-

мад, які мають покладатися не 
лише на допомогу від держави 
(надходжень із ДФРР), але, голо-
вним чином, на власні ресурси та 
доходи від них. А тому ті проек-
ти, які сьогодні готуються фахів-
цями новостворених громад для 
обґрунтування своїх нагальних 
потреб у коштах ДФРР, мають 
бути направлені не лише на «ла-
тання дірок» та облаштування 
суто чиновницьких зручностей 
(наприклад, реконструкцій при-
міщень сільрад). Куди важливі-
ше витратити державні тисячі та 
мільйони гривень на  створення 
та розвиток успішних підпри-
ємств, які згодом стануть при-
носити прибутки для громади.

І якраз у напрямі створення 
перспективних проектів (які дер-
жава поки що береться допома-
гати реалізувати реформованим 
громадам), Житомирщина по-
хвалитися нічим не може. Біль-
шість проектів, під які громади 
сьогодні просять коштів у дер-
жави, стосуються так званого 
«марафетного ремонту» дитячих 
садочків, Будинків культури чи, 
або, у кращому разі, осучаснен-
ня шкіл. У частині залучення 
інвестицій приватних компа-
ній і сприяння підприємництву, 
новоутворені громади поки що 
суттєвих здобутків не мають. 
Звісно, законодавчі прогалини, 
які відчуваються у ході розпоча-
тої реформи із децентралізації 
влади, не завжди дозволяють 
втілювати можливості реформо-
ваних громад, однак головним 
гальмом на старті розвитку но-
востворених громад є слабка 
ініціатива та професіоналізм 
чиновників «на місцях». Саме 
тому і створено у Житомирі так 
званий «Центр розвитку місце-
вого самоврядування», який і 
став організатором проведення 
Форуму Регіонального розвитку. 
У ході його проведення йшлося 
не лише про непогані показники 
Житомирщини у загальнодер-

жавному рейтингу економічного 
розвитку. Говорилося й про нову 
стратегію розвитку Житомир-
ської області на період до 2025 
року. Знову ж таки, за словами 
директора департаменту еконо-
міки Житомирської облдерж-
адміністрації Олексія Шатила, 
важлива роль у формуванні та 
розробці майбутньої стратегії 
розвитку належить саме рефор-
мованим громадам. Ігор Гундич, 
наголошуючи на необхідності 
створення нової стратегії розви-
тку Житомирщини до 2025 року, 
відверто визнав, що заходи пла-
ну розвитку області на 2015-2017 
наразі виконані лише наполови-
ну! Звісно, наступні побажання 
та настанови від губернатора 
адресувалися керівникам гро-
мад, які мають поквапитися зі 
створенням ефективних про-
ектів, що стануть основою еко-
номічної стабільності кожної 
громади Житомирщини. Голо-
ва облдержадміністрації у своїй 
вітальній промові висловив спо-
дівання, що подібні «форуми 
розвитку» мають проводити 
більшість новоутворених гро-
мад, аби показати приватному 
бізнесу та інвесторам реальні 
можливості для ефективної ді-
яльності на території кожної 
із громад. 

Взагалі, було б цікаво по-
слухати про те, із якими очіку-
ваннями та сподіваннями при-
були на форум до Житомира 
представники регіонів області 
та окремі керівники новоутворе-
них громад. Адже досі невідомо, 
чому більшість проектів, які під-
готували новоутворені громади 
Житомирщини для розгляду у 
«Фонді регіонального розвитку», 
стосуються здебільшого вдоско-
налення соціальної інфраструк-
тури сіл, селищ та райцентрів? 
Цілком можливо, що держава 

допоможе громадам «залатати 
дірки», які утворилися упро-
довж десятиріч проїдання ще 
радянської «спадщини», але ж 
думати треба більше про те, 
як заробляти і як поповнюва-
ти місцеві бюджети власними 
силами. Цілком можливо, що 
ті заняття та настанови, які про-
ходили у ході подальшої роботи 
форуму у «Гайках», допоможуть 
керівникам громад створювати 
ефективні інструменти та важе-
лі для свого розвитку. Зокре-
ма, обнадіюють пропозиції для 
створення у більшості громад 
виробничих та обслуговуючих 
кооперативів, які матимуть до-
волі широке «поле» для роботи. 
Поки що ніхто із лідерів громад 
не оприлюднив своїх намірів та 
планів щодо можливої перспек-
тиви співпраці із інвесторами. 
Залишаються за «бортом» уваги 
місцевої влади такі сфери розви-
тку місцевої економіки як ути-
лізація сміття, туризм, ремесло 
та промисли і переробка сіль-
ськогосподарської продукції. За-
галом, учасникам форуму регіо-
нального розвитку у Житомирі 
варто було б звернути увагу на 
лозунг, яким оснастили примі-
щення для проведення подібно-
го форуму у Рівному (що про-
ходив напередодні, 19 жовтня 
2017 року). Його зміст – «Будь 
готовим здивуватись!» сьогодні, 
як ніколи, актуальний для того, 
щоб не лише «латати дірки», але 
й починати по-справжньому 
розвиватись. Але для того, 
щоб когось приємно здивува-
ти, потрібно невтомно, творчо 
і системно працювати. Можна, 
звісно, чекати на допомогу від 
держави, але надійніше усе ж 
таки сподіватись на власні сили. 
Ось, власне, й головний висно-
вок форуму, де говорилося про 
розвиток. Поки що омріяний.

держава допомагатиме, 
але – недовго!
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«Бурштинова справа»: суд 
«легалізував» докази, вилучені у 
нардепа Розенблата в аеропорту

Як отримати санаторно-
курортну путівку учаснику аТо

Анна Сергієнко

У четвер, 19 жов-
тня, суспільство 
сколихнула новина 
про те, що народного 
депутата Борислава 
Розенблата обшука-
ли на борту літака 
детективи НАБУ під 
час спроби вилетіти 
до Німеччини.

За кілька годин після події 
народний обранець написав на 
своїй сторінці у соціальній мере-
жі Фейсбук, що він попереджав 
НАБУ про поїздку до Кельна за-
здалегідь і навіть додав до посту 
копію листа, датовану 19 жовтня 
цього року.

Цього ж дня прес-служба 
Борислава Розенблата розіслала 
представникам ЗМІ таке повідо-
млення: «Сьогодні працівники 
НАБУ, без жодних пояснень, 
вилучили в народного депутата 
Борислава Розенблата закордон-
ний паспорт, кошти, банківські 
картки, подарунки. Зараз нардеп 
перебуває в аеропорту і очікує 
поліцію, аби заявити про зло-
чин. Перед цим Борислав Ро-

зенблат повідомив НАБУ про те, 
що планує на три дні виїхати за 
межі України. Борислав Розен-
блат додав до заяви копії квит-
ків в обидві сторони. Хоча був не 
зобов’язаний цього робити. Адже 
зараз відсутні будь-які заборони 
щодо його пересування».

Наступного дня, 20 жовтня, 
на офіційному сайті НАБУ 
з’явився офіційний коментар з 
приводу обшуків нардепа. Як 
повідомляється, детективи На-
ціонального антикорупційного 
бюро України 19 жовтня завади-
ли Бориславу Розенблату вивезти 
за кордон матеріали, важливі для 
розслідування так званої «бурш-
тинової справи». 

Невідкладні слідчі дії (обшук 
у літаку) проходили відповідно 
до ч. 3 ст. 233 Кримінального про-
цесуального кодексу України (до 
постановлення ухвали слідчого 
судді) з метою врятування майна, 
яке може мати ознаки речових 
доказів. Як зауважили в НАБУ, 
затримання самого народного 
обранця не проводилося.

За інформацією, наданою 
слідством, нардеп планував 
вивезти за кордон засоби ко-
мунікації, на яких могла бути 
інформація з приховування слі-
дів раніше вчинених злочинів 
та спілкування між його учас-
никами, матеріальні та грошо-
ві цінності – предмети раніше 
отриманої неправомірної вигоди, 

а також інше майно для унемож-
ливлення його арешту в рамках 
кримінального провадження. 
Крім того, детективи НАБУ мали 
інформацію, що у підозрюваного 
могли бути при собі підроблені 
документи для виїзду за кордон. 

Наголосимо на тому, що для 
перетину кордону нардеп ско-
ристався дипломатичним пас-
портом, хоч, як публічно визнав 
сам пан Розенблат, його поїздка 
мала приватний характер. 

Як повідомили в Апараті 
Верховної Ради та Міністерстві 
закордонних справ України, ди-
пломатичний паспорт Борислав 
Розенблат отримав нібито для 
здійснення робочої поїздки до 
Ізраїлю в період з 18 по 22 жовтня 
«з метою вивчення можливостей 
щодо кооперації та співпраці між 
Україною та Торгово-промисло-
вою палатою Ізраїлю та Асоціа-
цією виробників Ізраїлю». Але 
ж, судячи з вилучених під час 
обшуку квитків, саме у цей час 
нардеп планував перебувати на 
лікуванні у Німеччині! 

Спростували у НАБУ і пові-
домлення Розенблата, що нібито 
він повідомляв про свою поїздку 
до Німеччини заздалегідь. Лист, 
адресований НАБУ, який народ-
ний обранець розмістив на своїй 
сторінці у соцмережі Фейсбук, у 
Національному бюро отримали 
вже після того, як рейс на Кельн 
мав вилетіти з Києва. 

Після обшуку Бориславу 
Розенблату вручили повістку 
про необхідність його прибуття 
до Солом’янського районного 
суду міста Києва для участі у 
засіданні. Туди нардепа «за-
просили» як підозрюваного. 
Попередні повістки нардеп 
проігнорував, посилаючись на 
стан здоров’я. 

20 жовтня Солом’янський суд 
Києва задовольнив клопотання 
Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури і зобов’язав Бо-
рислава Розенблата носити елек-
тронний браслет до 18 грудня, 
не відлучатися з місця прожи-
вання, приходити за викликом 
до слідчих. Крім того, нардеп 
має здати усі паспорти, що да-
ють дозвіл на виїзд за кордон, 
утримуватися від спілкування 
з декількома десятками свідків 
у «бурштиновій справі». 

У вівторок, 24 жовтня, на офі-
ційному сайті НАБУ з’явилося 
повідомлення, що докази, які їхні 
детективи здобули 19 жовтня під 
час невідкладних слідчих дій, є 
допустимими та можуть вико-
ристовуватися у кримінальному 
провадженні.

Поки що зарано робити якісь 
висновки чи прогнози щодо роз-
слідування у «бурштиновій спра-
ві», це має встановити слідство. І 
хто знає, яку роль у цьому зігра-
ють докази, вилучені у Розенбла-
та під час обшуків в аеропорту!?

Учасник АТО має 
можливість само-
стійно обрати за-
клад санаторно-ку-
рортного лікування 
залежно від власних 
вподобань та пріо-
ритетів.

Як отримати путівку
Відповідно до постанови 

КМУ від 31 березня 2015 року 
№ 200 для одержання путівки 
особа повинна перебувати на 
обліку в органах соціального 
захисту населення за зареє-
строваним місцем проживання. 
Щоб стати на облік необхідно 
подати до управління праці та 

соціального захисту населен-
ня за місцем реєстрації заяву, 
медичну довідку лікувальної 
установи за формою №070/о, 
копію посвідчення УБД або ін-
валіда війни, копію військового 
квитка (за наявності) та копію 
документа, що підтверджує 
безпосереднє залучення особи 
до виконання завдань антите-
рористичної операції в районах 
її проведення.

Як обрати санаторій
У березні 2017 року були 

затверджені зміни в Порядку 
забезпечення санаторно-ку-
рортними путівками УБД та 
інвалідів війни. Відповідно 
до Постанови КМУ №110 від 
1 березня 2017 року учасники 
АТО отримали право вибирати 
заклад санаторно-курортного 

лікування самостійно.
Якщо обраний заклад від-

повідає вимогам, встановленим 
постановою та готовий при-
йняти учасника АТО, то між 
органом соціального захисту 
населення, особою та санатор-
но-курортним закладом укла-
дається тристоронній договір 
про отримання путівки та на-
дання лікування.

