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Ціни зростають все швидше. 
Що розігріває інфляцію?

аби збагнути феномен Ольжича, 
пам`ятника буде мало

Дискусії навколо нової медичної реформи  
не стихають. Як обіцяє МОЗ, нова система 
охорони здоров'я докорінно змінить прин-
цип фінансування медицини в Україні, втім 
опоненти вже назвали новації "геноцидом" с. 17

(067) 510-50-75Телефонуйте

ЖУРНАЛІСТА
запрошуємо на роботу

У редакцію газети «20 хвилин»

ВИМОГИ:
• вища (незакінчена вища) профільна або філологічна освіта;
• творчий підхід до поставлених задач;
• ініціативність;
• вміння шукати потрібну інформацію;
• аналітичне мислення;
• грамотність;
• досвід роботи на аналогічній посаді вітається, але не обов`язковий.

МЕДРЕФОРМА: 
геноцид чи шлях 
до здоров̀ я?



2 Середа, 1 листопада 2017www.20minut.ua Новини

У четвер, 2 листопада 2017 року, в актовій 
залі Обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича відбудеться 40-е засідання 
«Клубу експертів Житомирщини». 

Тема телевізійного ефіру: «Міняємо вико-
навця, чи змінюємо курс?». Спікери обговорять 
обставини, що призвели до відставки заступ-
ників Житомирського міського голови, а також 

визначатимуть перспективи можливих кадрових 
призначень у команді Сергія Сухомлина.

 
Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Міняємо виконавця, чи змінюємо курс?»

Ольга Сідлецька

У Житомирській 
обласній клінічній 
лікарні ім. О.Ф. Гер-
бачевського 27 жовт-
ня відкрили онов-
лене кардіологічне 
відділення з репер-
фузійним блоком 
інтенсивної терапії. 

Тут лікуватимуть хворих у 
передінфарктному стані та із 
гострим інфарктом. 

Відкриття реперфузійного 
центру обійшлося обласному 
бюджету у 8 млн 400 тис. грн. 
6 млн 248 тис. 400 грн витратили 
на придбання сучасного медич-

ного обладнання, 2 млн грн – на 
проведення капітального ремон-
ту; у 194 тис. грн стало придбання 
30 стент-систем без лікарського 
покриття та інші «розхідні мате-
ріали» для надання невідкладної 
допомоги хворим з гострим ко-
ронарним синдромом.

«Знаючи високу кваліфіка-
цію наших лікарів плюс нове 
сучасне обладнання, я впев-
нений, що тут буде врятовано 
чимало життів», – наголосив 
голова обласної ради Володи-
мир Ширма.

Голова Житомирської ОДА 
Ігор Гундич пообіцяв, що зро-
бить усе можливе, аби у наступ-
ному році відділення отримало 
гелікоптер для оперативного 
транспортування хворих з най-
віддаленіших районів області. 

Нагадаємо, щорічно на Жи-
томирщині реєструють близько 
1 тис. випадків інфарктів міо-
карда.

Про те, що учасни-
кам АТО у 2017 році у 
Житомирі виділили 
25 квартир, повідо-
мив міський голова 
Сергій Сухомлин.

Як зазначив Сергій Сухом-
лин, за рахунок міста бійці 
АТО та сім' ї загиблих вже 
отримали 21 квартиру. Чоти-
ри ордери отримали бійці за 
рахунок державного бюджету, 
ще чотири мають отримати 
найближчим часом 

Мер також зауважив, що 
місто не має права розрахову-

вати тільки на підтримку дер-
жави. «Ми постійно шукаємо 
свої резерви та використовуємо 
всі можливості, щоб надавати 
житло військовим використо-
вуючи  бюджетні кошти міста, 
резервний житловий фонд та 
дольові участі забудовників», - 
підсумував міський голова.

Сергій Сухомлин зазначив, 
що нещодавно був підписаний 
меморандум з Міністерством 
оборони, містом та облдержад-
міністрацією про забудову ді-
лянки по вулиці Покровській на 
12 Га землі. «Якщо нам вдасться 
реалізувати цей проект, то учас-
ники АТО зможуть отримати 
більше 150 квартир», – наголосив 
Сергій Сухомлин.

У Житомирі відкрили 
реперфузійний центр

З початку року 
учасникам аТо 
видали 25 квартир 
у Житомирі

Алла Гетьман

Участь в урочис-
тостях з приводу від-
криття пам’ятника 
взяли кілька сотень 
людей, серед яких – 
представники духо-
венства, влади міста 
та області, а також 
відомі політичні  
діячі.

У п’ятницю, 27 жовтня, на 
розі вулиць Перемоги та Ольжи-
ча відбулось офіційне відкриття 
скверу та пам’ятника Почесному 
громадянину Житомира, архе-
ологу, видатному поету, полі-
тичному діячу Олегу Ольжичу.

«Відкриття цього пам’ятника 
та скверу – це та добра спра-
ва, яка залишить після себе 
не лише слова. Олег Ольжич – 
наш земляк, він народився у 
Житомирі, і це знаково, що 
перший такий пам’ятник від-
кривається саме тут. Відкриття 
пам’ятника – це важливий крок 
до відновлення історії, культу-
ри та патріотизму», – зазначив 
голова Житомирської облдерж-
адміністрації Ігор Гундич.

За словами міського голови 
Сергія Сухомлина, Олег Оль-
жич став однією з найяскра-
віших постатей 20-го сторіччя 
в історії сучасної України. «У 
радянські часи ім’я житомиря-
нина Олега Кандиби (Ольжича) 
було під жорстоким ”табу”. Без 
цієї людини неможливо уявити 
культурне та політичне життя 
української нації. Ольжич став 
символом національно-визволь-
ного руху періоду Другої світової 
війни. Надзвичайно приємно, 
що перший пам’ятник Ольжичу 
з’явився саме у Житомирі», – на-
голосив міський голова Жито-
мира Сергій Сухомлин.

На честь видатного земляка 
багато слів було сказано при-
сутніми, серед яких і голова об-
ласної ради Володимир Шир-
ма. «Без перебільшення без 
цієї людини неможливо уявити 
культурне та політичне життя 
української нації. І відкриттям 
цього пам’ятника ми віддаємо 
шану людині, яка багато років 
була у забутті. Хочу перефра-
зувати слова Олега Ольжича, 
який говорив, що для україн-
ців характерні дві сили – одна 
конструктивна, друга – руйнів-
на. Конструктивна – всіх збирає, 

синергує потенціал та енергію, 
а руйнівна – з’їдає нас, з’їдає 
наші дії, несе розбиття і роз-
лад. Ці слова, як ніколи, акту-
альні і для теперішнього часу, 
тому закликаю усіх до єдності – 
заради України, заради того, 
щоб вона відбулася як сильна, 
незалежна, заможна держава. 
Слава Героям!», – сказав Воло-
димир Ширма.

Після відкриття пам’ятника 
представники духовенства освя-
тили його, а присутні вшану-
вали пам’ять Олега Ольжича 
покладанням квітів. 

У Житомирі відкрили 
перший у світі пам’ятник 
олегу ольжичу
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ціни зростають все швидше. 
Що розігріває інфляцію?

іноземці отримали допуск 
до оренди держмайна. 
Як виграють громади?

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Національний банк пе-
реглянув прогноз інфляції 
на 2017 та 2018 роки. За роз-
рахунками регулятора, до 
кінця цього року інфляція 
знизиться до 12,2%. Попере-
дній прогноз – 9,1%.

За словами керівника аналітичного депар-
таменту Concorde Capita Олександра Паращія, 
в майбутньому інфляція продовжить упо-
вільнюватися. У кінці 2018 року її показник 
складе 7,3%, а не 6%, як передбачалася раніше.

Прогноз інфляції на 2019 рік поки зали-
шається незмінним – 5%. Регулятор змінив 
прогноз, тому що його попередній прогноз 
застарів. За січень-вересень 2017 року індекс 
споживчих цін виріс на 10,2%.

“Основні драйвери інфляції – це ціни на 
продукти харчування. Влітку ціни на овочі 
залишались на досить високому рівні через 
похолодання. Ціни на алкоголь та тютюнові 
вироби зростали через підвищення акцизу 

та мінімальних роздрібних цін на алкоголь. 
Транспортні послуги подорожчали через 
підвищення у два рази мінімальної зарпла-
ти і зростання цін на енергоносії”, - розповів 
Олександр Паращій.

Ще один соціальний драйвер інфляції – 
стрімке підвищення пенсійних виплат з жов-
тня цього року. Доходи людей похилого віку 
збільшилися, що в результаті матиме вплив 
на попит та ціни.

НБУ також переглянув прогноз інфляції 
на наступний рік.

“Інфляційна спіраль має властивість 
згасати, якщо її не підживлювати новими 
імпульсами. Погані погодні умови два роки 
поспіль вкрай малоймовірні, а це означає, 
що темпи зростання продуктових цін бу-
дуть знижуватися. Основними джерелами 
інфляції в 2018 році будуть підвищення 
акцизів і, можливо, підвищення цін на газ”, - 
зазначив Олексій Паращій.

Як відомо, за розрахунками НАК "На-
фтогаз України" з 1 жовтня ціна на газ для 
населення мала підвищитися на 19%, однак 
всупереч позиції Міжнародного валютного 
фонду Кабмін відмовився її переглядати.

Залучення іноземців до 
оренди держмайна матиме 
ряд вигод. 

Про це розповів Дмитро Яблоновський, 
старший економіст Центру економічної 
стратегії.

Прихід нових орендарів матиме 
цілком конкретні вигоди: інвестиції, 
притік валюти, створення нових 
робочих місць.

Як зауважив експерт, фонд держмайна 
дозволив іноземцям орендувати державне 
майно. Цей крок призведе до розширення 
попиту та зростання конкуренції. На цьому 
ланцюжкова реакція не зупиниться. По-
тенційно це може призвести до збільшення 
ціни оренди об’єктів та, як наслідок, зрос-
тання доходів держави. 

«Прихід нових орендарів може мати й 
непрямі вигоди: інвестиції, притік валюти, 
створення нових робочих місць. 

На сьогодні Фондом вже укладено близь-
ко 19 тисяч договорів оренди державного 
майна та існує 5991 об’єктів, доступних для 
оренди. Усі вони можуть зацікавити нере-
зидентів. Формування каталогу об’єктів, які 
можна буде здати в оренду, триває.», - роз-
повів Дмитро Яблоновський. 

Насамперед іноземних інвесторів мо-
жуть цікавити великі об’єкти з можливістю 
довгострокової оренди, які можна буде ви-
користовувати як виробничі майданчики. 

Для отримання прибутку потенційний 
орендар, як правило, повинен буде інвесту-
вати в об’єкт власні кошти. Саме тому чим 
довшим буде строк оренди, тим менше ри-

зиків для орендаря з точки зору інвестицій.
«Важливий момент пов'язаний з захис-

том прав орендарів в умовах відсутності 
верховенства права в Україні. Адже, попе-
редні орендарі, що могли отримати майно 
за допомогою корупційних важелів за за-
ниженою ціною, не будуть зацікавлені у 
додатковій конкуренції. Так само як і ті, хто 
допоміг їм таку ціну отримати. Як свідчить 
український досвід, це може призводити до 
рейдерства, судових тяжб із купленими рі-
шеннями, що будуть зменшувати й без того 
низьку інвестиційну привабливість країни. 

Тому потрібно зробити процес макси-
мально прозорим та справедливим, - по-
відомив Дмитро Яблоновський.  

На думку експерта, прозорість може до-
сягатись за допомогою виставлення об’єктів 
на конкурентні торги на майданчиках типу 
Prozorro. Також для особливо великих 
об’єктів потрібно розглянути можливість 
застосування іноземного права для підви-
щення захисту прав орендаторів.   

Важливу роль у залученні нових оренда-
рів можуть відіграти й місцеві органи влади.

Вони повинні допомогти потенційно-
му орендарю із отриманням дозвільної 
документації, підведенням комунікацій 
(електрика, вода, газ, каналізація), будів-
ництвом доріг. 

Громади завдяки децентралізації отри-
мали значні кошти. Важливо, щоб вони 
використовували їх не лише для поточних 
потреб, а для розвитку інвестиційної при-
вабливості власних територій.

Втім, навіть довгострокова оренда не 
здатна повністю нівелювати корупційні 
ризики, пов’язані із володінням держав-
ним майном. Кінцевою метою має стати 
максимальна приватизація держактивів.

“VoxConnector”, спеціально для "20 хвилин"
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дочекалися: надійшли 
ліки проти ботулізму та правця

Алла Гетьман

Форум міської 
мобільності у Жито-
мирі відбувається вже 
вдруге. Його мета — 
пошук рішень для за-
безпечення належно-
го функціонування та 
розвитку транспорт-
ного сектору міста і 
налагодження ефек-
тивного діалогу між 
органами місцевої 
влади, бізнесом, екс-
пертами та громадою.

Під час заходу уповноваже-
ний з розвитку велоруху Жито-
мирської міської ради Олександр 
Папірний презентував концепцію 
велоруху у Житомирі. Фахівець 
переконаний, окрім того, що ве-
лосипед — це транспортний засіб 
пересування, що приводиться в 
рух мускульною силою людини, 

також він є спортивним засобом 
пересування, який потребує до-
даткової інфраструктури в місті.

«Повсякденне викорис-
тання велосипеду в місті як 
транспорту викличе наступні 
ефекти:екологічний, економіч-
ний, політичний, збільшить ту-
ристичну привабливість міста, 
підвищить рівень безпеки серед 
учасників дорожнього руху, а та-
кож покращить здоров’я жито-
мирян. Але для цього необхідно 
розвивати велосипедну інфра-
структуру», — зазначив Олександр 
Папірний

Напрацювання форуму будуть 
враховані при розробці Концепції 
інтегрованого розвитку Житоми-
ра, над якою зараз працює група 
іноземних та місцевих експертів 
в рамках проекту «Інтегрований 
розвиток міст в Україні».

Нагадаємо, проект реалізову-
ється німецькою урядовою ком-
панією «Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH». У ньому беруть 
участь Чернівці, Вінниця, Жито-
мир та Полтава. Уряд Німеччи-
ни фінансує проект у розмірі 4 
млн євро, Уряд Швейцарії надає 
1,85 млн євро.

Ольга Сідлецька

В Україну надій-
шли 150 доз проти-
ботулінічного імуно-
глобуліну та 200 доз 
імуноглобуліну про-
ти правця.

Ліки передав Міністерству 
охорони здоров’я Міжнарод-
ний Комітет Червоного Хреста 
в Україні.

Отриманої кількості ліків 
європейського виробництва, 
наданих як благодійна допо-
мога, достатньо, щоб покрити 
потреби українців на наступні 
шість місяців. 

У МОЗ планують включити 
закупівлю медикаментів для 
лікування хворих на небезпечні 
інфекційні захворювання, що 
супроводжуються високим рів-
нем смертності (такі як дифтерія, 

правець, сказ, ботулізм, малярія), 
у централізовані державні заку-
півлі вже цього року. Це стане 
можливим після внесення змін до 
Закону України «Про державний 
бюджет України на 2017 рік».

Сироватки зберігаються на 
спеціалізованому складі ДП «Ук-
рвакцина» Міністерства охорони 
здоров’я і будуть в найкоротші 
строки надаватися в разі потреби.

«20 хвилин» поцікавилися у 

начальника відділу мобілізацій-
ної роботи та спеціальних пи-
тань управління охорони здоров’я 
Житомирської ОДА Сергія Бере-
зовського, чи відомо, коли Жито-
мирщина отримає імуноглобулін 
проти ботулізму і правця, і як 
його будуть розподіляти. 

Сергій Березовський розповів, 
що поки що не володіє інформа-
цією з приводу того як розпо-
ділятимуть імуноглобулін, але 

окреслив можливі способи. 
Враховуючи, що надійшла усе 

ж таки невелика кількість імуно-
глобуліну, можливі 2 шляхи його 
розподілу. Перший варіант – його 
залишають у Києві, а до облас-
тей доводять інформацію, що 
такі препарати є на базі, тож у 
випадку потреби можна зателе-
фонувати за контактними номе-
рами. Якщо з’являється людина, 
яка потребує імуноглобуліну, то 
дається заявка на базу спецмед-
постачання, й у найближчий день 
ліки виділяються на область і вво-
дяться хворому. 

Другий варіант – можливий 
розподіл імуноглобуліну проти 
ботулізму та правця по областях 
по 5-10 доз», – повідомив Сергій 
Березовський. 

Крім того, начальник відділу 
мобілізаційної роботи та спеці-
альних питань управління охоро-
ни здоров’я Житомирської ОДА 
зауважив, що протягом останніх 
місяців на Житомирщині не за-
фіксовані випадки захворювання 
на ботулізм. 

У Житомирі презентували 
концепцію розвитку 
велоруху і пішохідних зон

Уряд пограбує  
кожного житомирянина 
на 1151 грн

Не за горами прийняття держав-
ного бюджету на 2018 рік, який 
несе нові загрози та виклики для 
міст та їх мешканців.

Протягом останніх двох років Уряд 
поступово перекладає на місцеве са-
моврядування невластиві витрати, 
такі як оплата пільгового перевезення 
громадян в громадському транспорті, 
фінансування закладів профільної 
технічної освіти, часткове фінансуван-
ня медицини та освіти тощо.

В бюджеті 2018 року передбача-
ється недофінансування державою 
освітньої та медичної субвенції, збіль-
шення суми грошей, які держава за-
бере з бюджету міста через «реверсну 
дотацію», перекладання на місцевий 
бюджет оплату комунальних  для пев-
них категорій громадян.

Усе ці нововведення будуть опла-
чуватися за рахунок місцевого бю-
джету, тобто за наші з вами гроші, 
в результаті чого кожен житомирян 
стане біднішим на 1151 гривню.

Загалом з бюджету Житомира до-
ведеться додатково витрати 311 млн 
грн на фінансування ПТУ, зарплату 
медиків, оплату комунальних пільг 
і компенсацію за пільговий проїзд у 
громадському транспорті. Це означає, 
що наступного року у Житомирі за-
міст витрат на розвиток міста: ремонту 
доріг і тротуарів, заміни комунікацій, 
придбанні нового громадського тран-
спорту, будівництву інфраструктурних 
об’єктів доведеться фінансувати те, 
що має фінансуватися центральною 
владою з державного бюджету.

Цього року з бюджету Житоми-
ра виділили 13,87 млн грн на по-
гашення заборгованості зарплат 
житомирських медпрацівників, які 
держава міському бюджету не по-
верне. Наслідком виділення коштів 
медикам стало зменшення фінан-
сування ремонту доріг, закінчення 
ремонту тротуарів і будівництва 
індустріального парку.

Центральна влада просто хоче за-
брати 311 мільйонів гривень у Жи-
томирської громади, цим практично 
перетворивши Житомир на місто-
банкрут, адже вже зараз, на кінець 
2017 року, у бюджеті міста не виста-
чає більше 200 млн грн.

Якщо державний бюджет при-
ймуть у тому варіанті, який плану-
ється, і міський бюджет втратить 
311 млн гривень, це означатиме, 
що жодні ремонтні, будівельні та 
індустріальні проекти в місті навіть 
не розпочнуться.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Пиджак – давно 
не только офисный 
вариант
Возможно, по давно сформировавшим-

ся стереотипам, Вы скажете, что это уже к 
офисным, и не касается Вашего мужчины, 
но нет. Стильный городской мужчина всег-
да должен находиться в перманентном 
поиске хорошего трикотажного пиджака.

Чтобы не тратить много Вашего времени, 
я бы сказала – Вам необходимо подобрать 
минимум три пиджака для своего люби-
мого: строгий классический, трикотажный 
повседневный, а также добавьте пиджак 
клубный, темно-синего цвета. Укороченный 
и приталенный. Желательно, на одной пу-
говице. И Ваш идеальный мужчина готов! 

А у кого есть пара минут, я подобрала 
самые лучшие сочетания пиджака для по-
вседневного выхода.

Шерстяной пиджак (твидовый) +
джинсы
Прекрасным выбором в прохладную по-

году станет сочетание шерстяного пиджака 
с джинсами. Такие вещи помогут  сохранить 
тепло, и ваш мужчина будет стильно вы-
глядеть. Добавьте к комплекту пару кожа-
ных ботинок и полосатую рубашку – и Вы 
получите великолепный образ.

Синий пиджак
На сегодняшний день сложно пред-

ставить более удачный цвет одежды для 
мужчины, чем синий. Так почему бы не 
носить этот цвет «с ног до головы»? Для 
создания более интересного образа по-
пробуйте подобрать пиджак и пару брюк, 
которые будут отличаться на пару тонов: 
пусть брюки будут немного темнее или 
светлее, чем пиджак.

Черный пиджак + серые брюки  
В современном мире, уже не работает 

правило, что брюки всегда должны быть 
темнее, чем то, что надевается сверху. Этот 
комплект, надетый с кедами, может пре-
красно вписаться в правила стиля и помо-
жет вашему мужчине выглядеть превосход-
но. А для того, чтобы продемонстрировать 
все дизайнерские ноу-хау, предложите ему 
надеть серые брюки с чёрным пиджаком. 
Эта нехитрая комбинация подходит для 
большинства жизненных ситуаций. 

неструктурированный пиджак + 
джинсы
Хотите усилить линию силуэта пид-

жака, но при этом Ваш мужчина не же-
лает потерять в комфорте? Всё очень 
просто – нужно избавиться от лишнего 
объёма. Структурированный пиджак без 
подкладки намного легче, чем модели с 
подкладкой, и прекрасно подчёркивает 
силуэт. Но неструктурированные модели 
не так плотно прилегают к телу и идеаль-
но подходят тем, кто не любит тесную 
одежду. Посоветуйте ему такой вариант. 
Учитывая крой пиджака, сочетайте его с 
парой темных джинсов или с чиносами 
(свободными хлопковыми брюками). 
Такой пиджак не советую сочетать с офи-
циальными (формальными) брюками.

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

КолонКа

Українські фельд-
шери жартують, що в 
селі найкращі «ліки» – 
це свіже повітря та 
відпочинок, бо нерід-
ко іншого вони запро-
понувати не можуть: 
в амбулаторіях не ви-
стачає медикаментів 
та сучасного облад-
нання, а лікарям до-
водиться працювати 
в аварійних будівлях. 

Кардинально змінити ситуа-
цію покликаний проект закону 
№ 7117 «Про підвищення доступ-
ності та якості медичного обслу-
говування у сільській місцевості». 
Верховна Рада вже ухвалила його 
у першому читанні. Що пропонує 
документ і які новації чекають на 
сільські медичні пункти – розби-
ралися експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

На шляху до перетворень
В селі Топорів, що на Львівщи-

ні, є і фельдшерсько-акушерський 
пункт (ФАП), і амбулаторія, але 
катастрофічно бракує лікарів. 
Місцева влада не перший рік на-
магається зацікавити та втримати 
молодих спеціалістів. За слова-
ми сільського голови Ярослава 
Ковальчука, нещодавно до них 
на практику скерували лікаря-
інтерна, але очільник села побо-
юється, що медик не залишиться 
в Топорові після закінчення ін-
тернатури. Адже вони не можуть 
запропонувати йому ані житла, 
ані автомобіля, щоб він міг їздити 
на роботу з сусіднього містечка, в 
якому живе з дружиною.  

А от у селі Ясень, що на Івано-
Франківщині, проблеми іншого 
характеру. В приміщенні сіль-
ської амбулаторії немає водопро-
воду і навіть туалет – на дворі, а в 
холоди доводиться топити пічку, 
бо іншого способу зігрітися не-
має. Але тутешні медики вже 
заручилися підтримкою місце-
вої влади і збираються суттєво 
модернізувати будівлю: підклю-
чити її до системи централізо-
ваного опалення, підвести воду, 
добудувати денний стаціонар і 
помешкання для лікаря. 

Невдовзі це може стати ре-
альністю не лише для окремої 
амбулаторії в Ясені, але й для 
інших сільських медустанов по 
всій Україні. Запропонований 
Президентом законопроект № 
7117 передбачає модернізацію та 
переоснащення вже існуючих та 

створення нових ФАПів, амбула-
торій та центрів первинної меди-
ко-санітарної допомоги. Загалом 
на реалізацію проекту планують 
скерувати близько 13 млрд грн. 
Частину грошей вже виділили. 

«Для цього у бюджеті на 2017 
рік вже закладено 4 млрд грн і 
плюс 1 млрд грн на наступний 
рік. За ці гроші можна побу-
дувати близько 4 тис. сучасних 
амбулаторій в Україні за єди-
ним проектом», – прокоментував 
член парламентського комітету з 
питань охорони здоров’я Сергій 
Березенко. 

Від доріг та  
устаткування – до житла

За словами можновладців, 
амбулаторії планують будувати 
за типовим проектом, розробле-
ним Міністерством регіонального 
розвитку. Органи місцевого само-
врядування подаватимуть заявки 
на отримання коштів. Як краще 
розпорядитися ними – вирішу-
ватиме громада. 

«Дуже складно визначити 
для цілої України, якою має 
бути мережа медичних закла-
дів у сільській місцевості. Адже, 
наприклад, у горах, умовно ка-
жучи, краще придбати медич-
ний гелікоптер, ніж будувати у 
кожному селі повноцінні медич-
ні заклади. Прийняти рішення 
з приводу цього мають органи 
місцевого самоврядування, а 
підказкою їм мають стати підза-
конні акти», – впевнений експерт 
«Реанімаційного пакету реформ» 
Олександр Ябчанка. 

Закон також передбачає 
розбудову транспортної інфра-
структури і створення умов для 
розвитку санавіації та інших ви-
дів медичного транспорту. Від-
так, сподіваються законодавці, 
вдасться реалізувати принцип 
«золотої години» – це час, про-
тягом якого надана допомога 
дозволяє врятувати життя па-
цієнту у 80 – 90% випадків. 

Усі медичні установи будуть 
укомплектовані сучасним облад-
нанням, набором найнеобхідні-
ших ліків, а також мінімальним 
пакетом для проведення базових 
лабораторних досліджень. Тож 
медик зможе швидко та макси-
мально точно встановити діагноз, 
а людина – отримає лікування без 
необхідності їхати в обласну лі-
карню. Зокрема, ФАПи одержать 
кардіографи, а амбулаторії – при-
лади для ультразвукової діагнос-
тики та рентген-апарати.  

«Ті, хто живуть у селі, потребу-
ють такого самого рівня медичних 
послуг, який доступний людині 
в районному, обласному центрі і 
в столиці», – зауважив Петро По-

рошенко у вересні під час зустрічі 
з медперсоналом відремонтованої 
Калинівської центральної район-
ної лікарні, що на Вінниччині.

У проекті прописано, що 
медикам надаватимуть служ-
бове житло і транспорт, а та-
кож створюватимуть умови 
для підвищення кваліфікації та 
проводження освіти. На думку 
високопосадовців, це дозволить 
залучити до роботи у селі мо-
лодих фахівців. Однак досвідчені 
лікарі говорять, що це спрацює 
лише при комплексному підході: 
якщо держава потурбується не 
лише про медпрацівника, але й 
про його близьких. 

«Недостатньо лише забезпе-
чити лікаря житлом і кабінетом 
для роботи. Адже у лікарів є сім’ї, 
діти, яким потрібні повноцінні 
умови для самореалізації, роботи, 
навчання», – зауважує кандидат 
медичних наук Віталій Осташко. 

Лікарі завжди на зв’язку 
Ще одна інновація, яка буде 

запроваджена, – це телемедици-
на. Незважаючи на назву, вона не 
має нічого спільного з телебачен-
ням. Для пацієнта це, насамперед, 
нагода отримати консультацію 
вузькопрофільного спеціаліста з 
області чи району за допомогою 
Інтернету просто у приміщен-
ні медпункту, не виїжджаючи з 
села. А для місцевих фельдше-
рів – можливість порадитися з 
колегами з міських чи обласних 
лікарень щодо складних випадків 
та оптимальних способів лікуван-
ня і навіть скликати консиліум. 
Для цього усі ФАПи та амбула-
торії оснастять комп’ютерами та 
забезпечать широкосмуговий до-
ступ до Інтернету. 

Крім того, на пацієнтів чека-
ють електронні медкартки: ві-
домості про аналізи та анамнез 
хворого будуть зберігатися в елек-
тронному вигляді. Інформація не 
буде губитися і розпорошуватися, 

тож лікар бачитиме картину в ці-
лому. Цей процес вже розпочався 
в Україні: влітку МОЗ запустив 
електронний реєстр медичних 
закладів та пацієнтів eHealth.

На думку вітчизняних меди-
ків, потрібно йти далі і рухатися 
до впровадження повноцінної 
телеметрії – дистанційної діа-
гностики здоров’я пацієнта за до-
помогою апаратури, що не лише 
фіксує фізіологічні показники, 
але й передає їх від амбулаторії 
до лікарні. 

«Існують такі апарати, які 
можуть провести діагностику 
шкірних захворювань. У апарат 
вбудовані дві камери, одна з яких 
дозволяє заглянути практично 
в будь-яку точку організму: ніс, 
вуха, горло, жіночі органи. Можна 
збільшити або зменшити освіт-
лення, змінити кут огляду камери, 
визначити дихальний обсяг, наси-
чення крові киснем. Єдине, чого 
не може доктор, це помацати па-
цієнта своїми власними руками, 
але це може зробити його колега 
на місці», – пояснює хірург однієї 
зі столичних клінік, кандидат ме-
дичних наук Віктор Сидоренко.

Телемедицину давно ви-
користовують у розвиненому 
світі: кардіологи, онкологи, 
терапевти з США проводять 
відеоконференції та телемости 
з колегами з Британії, Японії, 
ЄС і навпаки. За допомогою 
трансляцій в режимі реально-
го часу хірурги з різних країн 
спостерігають за експеримен-
тальними операціями та пе-
реймають передовий досвід. У 
разі ухвалення закону, Україна з 
часом отримає можливість при-
єднатися до світової медичної 
спільноти, а це додаткові пер-
спективи для вітчизняних ліка-
рів і нова якість обслуговування 
для українських пацієнтів. 

Матеріал Центру 
громадського 

моніторингу та контролю

реанімувати 
сільську медицину 
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Житомирщина: результати місцевих 
виборів 29 жовтня 2017 року

«Я нахожусь в той камере, где сидел 
репрессированный в 37-м году 
мой дед», – журналист муравицкий

29 жовтня в 13 
нових об’єднаних 
громадах відбулися 
перші вибори де-
путатів сільських, 
селищних, міських 
рад і відповідних 
сільських, селищ-
них, міських голів.

За результатами паралельно-
го підрахунку голосів виборців, 
представники ВО «Батьківщи-

на» отримали переконливу пе-
ремогу на місцевих виборах у 
Житомирській області. 

Із 312 (на двох округах будуть 
оголошені перевибори) депу-
татських мандатів 122 мандати 
отримали самовисуванці. 190 де-
путатських мандатів отримали 
представники політичних партій.

ВО «Батьківщина» отрима-
ла 100 мандатів (52,6%), БПП 
«Солідарність» – 34 манда-
ти (18%), Народна партія – 10 
мандатів (5,2%), ВО «Свобода» –  
9 мандатів (4,8%), «Наш край» –  
8 мандатів (4,2%), Опозиційний 
блок – 7 мандатів (3,7%), «Укроп» –  

6 мандатів (3,2%), «Самопоміч» – 
5 мандатів (2,6%), Радикальна 
партія Ляшка – 5 мандатів 
(2,6%), Аграрна партія – 3 ман-
дати (1,6%), Народний контр-
оль – 3 мандати (1,6%).

Представники ВО «Бать-
ківщина» вибороли посади 2 
голів – Мартинівської ОТГ і 
Словечанської ОТГ. БПП «Со-
лідарність» має одного голову, 
їх представник переміг в Єміль-
чинській ОТГ. В інших ОТГ пе-
ремогли самовисуванці.

Як свідчать результати міс-
цевих виборів, які відбулися 29 
жовтня 2017 року, загальний 

рейтинг довіри виборців Жито-
мирщини до ВО «Батьківщина» 
складає 32%, до БПП «Солідар-
ність» – 10,25%.

Житомирська обласна пар-
тійна організація ВО «Батьків-
щина» щиро дякує виборцям за 
підтримку. Ми прикладемо усі 
зусилля для того, аби виправда-
ти надії мешканців області на 
позитивні зміни в Україні, гідно 
відстоювати інтереси людей. Ми 
в силах змінити все!

Прес-служба 
Житомирської обласної 

партійної організації 
ВО «Батьківщина»

Сергей Форест

Жутко и не по 
себе мне было, ког-
да вчера я был на 
суде у журналиста 
Василия Муравиц-
кого. Зал был пере-
полнен.

Д е ж а в ю:  п е р е д  мо и -
м и  гл а з а м и  в с п л ы в а л и 
к а р т и н ы  и з  р а с с к а з о в 
моих родных и увиденных 
м н о ю  д о к у м е н т а л ь н ы х 
фильмов страшного 37-го 
года, когда сталинская су-
дебная «машина смерти» 
перемалывала и виновных, 
и не виновных людей.

Вот и в  житомирском 
зале суда царила атмосфера 
ненависти, где активисты и 
провокаторы во главе с неким 
Арушаняном, в прошлом – 
кандидатом на выборах в 
депутаты горсовета от БПП, 
хлопали в ладоши каждый 
раз после выступления су-
дьи или прокурора и стояли 
навытяжку. Вот такая судеб-
ная система и новые правила 
в постмайдановской Украине.

За мнение, которое не сов-
падает с официальной позици-
ей режима, журналист и блогер 
Василий Муравицкий может 
попасть в тюрьму на 15 лет по 
тягчайшей статье – «измена Ро-
дине», только за то, что его кри-
тические материалы  публико-
вались в зарубежной прессе. 
Василий в своем выступлении 
вспомнил о своем дедушке, 
который был репрессирован и 

расстрелян во дворике тюрьмы, 
где сегодня сидит Василий Му-
равицкий.

На суде активисты Аруша-
няна вели себя агрессивно по 
отношению к представителям 
прессы и пытались спрово-
цировать конфликт с журна-
листом телеканала NewsOne 
Русланом Коцабой, и со всеми 
теми, кто пришел защитить 
Василия Муравицкого.

В зале суда судьи и про-
курор показательно вытерли 
ноги о свободу слова, невзи-
рая на веские аргументы ад-
вокатов журналиста. Руслан 
Коцаба жестко сказал о суди-
лище и юридическом беспре-
деле, который происходил в 
зале суда в Житомире. В не-
далеком прошлом ему самому 
пришлось пройти через этот 
ад беззакония в Украине.