Дізнатися про санаторії, до 
яких надаються путівки, можна 
звернувшись до органів соці-
ального захисту населення, де 
працівники зобов’язані озна-
йомити учасника АТО з пере-
ліком санаторно-курортних 
закладів, можливостей ліку-
вання, умовами проживання та 
харчування, вартістю путівки. 
Після отримання необхідної 
інформації особа має 10 днів на 

те, щоб визначитися з вибором 
санаторію. Основною законною 
підставою для відмови може 
бути відсутність у закладі са-
наторно-курортного лікування 
належних умов відповідно до 
діагнозу особи. В такому ви-
падку орган соцзахисту має за-
пропонувати інший санаторій.

Гранична вартість путівки, 
на яку можуть розраховувати 
учасники АТО при виборі са-
наторію, визначається щороку 
Мінсоцполітики за погоджен-
ням з Мінфіном. На сьогодні 
відповідно до затвердженого 
наказу для УБД – 6 300 грн. 
(з ПДВ), для інвалідів війни з 
числа постраждалих учасників 
антитерористичної операції – 5 
250 грн. (без ПДВ). Термін пе-
ребування в санаторії складає 
18-21 день.

Леонід
ГРоМіК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Карбюратор чи  
інжектор: а що краще?

Висвітлення цієї теми – це моя від-
повідь на запитання автомобілістів, 
які не можуть зорієнтуватись, оби-
раючи систему подавання палива. 
Люди «у віці» однозначні – карбюра-
тор, молоде покоління – за інжектор. 
Спробуємо розібратись.

Зі збільшенням продажу вжива-
них автомобілів карбюраторних 
двигунів значно поменшало, але 
вони не зникли. Карбюратор готує 
паливну суміш (паливо, повітря) 
необхідного складу.

Інжекторна система впорскування 
палива «зірвала» автомобільний ринок 
у 80-і роки. Подача палива здійсню-
ється шляхом його впорскування у 
впускний колектор чи прямо у камеру 
спалювання. Впорскування здійсню-
ється спеціальними форсунками, які 
в народі назвали інжекторами.

Найчастіше в сучасних автомобілях 
використовується розподільне чи без-
посереднє впорскування. Система в 
своїй роботі орієнтується на датчики 
детонації; вміст кисню у відпрацьо-
ваних газах, масових витрат повітря, 
напруги в бортовій мережі, швидкості 
автомобіля тощо.

Інжектор вважається більш надій-
ним, якщо заливати якісний бензин. 
Не важко зрозуміти, що це – великий 
кроку уперед у порівнянні з карбюра-
торними аналогами, але тут криється 
«підступ». Адже чим більше компонен-
тів і деталей, тим більше ймовірності 
відчути наслідки несправності системи. 
Тим не менш, інжекторний мотор вва-
жається надійнішим, якщо дотриму-
ватись експлуатаційних рекомендацій 
виробника. Наприклад, електронний 
блок управління самостійно відслідко-
вує момент іскроутворення. Це змен-
шує ризик прогорання клапанів через 
пізнє запалювання та високооктановий 
бензин. Точність складу суміші гарантує 
датчик Лямбда. В одній із публікацій я 
вже розповідав про його призначення 
в сучасному автомобілі. В результаті під 
час роботи інжектора в камері спалю-
вання накопичується значно менше 
нагару і відкладень. 

Карбюраторний двигун гірше реагує 
на зміни навантаження на колеса й 
він більше витрачає палива. Робота 
карбюратора влаштована набагато 
простіше. При зміні навантаження на 
колеса система впорскування само-
стійно на деякий період часу пере-
стає подавати пальне. Налаштування 
карбюратора статичні, вузол необхідно 
налаштовувати самостійно (і гнучких 
алгоритмів він не передбачає). 

Продовження в наступному номері

КутОчОК

ВОДІЯ
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Дилетанти під дахом архіву

У середньому що-
місяця територіаль-
ний сервісний центр 
МВС у Житомирі 
проводить близько 
1,5 тисячі реєстрацій-
них операцій, тобто 
майже 70 операцій 
щодня.

Поруч з цим, співробітники 
ТСЦ не лише займаються реє-
страцією та перереєстрацією 
авто, а й допомагають правоохо-
ронцям, виявляючи підроблені 
документи, «перебиті» іденти-
фікаційні номери агрегатів авто, 
а також транспортні засоби, що 
знаходяться у розшуку.

За 9 місяців поточного року 
співробітниками ТСЦ №1841 
(на правах відділу, м. Житомир) 
проведено 13 885 реєстрацій-
них операцій.

Протягом цього періоду, за-
вдяки уважності та професіо-

налізму, працівники сервісного 
центру МВС виявили 2 факти 
підробки документів, 5 викра-
дених транспортних засобів, а 
також – 22 випадки, коли агре-
гати автомобілів мали ознаки 
підробки.

Відтак, 4 жовтня до ТСЦ 
№1841 звернувся мешканець міс-
та Андрушівка з приводу пере-
реєстрації транспортного засобу 
марки «ВАЗ 2109». Під час огля-
ду авто працівники експертної 
служби МВС виявили, що іденти-
фікаційний номер кузова змінено 
в кустарних умовах: «умільці» 
знищили первинне маркувальне 
позначення і нанесли на кузов 
новий номер.

Схожий випадок трапився і у 
вересні. Щоправда, тоді експерти 
виявили підробку ідентифікацій-
ного номера двигуна автомобіля 
DAEWOO LANOS. Про обидва 
випадки співробітники тери-
торіального сервісного центру 
повідомили в чергову частину 
Житомирського відділу поліції 
ГУНП, документи передали спів-
робітникам поліції.

Варто відзначити, що про-
тягом звітних дев’яти місяців 
роботи близько 8 тисяч гро-
мадян отримали в територі-
альному сервісному центрі 
Житомира посвідчення водія, 
і ще понад 3 тисячі осіб ско-

ристалися новою послугою, 
яка з’явилася з 1 лютого цього 
року – замовили довідку про 
відсутність судимості.

Регіональний сервісний 
центр МВС в Житомирській 
області

Микола Корзун

Ситуація зі звіль-
ненням археографа 
Державного архіву у 
Житомирській об-
ласті Наталії Кравчук, 
про яку писала наша 
газета, стала пред-
метом уваги кількох 
житомирських ЗМІ. 
Сьогодні виникає ці-
лий ряд питань щодо 
кваліфікації та про-
фесіоналізму керів-
ництва цієї поважної 
державної установи.

В історії зі звільненням, а по-
тім – з поновленням на роботі 

незаконно звільненої праців-
ниці Державного архіву Жито-
мирської області позитивних 
зрушень немає. Керівництво 
установи саботує поновлення 
її на роботі на посаді провід-
ного археографа, хоча рішен-
ня Корольовського районного 
суду та відповідні дії виконавчої 
служби здійснені. Судове рішен-
ня виконавець змушений був 
вручити заступнику директора 
архіву, оскільки сам директор – 
Антон Миколайович Михайлов 
«перебував», нібито, у відпустці. 
Ймовірно, Антону Михайлову 
необхідний був час для вирі-
шення виниклих проблем через 
впливових людей.

Конфлікт і судові «розгляди» 
навколо безпідставного звіль-
нення провідного археографа 
можуть стати для Антона Мико-
лайовича дуже неприємним мо-
ментом у всій його недовготри-
валій кар’єрі «архівіста». Цікава 
процедура його призначення 
на посаду директора архіву за 

сприяння колишнього голови 
ОДА Житомирщини – Сергія 
Мошківського, після звільнення 
за Наказом Президента України 
з посади голови адміністрації 
Житомирського району. 

Згідно з нормативно-пра-
вовими актами архівних уста-
нов, претенденти на посаду 
директора архіву зобов’язані 
відповідати кваліфікаційним 
вимогам і призначаються на 
конкурсній основі.

Зважаючи на те, що Держав-
ний архів Вінницької області 
очолює доктор історичних наук, 
професор Юрій Вікторович Ле-
гун, а Хмельницький – канди-
дат історичних наук Володимир 
Григорович Байдич, у Антона 
Михайлова із його дипломом 
Житомирського «Університету 
сучасних знань» жодних шан-
сів не було. Така ж ситуація з 
відсутністю належної освіти у 
заступника Михайлова – Лари-
си Василівни Мироненко. Таке 
враження, що в архіві збира-

ються люди, яким немає куди 
подітися, але їм дуже хочеться 
керувати, отримувати державні 
посади та платню.

На сьогодні в архіві немає 
елементарних умов збереження 
документів: протікає дах, мок-
нуть справи, а вони ж є куль-
турною та історичною цінніс-
тю України. Що вже говорити 
про якість і доступність послуг, 
згідно з інтересами й вимогами 
громадян. Проте, керівництво 
архіву не реагує на недоліки, 
бо головним для них є добра 
звітність та «валові» результати. 
Що вже казати про обов’язкову 
науково-дослідну роботу архіву, 
яка не має позитивного розви-
тку, оскільки на керівних по-
садах знаходяться дилетанти.

P.S. Мабуть, настав час керів-
ництву Житомирської облас-
ті розібратися в ситуації, яка 
виникла в Державному архіві 
Житомирської області, провести 
атестацію працівників і конкурс 
на посаду директора.

У Житомирі співробітники 
територіального сервісного 
центру мвС співпрацюють 
з правоохоронцями, виявляючи 
«проблемні» автомобілі Часові обмеження  

у маршрутках –  
незаконні

Виконавчий комітет у черго-
вий раз із порушенням законів 
та регламенту прийняв незаконне 
рішення. В п’ятницю 13-го вико-
навчий комітет вніс зміни у своє 
ж рішення щодо збільшення вар-
тості проїзду у маршрутках до 5 
грн. Зміни стосувалися зменшен-
ня вартості проїзду до 4 грн та за-
провадження часових обмежень 
для користування пільговим про-
їздом для певних категорій гро-
мадян. Таке рішення виконавчо-
го комітету порушує Конституцію 
України та Закони України. Міські 
чиновники не мали ані права, ані 
повноважень приймати рішення, 
яке обмежує права людей.

Результатом рішення виконкому 
стало те, що одні категорії грома-
дян мають часові обмеження, а 
інші їх не мають – це пряме по-
рушення Конституції. Адже ко-
жен громадянин, також і той, хто 
має пільги, має однакові права. 
Обмеження у часі з перевезення 
пільгових категорій громадян є 
дискримінаційним та порушує 
права людей.

Разом з небайдужими житоми-
рянами скористався конституцій-
ним правом звернутися до суду, 
щоб захистити права людей та 
оскаржити рішення виконавчого 
комітету в частині запроваджен-
ня часових обмежень пільгового 
проїзду у маршрутках.

Сподіваюся, що суд стане на 
захист людей та Закону, а не чи-
новників!

Перевізники постійно порушу-
ють закони та рішення виконав-
чого комітету щодо перевезення 
пасажирів, і за це вони мають 
також нести відповідальність. 
Але, в той же час, перекладання 
на перевізника усіх витрат щодо 
компенсації коштом власного 
прибутку пільгового перевезен-
ня вважаю неправильним. Такий 
підхід міських чиновників жод-
ним чином не покращує якість 
пасажирських перевезень у місті, 
а навпаки – створює конфлікт між 
пасажирами та перевізниками.

Міські чиновники мають негай-
но вирішити ситуацію, яка скла-
лася у громадському транспорті 
міста та припинити звинувачувати 
опонентів у всіх бідах.

Пільговики не мають ставати 
заручниками цієї ситуації й бути 
«жертвами» свавілля перевізників 
і чиновників!

КОЛОНКА
Микола 
ЧеРеДніК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
Розвитку 
Міста»
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– Геноцидные 
реформы узаконили 
массовое уничтоже-
ние украинцев, – ска-
зал сопредседатель 
фракции «Оппозици-
онного Блока» в пар-
ламенте Александр 
Вилкул в коммента-
рии одному из теле-
каналов.

– Медицинская реформа – 
путь на «тот свет» для тех, кто 
не сможет заплатить десятки ты-
сяч гривен даже за простейшую 
операцию, а это – абсолютное 

большинство населения.
Реформа образования лиша-

ет будущего молодежь, которую 
превращают в неквалифициро-
ванную рабочую силу.

Пенсионная реформа – афера, 
которая для нынешних пенсио-
неров незначительно повышает 
пенсию, при том, что это повыше-
ние будет «съедено» инфляцией. 
Однако, она лишает возможности 
миллионы украинцев среднего 
возраста получить пенсию в буду-
щем: из-за повышения страхового 
стажа с 15 до 35 лет будет факти-
чески повышен возраст выхода на 
пенсию до 67 лет. А до таких лет 
многие просто не доживут.