Напоминания о послед-
ствиях репрессий 37-го года 
не покидали меня весь вечер 
после случайной встречи с 
братом Муравицкого – Вален-
тином, который рассказал мне 
об отношении окружающих 
к его семье в Новогуйвинске, 
где он проживает. Он говорил, 
что с тех пор, как арестовали 
Василия, соседи перестали с 
ним разговаривать, и за спи-
ной он иногда слышал их сло-
ва – вот пошёл брат «сепара». 
В травлю были втянуты дети 
соседей, которые перестали 
играть с детьми Муравицко-
го, как в далёком 37-м, когда 
арестовывали врага народа, 
соседи так же переставали об-
щаться с семьёй этого человека. 
Эта ситуация заставляет меня 
задуматься, каким курсом и в 
какую Европу мы идём?

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

А що краще?
(закінчення теми)

Головною причиною відмови світо-
вого товариства від використання кар-
бюратора стало введення посилених 
норм токсичності двигуна.

Інжекторні двигуни екологічніші і 
протягом сотень тисяч кілометрів збе-
рігають вихлоп у межах дозволених 
законом «рамок» забруднення атмос-
фери. Піднятись вище за норми Євро-
1 у карбюраторних двигунів так і не 
вийшло. На початку публікації я писав 
про різні види впорскування – моно-
впорскування і розподільне впорску-
вання чи багатоточкове (безпосереднє) 
впорскування. Моновпорскування – це 
коли одна форсунка розташована на 
всі циліндри, зазвичай, на місці кар-
бюратора на впускному колекторі. У 
даний час не популярна з огляду на 
те, що зросли екологічні вимоги, по-
чинаючи з Євро-3.

Розподільне (безпосереднє) впор-
скування – обслуговування здійснюєть-
ся окремою ізольованою форсункою у 
впускний колектор поблизу впускного 
клапана. Розрізняють декілька типів 
безпосереднього впорскування: одно-
часний, попарно-паралельний, фазо-
ваний, безпосередній. Ця інформація 
для  допитливих. Подачею палива ке-
рують спеціальні мікроконтролери, і 
цей вид керування називають електро-
нним. Принцип роботи такої системи 
ґрунтується на тому , що рішення про 
момент і тривалість відкриття форсунки 
приймає мікроконтролер, орієнтуючись 
на дані, які отримує від датчиків.

Нелегкий шлях форсунки, яка сьо-
годні стала надійною, довговічною, 
необхідною. Викидів в атмосферу з 
появою форсунки значно поменшало 
завдяки повноті згорання паливної су-
міші, але деякі автовиробники мають 
своє розуміння «боротьби за екологію». 
Японці протягом 25 років занижують 
витрати пального, використовуючи 
некоректний підрахунок виміру з 1991 
року, що пов’язано з екологічністю кож-
ного двигуна. Німеччина заборонить 
продаж бензинових автомобілів вже 
до 2030 року. Такі заходи необхідні 
для зниження викидів у атмосферу 
вуглекислого газу на 80-95 %.

У тридцяті роки було вдало здійснено 
використання впорскування в авіації. У 
1936 році був виготовлений перший 
комплект паливної апаратури, а у 1940 
році в Німеччині були закуплені зразки 
новітніх авіаційних двигунів із впорску-
ванням, і вони були настільки вдалими, 
що випускались іще протягом десятиріч.

Ось і вирішуйте, що краще – лег-
кість в обслуговуванні чи надійність 
в експлуатації.

КуточоК

ВоДІЯ
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Микола Корзун

27 жовтня 2017 року 
у Житомирі відкри-
ли пам’ ятник Олегу 
Ольжичу. Виявилося, 
що цей пам’ ятник 
став першим, а відтак – 
поки що єдиним у 
світі, який увіковічнює 
постать українського 
патріота, що віддав 
своє життя за свободу 
та незалежність Укра-
їнської держави.

У Житомирі й досі не вщухають 
пристрасті стосовно того, яким чи-
ном і за яких обставин проходив сам 
процес меморіального вшанування 
постаті одного із керівників Орга-
нізації Українських Націоналістів 
(ОУН). Насправді є чимало важли-
вих запитань стосовно задуму ство-
рення пам ‘ятника Олегу Ольжичу, 
а ще більше – до процесу втілення 
важливої ідеї в життя. Втім, сьогодні 
усі ці питання та пристрасті мож-
на вважати другорядними, адже у 
Житомира і житомирян відтепер 
з‘явилася ще одна важлива історич-
на «відмітка» на карті міста.

Тривалий час, від початку 90-х 
років, коли у Житомирі з‘явилася 
вулиця Ольжича, це був єдиний 
топонім, який нагадував городя-
нам про їх славетного, але малові-
домого земляка, життя якого тісно 
переплетене із найтрагічнішими та 
найдраматичнішими сторінками 
вітчизняної історії. Так сталося, що 
після першого «демократичного» 

сплеску суспільного життя почат-
ку 90- х років минулого століття, 
коли на карті незалежної України 
з’явилося багато топонімічних но-
вацій, воскреслих із товщі раніше 
«забороненого минулого», наста-
ла велика перерва у галузі націо-
нального ренесансу історичного 
минулого України. Ні, до повного 
відкату – термідоріанства, або ж до 
повернення топонімічної спадщини 
комуністичних часів, справа не ді-
йшла, але й українізація топоніміки 
у більшості міст і сіл нашої держави 
відверто «забуксувала». Щодо вулиці 
Ольжича, то у Житомирі на появу 
нової топонімічної назви вже ніхто 
не зазіхав, але багато хто із жито-
мирян (не кажучи вже про гостей 
міста) не завжди знали, на честь якої 
людини перейменовано колишню 
вулицю Пархоменка. Лише після 
завершення «помаранчевої рево-
люції», коли у повітрі суспільно-по-
літичного життя України зажевріло 
продовження розпочатої на початку 
90-х років українізації, у Житомирі 
знову взялися за воскресіння пам‘яті 
Олега Ольжича (Кандиби). Його іме-
нем було названо обласну наукову 
бібліотеку, а біля приміщення го-
ловної книгозбірні Житомирщини 
планувалося встановити постамент 
Олегу Ольжичу. Проте «помаранче-
ві» очікування завершилися неспо-
дівано швидко і жодних зрушень на 
краще у царині збереження націо-
нальної пам’яті не сталося. Звісно ж, 
і про пам’ятник Олегу Ольжичу го-
ворили все менше, а шансів на його 
встановлення у сумнозвісні «часи 
Януковича» практично не було. Біль-
ше того, якраз у роки регіоналівської 
влади у Житомирі трапилася досі 
незрозуміла і оповита таємницею 
історія зі зникненням меморіаль-
ної дошки з будівлі церкви, де Олег 
Ольжич був охрещений. Щоправда, 
невдовзі дошку відновили, але по-

вторно її розмістили чомусь вже не 
на приміщенні церкви, а на одному 
із будинків по вулиці, яка на той час 
вже кілька десятків років носила 
прізвище великого патріота.

Тепер от у Житомирі з’явився 
пам’ятник Олегу Ольжичу. До ко-
лишньої пропозиції встановити 
його біля наукової бібліотеки, що 
носить його ім’я, нинішня міська 
житомирська влада чомусь не до-
слухалась, а тому пам’ятник вста-
новили у заздалегідь реконструйо-
ваному сквері. Сам процес паркової 
модернізації також виявився не-
простим, бо навіть правоохоронці 
змушені були вдаватися до обшуків 
у кабінетах чиновників, аби встано-
вити порушення умов угоди щодо 
реконструкції скверу. Відкриття 
пам’ятника Олегу Ольжичу у скве-
рі на розі вулиці, що носить його 
ім‘я, також переносилося аж тричі. 
Спочатку сквер мали підготувати до 
відкриття днів Європи у Житомирі. 
Потім, коли стало зрозумілим, що 
процес впорядкування скверу за-
тримується, пам’ятник Олегу Оль-
жичу мав постати перед житоми-
рянами чи то на День Незалежності 
України, чи, у крайньому разі – на 
День Житомира. Але знову – не ви-
йшло, а черговий раз дату відкриття 
пам’ятника призначили на 14 жов-
тня 2017 року. Проте і на Покрову 
Ольжич до Житомира не «встиг», 
а вже за два тижні пам’ятник все 
ж таки відкрили. Як і годиться, на 
його відкриття прибули політики 
зі столиці, депутати місцевих рад, 
чиновники та громадськість міста. 
Як завжди, 27 жовтня 2017 року у 
Житомирі  не бракувало промов. 
Чиновники, партійні функціонери 
і депутати наче прагнули компенсу-
вати надмірно тривале очікування 
пам’ятника Олегу Ольжичу, говори-
ли, клялися, обіцяли продовжувати 
справу, якій присвятив своє життя 

видатний патріот. Ось тут, як гово-
риться, варто було б зупинитися 
і гарно поміркувати. Адже тепер, 
коли тисячі житомирян щодня зу-
стрічатимуть пам’ятник видатно-
му вченому, поету та провідникові 
ОУН, Олег Ольжич має стати для 
міської громади своїм, зрозумілим 
і сприйнятним. Адже йдеться про 
людину, яка свої перші кроки і свої 
дитячі роки провела саме у нашому 
місті. Йдеться про видатного борця, 
людину титанічної волі, яка при-
святила життя справі визволення 
та згуртування нації. Житомирській 
громаді, аби насправді такою нази-
ватися і бути, варто усвідомити, що 
жоден геній у сфері науки і техніки, 
мистецтва чи музики не йде у по-
рівняння із людьми, які  найбіль-
шою мірою (ціною власного життя) 
прислужилися власному народу, 
нації та державі. Сьогодні, коли 
Українська держава знаходиться на 
«переломі» чергового етапу свого 
становлення та розвитку, приклад 
життя Олега Ольжича у всіх його 
калейдоскопічних проявах має бути 
взірцем для нинішнього покоління 
громадян України. Насправді ми 
дещо легковажимо, коли встановлю-
ємо пам’ятники, перейменовуємо 

вулиці, але не переймаємо най-
головнішого – моральних і світо-
глядних засад та імперативів наших 
видатних земляків. І величної по-
статі Олега Ольжича це стосується 
чи не найбільшою мірою. Вчено-
го-археолога зі світовою славою. 
Відчайдушно відважного борця за 
свободу Вітчизни-України. Напро-
чуд самобутнього поета, щирого 
і полум’яного публіциста. Кожна 
сторінка його героїчно-сподвиж-
ницького життя має бути вичерпно 
вивчена, осмислена і переосмислена, 
аби бути сприйнятною для жито-
мирської громади. Феномен Олега 
Ольжича полягає у тому, що він і 
досі може і здатний служити своїм 
землякам, своїй державі і своїй на-
ції. Відроджуючи і стверджуючи 
славу Олега Ольжича у його рід-
ному місті, його земляки мали б 
найпершим чином засвоїти зразки 
його лицарства і честі, як найперші 
і найголовніші чесноти патріота-на-
ціоналіста. Житомир має живитися 
Ольжичем, а пам’ятник, який нещо-
давно з’явився у нашому місті, має 
стати лише символом тих світлих 
ідеалів, які сповідував поет, вчений 
і Великий Українець Олег Ольжич. 
Не більше, але й не менше.

Алла Гетьман

У Житомирсько-
му національному 
агроекологічному 
університеті нещодав-
но відбувся круглий 
стіл на тему: «Гідна 
праця в Україні: рівні 
можливості та робочі 
стосунки».

Участь у заході взяли: Сер-
гій Бутенко – заступник голови 
Федерації роботодавців, Неля 
Паламарчук – голова Федерації 
профспілок Житомирської об-
ласті, Наталія Циганчук – до-
цент кафедри правознавства 
ЖНАЕУ, заслужений юрист 
України та студенти універси-
тету. У рамках круглого столу 
студенти, які брали безпосеред-
ню участь у підготовці заходу, 
виступили з доповідями про 
концепцію Гідної праці. 

«Оскільки прийняття пенсій-
ної реформи призвело до того, 

що кожному молодому працівни-
ку вже сьогодні потрібно думати 
про свою пенсію, адже з 2028-го 
року потрібно буде мати 35 років 
стажу. А студентам, які не на-
вчаються за держзамовленням, 
не зараховується до страхового 
стажу час навчання у вищому 
навчальному закладі. Відповід-
но це ставить в нерівні умови 
всіх студентів, оскільки Кабінет 
Міністрів прийняв Постанову, 
якою зобов’язує на сьогодні всіх 
роботодавців приймати усіх пра-
цівників, які досягли 45 років і 
більше. Це квота. Квотування 

робочих місць для усіх робо-
тодавців – чотири відсотки від 
загальної кількості працюючих. 
У зв’язку з цим студентство, яке 
закінчує навчання, не може 
влаштуватись на роботу, їм від-
мовляють, посилаючись на те, 
що немає досвіду роботи. Часто 
вони не тільки за спеціальністю 
не можуть офіційно влаштувати-
ся, а й на будь-яку іншу роботу. 
Тому вони просять, щоб держава, 
вказуючи, що страховий стаж 
повинен бути 35 років, сприяла 
тому, щоб вони не виїжджали за 
кордон, а залишалися в Україні і 

таким чином фактично забезпе-
чували їм перше робоче місце», – 
пояснила Наталія Циганчук.

Так, по завершенню круглого 
столу було вирішено звернутися 
до вищих навчальних закладів 
України, щоб вони підтрима-
ли пропозицію – звернення до 
Кабінету Міністрів України з 
вимогою прийняття постанови 
про надання першого робочо-
го місця випускникам вищих 
навчальних закладів, які на-
вчаються навіть за контрактом, 
тобто незалежно від державного 
замовлення.

аби збагнути феномен 
ольжича, пам’ятника буде мало

У Житомирі відбувся круглий стіл «Гідна праця 
в Україні: рівні можливості та робочі стосунки»
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на Житомирщині садисти до смерті забили 
неповнолітню дівчину за борг у 500 грн

Алла Гетьман

Дівчині Олені з 
Малину було лише 
17 років. Школярку 
жорстоко побили її 
друзі, нібито за борг 
у 500 грн, внаслідок 
чого дівчина померла.

Близько 7 години ранку 18 
жовтня до Малинського відділен-
ня поліції надійшло телефонне 
повідомлення про те, що непода-
лік непрацюючої нафтоперероб-
ної бази у Малині виявлено дівчи-
ну з тілесними ушкодженнями. 
У тяжкому стані потерпілу було 
госпіталізовано до лікарні. Втім, 
врятувати життя дівчини лікарям 
не вдалося. Про це журналістам 
під час брифінгу повідомив на-
чальник ГУНП в Житомирській 
області В’ячеслав Печененко.

«У ході слідства, яке було про-
ведене Малинським відділом по-
ліції, встановлено, що напередодні 
до помешкання цієї дівчини за-
йшли дві жінки та один хлопець, 
які після словесної перепалки по-

чали завдавати удари неповноліт-
ній. Рятуючись від побиття, дівчи-
на вибігла з будинку. Але згодом, 
близько першої ночі, потерпіла зі 
своїми кривдниками, до яких ще 
приєднались особи, розпивали 
спиртні напої. Після цього у них 
знову виникла супречка, ніби-
то через борг дівчини. Дівчину 
знову почали бити, вимагаючи 
повернути борг. Коли потерпіла 
втратила свідомість, її залишили 
лежати просто на вулиці», – роз-
повів В’ячеслав Печененко.

На момент госпіталізації у 
дівчини було діагностовано за-
криту черепно-мозкову травму, 
набряк головного мозку та загаль-
не переохолодження тіла. Лікарі 
провели хірургічне втручання, 
однак врятувати її життя не вда-
лося. Попередньо, вона померла 
від внутрішньочерепної травми із 
тривалим коматозним станом. За 
словами керівника поліції, наразі 
встановлені усі особи, які брали 
безпосередню участь у скоєнні 
цього злочину. Це молоді люди 
віком від 20 до 22 років (два чолові-
ка і три жінки). Всім встановленим 
особам оголошено про підозру:

- 21-річній малинчанці – у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 
2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне 

ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (Зали-
шення у небезпеці) ККУ. Судом їй 
обрано міру запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою;

 - 3-м іншим учасникам – у 
вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 135 (Залишення у небез-
пеці) ККУ. Вирішується питання 
про обрання запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою 
для 20-річних хлопця та дівчи-
ни. А для ще однієї 20-річної ма-
линчанки – у вигляді домашнього 
арешту;

- 22-річному учаснику – у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 136 (Ненадання допомоги осо-
бі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані) ККУ. Вирішуєть-
ся питання про застосування до 
нього міри запобіжного заходу у 
вигляді домашнього арешту.

«Що в цьому злочині викли-
кає обурення? По-перше, сім’я 
цієї неповнолітньої постійно 
зловживала алкоголем і притя-
гувалась до відповідальності за 
неналежне виховання дитини. 
По-друге, сама потерпіла і її ото-
чення також вели аморальний 
спосіб життя. Померла дівчина 
тричі притягувалась до відпові-
дальності за розпиття алкоголь-
них напоїв у громадських місцях. 

Також поганим є те, що коли по-
терпілій почали наносити тілесні 
ушкодження перший раз в її до-
мівці, то батьки жодним чином 
не сприяли припиненню цих 
вчинків», – наголосив В’ячеслав 
Печененко.

Як повідомив начальник Ма-
линського ВП ГУНП в області 
Михайло Старовойта, спочатку 
було встановлено лише чотирьох 
підозрюваних у даному злочині, 
втім далі було виявлено причет-
ність ще однієї особи. «Це брат 
одного з учасників злочину. Він 
розповів, що, повертаючись додо-
му з електрички, його наздогнав 
брат і сказав, що треба з тобою 
переговорити. У нас така ситуація 
вийшла, напевно, дівчина мертва, 
не знаю, що робити. Хотів би, щоб 
ти побачив. Каже, ми прийшли з 
братом і ще однією дівчиною, яка 
чекала біля автовокзалу, на місце 
події. Він побачив, що дівчина 
лежить непритомна і своїми ме-
тодами виявив, що вона ще жива. 
Даній особі також оголошено 
підозру за ч. 3 ст. 136 (ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в 
небезпечному для життя стані) 
ККУ. Зараз вирішується питання 
про застосування до нього міри 
запобіжного заходу», – розповів 

Михайло Старовойта.
Слідчо-розшукові заходи три-

вають і направлені на встановлен-
ня всіх обставин та участі кожного 
з підозрюваних у смертельному 
травмуванні дівчини. Наразі слід-
ством оцінюється роль матері та 
вітчима у невжитті заходів для 
попередження трагічних наслід-
ків конфлікту.

«Мати потерпілої останні два 
роки по два-три рази на рік при-
тягувалась до адміністративної 
відповідальності. Неповнолітня 
навчалася в інтернаті, звідки мати 
її забрала та сказала, що та буде 
навчатися в одній із шкіл райцен-
тру. Дівчина починала вчитися, 
але згодом кинула навчання, тому 
навіть не була атестована», – на-
голосив Михайло Старовойта.

Начальник ГУНП в Житомир-
ській області В’ячеслав Печенен-
ко направив лист на ім’я голови 
Житомирської ОДА щодо про-
ведення службової перевірки для 
притягнення до відповідальності 
працівників у службі дітей Ма-
линського району. Також серед 
підозрюваних є дві особи, які вже 
потрапляли у поле зору поліції 
за вчинення хуліганства та неза-
конне зберігання наркотичних 
засобів.

На автодорозі 
«Київ-Чоп» 30 жов-
тня водій автомобіля 
«Мersedes Sprinter», не 
впоравшись з керуван-
ням, здійснив зіткнен-
ня з мікроавтобусом, 
що рухався попереду 
у попутному напрямі. 
У результаті від отри-
маних травм загинув 
пасажир «Мersedes 
Sprinter», 8 пасажи-
рів мікроавтобусу та 
водія вантажівки до-
ставлено до медичних 
закладів.

Як інформують у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, дорожньо-транспортна 
пригода сталася близько 6.25 на 
4 км автодороги «Київ-Чоп» у с. 
Іванівці Житомирського району. 
За попередньою інформацією, 
19-річний водій автомобіля 
«Мersedes Sprinter», рухаючись 
у напрямку м. Житомира, не 
вибрав безпечної швидкості 

руху та не впорався з керуван-
ням транспортним засобам, 
у результаті чого зіткнувся з 
маршрутним мікроавтобусом, 
що рухався попереду. Від отри-
маних травм на місці пригоди 
загинув пасажир ««Мersedes». 
Ще 8 пасажирів мікроавтобусу 
та водія вантажівки доставлено 
до медичних закладів для об-
стеження та надання необхідної 
допомоги.

На місці події працюють 
патрульні, слідчо-оперативна 

група Житомирського відді-
лення поліції та слідчі відді-
лу розслідування ДТП Слід-
чого управління ГУНП. Триває 
з’ясування всіх обставин, а 
також осіб загиблого та по-
терпілих. Попередня правова 
кваліфікація події – ч.2 ст. 286 
(Порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуа-
тації транспорту особами, які 
керують транспортними засо-
бами) Кримінального кодексу 
України.  

У розтраті близько 
600 тис. грн підозрю-
ється службовець 
одного з управлінь 
Житомирської ОДА.

Слідчими Житомирського 
відділу поліції за супроводжен-
ня оперативників Управління 
захисту економіки в області під 
процесуальним керівництвом 
прокуратури міста 24 жовтня ого-
лошено про підозру у вчиненні 
розтрати майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем та службового 
підроблення посадовцю одного з 
управлінь Житомирської ОДА.

59-річний чоловік підозрю-
ється в умисному складанні не-
правдивих офіційних документів 
та внесенні до них завідомо недо-
стовірних відомостей, а саме актів 
приймання виконаних робіт з тех-
нічного переоснащення аварійно-
го обладнання каналізаційно-на-
сосної станції у м. Бердичеві. Так, 

було штучно завищено вартості 
комплексу насосного обладнання 
для стічних вод та виконання ро-
біт з його танспортування і вста-
новлення. Загальна сума, що була 
перерахована на рахунки посеред-
ників з державного бюджету за 
нібито виконані роботи, складає 
близько 600 тисяч гривень.

У ході досудового розсліду-
вання встановлено, що вказані 
зловживання стали можливими 
у результаті залучення до злочин-
ної схеми групи осіб.

Службовцю оголошено про 
підозру у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбаче-
них відразу кількома статтями 
кримінального кодексу: розтраті 
чужого майна шляхом зловживан-
ня своїм службовим становищем, 
вчиненій за попередньою змовою 
групою осіб в особливо великих 
розмірах (ч. 5 ст. 191) та складанні 
завідомо неправдивих офіційних 
документів і внесенні до них недо-
стовірних відомостей, вчинених за 
попередньою змовою групою осіб 
(ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Жахлива ДТП поблизу ЖитомираПосадовець одного  
з управлінь Житомирської 
ода підозрюється 
у розтраті понад півмільйона 
гривень бюджетних коштів



9 Середа, 1 листопада 2017www.20minut.ua Спорт

Як встановити факт 
народження чи смерті 
на окупованій території?  

Оформлення різних важли-
вих документів для мешканців 
тимчасово окупованих територій 
України (як тих, хто там прожи-
ває нині, так і внутрішньо пере-
міщених осіб), досі є проблемою. 
Серед них, наприклад, реєстрація 
народження або смерті. Адже 
ті «документи», які видають на 
окупованій території, не мають 
юридичної сили та не визнаються 
на території України.

Як підтвердити факт наро-
дження чи смерті на тимчасово 
окупованій території України? Кон-
сультацію з цього питання надали 
спеціалісти Житомирського місце-
вого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, в 
рамках проекту «Я маю право!».

Відповідно до змін до Цивіль-
ного процесуального кодексу 
України, внесених Законом № 
990-VIII «Про внесення змін до 
Цивільного процесуального ко-
дексу України щодо встановлення 
факту народження або смерті осо-
би на тимчасово окупованій тери-
торії України», які набули чинності 
з 24 лютого 2016, у будь-якому 
суді на території, підконтроль-
ній українській владі, мешканці 
тимчасово окупованих територій 
Донбасу та Криму в найкоротші 
терміни зможуть підтвердити факт 
народження або смерті на тимча-
сово окупованій території України.

Зараз заяву про встановлен-
ня факту народження особи на 
тимчасово окупованій території 
можуть подати батьки, родичі, 
інші законні представники дитини 
до будь-якого суду за межами 
тимчасово окупованої території 
України (незалежно від місця 
проживання заявника).

Заява про встановлення факту 
смерті особи на тимчасово окупо-
ваній території може бути подана 
родичами померлого або їхніми 
представниками до суду за меж-
ами такої території України.

Суди зобов’язані прийняти 
рішення по зазначеним заявам в 
пріоритетному, першочерговому 
порядку, що означає розгляд такої 
заяви відразу після передання її у 
провадження конкретного судді.

У рішенні про встановлення 
факту народження особи на оку-
пованій території, зокрема, мають 
зазначатися дані про дату і місце 
народження дитини, її стать, а та-
кож відомості про батьків.

Копія такого судового рішення 
невідкладно видаватиметься за-
явнику або, за його відсутності, 
суд надсилатиме її до органу дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем ухвалення рішення 
для державної реєстрації наро-
дження або смерті.

Рішення суду про встановлен-
ня факту народження або смерті 
особи на тимчасово окупованій 
території України мають викону-
вати негайно.

КолонКа

28  жовтня на ка-
федрі фізичного 
виховання ЖНАЕУ 
відбувся Кубок міста 
Житомира та Жи-
томирської області з 
айкідо. У змаганнях 
взяли участь діти ві-
ком від 6  до 16  років. 

Своїми враження-
ми від змагань поді-
лився керівник клубу 
«Самурай» Роман 
Покотило: «Боротьба 
була насиченою, кожен 
хотів завоювати кубок, 
але перемогли кращі. 
Під час визначення 
переможців врахову-
валися такі моменти 
як виконання техніки, 
підготовка спортсме-
нів. Особливо успіху 
сприяла і підтримка 
рідних».

Нині спортсмени 
готуються до Кубку 
України, який відбу-
деться 17-19  листопада 
в Одесі.

Редакція газети 
«20  хвилин» вітає пе-
реможців і бажає по-
дальших спортивних 
досягнень! 

Отож, переможцями стали: 
MJ (9-13  років): Нестеренко Дми-
тро, Алтухова Катерина - 3  міс-
це, Гаважук Олександр - 2  місце, 
Богатирчук Назар -1  місце. Elite 
(2-3  к'ю), 8 років: Бевзо Назар - 
3  місце, Стельмах Максим - 2  міс-
це, Музика Діана - 1  місце.

9  років: Неведомський Ігор- 
3  місце, Сокольчук Богдан, Симон 
Каріна - 1  місце.

10  років: Корнійчук Ки-
рило -2  місце, Лещенко Тимо-
фій – 1  місце, Комаровський 
Кирило -3  місце, Гаркавенко 
Влад - 3  місце.

11-12  років: Калініченко Пла-
тон - 3  місце, Мелещенко Андрій - 
2  місце, Драк Віталій -1  місце.

Sport (6-5-4  к 'ю), 7-8  років: 
Калаур Артем – 2  місце, Перун 
Іван – 1  місце, Сулима Катерина - 
1  місце, Рой Ростислав – 2  місце, 
Погружальський Антон – 3  місце, 
Голумбевський Глеб – 3  місце, Ба-
люк Данило – 3  місце.

9  років: Косік Максим – 3  міс-
це, Побокін Єгор - 1  місце, Мар-
кевич Данило – 2  місце.

10  років: Грищенко Дмитро – 
2  місце, Боярчук Костя – 3  місце, 
Калатинець Марія – 1місце.

11-12  років: Самчук Софія - 
1 місце, Плечистий Єгор -2  місце.

Lite (7 к’ю): Якубовський 
Антон - 1  місце, Дем'янчук Сер-
гій - 3  місце , Ущаповський Єв-
ген - 2  місце, Кашперко Василь - 
1  місце.

Lite ( 8  к'ю), 6  років: Грищук 
Іван - 2  місце, Мовчан Аріна - 
1  місце,.

8  років: Кутасевич Сергій - 
2  місце, Котвіцький Ігор - 1  місце, 
Новіков Миколай - 2  місце, Фе-
щенко Тимофій - 3  місце, Маляв-
ський Даня - 1  місце. 10-13  років: 
Жубро Данило – 3  місце, Несенюк 
Ростислав - 1  місце, Радчук Кири-
ло - 3  місце.

Beginner ( 9  к 'ю), 5  років: 
Кашперко Варвара - 1  місце, Се-

мьонов Олексій - 3  місце, Андру-
шенко Іван - 2  місце.

6-7  років: Бежевец Данило - 
1 місце, Кравчук Анна – 3  місце, 
Новік Тимофій – 2  місце.

8  років: Коваль Денис - 2  міс-
це, Макарчук Анастасія – 1  місце.

9-10  років: Рафальський Ва-
дим - 1  місце, Овечкін Адам – 
2  місце, Корзун Павло - 3  місце.

Beginner (10  к 'ю), 7-8  років: 
Тараніченко Максим – 2  місце, 
Давидчук Микола - 3  місце, Кувар-
дин Віктор – 1  місце, 9-11  років, 
Дивак Денис – 1  місце, Антонін 
Данило - 2  місце.

Beginner (без пояса): 4-5  ро-
ків: Рабочий Кирил - 1  місце, 
Волков Костя - 2  місце, Добро-
вольський Микола - 3  місце.

6  років: Тригуба Остап - 
2  місце, Клименков Богдан - 1  міс-
це, Міненко Володимир - 1  місце, 
Козел Андрій - 3- місце, Загірний 
Артем - 3  місце, Мовчан Єва – 
2  місце. 

7  років: Степаненко Нікіта - 
1  місце, Якимець Іван – 3  місце, 
Макарчук Ілля – 2  місце.

8-9  років: Мельніченко Ар-
тем – 2  місце, Ничипорук Олек-
сандр – 3  місце, Яковенко Владис-
лав - 1  місце.

10  років: Столяренко Ярос-
лав – 2  місце, Ковпач Антон – 
3  місце, Дідів Назар - 1  місце. 

11-12  років: Добжанська 
Мая - 3  місце, Ясінська Евелі-
на – 1  місце, Пшенишний Рус-
лан - 2  місце.

відбувся кубок Житомира 
та області з айкідо

�� «Полісся» (Городниця) - 
«Авангард» (Новоград-Волин-
ський) – 2:1

�� ФК «Бердичів» - «Мал» 
(Коростень) – 1:0

�� «Полісся» (Ставки) - «Бу-

дівельник» (Гранітне) – 4:0
�� «Звягель» (Новоград-Во-

линський) - «Фортуна» (Ан-
друшівка) – 3:1

�� СК «Коростень» про-
пускав тур

Фк «Полісся» (Городниця) – 
переможець чемпіонату 
Житомирської області  
з футболу сезону 2017!
роС-Чемпіонат 
Житомирської області. 18 тур

�� «Авангард-2» (Новоград-
Волинський) - «Тетерів» (Чуд-
нів) – 0:3

�� «Керамік» (Баранівка) - 
«Звягель-2» (Новоград-Волин-
ський) – 3:4

�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) - 

«Полісся» (Олевськ) – 0:0
�� «Україна» (Радовель) - 

«Зоря-Енергія» (Романів) – 2:4
�� «Технічний ліцей» (Чер-

няхів) - «Зоря» (Врублівка) – 1:0
�� «Оріон» (Нова Борова) - 

«Дангард» (Тетерівка) – 5:2

У матчі 21-го туру ФК «Те-
терів» (Чуднів), перемігши 
«Авангард-2» (Новоград-Во-
линський) із рахунком 3:0, 

оформив дострокову перемогу 
в першості області! Заключний 
тур першості відбудеться вже 
4 листопада.

рос-Першість Житомирської 
області. 21-й тур

Фк «Тетерів» (Чуднів) став 
достроковим переможцем 
Першості області!

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату 
Житомирської області серед команд вищої ліги

Турнірна таблиця станом на 28 жовтня

№ Команда І В Н П М О
1 «Полісся» (Городниця) 16 12 2 2 34-11 38
2 «Полісся» (Ставки) 16 10 4 2 38-12 34
3 СК «Коростень» 16 8 3 5 26-17 27
4 «Мал» (Коростень) 16 8 3 5 21-22 27

5 «Звягель» 
(Новоград-Волинський) 16 5 3 8 26-24 18

6 «Авангард» 
(Новоград-Волинський) 16 5 2 9 16-31 17

7 «Будівельник» (Гранітне) 16 4 4 8 23-34 16
8 «Фортуна» (Андрушівка) 16 4 2 10 20-35 14
9 ФК «Бердичів» 16 3 3 10 15-33 12

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 21 17 1 3 57-18 52
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 21 14 4 3 48-20 46
3 «Зоря-Енергія» (Романів) 21 11 4 6 35-31 37
4 «Керамік» (Баранівка) 21 12 0 9 63-38 36
5 «Полісся» (Олевськ) 21 11 3 7 37-27 36
6 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 21 9 6 6 33-25 33
7 «Дангард» (Тетерівка) 21 8 3 10 32-38 27
8 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 21 6 6 9 25-33 21
9 «Зоря» (Врублівка) 21 5 4 12 22-43 19

10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 21 5 4 12 25-55 19
11 «Оріон» (Нова-Борова) 21 4 4 13 24-45 16
12 «Україна» (Радовель) 21 3 3 15 28-56 12
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Райффайзен Банк Аваль 
представлений на Жито-
мирщині вже давно, маючи 
потужну банківську устано-
ву з середини 90-х років.

На сьогодні Райффайзен Банк Аваль об-
слуговує понад 2,5 млн клієнтів приватних 
осіб та близько 220 тис. організацій і під-
приємств. Загалом по всій території України 
функціонує близько 500 відділень, багато з 
яких знаходяться саме на Житомирщині. 
Про це під час прес-конференції повідомив 
голова правління Райффайзен Банку Аваль 
Володимир Лавренчук. 

«Значний вплив на банківську систему 
мала криза 2014-2015 рр. І наш банк зробив 
свою справу, перебудувавши значну части-
ну операцій – захищено й ефективно. Для 
централізації усіх операцій ми створили 
два таких Операційних центри, один – у 
Херсоні, майже на 800 робочих місць і дру-
гий такий центр – у Житомирі, який за-
безпечить понад 200 нових робочих місць. 
Наш банк як відповідальний роботодавець 
надає офіційне працевлаштування та мож-
ливість для професійного та особистісного 
розвитку. Тому вітаю житомирян і тих, хто 
виявить бажання працювати у нашому но-
вому центрі. Ми сподіваємося, що це буде 
справжня професійна робота в гідному 
банківському інституті», – наголосив Во-
лодимир Лавренчук.

За словами заступника голови прав-

ління Райффайзен Банку Аваль Оксани 
Шевченко, головною метою створення ще 
одного Операційного центру Райффайзен 
Банку Аваль є надання першокласних і 
надійних сервісів клієнтам.

«Успіх нашої установи не був би мож-
ливим без забезпечення безперервності та 
надійності банківських операційних проце-
сів, це завжди було для нас пріоритетом», – 
зазначила Оксана Шевченко.