Перепись населения в 2020 
году покажет всему миру мас-
штабы трагедии, но часть итогов 
работы этой власти с 2014 года 

уже видны, – подчеркнул оппо-
зиционер.

Он отметил, что нежелание 
власти прекратить войну и вос-
становить экономику уже выки-
нуло 8 млн человек из страны – 
они стали «гастарбайтерами», 
чтобы хоть как-то прокормить 
свои семьи.

Полтора миллиона беженцев 
с Донбасса с трудом выживают, 
не получив от страны реальной 
помощи. Государство дает всего 
442 грн в месяц на трудоспособ-
ного человека, который из-за во-
йны лишился всего, а в условиях 
галопирующего роста безработи-
цы не может найти работу.

– Вот так выглядит реальная 
Украина, которую лишают буду-
щего и добивают коррупцией, 
высокими тарифами и ценами.

После смены власти мы отме-
ним эти реформы. Нашими при-
оритетами является восстановле-

ние мира, поддержка экономики, 
снижение тарифов и наведение 
порядка, – подчеркнул Вилкул.

«власть узаконила массовое уничтожение 
украинцев», – вилкул прокомментировал 
принятые радой «реформы»

Консультує Міністр юстиції: 
умови призначення і виплати 
допомоги при народженні дитини

�� Хто має право на допо-
могу?

Допомога при народженні ди-
тини надається одному з батьків 
дитини або опікуну, який постій-
но проживає разом з дитиною.

�� Куди звернутися?
До органу соціального захисту 

населення за місцем реєстрації 
одного з батьків дитини (опіку-
на), з яким постійно проживає 
дитина. Допомога може бути 
призначена за місцем фактич-
ного проживання за умови по-
дання довідки про неодержання 
зазначеної допомоги в органах 
соціального захисту населення 
за місцем реєстрації.

Заява також може бу ти 
подана в електронній формі 
органу соціального захисту 
населення за зареєстрованим 
місцем проживання заявника. 
Зробити це можна через офі-
ційний веб-сайт Мінсоцполіти-
ки (https://e-services.msp.gov.ua/ 
з використанням електронного 
цифрового підпису).

Звернутися необхідно не піз-
ніше 12 календарних місяців піс-
ля народження дитини, інакше 
допомогу не призначать. 

Водночас допомога при на-
родженні дитини, не одержана 
через смерть одного з батьків, 
якому ця допомога була призна-
чена, виплачується матері (бать-
кові, опікуну) за умови звернення 
за нею не пізніше ніж за 12 мі-
сяців після смерті отримувача 
допомоги.

�� Які документи потрібні?
Для отримання допомоги 

при народженні дитини за умо-
ви пред’явлення паспорта або ін-
шого документу, який посвідчує 
особу, подається:

1. заява одного з батьків 
(опікуна), з яким постійно про-
живає дитина, що складається 
за формою, затвердженою Мін-
соцполітики (наказ Міністерства 
соціальної політики України від 
21 квітня 2015 року № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про 
призначення усіх видів соціальної 
допомоги, компенсацій та пільг»);

2. копія свідоцтва про народ-
ження дитини;

3. копія рішення про вста-
новлення опіки (подають лише 
опікуни);

4. видані компетентними 
органами країни перебування 
і легалізовані в установленому 
порядку документи, що засвідчу-
ють народження дитини (якщо 
жінка, яка має зареєстроване 
місце проживання на території 
України і народила дитину під 
час тимчасового перебування за 
межами України).

�� Який розмір допомоги?
Допомога при народженні 

дитини призначається у розмірі 
41 280 грн. 

Виплата допомоги здійснюєть-
ся одноразово – у сумі 10 320 грн.

Решта суми виплачується 
протягом наступних 36 місяців 
рівними частинами (по 860 грн 
на місяць).

�� Чи можуть батьків по-
збавити допомоги?

Існує низка умов для припи-
нення виплати допомоги:

●● позбавлення отримувача 
допомоги батьківських прав;

●● відмова отримувача допо-
моги від виховання дитини;

●● нецільове використання ко-
штів і незабезпечення отриму-
вачем допомоги належних умов 
для повноцінного утримання та 
виховання дитини;

●● відібрання дитини в отри-
мувача допомоги без позбавлення 
батьківських прав;

●● тимчасове влаштуван-
ня дитини на повне державне 
утримання, крім дітей, які на-
родилися під час перебування 
матері в слідчому ізоляторі або 
установі виконання покарань за 
умови перебування дитини разом 
з матір’ю;

●● припинення опіки або 
звільнення опікуна від його по-
вноважень щодо конкретної ди-
тини;

●● перебування отримувача 
допомоги у місцях позбавлення 
волі за рішенням суду;

●● усиновлення дитини-си-
роти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування;

●● смерті дитини;
●● смерті отримувача допо-

моги.
Виплата допомоги припиня-

ється з місяця, що настає за міся-
цем, в якому виникли зазначені 
обставини, за рішенням органу, 
який призначив допомогу.

�� Таке рішення прийма-
ється безповоротно?

Рішення про припинення є не 
кінцевим і виплату допомоги при 
народженні можуть відновити 
(крім випадків смерті дитини). 
Для цього особі, яка здійснює 
догляд за дитиною, потрібно 
звернутися протягом 12 місяців 
після припинення виплати допо-
моги в орган соціального захисту 
населення з письмовою заявою.

�� Хтось контролює, на що 
витрачають допомогу?

Контроль за цільовим вико-
ристанням державної допомо-
ги здійснюється працівниками 
центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді або уповно-
важеною особою, визначеною 
виконавчим органом об’єднаної 
територіальної громади. 

У разі встановлення факту 
нецільового використання ко-
штів зазначені органи подають 
керівнику органу, який призна-
чив допомогу, пропозиції щодо 
припинення її виплати.

Також у випадку невідвідуван-
ня матір’ю (батьком, опікуном) 
дільничного лікаря-педіатра (сі-
мейного лікаря), під наглядом 
якого перебуває дитина віком до 
1 року, адміністрація лікувально-
профілактичного закладу повідо-
мляє про це орган соціального 
захисту населення за місцем про-
живання дитини.

Доброго дня! Ми з чо-
ловіком маємо приємну 
новину: у нас народилася 
дитина. Але і я, і чоло-
вік прописані у одному 
місті, а проживаємо і 
народжували в іншому. 
Чи можемо ми офор-
мити допомогу тут, де 
народжували, щоб не 
їхати 600 км додому?

Ілона Коршун
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Омбудсман та його 
регіональні представники 
зможуть інформувати 
систему БПД про випадки
затримання осіб, 
їх арешту та тримання 
під вартою  

Уряд вніс зміни до Порядку 
інформування центрів з надан-
ня безоплатної вторинної пра-
вової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного 
арешту або застосування запо-
біжного заходу у вигляді три-
мання під вартою. 

Ця постанова КМУ № 793 
прийнята на засіданні Уряду 18 
жовтня. Зокрема, передбачено 
можливість інформування ре-
гіональних центрів з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги Уповноваженим 
Верховної Ради з прав людини 
або його представниками чи ре-
гіональними представництвами 
про випадки затримання осіб у 
разі нездійснення повідомлення 
про таке затримання, виявлено-
го під час відвідування місць, в 
яких особи примусово трима-
ються за судовим рішенням або 
рішенням адміністративного ор-
гану відповідно до закону.

Прийнята постанова дозво-
лить забезпечити ще ефектив-
нішу реалізацію права затрима-
них на отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Інформувати центри з надан-
ня безоплатної вторинної пра-
вової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного 
арешту або застосування запо-
біжного заходу у вигляді три-
мання під вартою повинні:

– органи, уповноважені здій-
снювати затримання;

– органи досудового роз-
слідування, слідчі, прокурори, 
службові особи, відповідальні 
за перебування затриманих, інші 
уповноважені службові особи.

Інформувати про такі випад-
ки можуть:

– особи, затримані за під-
озрою у вчиненні злочину, за-
тримані на підставі ухвали слід-
чого судді, суду про дозвіл на 
затримання з метою приводу;

– особи, до яких застосова-
но адміністративне затримання, 
адміністративний арешт або об-
рано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою; 

– близькі родичі та члени їх 
сімей.

Віднині інформувати можуть 
також Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини або його 
представники чи регіональні 
представництва.

Про затримання, нагадаємо, 
можна повідомити за номером 
контактного центру системи 
надання безоплатної правової 
допомоги 0 800 213 103 (ціло-
добово, безкоштовно зі стаціо-
нарних та мобільних телефонів 
у межах України).

КОЛОНКА

Минулими вихід-
ними, 19 - 21 жовтня 
у місті Тиргу-Муреш, 
що в Румунії, відбувся 
Міжнародний турнір 
з дзюдо серед юнаків 
2007 та 2008 років на-
родження. 

Житомирську область на цих 
змаганнях представляли вихованці 
ДЮСШ №2 та ДЮСШ «Авангард».

«Золото» на Чемпіонаті здобу-
ли Владислав Бабіч (30 кг, ДЮСШ 
№2) та Олександр Мартинчук (34 
кг, ДЮСШ «Авангард»). «Бронзу» 
із змагань привіз Дмитро Ямковий 
(ДЮСШ «Авангард»).

Вітаємо юних спортсменів і 
бажаємо подальших спортивних 
досягнень!

У спортивному залі 
Житомирського ви-
щого професійного 
училища-інтернату 
19 жовтня проходив 
чемпіонат Житомир-
ської області з пауер-
ліфтингу серед дітей 
та осіб з ураженнями 
опорно-рухового апа-
рату та вадами зору.

У змаганнях взяли участь 
спортсмени: Житомирсько-
го ВПУ-інтернату, Потіївської 
спецшколи-інтернату, регіональ-
ного центру «Інваспорт» та Ново-
град-Волинського району.

Переможці та призери чемпі-

онату нагороджувалися дипло-
мами ЖРЦ «Інваспорт» у кожній 
ваговій категорії окремо (за най-
більшою піднятою вагою) як серед 
чоловіків, так і серед жінок.

Чемпіони області: Черниш 
Віктор (смт. Потіївка); Луцишин 
Дмитро (Новоград-Волинський 
р-н.); Бойко Артем (смт. Потіїв-
ка); Котов Микита, Слюсаренко 
Юрій, Аврамчук Наталя, Рудако-
ва Іванна, Мацюк Тетяна, Матюк 
Дарія, Войцещук Наталя, Чов-
нюк Максим, Кушим Олександр, 
Осіпчук Марта, Савіцька Марія 
(ЖВПУ-інтернат).

Призери: Лісовський Євгеній 
(ІІ місце, ЖВПУ-інтернат), Зеле-
ний Максим (ІІІ місце, смт. По-
тіївка), Пінчук Олександр (ІІ міс-
це, Новоград-Волинський р-н.), 
Ростковський Павло (ІІ місце, 
ЖВПУ-інтернат), Горніч Альона 
(ІІ місце, ЖВПУ-інтернат).