Своєю чергою, заступник міського голо-
ви Житомира Олександр Фещенко відзначив 
важливість відкриття нового Операційного 
центру, адже це не лише нові робочі місця 
для житомирян, а й розвиток громади за-
вдяки впровадженню новітніх технологій.

«Що з цього має місто? В даному ви-
падку ми маємо понад 200 нових робочих 
місць. Якщо говорити, чи потрібний нам 
новий завод хімічного виробництва, ме-
талургійний завод тощо, то скажу точно: 
я переконаний, що нам потрібні нові ІТ 
працівники, банкіри, програмісти, праців-
ники високотехнологічних професій. Нам 
потрібна громада, яка розвиватиметься у 
сучасному напрямку. Більше того, ми ро-
зуміємо, що роботодавець Райффайзен 
Банку Аваль на належному рівні забезпе-
чує життєдіяльність усіх своїх працівників, 
інституцій та однозначно втілює новітні 
технології. І нам дуже приємно, що міс-
то розвивається саме у цьому напрямку. 

За останні два роки Житомир активно 
співпрацює з міжнародними фінансови-
ми установами, тому ми також зацікавлені 
у співпраці з Райффайзен Банком Аваль. 
Житомир налічує 36 комунальних підпри-
ємств, які готові бути партнерами банку 
і працювати на розвиток нашої місцевої 
громади», – наголосив заступник міського 
голови Олександр Фещенко.

Райффайзен Банк Аваль був зареєстро-
ваний 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 
року став частиною австрійської банківської 
групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ 
АГ». Група Райффайзен володіє 68,28% ак-
цій банку, Європейський банк реконструкції 
та розвитку – 30%.

Народний художній ко-
лектив шоу-театр «КЛЕМ» 
Житомирського Центру 
творчості дітей і молоді здо-
був 2 перемоги на Міжнарод-
ному конкурсі «Зіркафест».

Захід відбувся у Києві 22 жовтня 2017 
року на сцені колонної зали Київської 

міської державної адміністрації. Близь-
ко 50 учасників різних творчих жанрів 
з України та сусідніх держав змагали-
ся у 6 номінаціях. Шоу-театр «КЛЕМ» 
брав участь в номінації шоу-вистави, де 
представив на розсуд високоповажного 
журі уривок із шоу-спектаклю «Зірковий 
Ярмарок».

«Заяча дискотека» та «Євробачення 
по-українськи» не залишили байдужим 
жодного глядача. Завдяки майстерності 

вихованців «КЛЕМУ» глядачі побачили 
влучні музичні пародії на Дзідзьо, Джа-
малу, Ольгу Полякову, Софію Ротару, 
Тіну Кароль, Руслану, Гурт ВВ, Вєрку 
Сердючку та інших зірок естради. Журі 
одноголосно вирішило вручити І премію 
саме житомирським артистам.

«КЛЕМ» привіз до Житомира кубок 
переможця, медалі, дипломи, подяки та 
запрошення на інші Міжнародні та Всеу-
країнські конкурси естрадного мистецтва.

Окрім виступу, керівники шоу-теа-
тру влаштували насичену розважальну 
програму своїм вихованцям. Екскурсії 
столицею, відвідування фестивалю сиру, 
виставки хризантем додали енергії та за-
ряду позитиву житомирським артистам.

Редакція газети «20 хвилин» щиро 
вітає шоу-театр «КЛЕМ» з черговими 
перемогами на міжнародій арені. Ба-
жаємо натхнення, наснаги та нових 
творчих успіхів!

У Житомирі відкрили ще один 
операційний центр райффайзен Банку аваль 

Переможна осінь для шоу-театру «КЛЕМ»
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Насправді більшість профе-
сійних ландшафтних дизайне-
рів на ваше прохання дати по-
ради щодо створення дизайну 
саду своїми руками, порадять 
вам «не лізти не в свою справу», 
а звернутися до фахівців.

Якась мудрість у цьому є – як то кажуть, 
кожен повинен займатися своїєю справою. 
Але, якщо витрачатися на їхні послуги нема 
бажання, або дуже хочеться створити гар-
ний сад своїми власними руками? Тоді треба 
братися до роботи! І ось вам для початку – 10 
порад від фахівців аматорам.

Звивисті доріжки – «скелет» 
ландшафтного дизайну

Не знаєте, з чого почати створення дизайну 
саду власними руками? Почніть з доріжок. Вони 
легко можуть надати вашому саду загадковість 
і рівновагу, чітку структуру і творчий безлад. 
Велика кількість звивистих доріжок в саду, крім 
усього іншого, дозволяє «гратися» з їх обрам-
ленням і згинами. Це чудові місця для висадки 
різноманітних квітників, зокрема, міксбордерів. 
Чудовим «оздобленням» для доріжок стане де-
коративна капуста. Між плитами чи камінням 
садових доріжок можна вирощувати духмяні 
прованські трави. Але будьте обережні з садо-
вими доріжками – вони повинні гармонійно 
поєднуватися з покриттям двору.

Декоративні трави і злаки –  
акцент на витонченість

Декоративні трави і злаки нададуть будь-
якому саду витонченості і легкості. Вони неза-
мінні в зимовому саду, бо не втрачають своєї 
декоративності й в холодну пору року. А ще 
їхній величезний плюс – не потребують прак-
тично жодного догляду.

Рослини з різнокольоровим листям – 
нескінченне свято кольору

Підберіть для свого саду квіти, декора-
тивні кущі та дерева з різним забарвленням 
листя – жовті, сизі, бордові… Дуже гарне та-
кож строкате забарвлення – біло-зелене; з 
рожевими, жовтими, бордовими смугами у 
повздовж чи навпаки…

Садові фігури, створені власноруч – 
автограф господаря на пейзажі саду

Ландшафтний дизайн своїми руками важ-
ко уявити без садових фігур, створених також 
власноруч. Бо якщо всі рослини – це, у першу 

чергу, витвір природи, то різноманітні рукот-
ворні декоративні елементи вашого саду –тіль-
ки ваше досягнення. (Звичайно, якщо ви їх 
зробили самі, а не купили в магазині). Вони 
не тільки тішитимуть ваше самолюбство, а 
й стануть справжньою «родзинкою» саду.

Старим предметам –  
нове життя в саду!

Старі меблі (від стільців – до шаф і ліжок), 
умивальники, ванни і навіть унітази, колесо від 
велосипеда, побитий посуд або автомобіль… 
Та усе що завгодно може стати оригінальною 
прикрасою саду в умілих руках господаря з 
фантазією. Ось вам для натхнення кілька фото.

Розумно поєднуємо кольори в саду
Красивий дизайн саду повинен враховувати 

те, як кольори рослин поєднується між собою та 
зі спільним садовим фоном. Наприклад, жовті 
і червоні весняні цибулинні чудово виглядати-
муть на фоні білої лави чи альтанки, а ось якщо 
жовтий колір замінити на фіолетовий, уся ком-
позиція втратить гармонійність і довершеність.

Водоймі в саду – бути!
Оформити оригінальну водойму на ділянці 

набагато простіше, ніж ви думаєте. Не нехтуйте 
цим, якщо хочете створити дійсно красивий 
ландшафтний дизайн. Вдало підібрані рослини, 
висаджені навколо водойм, виглядають значно 
ефектніше, ніж на звичайних квітниках.

Мобільні квітники – розставляємо 
акценти, ховаємо помилки

Рослини в контейнерах і горщиках, верти-
кальні клумби – не для «лінивого» саду, але 

з їх допомогою зручніше розставляти «ак-
центи» в садку. Мобільність таких елементів 
дозволяє ландшафтному дизайнеру-новачку 
вдало маскувати «огріхи» дизайну саду про-
тягом сезону.

Сад – місце для відпочинку
Ваш садок – це, перш за все, місце, де ви 

відпочиваєте душею і насолоджуєтеся його 
красою, а вже потім – хобі, що вимагає регу-
лярних фізичних навантажень та матеріаль-
них витрат. Тож обов’язково організуйте на 
його території затишний куточок, де наодинці 
чи разом з близькими можна, відпочиваючи, 
милуватися вашим творінням.

Нічний сад – освітлений сад
Після заходу сонця особливої чарівності 

саду можна надати, вдало організувавши його 
освітлення. Це не вимагає великих витрат, 
зате подарує можливість насолоджуватися 
його красою і вночі.

Зимовий сад в будинку  
своїми руками

Існує безліч рослин, які квітнуть в зимовий 
період, або здатні квітнути незалежно від пори 
року. Саме тому власники заміських будинків 
виділяють окремі приміщення для зимового 
саду. Зимовий сад повинен розташовуватися 
на південному боці (або на південно-східні-
ому), щоб його висвітлювали промені сонця 
більшу частину часу. Для оранжереї можна 
виділити приміщення з великими вікнами 
або засклену терасу. Своїми руками ви мо-
жете створити затишний зелений куточок 
у власному будинку або навіть у квартирі.

Квіти для зимового саду  
в приватному будинку

Головне завдання при облаштуванні зимо-
вого саду – правильний підбір рослин, знання 
їхніх властивостей, вимог щодо догляду. Часто 
обирати доводиться між квітами, які подоба-
ються і тими, що дійсно зможуть прижитися в 
будинку. Ось рослини для зимового саду: орхідеї; 
антуріум; гіппеаструм; пасифлора; гібіскус.

Квітуча оранжерея – мрія кожної госпо-
дині, адже рослини надають приміщенню 
особливого затишку. Якщо Ви замислилися 
про те, як зробити зимовий сад власними ру-
ками, ретельно продумайте перелік рослин, 
враховуючи особливості догляду за ними.

дизайн саду: поради фахівців



ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

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

м. Житомир, тел.: 36-25-95

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

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

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Івана Сірка, 54, тел.: (067) 412-64-64

 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, Три Гуся ___________________________________________________________________
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, Котрек, УкрЄвроБуд, Реалбуд _________________________________________________________________________
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group, Параход, IT-FOX ________________________________________________________________________________________
Весільний салон: Серденько, Панна _____________________________________________________________________________________________________
Ветеринарна клініка: Багіра ____________________________________________________________________________________________________________
Виробник молочної продукції: __________________________________________________________________________________________________________
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан», Вікна плюс, ТОВ «Агронас» ______________________
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 _____________________________________________________________
Інтернет-провайдер:  __________________________________________________________________________________________________________________
Кадрова агенція: Вакансія + ____________________________________________________________________________________________________________
Кафе, піцерія: Alyssum, Тераса _________________________________________________________________________________________________________
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, 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», Кураж, Моне, Колчик, Студія краси INNA BILA, Венеція, Салон краси «Наомі» _________________________________________
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, АСК «ІНГО Україна» ________________________________________________________________________________
Студії дизайну та декору: ДД-студія, EDS, Інтердизайн ______________________________________________________________________________________
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

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ
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Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, Котрек, УкрЄвроБуд, Реалбуд _________________________________________________________________________
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group, Параход, IT-FOX ________________________________________________________________________________________
Весільний салон: Серденько, Панна _____________________________________________________________________________________________________
Ветеринарна клініка: Багіра ____________________________________________________________________________________________________________
Виробник молочної продукції: __________________________________________________________________________________________________________
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан», Вікна плюс, ТОВ «Агронас» ______________________
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 _____________________________________________________________
Інтернет-провайдер:  __________________________________________________________________________________________________________________
Кадрова агенція: Вакансія + ____________________________________________________________________________________________________________
Кафе, піцерія: Alyssum, Тераса _________________________________________________________________________________________________________
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, 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», Кураж, Моне, Колчик, Студія краси INNA BILA, Венеція, Салон краси «Наомі» _________________________________________
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, АСК «ІНГО Україна» ________________________________________________________________________________
Студії дизайну та декору: ДД-студія, EDS, Інтердизайн ______________________________________________________________________________________
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

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ
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Четвертый год 
в Украине инфля-
ция одна из самых 
высоких в мире. Хуже 
только в Венесуэле и 
Южном Судане. Цены 
на продукты выросли 
в разы.

Сопредседатель фракции 
«Оппозиционного блока» в парла-
менте Александр Вилкул на своей 
странице в Facebook написал: «Не 
все знают, что до 1 июля в стране 
было госрегулирование цен на 
социально значимые продукты 
питания. На уровне Кабмина и 
на уровне облгосадминистраций 
устанавливались граничные цены, 
и производители, и торговые сети 
вынуждены были под это подстра-
иваться». Парламентарий отметил, 

несмотря на то, что сдерживание 
цен – ситуативное решение, его 
необходимо вернуть, чтобы люди 
просто не умирали с голоду. «А 
стратегически надо создать усло-
вия, чтобы украинцы нормально 
получали и уверенно смотрели в 
будущее», – сказал он. Для этого 
«Оппозиционный блок» подал в 
Раду пакет законопроектов, на-
правленных на поддержку про-
мышленности и отечественных 
производителей, в том числе сель-
скохозяйственных.

Вилкул отметил: «Для тех, кто 
назовет меня «не рыночником», 
сообщаю: во всех развитых странах 
мира есть элементы регулирова-
ния и плановой экономики. И уже 
тем более – борьба с монополия-
ми. А у нас на рынке продуктов 
питания процветают и локальные, 
и национальные монополии на 
многие группы товаров».

Он подчеркнул, что один из 
тезисов его программы – стаби-

лизация цен на продукты пита-
ния. «И добьемся мы этого бы-
стро именно восстановлением 
госрегулирования. Хлеб, муку, 
молоко люди должны иметь 
возможность купить», – сказал 
оппозиционер.

Парламентарий акцентировал 
внимание на том, что даже по за-
ниженным показателям Госстата 
инфляция к концу 2017 составит 
13-14%. «Это больше показателей 
2016 года (12,4%). Даже официаль-
ный курс на 2018 планируется 
выше 30 грн/доллар. С 2014 цены 
и тарифы выросли в разы! Нище-
та – это если кратко описать, как 
живет в Украине большинство на-
селения», – написал Вилкул.

Он отметил, что в Европе цены 
на продукты сдерживают еще и 
тем, что выделяют фермерам из 
бюджета 150-450 евро за 1 Га об-
рабатываемой земли. А также – 
более 200 евро на одну голову 
крупного рогатого скота.

«Вот Вам и ответ, почему при 
том, что площадь украинских 
черноземов равна площади ве-
ликобритании, у нас на полках 
магазинов все больше иностран-
ных продуктов. Они в продаже 
дешевле – их государства ком-

пенсируют затраты производи-
телям!», – резюмировал Вилкул.

Ранее, анализируя проект бюд-
жета на 2018 год, оппозиционер 
отмечал, что незначительное по-
вышение зарплат и пенсий будет 
«съедено» ростом инфляции.

вилкул: в условиях кризиса необходимо 
обеспечить возможность людям покупать 
социально значимые продукты по доступным ценам

Консультує Міністр юстиції: 
визначення місця проживання дитини

�� Хто ви значає м іс це 
проживання дитини?

Місце проживання дитини, 
яка не досягла 10 років, визна-
чається за згодою батьків. Ви-
значення місця проживання 
дитини, яка досягла 10 років, 
визначається за спільною зго-
дою батьків та самої дитини. 
Якщо батьки проживають 
окремо, місце проживання 
дитини, яка досягла 14 років, 
визначається самою дитиною.

�� Чи потрібно підпису-

вати якийсь документ?
Батьки за бажанням можуть 

укласти договір щодо батьків-
ських прав та обов’язків того з 
батьків, хто проживає окремо 
від дитини.

Договір визначає умо -
ви утримання (аліментні 
зобов’язання), виховання, 
навчання, догляду, які спря-
мовані на забезпечення нор-
мального фізичного, духо-
вного, морального розвитку 
дитини, та може містити 
положення щодо місця про-
живання дитини.

Договір укладається в пись-
мовій формі та підлягає нота-
ріальному посвідченню.

�� Хто і на яких підставах 
вирішує, коли батьки не до-
ходять згоди?

Якщо мати та батько, які 
проживають окремо, не ді-
йшли згоди щодо того, з ким із 
них буде проживати малолітня 
дитина, спір між ними може 
вирішуватися органом опіки та 
піклування або ж судом.

При цьому беруться до 
уваги ставлення батьків до 
виконання своїх батьківських 
обов’язків, особиста прихиль-
ність дитини, вік дитини, стан 
здоров’я дитини та ніші суттєві 
обставини.

Дитина не може проживати 
з тим із батьків, хто не має са-

мостійного доходу, зловживає 
спиртними напоями або нар-
котичними засобами, своєю 
аморальною поведінкою може 
зашкодити розвиткові дитини.

�� Як вирішити супереч-
ку через органи опіки?

Один з батьків має подати 
до служби у справах дітей за 
місцем проживання дитини 
такі документи:

• заяву;
• копію паспорта;
• довідку з місця реєстрації 

(проживання);
• копію свідоцтва про укла-

дення або розірвання шлюбу 
(у разі наявності);

• копію свідоцтва про на-
родження дитини;

• довідку з місця навчання, 
виховання дитини;

• довідку про сплату алі-
ментів (у разі наявності).

Після обстеження житлово-
побутових умов, проведення 
бесіди з батьками та дитиною 
служба у справах дітей скла-
дає висновок про визначення 
місця проживання дитини і 
подає його до органу опіки та 
піклування.

Засідання комісій, які роз-
глядають спори між батьками 
щодо визначення місця про-
живання дитини, проводяться 
у разі потреби, але не рідше 
ніж 1 раз на місяць.

�� Я к ви гл я дає с удова 
процедура?

Позовна заява подається до 
суду за зареєстрованим місцем 
проживання чи місцем пере-
бування відповідача.