Житомиряни вибороли 
два «золота» і «бронзу» 
на міжнародному 
турнірі з дзюдо

У Житомирі відбувся 
чемпіонат області з 
пауерліфтингу серед людей 
з обмеженими можливостями

�� « А в а н гард »  ( Но в о -
град-Волинський) - «Звя-
гел ь» (Новог ра д-Вол и н -
ський) – 0:5

�� «Фортуна» (Андрушів-
ка) - СК «Коростень» – 3:2

�� « Буд івел ьн и к » -  ФК 
«Бердичів» – 5:1

роС-Чемпіонат Житомирської 
області. 17-й тур 

�� «Технічний ліцей» (Черня-
хів) - «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 0:0

�� «Зоря-Енергія» (Романів) - 
«Полісся» (Олевськ) – 1:0

рос-Першість Житомирської 
області. Перенесені матчі

Турнірна таблиця станом на 21 жовтня

Турнірна таблиця станом на 21 жовтня

�� «Попільня» - «Іршанськ» – 0:0
�� «Явір» (Потіївка) - «Фа-

нат» (Пулини) – 1:7
�� «Те терів» ( Чуд н ів)  - 

«Еней» (Романів) – 3:0
�� «Авангард» (Новоград-Во-

линський) - «Аміко» (Андру-
шівка) – 0:2

�� «Полісся» (Житомир) - 
«Бердичів» – 4:0

�� «Іскоростень» - «Граніт» 
(Черняхів) – 0:0

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 22 тур

Остаточна турнірна таблиця 
чемпіонату Житомирської області серед ветеранів

№ Команда І В Н П М О

1 «Авангард» 
(Новоград-Волинський) 22 14 4 3 47-18 46

2 «Полісся» (Житомир) 22 11 5 6 32-18 38
3 «Граніт» (Черняхів) 22 11 5 6 19-16 38
4 «Іскоростень» 22 11 4 7 39-34 37
5 «Іршанськ» 22 9 7 6 28-26 34
6 «Попільня» 22 9 6 7 22-17 33
7 «Аміко» (Андрушівка) 22 8 7 7 22-20 31
8 «Тетерів» (Чуднів) 22 10 2 10 37-28 29
9 «Явір» (Потіївка) 22 8 5 9 28-35 29

10 «Фанат» (Пулини) 22 4 6 12 23-39 18
11 «Еней» (Романів) 22 5 5 12 12-26 17
12 «Бердичів» 22 2 4 16 17-46 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» 16 8 3 5 26-17 27
4 «Мал» (Коростень) 14 8 3 3 21-18 27

5 «Авангард» 
(Новоград-Волинський) 15 5 2 8 15-29 17

6 «Будівельник» (Гранітне) 15 4 4 7 23-30 16

7 «Звягель» 
(Новоград-Волинський) 15 4 3 8 23-23 15

8 «Фортуна» (Андрушівка) 15 4 2 9 19-32 14
9 ФК «Бердичів» 15 2 3 10 14-33 9

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 20 16 1 3 54-18 49
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 20 13 4 3 47-20 43
3 «Керамік» (Баранівка) 20 12 0 8 60-34 36
4 «Полісся» (Олевськ) 20 11 2 7 37-27 35
5 «Зоря-Енергія» (Романів) 20 10 4 6 31-29 34
6 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 20 9 5 6 33-25 32
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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вул. М.Грушевського, 25, к. 31

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

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

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

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

Сьогодні гараж є 
невід’ємною частиною 
будинку, оскільки в нашій 
кліматичній зоні автомо-
біль краще зберігати в за-
критому приміщенні. До 
того ж наявність гаража в 
приватному будинку до-
зволяє влаштувати над ним 
мансарду.

 Отримана додаткова площа може бути 
використана як дитяча, кабінет, тренажер-
ний зал, майстерня або господарське при-
міщення. Приміщення гаражів по-різному 
розміщені відносно основного обсягу одно-
квартирного будинку. Іноді через щільну 
забудову ділянки (а в деяких випадках – че-

рез нормативні обмеження площі маєтків), 
гаражі розташовують у підвалах. У цій 
статті ми розкажемо, які є види гаражів, 
про їхні особливості та недоліки.

Цегляний гараж
Класика жанру – гараж з одинарної або 

полуторної цегли. Такий гараж відносять 
до «розряду» капітальних, він має значний 
перелік переваг. По-перше, споруда тепла, 
що добре позначається на збереженні авто-
мобіля. По-друге, надійна. Зламати гараж 
даного типу досить проблематично че-
рез міцність стін. По-третє, довгий термін 
служби. Бокс здатний простояти не один 
десяток років, без будь-яких ознак руйну-
вання. По-четверте, не найнижча вартість. 
Побудувавши гараж власноруч, ви можете 
розраховувати на те, що він буде рости в 
ціні непоганими темпами.

Мінуси цегельного гаража полягають 
у необхідності облаштування якісного 

фундаменту. Середня вага одинарної це-
гли дорівнює чотирьом кілограмам – це 
чимало. Крім цього, для зведення стін 
потрібні професійні муляри. Або хоча б 
досвідчені аматори. Адже до кладки вису-
ваються певні вимоги. Вона повинна бути 
рівною по вертикалі, горизонталі і надійно 
перев’язана між собою.

Металевий гараж
Гараж з металу відноситься до «полег-

шених» будівель. Одна з його переваг поля-
гає у швидкій збірці. Монтаж незрівнянно 
легше, ніж при будівництві з цегли. Також 
легка вага конструкції не передбачає на-
явності потужного фундаменту (що також 
суттєво впливає на швидкість будівництва).

Мінуси даного виду гаражів так само 
добре відомі. В першу чергу це низька те-
плоізоляція конструкції. По суті, тонкі 
стіни і стеля «рятують» автомобіль від ві-
тру та снігу. Не більше. Машину в гаражі 
такого типу не можна вважати повністю 
захищеною. Істотні перепади температури 
негативно впливають на стан техніки.

Гараж з блоків
Керемзіто-бетонні блоки поширені по-

всюдно. Вони більші за цеглу, а значить, 
зручніші. Кладка з таких елементів зво-
диться набагато швидше, що, безсумнівно, 
позначається на темпах будівництва. Та й 

розчину витрачається менше, бо верти-
кальних і горизонтальних швів стає менше.

В іншому гаражі з блоків схожі на цегля-
ні. Вони також вимагають якісного стрічко-
вого фундаменту, хороших фахівців й такі 
ж теплі. Є думка, що в останньому пункті 
вони навіть перевершують звичайну цеглу 
завдяки наявності порожнеч у своїй товщі. 
Пустотілі блоки краще тримають тепло.

Дерев’яний гараж
Останній вид гаража, який ми з вами 

розглянемо – дерев’яний. Що доброго і 
поганого можна про нього сказати? Де-
рево – досить легкий матеріал, а значить, 
для підтримки дерев’яного боксу немає 
потреби в стрічковому фундаменті, ціл-
ком можна обмежитися й стовпчастим. 
Економія істотна.

Ще один плюс полягає в кінцевій вар-
тості конструкції. Дерево на порядок де-
шевше цегли, в результаті чого гараж з 
дощок обійдеться набагато дешевше. Для 
тих, хто обмежений у фінансах, споруда з 
дерева – чудовий вихід.

До мінусів дерев’яного гаража віднесемо 
його пожежонебезпечність. Випадкове за-
горяння здатне позбавити вас автомобіля та 
іншого майна. Радимо обзаводитися такою 
спорудою тим, хто проживає в приватному 
будинку. У цьому випадку гараж буде за-
вжди «під наглядом» і на закритій території.

обираємо гараж: 
поради фахівців
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Види гаражних воріт

Металеві ворота (розпашні) переважно 
робили як великі «двері» з двох частин 
на зовнішніх завісах, які відкривалися в 
різні боки.

Конструкція секційних воріт складаєть-
ся з секцій, з’єднаних між собою, які при 
відкриванні піднімаються догори завдяки 
«направляючим» (під стелю гаражу).

Про переваги та недоліки кожних з них 
розповів керівник компанії ТОВ «Бент-
Айрон» Ігор Матвійчук.

«Перевагою металевих воріт є їх про-
стота, дешевизна, можливість зробити 
самому, хороша стійкість до механічних 
пошкоджень, захищеність від проник-
нення ззовні, не потребують перемички 
від верхнього отвору до стелі. Недолі-
ки – це неестетичний зовнішній вигляд, 
незручність у користуванні, негерметич-
ність конструкції, тепловтрати через 
металеві контури (навіть при утепленні), 
взимку для відкривання потребують 
очищення території від снігу», – розпо-

відає Ігор Матвійчук.
«Секційні гаражні ворота найбільш по-

ширені в наш час завдяки величезному ви-
бору зовнішнього вигляду (різні кольори, 
форми, структури, можливість вставляти 
вікна, двері тощо). Крім того, секційні 
ворота мають хорошу герметичність і 
найкращі теплозберігаючі властивості, 
вони стійкі до відкриття зовні, мають 
довгий термін служби і при механічних 
пошкодженнях можна замінити тільки 
одну пошкоджену секцію», – зазначає Ігор 
Матвійчук.

У будь-якому випадку, якщо Вам до-
зволяють фінанси і конструкція гаража, 
фахівці рекомендують ставити секційні 
гаражні ворота. Якщо гараж не утепле-
ний, або ліміт щодо грошей – тоді можна 
розглядати й варіант з «розпашними» 
металевими воротами.

До всіх видів воріт одразу або за пев-
ний час можна доставити автоматику, 
але найкраще вона працює в секційних і 
ролонних воротах.



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



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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Ольга Сідлецька

У Житомирі перемогу у 
голосуванні за кращі про-
ектні пропозиції бюджету 
участі здобули 13 проектів.

У Житомирській міській раді підбили 
підсумки голосування за кращі проектні 
пропозиції бюджету участі. Цьогоріч жи-
томиряни обрали 13 проектів-переможців, 
які будуть реалізовані у 2018 році.  

Загальноміське голосування проходило 
з 1 до 13 жовтня у Житомирі. Віддати голос 
можна було двома шляхами. Перший – 
електронне голосування на сайті Жито-
мирської міської ради. Для цього необхідно 
було зареєструватися на pb.zt-rada.gov.ua, 
у вікні реєстрації завантажити сканкопії 
(або фотографії) першої сторінки паспорту 
та документу, що підтверджує приналеж-
ність до міста Житомира, голосувати за 
найпріоритетніші проектні пропозиції. 

Другий шлях – голосування у спеці-
альних пунктах. Цього року їх кількість 
розширили. Такі пункти розташували у 
Житомирській міській раді, Корольовській 
районній раді і Богунській районній раді. 
Для голосування за кращі проектні пропо-
зиції необхідно було показати консультанту 
паспорт та документ, що підтверджує при-
належність до міста Житомира (реєстрація 
в місті Житомирі/студентський квиток/
довідка з роботи).

Цьогоріч житомиряни мали можли-
вість обирати одночасно 5 проектів. У голо-
суванні взяли участь 8676 житомирян, які 
віддали 28 756 голосів за своїх «фаворитів».

«У порівнянні з минулим роком кіль-
кість голосуючих зросла вдвічі. Якщо у 
2016 році проголосували чотири тисячі 
житомирян, то у 2017 за кращі проектні 
пропозиції проголосували понад вісім 
тисяч. У 2018 році на реалізацію проектних 
пропозицій бюджету участі передбачено 12 
149 595 гривень. Загальна вартість 13 про-
ектів, що визначені переможцями, складає 

11 828 106 гривень», – зазначила секретар 
міської ради Наталія Чиж.

На реалізацію яких проектів жито-
миряни витратять майже 12 мільйонів 
гривень у 2018 році?

Лідером голосування стала проектна 
пропозиція «Фонтан щастя». За неї про-
голосували 1516 містян. У рамках реалізації 
проекту, за 995 тис. 874 грн у Житомирі 
встановлять антивандальний фонтан з 
музикою і підсвіткою. 

На другому місці з кількістю у 1358 
голосів — «Екосквер на Старому бульварі». 
Сквер використовуватиметься для про-
ведення майстер-класів, зустрічей, обго-
ворень. Його бюджет — 485 тис. 993 грн.

Третій за кількістю голосів – проект 
«Європейські табло». На його реалізацію 
потрібно 987 тис. грн. Проектом передба-
чається встановлення електронних табло 
автоматичного прогнозування часу приїзду 
громадського транспорту на зупинках. 
Табло також міститимуть цифровий го-
динник, USB-підзарядки для мобільних 
пристроїв, «тривожну» кнопку із дво-
стороннім голосовим зв’язком, камеру 
відеоспостереження та «роздаватимуть» 
безкоштовний Wi-Fi.

Четвертий щабель за кількістю голо-
сів займає «Зимовий SKI парк». Він стане 
місту у 999 тис. 999грн. Проектом пропо-
нується створення у Житомирі трас як 
для бігових лиж, так і для початківців у 
гірських лижах\сноубордингу, а також 
для сноутюбінгу. 

У рамках реалізації п’ятого проекту 
у місті з’явиться дитячий парк «Моя ди-
тяча мрія». Він написаний з урахуван-
ням дитячих побажань та пропозицій, 
що надані під час проведення конкурсу 
малюнку «Моя дитяча мрія» та містить в 
собі пісочницю, гойдалки, каруселі, ігрові 
комплекси, будиночки для гри, лавки для 
відпочинку, освітлення, огорожу, камери 
відеоспостереження, що забезпечують охо-
рону дитячого парку. Такий майданчик 
орієнтовно коштуватиме 998 тис. 120 грн.

Шостим проектом-переможцем став 
вуличний сценічний майданчик «Натхнен-
ня» на Бульварі Польському. За задумом 

автора, він має бути виконаний за прин-
ципом своєрідного порталу, декораціями 
до якого слугуватимуть природний ланд-
шафт, а оздобленням – дерева, що були 
висаджені мешканцями мікрорайону. 
Його вартість – 950 тис. грн.

Сьома проектна пропозиція – ство-
ренння у Житомирі громадської інтернет-
бібліотеки «Велесова книга» за принципом 
«буккросингу» зі сквером та USB-портами 
для підзарядки мобільних пристроїв. 
Передбачається, що вона буде обладнана 
чотирма антивандальними сенсорними 
екранами, що завдяки інтернет-мережі 
підключені до світових бібліотек. Джере-
лом живлення для екранів та освітлення 
слугуватимуть сонячні фотомодулі. Ці ж 
модулі можуть слугувати джерелом елек-
троенергії для інтелектуального освітлення 
скверу. На створення такої інтернет-біблі-
отеки потрібно 997 тис. грн.

Восьмий проект, за який віддали свої 
голоси житомиряни, має назву «Інтелек-
туальна мережа» – шахові клуби у міських 
бібліотеках. На думку автора проекту, ша-
хові клуби у бібліотеках міста компенсують 
дефіцит шахових гуртків для дітей та ство-
рять можливість для дорослих і, особливо, 
громадян пенсійного віку, можливість гра-
ти у шахи і спілкуватись з однодумцями. 
Проект коштуватиме 427 тис. 360 грн.

У межах реалізації дев’ятого проек-

ту «Активний відпочинок на Мар’янівці» 
пропонується будівництво ігрового та 
спортивного майданчиків, де діти всього 
мікрорайону зможуть проводити дозвілля 
разом з батьками. Вартість проектної про-
позиції – 999 тис. 332 грн.

«Здорове навчання – здорове дозвіл-
ля» – десятий переможець бюджету 
участі, який передбачає будівництво на 
території Житомирського міського коле-
гіуму спортивного майданчику за 998 тис. 
436 грн. Існуючий майданчик збудований 
ще 23 роки тому

990 тис. грн потрібно на реалізацію 
проекту «Музична школа – симфонія ди-
тячих мрій». За ці кошти буде відремон-
товано музичну школу. 

На 12-му місці – побудова мультиспор-
тивного майданчику біля шкіл № 28 та 
№ 16. Його вартість – 999 тис. 995 грн.

13-м проектом, який реалізують у 
2018-му році, стане «Дивосвіт» – парк 
розваг та відпочинку на Крошні. Даною 
проектною пропозицією передбачається 
відновлення зеленої зони. На це потрібно 
виділити 1 млн грн. 

Нагадуємо, що бюджет участі вперше 
стартував у Житомирі у 2016 році. Бю-
джет участі (громадський бюджет) – ін-
струмент, за допомогою якого мешканці 
міста залучаються до розподілу частини 
міського бюджету.

Житомиряни обрали 13 кращих 
проектів бюджету участі
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«Ви маєте право зберігати 
мовчання. Усе, що ви скаже-
те, може і буде використано 
проти вас у суді. Ви маєте 
право на адвоката. Якщо ви 
не можете найняти адвоката, 
він буде призначений вам 
державою». Ці слова добре 
відомі всім, хто дивися аме-
риканські фільми. 

Втім, мало хто знає, що в Україні також 
діють ці правила: людина може отримати 
юридичну консультацію і навіть адвоката, 
який представлятиме її інтереси в суді, – аб-
солютно безкоштовно. Уже чотири роки в 
нашій державі працює система безоплатної 
правової допомоги. Наскільки вона ефективна 
і які результати показала за цей час, з’ясували 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю. 

Ні слова без захисника
Мешканця Запорізької області Віталія 

Каїру затримали за підозрою у вбивстві, коли 
йому було всього лише 24 роки. Побачити-
ся з адвокатом чоловіку дозволили лише за 
кілька днів. Але було вже запізно: він взяв на 
себе провину за дії, яких не вчиняв. Тоді він 
і уявити не міг, що наступні декілька років 
перетворяться на виснажливу боротьбу за 
власну свободу. «Я без вини майже п’ять років 
провів за ґратами. З мене силою, знущан-
нями вибили зізнання у вбивстві, якого я не 
скоював», – згадує Віталій. Він став одним із 
восьми чоловіків, яких помилково ув’язнили 
за злочини Сергія Ткача – т.зв. «пологівського 
маніяка», на совісті якого щонайменше 37 
жертв із різних областей України. 

Скільки в нашій державі таких людей 
як Віталій Каїра, підрахувати неможливо. 
За словами правозахисників, до помилок та 
несправедливих вироків нерідко призводять 
недоліки судової системи, необізнаність гро-
мадян із власними правами та до недавньо-
го часу – перевищення повноважень з боку 
недобросовісних правоохоронців. Адже в 
Україні нерідко складалася ситуація, коли до 
підозрюваного не допускали правників, поки 
він не підпише «явку» з повинною. 

Втім, ситуація почала поступово змі-
нюватися після ухвалення закону «Про без-
оплатну правову допомогу». У 2013 році об-
ласні управління Міністерства юстиції були 
реорганізовані. На їх місці з’явилися центри 
правової допомоги (БПД), які почали нада-
вати громадянам безкоштовних захисників, 
незалежно від того, була людина затримана 
за підозрою у кримінальній справи чи з ад-
міністративного приводу.

Відтоді правоохоронні органи протягом 
години після затримання особи зобов’язані 
повідомляти про це найближчий центр із 
правової допомоги. А центр повинен якнай-
швидше надіслати уповноваженого юриста. 
На думку експертів, такий механізм дає лю-
дині значно більше шансів на справедливе 
правосуддя та убезпечує її від фізичного та 
психологічного тиску з боку слідства. 

«Доступ до безкоштовної правової допомо-

ги є другим за значенням фактором скорочен-
ня кількості випадків застосування незаконного 
насильства з боку правоохоронців. У порів-
нянні з 2011 роком кількість таких порушень 
зменшилася вдвічі», – зазначає Євген Захаров, 
керівник Харківської правозахисної групи.

Від криміналу – до цивільного права
У 2015 році розпочався другий етап роз-

будови системи БПД. Вона охопила не лише 
кримінальні справи, а й сферу цивільного та 
адміністративного права. За словами в.о. ди-
ректора Координаційного центру з надання 
правової допомоги при міністерстві юстиції 
Олексія Бонюка, за останній рік спостерігаєть-
ся справжня «лавина» звернень. Коло питань 
вельми різноманітне: від того, як оскаржити 
відмову у субсидії, – до трудових відносин, 
оформлення спадку і призначення аліментів. 

«На рахунку» державних адвокатів уже 
чимало успішних історій та задоволених клі-
єнтів. Наприклад, мешканка Волині Олена 
Матросова змогла виграти непростий суд із 
батьком своєї дитини, який домагався скасу-
вання аліментів на власного сина з інвалід-
ністю. Втім, за статистикою Координаційного 
центру, лише 20% звернень потребують ро-
боти адвокатів у судових залах, понад 80% 
звернень вдається вирішити за допомогою 
консультацій та роз’яснень.

Поспілкуватися з юристом та отримати 
вичерпну інформацію з будь-якого юридич-
ного питання мають право громадяни Укра-
їни, іноземці та особи без громадянства. До-
відатися адресу найближчої установи можна 
за номером безкоштовної гарячої лінії: 0800 
213103. Коли до центру приходить відвід-
увач, співробітники організації реєструють 
його звернення та з’ясовують, яких послуг 
він потребує. Зазвичай це займає близько 15 
хвилин. Якщо особа пройшла за порадами, 
юристи надають їх. Якщо ж людина розра-
ховує на безкоштовний супровід у судових 
інстанціях, то центр протягом 10 днів по-
винен призначити адвоката. Щоправда, на 
захист у суді можуть розраховувати лише 
вразливі категорії населення: інваліди, ма-
лозабезпечені сім’ї, біженці, діти-сироти, 
ветерани війни тощо. До заяви вони мають 
додати відповідні документи: окрім паспорта 
та ідентифікаційного коду, посвідчення про 
інвалідність, довідку про доходи, посвідчен-
ня учасника бойових дій тощо. Вичерпний 
перелік документів також можна дізнатися 
за телефоном гарячої лінії. 

Розширення перспектив
На сьогодні в Україні діє понад 550 центрів 

та бюро правової допомоги. Втім, за оцінками 
урядовців, цього поки що недостатньо, адже 
така кількість офісів охоплює лише п’яту 
частину міст та райцентрів. Тому Мінюст 
запровадив нові форми роботи – мобільні 
консультаційні групи, які працюють у від-
далених населених пунктах. 

«Не всі люди мають час і можливість 
приїхати до обласного центру, щоб отри-
мати фахову консультацію у вирішенні своїх 
проблем. Тому ми самі виїжджатимемо у 
райони і консультуватимемо людей із різних 
питань», – наголошує начальник Головного 
територіального управління юстиції у Рів-
ненській області Іванна Смачило.

Залишається відкритим і питання про 

збільшення виплат адвокатам. Оскільки на 
сьогодні вони отримують близько 40 грн за го-
дину роботи, тож нерідко змушені суміщати 
діяльність у центрах та приватну практику. 

Втім, розвиток системи БПД не стоїть на 
місці. На початку 2017 року був вдосконале-
ний механізм надання правової допомоги. 
Петро Порошенко підписав Закон України 
«Про Вищу раду правосуддя», який значно 
розширив коло осіб, яким держава забез-
печує безкоштовний захист у суді. До них 
тепер належать учасники АТО, внутрішньо 
переміщені особи та люди, які тільки пре-
тендують на цей статус. Також безкоштовного 
адвоката може отримати особа, дохід якої не 
перевищує двох прожиткових мінімумів, а це 

3368 грн на місяць для працездатної людини 
(замість попередньої норми в один прожит-
ковий мінімум). 

«Це десятки тисяч людей, які раніше не 
могли домогтися справедливості, оскільки 
не мали грошей на приватного захисника», – 
зазначає міністр юстиції Петро Павленко.

Головне, на думку експертів, те, що дер-
жава вперше за роки незалежності почала 
виконувати одну з найважливіших своїх 
функцій – надавати українцям дієві інстру-
менти для захисту своїх прав у суді та поза 
ним навіть за відсутності достатніх фінансових 
можливостей. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Безоплатна правова допомога. 
Як це працює в Україні?
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Хто залишиться без субсидії
Алла Гетьман

В Україні офіційно роз-
почався процес розрахунку 
розміру зимової субсидії.

У жовтні управління соціального за-
хисту населення автоматично розраху-
ють розмір допомоги на опалювальний 
сезон усім тих, кому у травні цього року 
субсидію було перепризначено на новий 
період – 2017-2018рр. Жодних документів 
чи довідок субсидіантам повторно не по-
трібно подавати чи доносити. Програма 
житлових субсидій максимально спро-
щена для людей.

Заяву і декларацію про доходи знов 
необхідно було подати лише сім’ям, які: 
орендують помешкання; мають зміни у 
складі сім’ї: хтось прописався чи випи-
сався за останній рік; хочуть отримати 
субсидію на тверде паливо.

Як і минулого року, субсидію нададуть 
усім, хто потребує реальної допомоги у 
сплаті житлово-комунальних послуг. Гро-
шей вистачить на всіх – обіцяють в уряді.

Розмір «зимової» субсидії буде відо-
бражено у платіжках за опалення, які 
надійдуть споживачам послуги у листо-
паді 2017 року.

Пенсіонерам субсидія рахується 
виходячи лише з розміру 
щомісячної плати, а не  
на загальних умовах

Громадяни, які стали пенсіонера-
ми, наприклад у травні цього року, або 
пенсіонери, які припинили працювати, 
скажімо у червні цього року, і не мають 
інших доходів, ніж пенсія, мають змогу 
оформити субсидію, виходячи лише з 
одного доходу – пенсії.