У суді необхідно доводити 
такі обставини:

• відповідальне ставлення 
до своїх батьківських обов’язків; 

• стан здоров’я як батьків, 
так і дитини; 

• матеріальне становище 
батьків; 

• можливість забезпечення 
належних житлових умов;

• сімейний стан батьків; 
• інші обставини, які ма-

ють істотне значення (шкідливі 
звички, графіки роботи, про-
фесія тощо).

�� Чи можна змінити міс-
це проживання дитини без 
рішення суду?

Малолітня дитина має про-
живати у встановленому місці 

проживання, яке не може бути 
змінено самочинно. 

Якщо один з батьків без 
згоди другого змінить її місце 
проживання, суд за позовом 
зацікавленої особи має право 
негайно постановити рішення 
про відібрання дитини і повер-
нення її за попереднім місцем 
проживання. Виняток – наяв-
ність небезпеки для життя та 
здоров’я дитини у місці визна-
ченого проживання.

Особа, яка самочинно змі-
нила місце проживання ма-
лолітньої дитини, зобов’язана 
відшкодувати матеріальну та 
моральну шкоду, завдану тому, 
з ким вона проживала.

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

За додатковою інформацією 
необхідно звертатися до служ-
би у справах дітей за місцем 
проживання дитини.

Доброго дня, пане 
Міністре! За час спіль-
ного проживання ми з 
дружиною зрозуміли, 
що далі йти нам краще 
різними шляхами. На 
спільно нажите майно 
я не претендую, оскіль-
ки маю власне окреме 
житло. Однак хотілося 
б роз’яснення стосовно 
того як визначитися, 
з ким має проживати 
дитина? Як це питання 
регулюють законодавчі 
норми?

Рустам Халідов

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

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

газета «20 хвилин», 10014
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За останні три роки укра-
їнська армія зазнала карди-
нальних змін у всіх сферах: 
від підготовки військових 
до матеріально-технічного 
забезпечення. 

Однак створення професійної армії 
передбачає не тільки озброєння, а й со-
ціальну підтримку військових, зокрема, 
забезпечення якісним житлом. Адже по-
бутові умови безпосередньо впливають на 
фізичний стан та бойовий дух захисників, 
а забезпечена родина – додатковий стимул 
для зразкового несення військової служби. 
Центр громадського моніторингу та контр-
олю з’ясував, як держава вирішує питання 
житла для військових.

Хто має право на отримання житла?
Ще три роки тому система надання жит-

ла військовослужбовцям регулювалася за 
старими радянськими законами, зокрема, 
Житловим кодексом, який не змінювався 
з 1983 року. Право отримати житло мали 
переважно військові із вислугою понад 20 
років. Однак в умовах російської агресії 
кількість професійних військових в Україні 
значно зросла. За інформацією Державної 
служби у справах ветеранів війни та учас-
ників АТО, статус учасника бойових дій вже 
мають понад 316 тисяч осіб. Тож у березні 
минулого року уряд прийняв постанову, 
якою розширив коло військовослужбовців, 
які мають право на житло, включивши до 
нього учасників бойових дій на Сході Укра-
їни. Позачергове право на житло отримали 
учасники бойових дій, які дістали поранен-
ня, контузію або каліцтво при виконанні 
обов’язків, також цим правом користуються 
сім’ї загиблих або зниклих безвісти під час 
проходження військової служби.

Згідно з інформацією Міноборони, учас-
ник АТО може отримати житло у випадку, 
якщо його житлові умови не відповідають 
санітарним або технічним вимогам, якщо 
він забезпечений житлом, площа якого не 
перевищує 13,65 кв. м на одну особу, або ж 
має хронічні захворювання, у зв’язку з чим 
не може проживати в комунальній квартирі 
або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. 

Які документи потрібні?
Для того щоб отримати житло, насампе-

ред військовослужбовцю необхідно стати на 
квартирний облік. Є три основні варіанти, 
куди можна звернутись: за місцем прожи-
вання (до виконавчого комітету районної, 
міської, селищної ради), за місцем роботи 
(до підприємств, установ, організацій, у 
яких працює учасник АТО), до житлової 
комісії військової частини, де військовос-
лужбовці проходять службу.

Учасники бойових дій, які завершили 
службу у ЗСУ, повинні подати певний пере-
лік документів: акт обстеження житлових 
умов, копію посвідчення учасника бойових 
дій та довідку про склад сім’ї. Для учасників 
бойових дій, які служать за контрактом, 
перелік документів трохи відрізняється. 

Окрім рапорту про зарахування на квар-
тирний облік, потрібні витяг із наказу про 
призначення до військової частини, витяг із 
послужного списку, довідка про проходжен-
ня військової служби з військової частини, 
довідка з останнього місця служби про пе-
ребування на квартирному обліку, довідки 
з попередніх місць служби про отримання 
(неотримання чи здачу) житла, документи, 
що підтверджують право на першочергове 
чи позачергове одержання житла.

Зазвичай рішення щодо взяття на квар-
тирний облік виноситься протягом місяця. 
Пільгові категорії, зокрема, родини заги-
блих військових, забезпечуються житлом 
протягом двох років із дня взяття на квар-
тирний облік, решта може чекати своєї 
черги значно довше.

Що пропонує держава
Першим шляхом вирішення житлово-

го питання військовослужбовців є будів-
ництво нового житла, яке розподіляється 
серед учасників квартирної черги. У 2017 
році на житло для військовослужбовців 
з державного бюджету було виділено 751 
млн грн, що забезпечило рекордні темпи 
будівництва. Згідно з інформацією уряду, 
з початку року серед військовослужбовців 
розподілено 678 нових квартир, 299 з яких 
отримали учасники АТО.

«За останні два роки кількість квартир, 
яка була отримана лише Збройними си-
лами України, без інших силових підроз-
ділів, перевищила 2,5 тисячі. Ще більше 2 
тисяч помешкань збудовано для тих, хто 
служить у Національній гвардії, Службі 
безпеки України, на кордоні, у Державній 
спеціальній службі транспорту. Але тем-
пи житлового будівництва мають бути ще 
вищими», – зауважив Президент України 
Петро Порошенко під час робочої поїздки 
на Чернігівщину.

Експерти зазначають, що навіть попри 
інтенсивні темпи будівництва, кількість 
житла поки залишається в рази меншою за 
охочих його отримати. Тож в умовах очіку-
вання на власний дах непоганим варіантом 
для військових є грошова компенсація, яку 
пропонує держава. Її розмір розраховується 
в залежності від кількості членів сім’ї та 
вартості квадратного метра житла у регіоні. 
Наприклад, у Львові родина військовослуж-
бовця з трьох осіб може отримати близько 
544 тис. грн, а у Мелітополі – 429 тис. грн.

Для тих, хто не бажає чекати у черзі на 
квартиру і брати компенсацію, держава 
пропонує альтернативні варіанти, зокре-
ма, лізинг і часткову компенсацію вартості 
житла. У першому випадку військовос-
лужбовці, проживаючи в орендованій 
квартирі, можуть поступово виплачу-
вати її вартість. У другому – потрапля-
ють до програми державної допомоги, в 
рамках якої держава сплачує половину 
вартості житла. Учасниками програми 
можуть стати родини, які перебувають 
на квартирному обліку і середньомісяч-
ний грошовий дохід яких не перевищує 
п’ятикратний розмір середньої заробітної 
плати у регіоні. Наприклад, для Києва ця 
сума складає 11 тис. 94 грн. 

До речі, проект державного бюджету на 
2018 рік передбачає можливість надання 
пільгового кредиту на житло під 0% у грив-
нях. Таким чином, кожен військовий зможе 
взяти квартиру в іпотеку в гривнях, і при 
цьому не нести жодних валютних ризиків.

«В цьому бюджеті ми побачимо збіль-
шення видатків по напрямку будівництва 
житла для військових, починаючи від гур-
тожитків і закінчуючи фондом Держав-
ної іпотечної установи, яка за пільговими 
кредитами в гривнях під 0% річних зможе 
кредитувати військових на купівлю житла 
за рахунок підвищеного грошового забез-

печення, яке, в тому числі, ми плануємо 
підвищити в наступному бюджетному 
році», – пояснює секретар парламентсько-
го комітету з питань національної безпеки 
і оброни Іван Вінник.

Важливо пам’ятати, що житло для вій-
ськовослужбовців є лише складовою соці-
ального захисту. Тому пріоритетами нашої 
держави повинні бути не лише збільшення 
темпів будівництва, але й комплексна під-
тримка учасників бойових дій – як в мате-
ріальному, так і психологічному аспектах. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ. 
Як учаснику АТО отримати житло?
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від доріг до енергонезалежності. 
історії успішних громад

Процес децентралізації 
для багатьох сіл відкрив нові 
шляхи до перетворень. За-
вдяки об’єднанню в громади 
маленькі дотаційні селища 
стали центрами інвестицій-
но привабливих проектів.

Численні історії успіху ОТГ надихають 
інші села й містечка об’єднуватися, тож на 
кінець цього року, після проведення місце-
вих виборів, в Україні буде вже 655 ОТГ. Зо-
крема, 201 об’єднана територіальна громада 
обиратиме своїх керівників уже 29 жовтня. 

У яких напрямках об’єднані громади 
найчастіше отримують високі результати, 
дослідив Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Дорожня інфраструктура 
Отримавши широкі фінансові повнова-

ження внаслідок децентралізації, об’єднані 
громади найперше взялися впорядкову-
вати дороги. Майже кожна ОТГ може по-
хвалитися оновленими шляхами, але не 
кожна – ощадливими витратами на ремонт. 
Рекордсменом із економії цього року стала 
Тячівська ОТГ на Закарпатті. Її мешканці зу-
міли відремонтувати дорогу в селі Вільхівці 
удвічі дешевше, ніж у середньому по країні. 
Квадратний метр обійшовся у 250 грн. На 
ремонт доріг було направлено майже всі 
кошти інфраструктурної субвенції – 7 млн 
300 тис. гривень.

Загалом цього року територіальні громади 
отримали від держави близько 30 млрд гри-
вень на розвиток дорожньої інфраструктури.

«Відновлення доріг цього року стало за-
гальнонаціональним проектом, хоча в 2015 
році розпочалося з експерименту. Уряд заді-
яв ресурс місцевої влади. Спільними зусил-
лями ми розпочали кардинальні зрушення 
в цьому напрямку. І ремонти доріг будуть 
тривати наступного року і потім», – запевнив 
Президент Петро Порошенко.

За словами прем’єр-міністра Володи-
мира Гройсмана, у 2018 році уряд планує 
виділити із держбюджету 45 млрд грн на 
ремонт доріг. А це означає, наголошують 

експерти, що в деяких селах вперше з’явиться 
асфальтне покриття (як у Стегниківцях Бай-
ковецької ОТГ на Тернопільщині). Більше 
того, з кращими логістичними умовами 
ОТГ отримають ширші можливості для 
розвитку інвестиційних проектів і туризму. 

Агропромисловий комплекс 
Значна кількість об’єднаних громад – це 

сільські території, де люди традиційно роз-
водять худобу і працюють на землі. Тепер, 
коли обсяги податку на землю залишаються 
на місцях, такі аграрні регіони як Черкаська 
ОТГ, відчули помітні переваги. Адже саме ці 
надходження переважно й формують дохід 
їхнього бюджету. За даними Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України, загалом за січень-вересень 2017 року 
об’єднані громади отримали 1,1 млрд грн 
плати за землю. Це на 20% більше, ніж ми-
нулого року. І, як показує досвід ОТГ, це не 
єдиний спосіб наповнити бюджет завдяки 
аграрному сектору. 

Так, основою розвитку Снітківської ОТГ, 
що на Вінниччині, є садівництво та ягідни-
цтво. Наразі на території села висаджено 
160 га саду, 20 га малини, 14 га лохини, 13 
га вишні та 10 га полуниці. Доглядають са-
дово-ягідні ділянки понад 200 робітників, 
і, за словами сільського голови, це тільки 
початок. Громада планує вирощувати також 
інші ягоди, тож у селі з’явиться ще більше 
робочих місць.

Тим часом у Глибоцькій ОТГ Чернівець-
кої області наприкінці жовтня запрацює 
кооперативна сироварня. У червні Посол Ав-
стрії в Україні Герміне Поппеллер урочисто 
відкрила офіс кооперативу «Добрі ґазди», до 
якого долучилися 32 господарства села Ми-
хайлівка. Гроші на приміщення сироварні 
виділила громада, а кошти на обладнання – 
австрійський інвестор.

«Проект австрійської агенції передбачає 
лише придбання обладнання. Реконструк-
ція, всі ремонтні роботи будуть здійснені 
коштом громади. Ми плануємо лише 800 
тисяч гривень вкласти у підготовчі роботи, 
щоб підприємство запрацювало, і фактично 
така ж сума – 20 тисяч євро – вкладена в 
обладнання», – розповів голова Глибоцької 
ОТГ Григорій Ванзуряк в інтерв’ю інформа-
ційному агентству АСС.

Альтернативна енергетика
Перехід на альтернативні джерела енер-

гії – стратегічне завдання як для маленьких 
громад, так і для держави в цілому. Можли-
вості, які надають фінансова децентралізація 
та Фонд енергоефективності, дозволяють 
громадам поступово відмовлятися від тра-
диційного палива на користь енергоощадних 
технологій та альтернативної енергетики. 

Піонером із використання відновлю-
вальних джерел енергії та економії енерго-
ресурсів є Северинівська ОТГ у Вінницькій 
області. Перші проекти з енергоощадності 
у Северинівці з’явилися ще десять років 
тому, і сьогодні село повністю енергоне-
залежне. Передусім новітні технології 
застосували для опалення громадських 
будівель: сільської ради, школи, дитячого 
садка, санаторію та амбулаторії. Усі газові 
котли замінили на піролізні. Вони значно 
економніші, оскільки працюють на будь-
якій деревині (навіть трісках). За словами 

сільського голови Олександра Христюка, 
піролізний котел відшкодовує свою вартість 
уже за перший сезон. 

Крім піролізних котлів, громада також 
встановила вакуумний сонячний колектор, 
який цілодобово забезпечує гарячою водою 
дитсадок, і геотермальний насос, який, ви-
користовуючи тепло землі, обігріває при-
міщення амбулаторії. Громада вдвічі менше 
витрачає на опалення, тож заощаджені ко-
шти йдуть на розбудову інших сфер сіль-
ського життя. 

Звичайно, проектів, які реалізують гро-
мади, значно більше: це й відремонтовані 
школи, бібліотеки та будинки культури, і нові 
спортивні майданчики, й сучасні амбулаторії 
та медичні кабінети, і центри адміністратив-
ного обслуговування тощо. Важливо те, що 
громади самі обирають, на що витратити 
власні гроші і який напрямок розвивати, 
щоб отримати найбільший прибуток. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Алла Гетьман

27 жовтня у Житомирі 
в районі кінцевої зупин-
ки на Крошні відбулось 
офіційне відкриття тор-
говельного комплексу 
«Ринг».

Комплекс «Ринг» складається з вели-
кого гіпермаркету та понад 100 магазинів 
навколо нього.

За словами власника торгового комп-
лексу «Ринг» Георгія Кварацхелія, необ-
хідність відкриття подібного майданчи-
ку, який би об’єднував виробників та 
підприємців, назрівала вже давно. «Є 
дуже багато виробників, у яких немає 
можливості виставити себе, показати 
свою якість, можливості продавати, 
можливості заробити. Якщо подивитися, 

то це добре і для людей, і для вироб-
ників. Слово «ринг» саме підказує, що 
конкуренти будуть збивати ціни. Коли 
ціни знижуються – це реально добре для 
покупця. Від звичайного роздрібного 
магазину, який знаходиться в місті, в ра-
діусі кілометра-п'ятисот метрів, різниця 
в ціні від 30% до 45%. Я думаю, що для 
покупців це буде цікаво, і ми побачимо 
всіх житомирян тут», – переконаний 
Георгій Кварацхелія.

На відкритті торгового комплексу 

«Ринг» для присутніх виступали зірки 
міжнародного рівня. На території комп-
лексу функціонував старовинний ринок з 
козаками, які варили куліш і пригощали 
гостей смаколиками. Для меншого по-
коління працювала дитяча зона з 5D, 
лабіринтами, аквагримом тощо. У рамках 
заходу відбулося встановлення нового 
рекорду найдовшого шашлика в Україні. 
Його довжина склала 220,2 метра. Після 
цього усі бажаючі мали змогу безкоштов-
но його скуштувати.

У Житомирі відкрили 
новий торговельний комплекс «Ринг»
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Алла Гетьман

Верховна Рада 
України проголосу-
вала за медичну ре-
форму. За Закон «Про 
державні фінансові 
гарантії надання 
медичних послуг та 
лікарських засобів» 
у другому читанні 
проголосували 240 
народних обранців. 
Суть медреформи в 
тому, що тепер за-
мість витрат на «ліж-
ко-місце» використо-
вуватимуть принцип 
«гроші ходять за 
пацієнтом».

Нова медична реформа пе-
редбачає зміну моделі фінансу-
вання. Серед ключових пунктів 
ухваленого закону: страхова ме-
дицина, плата лікарям за надані 
послуги, вибір сімейного лікаря 
та міжнародні протоколи ліку-
вання.

Умовно безкоштовна меди-
цина «відмучилася» – з 1 січня 
2018 року в країні почне діяти 
реформована система охорони 
здоров’я, яка зробить частину 
послуг дійсно безкоштовними, 
зупинить повальну лікарську ко-
рупцію й дозволить хорошим 
лікарям добре заробляти. Про 
це йдеться в матеріалі «Нового 
времени».