Це стосується лише тих українців, які 
донедавна працювали і отримували за-
робітну плату, або, скажімо, зарплату і 
пенсію, а віднедавна – у минулому чи цьо-
му році (І та ІІ квартали) з тих чи інших 
причин залишили роботу і отримують 
єдиний вид доходу – пенсію.

Щоб скористатися таким правом, гро-
мадянам необхідно звернутися до управ-
ління соціального захисту населення лише 
з декларацією про доходи, в якій зазна-
чити вид доходу – пенсія, наприклад з 
1 червня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 
року таким українцям не враховувати-
меться дохід за I і II квартал 2017 року, а 
братиметься до уваги лише розмір що-
місячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіонером, 
скажімо з вересня, вона має змогу у груд-
ні звернутися до управління соцзахисту 
з декларацією про доходи, і субсидію 
перерахують.

Як отримати субсидію у разі 
наявності заборгованості

Держава, надаючи субсидію, дає мож-
ливість сім’ї протягом року вирішити 
питання з накопиченою в минулому за-
боргованістю за комунальні послуги. 
Якщо цього не зроблено, держава знову 
ж таки йде назустріч і дає змогу оформи-

ти договір реструктуризації боргу з по-
стачальником послуги для продовження 
субсидії на наступний рік (2017-2018 рр.).

Існують непоодинокі випадки, коли 
громадяни оскаржують у судовому по-
рядку виставлену надавачем послуги суму 
заборгованості і тому відмовляються спла-
чувати відповідні кошти або ж укладати 
договір реструктуризації. Уряд пішов на-
зустріч таким сім’ям: борг за комунальні 
послуги, який оскаржується у суді, не 
впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не пого-
джуються із заборгованістю, вони можуть 
її оскаржити. На підставі рішення суду 
про анулювання боргу, або до винесення 
рішення суду розмір заборгованості, що 
оскаржується, рішенням Комісії з питань 
призначення житлових субсидій (які пра-
цюють при органах виконавчої влади на 
місцях), дія житлової субсидії відновлю-
ється з моменту призупинення, тобто з 
травня 2017 року.

Поточна заборгованість, тобто не 
сплачені комунальні послуги у березні, 
травні та червні, не впливає на процес 
перепризначення житлових субсидій на 
новий період. Береться до уваги забор-
гованість, накопичена субсидіантом до 
лютого 2017 року.

Субсидія без «прописки»  
можлива на підставі  
договору оренди житла

Безповоротна допомога Уряду у сплаті 
житлово-комунальних послуг – субсидія – 
оформлюється виключно на зареєстро-
ваних у житловому приміщенні людей. 
Однак, Уряд пішов назустріч і тим людям, 
які не мають офіційної реєстрації, але 
сплачують комунальні послуги.

Якщо людина не змогла оформити 
субсидію через відсутність прописки в 
даному помешканні, але там проживає 
і сплачує рахунки за тепло, газ, світло й 
воду, держава забезпечила їй можливість 
скористатися безповоротною допомогою 
на підставі договору оренди житла. Рішен-
ням Уряду не визначено жорстких вимог 
до такого документу: договір не потрібно 
завіряти нотаріально, достатньо лише двох 
підписів – власника житла та орендаря.

Такий документ є офіційним підтвер-
дженням права людини на субсидію і 
повинен братися до уваги місцевими ор-
ганами соціального захисту населення на 
користь сім’ї.

Чому отримувачів  
субсидій стане менше

За словами координатора житлово-
комунальних програм громадянської 
мережі ОПОРА Тетяни Бойко, у цьому 
опалювальному сезоні українці продо-
вжать отримувати від уряду комунальні 
субсидії. Однак кількість субсидіантів 
зменшиться, а правила розрахунку суб-
сидій – зміняться.

Опалювальний сезон розпочався 15 
жовтня. У першу чергу опалення почало 
з’являтися у муніципальних будівлях – 
школах, дитячих садочках, лікарнях. За 
правилами, підключення до опалення 
відбувається, якщо температура в при-
міщенні нижче за 16 градусів. Житлові 
будинки підключаються до тепла, якщо 

середньодобова температура протягом 
трьох днів становить 8 градусів тепла 
і нижче. Підключення відбувається за 
рішенням органів місцевого самовря-
дування.

За інформацією «Асоціації підпри-
ємств теплопостачання», технічно Україна 
до опалювального сезону голова. Однак, 
існує ряд серйозних проблем у галузі. 
Тепломережі на 70 відсотків зношені, не 
відбувається серйозних капітальних вкла-
день, тому ймовірність поривів і аварій 
надзвичайно висока.

«У цьому опалювальному сезоні укра-
їнці продовжать отримувати субсидії на 
комунальні тарифи. Однак правила їх 
нарахування дещо зміняться. Раніше до-
ходи особи, яка хоче отримати субсидію, 
враховувались за попередній календар-
ний рік. З жовтня цього року у формулі 
враховуються доходи за перший і другий 
квартали поточного року. Минулого опа-
лювального сезону кількість отримувачів 
субсидій сягнула 7,5 млн осіб. У сезоні 
2017/2018 – за умови, що ціна на газ зали-
шиться на сьогоднішньому рівні – кіль-

кість субсидіантів скоротиться. Раніше 
міністр соціальної політики Андрій Рева 
прогнозував, що кількість субсидіантів 
зменшиться на третину – до 5 млн осіб. 
Це відбудеться з двох причин. Перша – 
підвищення пенсій з 1 жовтня збільшить 
дохід пенсіонерів і призведе до скорочення 
кількості отримувачів субсидій. Друга – 
підвищення мінімальної заробітної плати 
спричинить аналогічний ефект, але вже на 
працюючих», – розповідає Тетяна Бойко.

За словами Тетяни Бойко, важливе 
очікування цього року – старт проекту 
щодо монетизації частини невикориста-
них субсидій. Громадяни, які економили 
в минулому опалювальному сезоні й ви-
користали менше газу, аніж «покривала» 
субсидія, зможуть отримати компенсацію 
у розмірі, за словами прем’єра, до 700 грн.

Відповідно до даних Мінсоцполіти-
ки, за цими коштами до уряду зверну-
лося понад 1,7 млн українців. Сума, яку 
планують витратити на монетизацію – 
1,1 млрд гривень.

Матеріал підготований у рамках 
співпраці з проектом «VoxConnector»
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Сергій Герман

До редакції газети 
«20 хвилин» звернув-
ся житомирянин, 
інвалід 2-ї групи Ку-
ник Сергій з приводу 
неправомірних дій 
з боку працівників 
Житомирського від-
ділу поліції.

Як розповів Сергій Іванович, 
2 лютого 2017 року о 9 год. 30 хв. 
четверо працівників «ВЖРЕП 
№16» прийшли до нього додому, 
щоб відключити його квартиру 
від постачання електроенергії, по-
силаючись на заборгованість за її 
споживання. Він повідомив, що 
заборгованість виникла у зв’язку 
із неправомірними діями керівни-
цтва «ВЖРЕП №16»: вони щоміся-
ця до показників лічильників об-
ліку спожитої електроенергії всіх 
мешканців будинку додають від 20 
до 60 квт. зайвих, однак пояснити 
чому, за що і за кого вони мають 
сплачувати зайві гроші, працівни-
ки ЖЕКу не можуть, тому Сергій 
Іванович сплачує тільки за показ-
никами свого лічильника. Ось і 
з’явилась «заборгованість» майже 
за три роки.

Як зау важив чоловік ,  у 
дев’ятиповерховому будинку, де 
він проживає, близько 150 квар-
тиронаймачів і, якщо помножи-
ти їхню кількість на 30 квт. (саме 
стільки зайвої електроенергії на-
рахували за вересень 2017 р.), то 
маємо 4500 квт. електроенергії 
невідомих витрат. За словами 
Сергія Івановича, «з кожного по 
50 грн – директору на тулупчик».

Прохання не відключати 
йому електроенергію та пояс-
нення з приводу заборгованості 
на працівників ЖЕКу не поді-
яло і, зламавши викруткою за-
мок металевої коробки, в якому 
вмонтований лічильник, елек-
трик перерізав проводи, які під-
ключені до лічильника. Сергій 
Іванович, щоб їх якось налякати 
та відігнати, взяв у руки пилку. 
Після цього «жеківці» при трьох 
свідках з сусідніх квартир по-
валили його на землю і стали 
бити кулаками та ногами. Тільки 
завдяки крикам свідків вибігли 
ще двоє сусідів та не допустили 
подальшої розправи.

Екіпаж поліції, який приїхав 
на виклик, відвіз Сергія Іванови-
ча до міського відділу поліції, де 
він подав заяву про кримінальне 
правопорушення та, отримав-
ши направлення від слідчого, 
звернувся до судмедексперти-
зи. Там його оглянули і склали 
акт про те, що йому нанесено 

легкі тілесні ушкодження, які 
відносяться до кримінального 
правопорушення згідно з ч.1 ст. 
125 КК України.

За три дні, не допитавши 
свідків - сусідів, самого по-
страждалого і обвинувачених, 
без внесення звернення про ско-
єний злочин до Єдиного реєстру 
досудового розслідування, як це 
вимагає КПК України, старший 
дільничний офіцер поліції Мош-
ківський В. М. написав висновок, 
що «Сергію Івановичу тілесних 
ушкоджень завдано не було, і що 
дані матеріали не містять ознак 
кримінального злочину». Справу 
було закрито. 

Після оскарження даного ви-
сновку через прокуратуру міс-
та заява Сергія Івановича була 
внесена до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та від-
крито провадження по справі за 
№12017060020004763 і доручено 
провести розслідування слідчо-
му Шемчуку М. І..

Слідчий Шемчук М. І. знову 
без допиту свідків і постражда-
лого, без врахування копії акту 
судово-медичної експертизи, яку 
Сергій Іванович надав разом зі 
скаргою до прокурора міста, 
виніс постанову про закриття 
кримінального провадження в 
зв’язку із малозначимістю. 

Слідчий Шемчук вочевидь 
вважає, що працівники ВЖРЕ-
Пів мають право бити мешканців 
житлових будинків. У постанові 
пан Шемчук написав, що особи, 
які скоїли злочин, не встановлені, 
відсутня також інформація щодо 
наявності у Сергія Івановича 
будь-яких тілесних ушкоджень.

Сергій Іванович обурений 
таким ставленням працівників 
нової поліції до нього і до вико-
нання своїх обов’язків. Адже їм 
збільшили заробітну платню в 
декілька разів і все це за рахунок 
нас – платників податків.

Журналісти «20 хвилин» зро-
били запит до поліції з наступ-
ними питаннями:

1. Надати нам можливість 
ознайомитися з «матеріалами пе-
ревірки», за якими старший лей-
тенант поліції Мошківський В. М. 
написав висновок від 06.02.2017 р.;

2. Надати нам номер спра-
ви досудового розслідування по 
факту нанесення тілесних ушко-
джень громадянину Кунику С.І., 
а також інформацію (ПІП), хто 
із слідчих проводить досудове 
розслідування та, у разі його за-
вершення, надати нам висновки 
даної перевірки.

За нашим запитом надій-
шла наступна відповідь: «Подія 
дійсно мала місце. Після про-
ведення необхідних слідчих 
дій у повному обсязі за наслід-
ками досдового розслідування 
16.09.2017 року кримінальне про-
вадження №12017060020004763 
від 06.09.2017 року закрите у 

зв’язку з відсутністю складу кри-
мінального правопорушення на 
підставі пункту 2 ч. 1 ст.284 КПК 
України. Про прийняте рішення 
проінформовано осіб, інформу-
вання яких передбачено кримі-
нально - процесуальним законо-
давством України».

Не отримавши відповіді на 
усі свої запитання у запиті, жур-
налісти особисто пішли у місь-
квідділ поліції та поспілкувались 
з т.в.о. начальника слідчого від-
ділу Житомирського ВП Сергієм 
Рудницьким.

«Слідчим Житомирського 
відділу поліції 16.09.2017 було 
прийнято рішення про закрит-
тя кримінального провадження 
відповідно до п.2 ч.1 ст. 284 КПК 
України. Заявник має право від-
повідно до норм КПК України 
оскаржити дане рішення. Грома-
дянину буде надана копія поста-
нови про закриття провадження 
і за бажанням потерпілий може 
оскаржити його», – повідомив 
Сергій Рудницький.

На запитання журналістів, 
як проводилось слідство, адже 
жодного свідка допитано не було, 
відповідь була короткою.

«Будь-що коментувати з при-
воду процесуальних дій в кри-
мінальному провадження я не 
буду і не маю права, будь-ласка, 
є рішення слідчого, і заявник 
Куник має право його оскаржи-
ти», – сказав Рудницький.

Ми спробували поспілку-
ватись і з самим слідчим, який 
проводив розслідування, однак 
нічого нового не почули

«Мені була передана справа, 
згідно якої громадянин Куник – 
потерпіла особа. Але так само 
паралельно у нас знаходилась 
справа, що громадянин Куник – 
підозрюваний. Зараз по цій спра-

ві тривають суди. Враховуючи 
це, можна було зробити висно-
вок , що Куник просто написав 
зустрічку для того, щоб його не 
притягували до відповідальнос-
ті. Він у показах вказав, що не 
знав, як налякати жеківців і взяв 
ніж-пилку, яким можна нанести 
тілесні ушодження . Судячи з 
того, що це міг бути самозахист з 
боку електрика, я і зробив такий 
висновок», – пояснив слідчий СВ 
Житомирського ВП Шемчук.

На пряме запитаня, як він 
проводив слідчі дії, за результата-
ми яких справу закрито у зв’язку 
з відсутністю злочину по відно-
шенню до Сергія Куника, якщо 
п'ять свідків, які бачили, як Сергія 
Куника били, не були допитані, 
та чи бачив пан Шемчук висновок 
судмедекспертизи, згідноз яким 
у чоловіка виявлено легкі тілесні 
ушкоджння, що відносяться до 
кримінального прапорушення 
згідно з ч.1 ст. 125 КК України, 
знову ж відповідь «маломістка».

«Я вам дав пояснення, як це 
бачу я, далі Куник звертається до 
прокуратури, там хай вирішу-
ють, скасовувати моє рішення чи 
ні. На цьому мій коментар закін-
чено» – сказав Максим Шемчук.

Куник Сергій Іванович був 
обурений такими відповідями 
слідчого, зауваживши, що це 
означає, що тепер до кожного 
додому можуть приходити, бити 
їх, і їм за це нічого не буде.

«Звісно, я буду оскаржувати 
це рішення, піду до прокурату-
ри, до суду, якщо треба, поїду до 
Києва», – сказав Сергій Куник.

Як і планував, чоловік звер-
нувся до суду зі скаргою на по-
станову слідчого Житомирського 
ВП ГУНП в Житомирській обасті 
Шемчука М. І. від 16 вересня 2017 
року про закриття кримінально-

го провадження, внесеного до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань 05.09.2017 року.

В обгрунування скарги по-
силається на те, що постанова є 
незаконною та підлягає скасу-
ванню, оскільки прийнята без 
достатніх підстав, з порушенням 
принципів кримінально-проце-
суального законодавства, прин-
ципу повного та неупередженого 
розслідування. Слідчий на судове 
засідання не з’явився, про час та 
місце був повідомлений належ-
ним чином, що не є перешкодою 
для розгляду скарги.

Вислухавши пояснення особи, 
яка подала скаргу та дослідив-
ши матеріали скарги, слідчий 
суддя приходить до наступного 
висновку.

«Слідчим Шемчуком М. І. 
не допитано п’ять свідків, які 
могли дати свідчення про вчи-
нення кримінального право-
порушення, а також не надано 
належної правової оцінки акту 
судово-медичного обстеження 
Куника С.І. Враховуючи вище-
викладене, слідчий суддя дій-
шов висновку про допущену 
неповноту з’ясування обставин 
кримінального правопорушення 
слідчим, обгрунтованість поданої 
скарги та наявність підстави для 
її задоволення. Керуючись ст.ст. 
303, 307, 309 КПК України, слід-
чий суддя Богунського район-
ного суду м. Житомира ухвалив: 
Скаргу задовільнити. Скасувати 
постанову слідчого СВ Житомир-
ського ГУНП в Житомирській 
області від 6 вересня 2017 року», – 
йдеться у тексті ухвали.

Справа дійсно непроста, тому 
журналісти «20 хвилин» і надалі 
слідкуватимуть, як представники 
«нової поліції» будуть проводити 
розслідування. 

Нова поліція – старі методи



18 Середа, 25 жовтня 2017www.20minut.ua Бізнес

1. Робота 
1.1. Пропоную 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	
стані,	до	2017р.	0988605070,0678903718

АдміністрАтор в ресторАн з досвідом 
роботи. 0974823119

бАрмен-офіціАнт в ресторАн. детАлі 
зА 0974823119

•	Бурштинове намисто,	каміння	(янтарные	
бусы,	камни)	жовте,	випущене	до	1991	р.,	
бивні,	зуби	кашалота,	моржа,	нагород,	ікони,	
самовари,	зброю,	техніку,	картини,	статуетки,	
срібло,	вази,	фотоапарати,	книги	до	1917	р.,	
годинники.	Viber	0953961168,0681337332

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

•	Візи до	Канади,	США.	Візи	в	Європу:	поль-
ська,	угорська,	дитовська.	Паспорт	ЄС.	Наказ	
№1008	від	09.09.2016р.	МСПУ.	0979204228.

• Водій, монтажники ЗВ’яЗку 0673259289

•	Всі види	вантажних	перевезень.	Переїзд?	
Легко!	Вантаж?	Надійно!	Доставка?	Гарантій-
но!	Від	100	кг	та	понад	20	тонн.	Місто,	область,	
регіон	та	вся	Україна.	0686833657,0994033048.

• ГосподарстВу по ВирощуВанню шам-
піньоніВ потрібні на роботу чоЛоВіки та 
жінки. опЛату Гарантуємо.прожиВання 
беЗкоштоВне, можЛиВість ГотуВати їжу 
є. 0672091505

• ищем женскоГо и мужскоГо масте-
ра В парикмахерскую красуня, оренда. 
0633970879оЛьГа

•	Квартири в	Одесі.	Апартаменти	біля	моря	в	
Батумі.	Виготовлення	на	виробництві	мобіль-
них	будинків	та	комерції.	Доставка	по	Україні.	
www.coastal.org.ua	0685555105.

•	Металообрабатывающему предприятию	на	
работу	требуется	инженер	с	опытом	работы.	
0661666972,0674125548

лф тов «орлАн-трАнс-Груп». водії, кА-
теГорія е, перевАГА нАдАється водіям 
із д/р, офіційне прАцевлАштувАння, 
з/п від 25 тис.Грн. 0(67)4338911(м.
львів);0(67)4338809(м.киї

•	Металообрабатывающему предприятию	
на	работу	требуется	инженер-конструктор	
с	опытом	работы.	0661666972,067412554

•	Металообрабатывающему предприятию	на	
работу	требуется	технолог	с	опытом	работы.	
0661666972,0674125548

нА будівництво (Жит.,полт.обл.) тер-
міново: бетонярі,монтАЖники,елект
рики.з/п відряднА високА.перевАГА 
бриГАдАм. 0672400939,0672182601

•	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	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відпо-
відальні	працівники	,	вахта	15/15,	30/15.З/п	
від	8500	грн	за	вахту.	Оплата	щоденна.	Гарні	
умови	для	іногородніх,	житло,	харчування,	
спец.одяг.	0973884655,0930205909

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

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ьНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36
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•	На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	від-
повідальні	працівники,	вахта	15/15,	30/15.З/п	
від	8500	грн	за	вахту.	Оплата	щоденна.	Гарні	
умови	для	іногородніх,	житло,	харчування,	
спец.одяг.	0973884655,0930205909

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

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	
для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	(067)5669709

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

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

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

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

потрібен шиномонтажник. іГор іВа-
ноВич 0987244438

•	Потрібні працівники	на	пилораму	с.Левків.	
0673911769

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

• праціВники по доГЛяду За тВарина-
ми, поВар дЛя тВарин, ріЗноробочі дЛя 
дрібних будіВеЛьних робіт. робота 50 
км Від києВа. притуЛок дЛя тВарин. 
0676567098

•	Предприятию на	работу	требуется	иженер	
по	технике	безопасности	с	опытом	работы.	
0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуется	механик	
с	опытом	работы.	0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуется	сварщик	
с	опытом	работы.	0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуется	слесарь-
ремонтник.	0661666972,0674125548

•	Предприятию на	работу	требуется	слесарь-
сборщик.	0661666972,0674125548

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

•	Предприятию на	 работу	 требует-
ся	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 (-ці) (оперАтори під-
лоГомийних мАшин) в клінінГову 
компАнію в м. київ. зручний ГрАфік 
роботи (денні тА нічні зміни). спецо-
дяГ. зАбезпечуємо Житлом. оплАчу-
ємо проїзд до м. києвА. з/п 5000-8000 
Грн. 0689838536,0992189656,оленА

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

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	
50000грн.,	проживание,	страховка	оплачи-
ваются	работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	
Пасифик	Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	 24.	 0444254025,	
0636779150,0954192926

робота перукар на постійну роботу, 
а також на підміну. Гнучкий Графік. 
Високий дохід.  0682227777

•	Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	
різні	великі	об`єкти	по	Київу!	ЗП	від	4000	грн/
міс!	Житло	1400/міс.	0969620681,0991226342

•	Робота: Ізраїль,	Чехія,	Польща,	Литва,	Бель-
гія,	Естонія,	Німеччина,	Голландія,	Фінляндія.	
Офіційне	працевлаштування.	Наказ	№1008	
від	09.09.16р.	МСПУ.	0979204228.

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбираль-
ні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка	,	доставка.	
0966809590,0969302249

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

• требуется  строитеЛьная  бриГа-
да  дЛя  ВнутриотдеЛочных  работ 
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•	Охоронник- 7000	грн.	за	місяць.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	вул.	
Незалежності,	83.	0678457965

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	своєчасна,	
б/о	проживання.	0676073773

•	Охранники требуются	для	охраны	объектов	
по	Житомиру,	Киеву	и	области.	Вахта:	20/10;	
15/15.	Сутки:	1/2;	1/3.	З/п	от	180	-	250	грн	
сутки.	0674490042

• продам діюче ВиробництВо ресори 
аВто, прям. і Змін. перетину. харкіВщи-
на. контракти на постаВку продукції. 
0660164955,0683173225

2. НеРухомість 
2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

• продам  1-но ком.кВ.,  5/5 этажей, 
37м/23м/7м,   Г .житомир,   центр, 
уЛ.киеВская. цена 619 946 Грн. 0677317137

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

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

• 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

•	Продам, здам	або	обміняю	на	квартиру	в	
місті,	або	продам	будинок	в	с.Левків.	Поруч	
центр,	ліс,	річка.42	сот.	землі.	Ціна	договірна.	
0673911769

•	Продам, здам	в	оренду	або	обміняю	на	
квартиру	в	місті,	або	продам	будинок	в	
с.Клітчин.	Літня	кухня,	баня,	33	сот.	зем-
лі.	Всі	умови	проживання.	Ціна	договірна.	
0673911769

3. авто 
3.1. мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Запчастини до	міні-тракторів	китайсько-
го	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 

•	КУНГи ГАЗ-66,	ЗИЛ-131,	КамАЗ,	товарный	
вид,	 возможна	 установка	 на	 шасси	
(093)0458242.(050)6146423

•	Прицепы 2ПТС-4 	 ( трак торные) ,	
самосвальные	на	кругу,	новые	металличес-
кие	борта.	(050)6146423.(096)3507337

•	САК (передвижной	сварочный	аппарат),	
дизель	Д-144	(воздушное	охлаждение),	
товарный	вид.	0960795238.0990585081

•	Шины 320-457,	300-508,	240-508,	1065х420-
457,	370-508(Я-307),	8,25-15	(модель	ЛФ-268)	
и	т.д.	(050)6146423.(096)0795238

3.3. автомобілі. Куплю 

викуп Автомобілів будь-яких мА-
рок, в будь-якому стАні, після дтп, 
не розмитнені, проблемні. дороГо. 
0976484669,0635852350

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

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. Нежитлова будівля, магазин пл. 301.8 кв.м та земельна ділянка заг. пл. 0.0900 
га, кад. №1824755100:01:005:0044, за адресою: Житомирська обл., смт.Попільня, вул. 
Ватутіна, 1.Дата торгів: 16.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№243971 (уцінено лот № 236930).