Нова система охорони 
здоров’я докорінно 
змінить принцип 
фінансування медицини

Як обіцяють у МОЗ, нова сис-
тема охорони здоров’я докорінно 
змінить принцип фінансування 
медицини в Україні: прибере 
корупційні ризики, підвищить 
якість послуг для пацієнтів, в 
рази збільшить зарплати ліка-
рів і дозволить максимально 
ефективно витрачати гроші на 
охорону здоров’я. Тепер у краї-
ні будуть платні й безкоштовні 
медичні послуги, а гроші «під-
уть за пацієнтом». У підсумку, як 
прогнозує в.о. Міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун, українці 
отримають якісну та дійсно без-

коштовну допомогу за життєво 
важливими напрямками, а також 
конкурентний ринок медицини 
в цілому. Опоненти вже назвали 
новації «геноцидом», лякаючи 
співвітчизників нечуваними ці-
нами на лікування, масовим за-
криттям лікарень та безробіттям 
серед лікарів. 

Перші симптоми нової ре-
форми українці виявлять вже з 
першого дня 2018 року. Із цього 
моменту всім потенційним па-
цієнтам доведеться обрати собі 
сімейного лікаря – терапевта або 
педіатра – й укласти з ним де-
кларацію на надання медичних 
послуг. Після цього картка паці-
єнта з’явиться у всеукраїнській 
електронній системі e-Health, і 
держава почне виділяти гроші 
конкретно під нього й під по-
слуги, які надаються саме цій 
людині. Всім пацієнтам, які укла-
ли декларацію, держава вже з 1 
січня гарантує дійсно безкоштов-
ний пакет послуг.

Перш за все це торкнеться 
первинної або сімейної меди-
цини, яка покриває 80% всіх 
звернень до медустанов, пояснює 
Дмитро Шерембей, голова коор-
динаційної ради Всеукраїнської 
мережі людей, які живуть з ВІЛ, 
й один з прихильників рефор-
ми. Крім того, держава повністю 
оплатить екстрену допомогу за 
«швидкою», паліативну допомо-
гу, лікування у вузькопрофіль-
ного лікаря за направленням сі-
мейного лікаря, а також пологи 
й реабілітацію.

З платними послугами все 
дещо складніше. Щоб розрахува-
ти їхню вартість і попит на них, 
МОЗ бере «перехідний період» 
на два роки. Лише після того, як 
з’являться точні цифри, а сама 
медицина вийде «з тіні», чинов-
ники зрозуміють, що держскарб-
ниці по кишені, а що – ні. Тему 
платної медицини підняли на 
щит противники реформи. Ольга 
Богомолець, голова парламент-
ського комітету з питань охорони 
здоров’я та один з найактивні-
ших опонентів Супрун, за день 
до голосування пред’явила гро-
мадськості значні – з п’яти – та 
шестизначними сумами – «після-
реформені» прайси на медпослу-
ги, нібито розраховані за пого-
дженням з МОЗ. Вартість деяких 
у півтора-два рази перевищували 
ті, що є зараз у «Борисі» –  одній 
з найдорожчих приватних клінік 
країни. Але страхітливі карти-
ни, які малюють противники ре-
форми, у МОЗ відкидають. Точні 
прайси, за словами заступника 
міністра охорони здоров’я Ковто-

нюка, стануть відомі наприкінці 
2019-го, а сама платна медицина 
запрацює лише в 2020-му.

«Саме для звичайних медиків 
реформа повинна стати благом. 
Раніше, незважаючи на кваліфі-
кацію і таланти, доктор заробляв 
офіційно лише певну ставку, яка 
часто залежала від особистого 
ставлення головлікаря його уста-
нови. А після реформи дохід та-
кого фахівця визначить кількість 
пацієнтів, які записалися до ньо-
го на прийом. У затребуваного 
лікаря, за підрахунками МОЗ, 
заробіток зросте у 3-7 разів, до 
15-30 тис. грн», – підсумували у 
статті «Нового времени».

Як ринкові тарифи  
на медпослуги ліквідують 
корупцію в лікарнях

Про це розповів заступник 
міністра охорони здоров’я Павло 
Ковтонюк.

Основний ризик медрефор-
ми – доведеться платити двічі. 
Подолати його дозволять кон-
курентні тарифи на медичні 
послуги.

Держава витрачає на охорону 
здоров’я 3,5% ВВП. В принципі, 
не так вже й багато. Однак ще 
3,5% ми докладаємо зі своїх ки-
шень – купуючи власним коштом 
ліки та даючи лікарям нефор-
мальні платежі.

«Коли ми планували медичну 
реформу, ми поставили перед 
собою дві основні цілі.

Перша – побудувати систему, 
при якій тягар витрат людей на 
охорону здоров’я буде з часом 

знижуватися, систему, яка до-
зволить перекласти фінансові 
ризики з людини на державу. 
Друга – покращити сервіс, під-
вищити якість надання медпос-
луг. Це можливо за умови, якщо 
постачальники послуг (лікарні 
та лікарі) конкуруватимуть за 
пацієнтів», – зазначає Павло 
Ковтонюк.

Найголовніша «цеглина» ме-
дреформи – принцип «гроші хо-
дять за пацієнтом». Він полягає у 
тому, що держава припиняє слі-
по утримувати медзаклади. Дер-
жава укладатиме з медзакладом 
угоду, згідно з якою виділятиме 
йому кошти за конкретні послу-
ги, надані конкретній людині. 
Медичні заклади перетворяться 
на некомерційні підприємства. 
Вони зможуть залишатися у дер-
жавній або комунальній власнос-
ті, але вже в статусі підприємств. 
Для того, щоб отримати дохід, 
їм потрібно буде його заробити.

За словами заступника міні-
стра охорони здоров’я, своєю чер-
гою людина отримає реальне, а 
не номінальне право обрати собі 
медичний заклад і лікаря. Фак-
тично пацієнт «своїми ногами» 
визначатиме, куди держава пови-
нна буде спрямувати кошти. А в 
медичного закладу буде чітке ро-
зуміння – за кожним пацієнтом 
прийде реальне фінансування.

Основний ризик 
медреформи: доведеться 
платити двічі

Найбільша «ракова пухлина» 
медичної економіки – це нефор-

мальні платежі. Вони є просто 
величезними. Подолати їх буде 
важко, бо вони дуже глибоко вко-
ренилися в систему.

Але коли держава розрахує 
тарифи на медпослуги і плати-
тиме лікарні за цими тарифами, і 
медзаклади, й пацієнти зможуть 
відмовитись від неформальних 
платежів.

Важливий момент – тарифи 
мають бути достатньо високими, 
щоб оплатити лікарні усі видат-
ки на надання цієї послуги.

Чи вистачить у держави 
коштів на покриття  
цих витрат?

Вже зараз можна сказати, що 
відповісти на це питання буде 
непросто, оскільки у держави 
виникне багато спокус: пообіця-
ти людям забагато безкоштов-
них послуг, встановити трішки 
нижчі тарифи, щоб зекономити 
на видатках.

Свого часу низькі тарифи 
встановили Молдова та Кир-
гизстан, однак це не вирішило 
проблему з корупцією. Ме-
дичні заклади отримували 
низький дохід, люди продо-
вжували нести неформальні 
платежі.

У 2020 році, коли реформа 
розповсюдиться на всі види 
медичної допомоги, основним 
завданням держави буде – вста-
новити чесні ринкові тарифи на 
медичні послуги.

Матеріал підготований у 
рамках співпраці 

з проектом «VoxConnector»

Медреформа: геноцид 
чи шлях до здоров`я
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

АдміністрАтор в ресторАн з досвідом 
роботи. 0974823119

АтП (вАхтА, УкрАїнА): крАнівники, 
АвтокрАн., електрик крАнів, водії, 
мАшиністи. зП 7500-12000грн./вАхтА 
(15-20дн)+Житло. 0672182601

бАрмен-офіціАнт в ресторАн. детАлі 
зА 0974823119

•	Бензопильники, трактористи,	пило-
рамники,	зварювальники,	автослюсарі,	
водії,	бригадири	на	заготівлю	і	перероб-
ку	лісу.	Житомирська	обл.,	висока	з/п.	
0968919614.

•	Будівельників, зварників,	автомулярів,	
рихтувальників,	монтажників	метало-
конструкцій,	підсобників,	доглядальниць,	
хатніх	робітниць	в	Ізраїль.	Робоча	віза	
В1.	Прискорене	оформлення	біометрич-
ного	паспорту.Ліц.МСПУ	АВ	585042	вiд	
09.11.2011.	0672326904.

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

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

• Вантажники, Водії Запрошуються 
на постійну роботу. З/п - Від 6000 грн, 
можЛиВість харчуВання та прожиВан-
ня беЗкоштоВно. офіційне працеВЛа-
штуВання 0503347798;0442921146

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

водій з влАсним вАнтАЖним Авто-
мобілем, в/П 2, 5, 8, 10, 23т, для ро-
боти По облАсті, УкрАїні тА зА кор-
доном, нА взАємовигідних УмовАх. 
(050)1865104

• Водій кат с на груЗоВий аВтомобіЛь 
З/п 12000-20 000грн, диспетчер-Логіст 
З/п 7000-12 000грн, сЛюсар З/п10000- 15 
000грн. 0980481984,0677236043

•	Водій навантажувача.	Тривалі	відря-
дження	в	Литву.	Без	ш/з.	Досвід	роботи	
обов`язковий.	З/п	28000	грн/місяць.	Про-
живання	за	рахунок	роботодавця.	Безко-
штовні	обіди.	Офіційне	працевлаштування.	
(099)7252747,(067)9402289,(063)5307471

• В о д і й ,   м о н та ж н и к и   З В ’ я З к у 
0673259289

•	Запрошуємо на	роботу	до	м.Київа	
та 	 област і 	 бригади	 каменяр ів ,	
різноробів,монолітчиків.Житлом	забес-
печуємо	безкоштовно.	0502034378,Іван.

•	Квартири в	Одесі.	Апартаменти	біля	
моря	в	Батумі.	Виготовлення	на	вироб-
ництві	мобільних	будинків	та	комерції.	
Доставка	по	Україні.	www.coastal.org.ua	
0685555105.

мАшинист земснАрядА с оПытом 
рАботы. вАхтовый метод рАботы. 
Жилье ПредостАвляется 0953432900

менедЖер з ПродАЖУ в комПАнию 
АлітАн грУП, нАявність ПрАв кАт в, 
бАЖАно з влАсним Авто. офіційне 
ПрАцевлАштУвАння, гіднА зАробітнА 
ПлАтА 0674365119

•	Металообрабатывающему предпри-
ятию	на	работу	требуется	инженер	с	
опытом	работы.	0661666972,0674125548

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

•	Металообрабатывающему предпри-
ятию	на	работу	требуется	технолог	с	
опытом	работы.	0661666972,0674125548

• на  работу  ВахтоВым  методом 
нужны: поВар, помощник поВара, бар-
мен-официант. прожиВание и питание 
– беспЛатно! 0661443318,0970250911.

нА бУдівництво (Жит.,Полт.обл.) тер-
міново: бетонярі,монтАЖники,елек
трики.з/П відряднА високА.ПеревАгА 
бригАдАм. 0672400939,0672182601

нА військовУ слУЖбУ зА контрАктом 
до військової чАстини 3047 нАціо-
нАльної гвАрдії УкрАїни зАПрошУють-
ся чоловіки, віком від 18 років, мА-
ють ПовнУ зАгАльнУ середню освітУ. 
м.Житомир, вУл.грУшевського, 95 А. 
0982773220,0631408286

•	На производство	требуется	слесарь.	
0661666972,0674125548

•	На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	
відповідальні	працівники,	вахта	15/15,	
30/15.З/п	від	8500	грн	за	вахту.	Опла-
та	щоденна.	Гарні	умови	для	 іного-
родніх,	житло,	харчування,	спец.одяг.	
0973884655,0930205909

• операторы на Линию ЗаВода YAZAKI 
г.ужгород, м/ж(В т.ч. семейные пары, 
студенты)  беЗ  опыта  и  В.п.  Зп  от 
7000грн+премии. официаЛьно. прожи-
ание и проеЗд За счет работодатеЛя. 
0963635737

•	Охоронник, зп	7000	грн.	за	місяць.	Вах-
товий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживан-
ня	за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	
вул.	Незалежності,	83.	0678457965

• охоронники ч/ж на постійну роботу 
В охоронну фірму. Вахта, проїЗд та 
прожиВання За рахунок підприємстВа 
(096)8689080,(098)3155059
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ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36
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охоронній комПАнії "G4S" Потрібні 
охоронники нА вАхтУ По регіонАх 
УкрАїни. грАфік роботи: 15/15, 30/15, 
зміни По 12 г. офіц. ПрАц-ня, безко-
штовне Житло, формА, хАрчУвАння, 
комП. ПроїздУ. зАрПлАтА без зАтри-
мок! 0952261010,0932261010,097226
1010

охоронці Потрібні в м. київ. всі детАлі 
зА 0674789020

• охранники на Вахту, ЗарпЛата от 
300 грн. В сутки. 0674085374.ЗВонить-
с900до1800понедеЛьникп

охрАнной комПАнии требУются 
охрАнники нА вАхтУ. вАхтА 20/10 
или 30/15. ПитАние и ПроЖивА-
ние ПредостАвляются бесПлАтно. 
0674206449,0952858119

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

•	Повний комплект	обладнання	мініза-
воду	для	виробництва	шлакоблоку:	прес	
шлакоблочний,	прес	полублоків,	тран-
спортне	обладнання	і	т.п.	(067)5669709

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

•	Потрібні працівники	на	пилораму	
с.Левків.	0673911769

• потрібні спеціаЛісти Забійники Верха 
сВеней З наВичками Знімання шкури, 
нутруВання, роЗрубки туш. З/п до-
гоВірна. житЛо надається. робота В 
киїВській обЛ. м. броВари 0964442318

• 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	иже-
нер	по	технике	безопасности	с	опытом	
работы.	0661666972,0674125548

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

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

•	Предприятию на	работу	требуется	сле-
сарь-ремонтник.	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

•	Предприятию на	работу	требуется	сле-
сарь-сборщик.	0661666972,0674125548

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

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

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

рАботА в стрАнАх зАПАдной ероПы, 
скАндинАвии, сшА, кАнАдА, изрА-
иль и др нА рАзличные вАкАнсии 
(строительство, семьи, фермерство, 
рыбоконсервные и сУдоремонтные 
з А в о д ы ,  о т е л и ,  р е с т о рА н ы , 
сУПермАркеты, рАзнорАбочие и др. 
з/П от 25000 до 135000 грн. Проезд з 
0674394834

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

регионАльный ПредстАвитель для 
рАботы с людьми и докУментАми. 
оформление договоров и УслУг По 
териториАльности. требовАния: 
Порядочность, ответственность, 
ПУнктУАльность, нАличие офисного 
Помещения, оборУдовАния (ком-
Пьютер и интернет обязАтельно). 
0957762877

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

• робота В поЛьщі та єВропі. спеці-
аЛісти: будіВеЛьники, механіки, Во-
дії-міжнародники, ЗВарюВаЛьники, 
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•	Спільна польсько-укр.агенція.	Візи	та	
безліч	вакансій	до	Польщі,	Чехії,	Німеч-
чини,	Голандії,	Франції.	Шукаємо	дилерів.	
0674550664

• стоЛяр-станочник майстер З Ви-
готоВЛення стоЛіВ, ЛаВок, садоВих 
мебЛіВ. З/п- догоВірна. житЛо надаєть-
ся. робота В киїВській обЛ. м. броВари 
0964442318

т р е б У ю т с я  ох рА н н и к и ,  д л я 
рА бо т ы вА хт о вым 15 /15  ме -
тодом рАботы. официАльное 
оформление, ПитАние, ПроЖивА-
ния 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,	вахта	15/15,	20/10,робочий	день	
з	8.00	до	17	год,	житлом	забезпечуємо	
.	0992530892,0989399439

•	Шины б/у	 грузовых	 автомобилей	
Урал,	ГАЗ-66,	КамАЗ,	автогрейдер,	
трал,	погрузчики	и	т.д.	(050)6146423.
(096)0795238

1.2. Шукаю 

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

• Запчастини до Всіх ВидіВ м/аВто-
бусіВ та мініВеніВ, у наяВності та на 
ЗамоВЛення (2-7 дніВ), ноВі, б/В, гур-
том та ВроЗдріб, ВідпраВка по україні, 
ВЛасний ВеЛикий скЛад. (097)1521331,
(093)2613742,(097)7266640

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

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

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

2. НеРухомість 
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

2.16. Здам в оренду 

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

• подобоВо  2-х  кім.  кВ.  VIP-кЛасу, 
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.	землі.	
Всі	умови	проживання.	Ціна	договірна.	
0673911769

2.18. Куплю Нерухомість 

срочно кУПлю дом, деньги нА рУкАх. 
без Посредников, в городе или об-
лАсти. только гАзифицировАнный 
и со всеми УдобствАми. 0502587373.

терміново кУПлю бУдинок, гроші 
нА рУкАх. без Посередників, в місті 
Або облАсті. тільки гАзифіковАний 
тА з УсімА зрУчностями. 0502587373.