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

•	Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	робота	
в	м.	Київ,	ч/ж	,з/п	від	4700	грн	за	тиждень,	вах-
та	15/15,	20/10,робочий	день	з	8.00	до	17	год,	
житлом	забезпечуємо	.	0992530892,0989399439

•	Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	робота	
в	м.	Київ,	ч/ж,з/п	від	4700	грн	за	тиждень,	вахта	
15/15,	20/10,робочий	день	з	8.00	до	17	год,	жит-
лом	забезпечуємо	.	0992530892,0989399439

1.2. Шукаю 

•	Администратор-уборщица в	мини-об-
щежитие	г.Киев,	без	в/п,знание	ПК,	убор-
ка,	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	будівельники	
різних	спеціальностей,	охоронці,різноробочі.
Вахта+проживання	забезпечуєм.	:0671888494

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

• Запчастини до Всіх ВидіВ м/аВтобусіВ 
та мініВеніВ, у наяВності та на ЗамоВ-
Лення (2-7 дніВ), ноВі, б/В, Гуртом та 
ВроЗдріб, ВідпраВка по україні, ВЛасний 
ВеЛикий скЛад. (097)1521331,(093)26137
42,(097)7266640

• 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

• орГаніЗація  постійно  придбає 
смуГу 10(11)х75 і 14(15)х75 З рессор-
но-пружинної стаЛі 65Г, 60с2а і тп. 
0660164955,0683173225

Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36

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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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,	трак-
тор	7710,	180к.с,	1999р.,	плуги	оборотні,	3-,	
4-,	5-корпусні,	жатки	кукурудзяні	4-,	6-,	8-ряд-
ні,	фреза	-	3м;	обприскувачі	навісні	18-16м,	
комбайни	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.

•	Куп.токарську оснастку,	верстати,	ле-
щата,	патрони,	фрези,	свердла,	розгортки,	
плашки,	мітчики,	різці.	sky85593@gmail.com.	
0964180586

• 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,	грунтофрези,	
борони,	мінітрактори,	мотоблоки.	Запчас-
тини.	Зернодробарки,	траворізки.	Доставка	
по	Україні.	(095)0465090,(096)0465090Сайт
:agrokram.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

• продам ноВые коЛеса с дисками 
205\65, Зимние поЛностью. компЛект на 
машину 4 шт. c дисками 1 пара росаВа 
205.65 Зимняя За 1200 Грн., нокиан Лет-
няя, ноВая 205.65 За 1500 Грн. 0974005854

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

• car464Box. точный подбор аВтоЗапчас-
тей. ориГинаЛьные Запчасти и Замени-
теЛи Лучших брендоВ. доступные цены. 
кратчайшие сроки постаВки. ЗВоните/
пишите(мтs/VIBer,whatsaPP) - обяЗа-
теЛьно подберем Лучшие Запчасти по 
доступной цене! 0734359597

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.	До-
ставка	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 

• бриГада  діВчат  Викон.маЛярні  ро-
боти ріЗної скЛад.,декор.штукатур-
ка,  утепЛ.буд,  короїд,  байрамікс. 
0633571633,0982599951Зоя.

• строитеЛьстВо дереВянных домоВ, бе-
седки, садоВая мебеЛь. Всё дЛя обработ-
ки дереВа. офис-маГаЗин "дереВянный 
дВор", уЛ. космонаВтоВ, 11 www.domoy.
In.ua 0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

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

•	Ленточные пилы	–	продажа	новых,	ремонт	
старых	(сварка,	заточка,	разводка).	Гарантия	
качества.	ул.	Баранова,	60.	0962461677

4.9. електрообладнання. Продам 

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

4.16. металообробка, ковка 
металу. Послуги 

•	Ковка та	ковані	елементи	за	оптовими	ціна-
ми,	доставка	по	всій	Україні.	Сайт:	KOVOSVIT.
NET	0966406564,	0443792466

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

•	Продается доска	пола	сухая	строганая	в	
шпунт,	блокхаус,	фальш-брус,	вагонка;	доска	
обрезная,	не	обрезная	строительная;	стро-
пила;	балки,	штахетник,	монтажная	рейка	и	
дровяные	отходы	с	пилорамы.	Доставка	на	
дом.	0673911769

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

•	Лісове господарство	 прийме	 жолудь	
дуба	 черешчатого.	 Ціна	 -	 4	 грн	 за	 кг.	
0981521613,0675952233

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	(прі-
лий,	битий,	вологий),	фузу-осад	олії.	Про-
дам	макуху	соняшника,	піллети	паливні.	
(050)3233274,Андрій

•	Продам саджанці	морозостіких,	самоза-
пильних	ківі,	інжиру,	хурми.	Саджанці	черен-
ковані,	вирощені	в	контейнерах.	0997982988

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

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрАчено Акт нА земельну ділянку кАдА-
стровий номер 1822083000:01:000:0440, 
видАний 02.04.2008р. нА ім`я слАшту-
шевськА тетянА стАніслАвівнА ввАЖАти 
недійсним

втрАчено диплом, видАний нА ім'я 
кАрпішинА сАви серГійовичА зА 
спеціАльністю прАвознАвство в17 
№194860 від 14.07.17 рАзом з додАт-
кАми, ввАЖАти недійсними

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)
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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.

8.23. інше. Продам 

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

•	Куплю ел/двигуни,	редуктори,	насоси,	
тельфера,	холод.обладнання,	силові	транс-
форматори,	пускачі,	автомати,	компресора.	
0671885230

•	Стабилизатори напруги	 семістор-
ні!	 Укр.вир.	 Профес.комплексний	 за-
хист.	Гарантія-3р.Сайт:	stabilizator.dp.ua,	
0674928371,0501011184

8.24. інше. Куплю 

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

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

•	Куплю холодильники;	морозильники;	газові	
колонки,	котли,	плити;	пральні	машини;	теле-
візори;	радянські	комп`ютери,	радіодеталі.	
461046,0967979775

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

•	Купуємо пиломатеріали	обрізні,	необрізні	
хвойних	і	твердолистяних	порід.	Ціна	дого-
вірна.	0673911769
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Гороскоп на тиждень 25 - 31 жовтня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

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

ОВЕН
Представники цього 

знаку зодіаку останнім 
часом стали занадто 

вимогливими до свого партнера. 
Зменшіть оберти, інакше – втра-
тите кохану людину.

ТЕЛЕЦЬ
Цей тиждень ідеаль-

но підходить для само-
вдосконалення, розши-

рення кругозору та кар’єрного 
зростання.

БЛИЗНЮКИ
Постарайтеся не 

привертати до своєї 
персони уваги, по мак-

симуму обмежити коло спілку-
вання і будь-які плани втілювати 
в життя самостійно.

РАК
У Раків з’явиться 

можливість прояви-
ти себе, керівництво 

обов’язково оцінить ваш «творчий 
порив» душі.

ЛЕВ
На роботі краще не 

висловлювати свої дум-
ки вголос і намагатися 

не особливо виявляти ініціативу. 
У суперечках з родичами краще 
не брати участі.

ДІВА
Соціальні мережі 

забирають у вас за-
надто багато часу, час 

навчитися «дозувати» своє пере-
бування в Інтернеті. Вдалий час 
для любовних побачень.

ТЕРЕЗИ
Тиждень принесе 

у ваше життя виключ-
но позитивні емоції, 
щастя і радість. Терези 

відчують себе важливими і по-
трібними. 

СКОРПІОН
Не нав’язуйте свою 

думку оточуючим і не 
зациклюйтеся на дріб-

ницях, тоді усе обов’язково нала-
годиться. 

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не 

брати участі у плітках, 
інтригах та скандалах, 

інакше ризикуєте залишитися 
«крайніми».

КОЗЕРІГ
Настав час реалізу-

вати свій потенціал, у 
вас накопичилося без-

ліч цікавих ідей. Вам необхідно 
проявляти індивідуальність.

ВОДОЛІЙ
На роботі намагай-

теся не підписувати 
жодних паперів і тим 
більше не проводити 

важливих перемовин та не укла-
дати угоди.

РИБИ
Представники цього 

знаку зодіаку відчува-
ють гостру необхідність 

бути в курсі всіх подій. Бережіть 
здоров’я, зріс ризик «підхопити» 
вірусну інфекцію.

●●  «Батьківщиною» Хеловіна 
вважається територія сучасної Ан-
глії, Ірландії та Північної Франції. 
Саме там мешкали племена кель-
тів, які ще в дохристиянську епоху 
31 жовтня відзначали кінець збору 
врожаю і прихід нового року.

●●  Язичники вірили, що в цей 
день світи живих і мертвих сти-
каються.

●●  У деяких країнах Хеллоу-
їн називають Днем реформації, 
Кельтським Новим роком, Днем 
мертвих тощо.

●●  Костюми на Хеловін були 
вигадані з метою захисту від при-
мар померлих. Кельти одягалися 
у звірині шкури, гасили вогні в 

будинках і виставляли на вулиці 
їжу – дари для духів.

●●  Перші Джек-ліхтарі в дав-
нину вирізали не з гарбуза, а з 
ріпи, вони були невеликими 
за розміром і їх виставляли по 
декілька штук на кожне вікно, 
а також підвішували до воріт 
і даху. Але є версія, що кельти 
використовували саме гарбуз. У 
них жерці запалювали свічки, і 
цей вогонь захищав поселення 
від привидів.

●●  У Хеловіна два кольори: 
чорний, який «представляє» 
смерть і темряву ночі, і помаран-
чевий, що символізує збір урожаю 
в році, що минає.

●●  Найпохмурішим Хеловіном 
у всьому світі вважається це свято 
в Мексиці. Мексиканці у цей час 
відзначають День мертвих, ходять 
на могили своїх предків. Про жод-
ні веселощі навіть не йдеться.

●●  Американці, які почали 
святкувати Хеловін вже більш ніж 
сто років тому, вважають його най-
веселішим костюмованим фести-
валем, на який чекають як дорослі, 
так і діти – мабуть, навіть більше, 
ніж на Різдво чи Новий рік.

●●  У багатьох країнах (напри-
клад, у Франції та Австралії), Хе-
ловін не люблять. У святі вбача-
ють лише рекламування впливу 
американців.

цікаві факти про Хеловін

Р

25
жовтня
середа



Геошторм
Жанр: трилер, фантастика
На Землі сталася ціла серія несподіва-

них страшних стихійних лих, що забрали 
мільйони жертв. Лідери держав створили 
цілу систему супутників, які можуть контро-
лювати клімат на планеті. Це має вберегти 
людей від будь-яких природних катастроф. 
Але щось пішло не так – супутники божево-
ліють і атакують землян. Щоб розібратися 
з поломкою, розробник супутників Джейк 
зі своїм братом Максом відправляються в 
космос. Але допомогти їм в цьому може 
тільки президент США з секретними кода-
ми. А для цього його треба викрасти.

My Little Pony | мій 
маленький поні

Жанр: мультфільм, мюзикл,
            пригоди, сімейний
У невеликому поселенні ПоніВілль про-

живає дружна компанія поні. Всі мешканці 
поселення мирні й дружелюбні поні. Але 
король Шторм хоче позбавити поні магії 
й захоплює Кантерлот. Під загрозою май-
бутнє всієї Еквестрії! Аби зупинити злодія, 
поні залишають рідні краї й вирушають у 
мандри, сповнені чудес та небезпек. Їм 
доведеться підкорити магічні гори, занури-
тися у підводні світи і навіть опинитися на 
летючому піратському кораблі! 

Голем Лаймхаузу
Жанр:  трилер, жахи
Лондон 1880 року. У найнебезпечнішо-

му районі міста, Лаймхаусі, відбувається 
серія жахливих кривавих убивств. Серед 
місцевого населення з'являються чутки, що 
вбивцею є не хто інший, як міфологічний 
монстр Голем – глиняна статуя, яку можна 
оживити за допомогою магії. Цього разу 
поліція не може вирішити цю справу. Не 
маючи інших варіантів, для розслідуван-
ня призначають досвідченого детектива, 
інспектора Джона Кілдера. Але якщо він не 
знайде вбивцю, постраждає багато людей, 
включаючи його самого. 

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...

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

«Зовсім інші»
27 жовтня

Початок о 19.00

«Аладдін»
28 жовтня

Початок о 12.00

«Півник і соняшник»
29 жовтня

Початок об 12.00 та 14.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