3. авто 
3.1. мотоцикли, мопеди. Продам 

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

3.2. автомобілі. Продам 

•	2ПТС-4 (прицепы	 тракторные),	
самосвальные	на	кругу,	новая	резина,	
металлические	борта.	(093)0458242.
(099)0585081

•	Автокран КамАЗ-4310,	г/п	16т,	техн.
исправен.	(050)6146423.(096)0795238

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. Цілісний майновий комплекс, заг.пл. 7211,10 кв.м., за адресою: м. Жито-
мир, вул. Кооперативна,20.Дата торгів: 20.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №244362;

2. Житл. 3-кімнатна квартира заг. площею 63.6 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростишів, вул. Гвардійська,41 кв.1.Дата торгів: 23.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №245497 (уцінено лот № 238270);

3. Житл. будинок з господарськими будівлями, заг. пл. 84,3 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Мирутенка, буд. 38.Дата торгів: 23.11.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №245499 (уцінено лот № 238588);

4. Земельна ділянка кадастровий №3222788900:04:016:0001, пл. 5.5716 га, на 
території Яблунівської сільської ради, Макарівського р-ну, Київської обл.Дата 
торгів: 23.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №245500 (уці-
нено лот № 238456);

5. Житл. будинок з господарськими будівлями, заг. пл. 88,1 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Стуса В., буд. 28.Дата торгів: 23.11.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №245504 (уцінено лот № 238591);

6. Об'єкт незавершеного будівництва, заг. пл. 151.2 м.кв., відсоток готовності 
складає 58%, та земельна ділянка кад.№1822081200:03:001:0378, пл. 0.1 га, за адресою: 
Житомирський р-н, с. Вереси, пров. 1-й Панаса Мирного,3.Дата торгів: 23.11.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №245251;

7. Земельна ділянка кадастровий №1822087200:02:001:0144, 0.16 га, за адресою: 
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка, вул. Шкільна.Дата торгів: 
23.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №245206.

монтажники, еЛектрики, сЛюсарі, сан-
техніки. Зп Від 22 000 до 40 000 грн/
міс. житЛом ЗабеЗпечуємо. робота З 
понедіЛка по суботу ВкЛючно, 10-12 
год./добу 0977911913

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

•	Робота: Ізраїль,	Чехія,	Польща,	Литва,	
Бельгія,	Естонія,	Німеччина,	Голландія,	
Фінляндія.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Наказ	№1008	від	09.09.16р.	МСПУ.	
0979204228.

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

•	САК (сварочный	передвижной	аппарат),	

дизель	Д-144,	товарный	вид,	в	работу.	

(050)6146423.(093)0458242

свАрщик с оПытом рАботы. Жилье 
ПредостАвляется. 0953432900

•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	

Культив.КРН-5.6.	 Диск.борона	 АГ.	

Оприскув.ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8).	

0677801439,0990556745

сПільнА Польсько-УкрАїнськА Аген-
ція відкривАє візи до Польщі, чехії, 
литви. роботА в голлАндії, німеччині, 
яехії, фрАнції. візи воєвУдські. шУкА-
ємо регіонАльних ПредстАвників. 
ліц.Ав 547294 від 10.09.2010 06745506
64,0996348031,0632154039

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

Тре
бую

тся

Водители кат. "Е"
067-412-61-36
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3.3. автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	у	робо-
чому	стані,	можливо	нерозмитнених.	
0687801123.

викУП Автомобілів бУдь-яких мА-
рок, в бУдь-якомУ стАні, Після дтП, 
не розмитнені, Проблемні. дорого. 
0976484669,0635852350

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. 06774
59877,0632439432,0687905005

3.4. автомобілі._Знiму в оренду 

візьмУ в орендУ вАнтАЖні Автомобілі 
(термо тент рефриЖерАтор), в/П 2, 5, 
8, 10, 23т, нА взАємовигідних УмовАх. 
(050)1865104

• комбайни ЗерноЗбираЛьні, прес-
підбирачі,  комбайни  картопЛеЗ-
бираЛьні  іноЗемного  В-Ва,  трак-
тори  мтЗ-80,  -82,  т-25,  достаВка. 
(050)8462159,(098)6306600

3.5. с\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м,	
трактор	7710,	180к.с,	1999р.,	плуги	обо-
ротні,	3-,	4-,	5-корпусні,	жатки	кукурудзяні	
4-,	6-,	8-рядні,	фреза	-	3м;	обприскувачі	
навісні	18-16м,	комбайни	картоплеса-
джальні	"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. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	
Радіолампи	 Г У, 	 ГИ,6н,6ж,6п, 	 в	
т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Ваку-
ум.конденсатори.	0979902807

•	Куп.токарську оснастку,	верстати,	
лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	роз-
гортки,	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,	 грун-
тофрези,	борони,	мінітрактори,	мо-
тоблоки.	Запчастини.	Зернодробар-
ки,	траворізки.	Доставка	по	Україні.	
(095)0465090,(096)0465090Сайт:agrok
ram.c

3.7. автозапчастини. Продам 

• агроЗапчастини до ЗерноЗбираЛьних 
комбайніВ, обприскуВачіВ, косарок, 
прес-підбирачіВ, картопЛеЗбираЛьних 
комбайніВ, картопЛесаджаЛок, копа-
чок, шини, камери. www.AgroKom.In.uA. 
(063)9628236, 0676713553,0992012978

• Запчастини оптом і В роЗдріб на Всі 
іномарки, ціни Від Виробника, AuDI, 
Bmw, Vw, FIAt, ForD, HonDA, mAZDA, oPel, 
toYotA і інші іномарки. 0966386969,06
66386969,0736386969

•	КУНГи (строительные),	вагончики,	
демонтируемые	с	автомобилей	ГАЗ-66,	
ЗИЛ-131,	КамАЗ-4310.	(096)3507337.
(050)6146423

• продам 2 коЛеса, гЛубина протек-
тора 7мЛ, DunloP sP wInter sPort 3D 
185/65 r15 88t беЗ пореЗоВ и проко-
ЛоВ, цена За одно коЛесо - 750 грн. 
0984341033

3.8. автозапчастини. Куплю 

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

• купЛю хоЛодиЛьне та техноЛогічне 
обЛаднання. 0966552655,0672658658

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

евАкУАтор По містУ ЖитомирУ, об-
лАсті тА УкрАїні . до 4-х тон, довЖинА 
-5 м. бУдь якА формА зАвАнтАЖення 
0731617000,0976646575

•	Ку п .  р е т р о 	 м о т о ц и к л и , 	 з / ч :	
М72,61,62;К750;Дніпро12,16;БМВ;	
Харлей;ДКВ;ТІЗ;АВО;	моделi	з	вед.коляс-
ками.	Самовивіз.	0678874018,0669663546

4. буДматеРіали 
4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

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

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

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Котли твердопаливні	тривалого	горіння	
(виробничі,	побутові).	Тепловентилятори	
на	дровах.	Буферні	ємкості.	Виробництво,	
реалізація.	Монтаж	опалювальних	сис-
тем.	0963966482,0957649309

6. ПослуГи 
6.13. Ремонт техніки 

ремонт холодильників, зАмі-
нА комПлектУючих, зАПрАвкА. 
якість, гАрАнтія. виїзд По облАсті. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

зАвЖди готовА вАм доПомогти в 
бУдь-яких Життєвих ситУАціях. рі-
шення сімейних неУрядиць. доПо-
могА зА дАтою нАродЖення. Прийом 
моЖливий нА відстАні. 0988152470.

кУПлю дорого гАрний номер водА-
фон, мтс УкрАїнА, з кодом 050. ці-
кАвлять тільки "П`яти і шестизнАки". 
0502587373.

• 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

нАтАля зАвЖди готовА вАм доПо-
могти в бУдь-яких Життєвих ситУ-
Аціях. рішення сімейних неУрядіц. 
Прийом моЖливий нА відстАні. 
0991959556,.0931809877viber,whatS
app.

•	Позика від	10	до	150	тис.	грн,	15%	
рiчних,	до	9	років.	Лiцензiя	НБУ	№249	
від	17.11.2011.	Залишайти	заявку	онлайн	
на	сайті	http://kredit-market.usluga.me	або	
0636630465,0508841130,0688801302

•	Позика з	мінімальним	пакетом	до-
кументів.	Працюємо	з	усією	Україною.	
0992967383,0677192830

ПозикА з мінімАльним ПАкетом до-
кУментів. ПрАцюємо з Усією УкрАї-
ною. 0992967383,0677192830

8. РіЗНе 
8.6. Продукти харчування. Куплю 

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

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

Відома ІВАННА
• знімає «вінець безшлюбно-

сті та самотності», смугу 
невдач, негативної енергії 
та впливу негараздів;

• налагоджує сімейні  
відносини;

• встановлює захист на 
оселю, сім’ю, господарство.

Допоможу на відстані

063 765 333 0 - whatsapp
067 47 99 499 - viber
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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,

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

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.

кУПУємо відходи Плівки Полієти-
ленової, ПлАстмАси тА мАкУлАтУрУ. 
0505580047,447919

8.21. Знайомства. вiн пише 

•	Мужчина, 57/180/80,	работа,	квартира,	
внешность	в	норме,	познакомится	с	де-
вушкой	из	города	или	села,	желающей	
иметь	детей	и	семью,	ведущей	здоровый	
образ	жизни,	0963300124

чоловік, хорвАт, 44р., 192см, 85кг, 
розлУчений, зАбезПечений Житлом, 
без шкідливих звичок, шУкАю ЖінкУ, 
35-40р., без нАдмірної вАги, здоровУ, 
моЖливо розлУченУ, Але одрУЖених 
ПрохАння не тУрбУвАти +385915274888 
(whatSapp)

8.23. інше. Продам 

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

ПродАм б.У. ноУтбУки в идеАльном 
рАбочем состоянии, от 2000 грн. 
0960886326.

цУценятА йоркширського тер`єрА 
і ПомерАнського шПіцА. чисто-
Породні .  вс і  докУменти.  ще-
Плені. достАвкА По УкрАїні. цінА 
1600 грн. 0978974367,0951148580 
діАнА,дмитро.

цУценятА сибірського хАски і лА-
брАдорУ ретріверА. від розПлід-
никА. є всі докУменти. щеПлені. 
достАвкА По УкрАїні. цінА 1500грн. 
0976523815,0734040778 євген.

8.24. інше. Куплю 

•	Куп. Баббіт	Б-16,-83	(чушка,	лом);	

припой	ПОС-30,-40,-61;	олово.	Тер-

мін.	б-якому	вигляді,	кількості.	Офіс-

Кривий	Ріг.	0963409983

•	Ку п л ю  м а р к и , 	 а л ь б о м ы 	 д л я	
марок , 	 а 	 также	 друг ую	 фила-
телистическую	 продукцию.	 Ку-
плю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

•	Куплю холодильники;	морозиль-
ники;	газові	колонки,	котли,	плити;	
пральні	 машини;	 телевізори;	 ра-
дянські	 комп`ютери,	радіодеталі.	
461046,0967979775

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чо-
боти	хромові,	бурки,	нагороди,	зна-
чки,	янтар,	зуби	кашалоту,	бівень,	
сервізи,	картини.	0683345254

•	Купуємо пиломатеріали	обрізні,	
необрізні	хвойних	і	твердолистяних	
порід.	Ціна	договірна.	0673911769
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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

●● Мало хто знає, чому купю-
ру назвали саме «гривня». Вва-
жається, що ця назва походить 
від назви, яка «приліпилася» до 
металевої прикраси. Вона нага-
дувала обруч або медальйон на 
ланцюжку. Дуже давно подібну 
прикрасу надягали на шию.

●● Перші партії купюр зраз-
ка 1992 року були виготовлені 
на території Канади. Зразка ж 
1994 року друкувалися у Вели-
кобританії.

●● У наш час купюри друку-
ють на спеціальній фабриці, яка 
належить Національному банку 
України. Її відкрили у 1994 році, 
оскільки необхідно було «пере-

нести» виготовлення банкнот на 
власну територію.

●● У системі захисту сучасної 
гривні приблизно 20 елементів, 
які не дозволять підробити бан-
кноти.

●● В обороті переважають ку-
пюри, номінал яких становить 
200 гривень – 548,3 мільйона 
штук. Це 20% від зареєстрованої 
кількості купюр.

●● У 1991 році звичні для усіх 
монети хотіли назвати «крок». 
Однак після тривалих міркувань 
було прийнято рішення назвати 
монети «копійками».

●● Перші монети виготов-
лялися в 1992 році на Монет-

ному дворі Італії. За 4 роки 
виробництво монет перенесли 
до Луганська. Зараз же монети 
виготовляють у Банкнотно-мо-
нетному дворі Національного 
банку України (у місті Києві).

●● Український художник 
Василь Лопатов займався роз-
робкою дизайну усіх монет, які 
відомі в наш час.

●● Найбільше в обороті мо-
нет, номінал яких становить 10 
копійок. Це 29% від загальної 
кількості монет.

●● Не кожному відомо, що 
аверс – це лицьовий бік кожної 
банкноти. Реверс є зворотним 
боком купюр. 

Р

гороскоп на тиждень 1 - 7 листопада

ОВЕН 
Дотримуйтесь кон-

серватизму. Поводьте-
ся так, як і раніше. Не 

відмовляйтеся від того, що 
вам належить.

ТЕЛЕЦЬ 
Ти ж д е н ь  буд е 

дивним. Ви розумі-
тимете, що відбувається, але 
при цьому в чомусь прора-
хуєтеся.

БЛИЗНЮКИ 
Ви почнете демон-

стративно нервувати, 
але сенсу в цьому немає. За-
будьте і почніть iз того етапу, 
який вас влаштовував.

РАК 
 У вас усе вийде, 

якщо ви віритимете 
в успіх. Ви отримаєте більше, 
ніж сподівалися.

ЛЕВ 
Перед вами по-

стане доволi складна 
дилема. Не бійтеся втрати-
ти свiй авторитет. Дозвольте 
iншим зробити за вас вибiр.

ДІВА 
Невизначеність 

у вас буде зі знаком 
«плюс». Вас ны до чого не 
зобов’язуватимуть та не під-
штовхуватимуть. 

ТЕРЕЗИ 
Це буде час під-

готовки до нового 
життя: подумайте, від чого 
ви хочете відмовитися, а на 
що варто зробити ставку

СКОРПІОН 
Проявиться не-

властива вам гнуч-
кість. Ви зміните тактику i 
нарешті зрозумієте, що від-
бувається.

СТРІЛЕЦЬ 
Н а в і т ь  н е -

досконалi ситуацiї 
ви сприйматимете без пані-
ки і почнете планувати своє 
життя. Поступайтеся, якщо 
іншого виходу немає

КОЗЕРІГ 
Доведеться підби-

ти пiдсумки. Якщо 
отримали не те, що хотіли, 
значить, ваші установки були 
помилковими. 

ВОДОЛІЙ 
Вам вдасться уник-

нути неприємностей 
і труднощів. Усе буде 

прозоро і передбачувано. 
РИБИ 
Для того щоб мати 

вигіднiше становище, 
почати приймати рішення, 
важливо отримувати нові 
знання. 
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ми – монстри
Жанр: мультфільм, сімейний
Емма і Френк – звичайні батьки, а Фей і 

Макс – їх звичайні діти. Сім'я живе своїм жит-
тям. На жаль, вони не можуть назвати себе 
щасливими. Щоб урізноманітнити якось своє 
сімейне життя, Емма замовляє в магазині 
костюмів "Світ вампірів" наряди для всієї 
родини. Але трубку піднімає сам граф Дра-
кула. Він пропонує відьмі зачарувати сім'ю й 
перетворити в монстрів. Тепер Френк став 
Франкенштейном, Емма – вампіром, Фей – 
мумією, а Макс – перевертнем. Якщо вони 
хочуть стати такими, як раніше, сім'я повинна 
зрозуміти, що для них щастя і знайти його.

мир вашому дому!
Жанр: мелодрама, трагікомедія
Звичайне українська село початку ХХ 

століття. Місцевий єврей-сват організовує 
найоригінальніші шлюби. Він же шукає і 
наречену для багатого м'ясника Лейзера. 
Але ця історія більше про молочника 
Тев'є – бідного роботягу, який дбає про 
майбутнє своїх улюблених дочок. Він хоче 
їх вдало видати заміж, щоб вони не знали 
тягот бідності, щоб жили щасливо. Тев'є 
хоче віддати одну з дочок за м'ясника 
Лейзера, але багато що стоїть перешко-
дою цьому шлюбу. Як мінімум бажання 
тієї самої доньки... 

Пила 8
Жанр: детектив, трилер, жахи
По всьому місту знаходять тіла різних 

людей. Причому очевидно, що вони всі 
помирали дуже оригінальними і не надто 
приємними способами. У всіх цих вбив-
ствах простежується почерк усім відомого 
маніяка Джона Крамера, також відомого як 
Пила. Навіть вирізані на тілі жертв шрами 
у вигляді пазла ще більше доводять цю 
гіпотезу. Але ж цей серійний вбивця давно 
помер... Невже він повернувся з того світу, 
щоб надалі отримувати задоволення від 
мук жертв? Або хтось вирішив продовжити 
його справу з іще більшою ретельністю?

на глибині 6 футів
Жанр: біографія, драма, трилер
Професійний хокеїст Ерік Лемарк 

вирішує провести час у горах. Він узяв 
сноуборд, дістався до самих вершин і на-
солоджується швидкістю, адреналіном і 
холодним зимовим повітрям. У цей же час 
у гори насувається сильна снігова буря. Че-
рез неї Лемарк губиться і не може до ночі 
добратися додому. У пошуках шляху назад 
він бореться з вовками, переживає провал 
у крижану воду і ледь не падає зі скелі. 
Лемарк виживав цілих 8 днів... За цей час 
він думав і про своє важке дитинство, і про 
те, що встиг накоїти за доросле життя...

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

«Ханума»
3 листопада

Початок о 19.00

«Троє поросят»
4 листопада

Початок о 12.00

«Принцеса на горошині»
5 листопада

Початок об 12.00 та 14.00
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РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
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