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Ціна медреформи: за які медпослуги 
українцям доведеться платити

держбюджет-2018: Борг 
України на кінець наступного 
року може становити близько 
100 мільярдів доларів сШа

Депутати дали «добро» на приватизацію 
великого «шматка» комунальної власності 
дружині голови РДА Житомирського 
району Ірині Микитюк с. 7

(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.

АПТЕЧНИЙ 
СКАНДАЛ: 
дружина житомирського 
високопосадовця за 
безцінь приватизувала 
комунальну аптеку

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Другі коригуючі або сонцезахисні окуляри в чеку за півціни*.

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

000 грн

9500 грн

19500 грн

39500 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.12.2017 р.*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.12.2017 р.

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за 
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за 
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа 
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи
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У четвер, 9 листопада 2017 року, в актовій 
залі Обласної універсальної бібліотеки відбу-
деться 41-е засідання «Клуб експертів Жито-
мирщини». Тема телевізійного ефіру: «Уроки 
столітнього досвіду: чи варто сьогодні згадувати 

уроки листопада 1917 року?»
Учасниками телевізійного ефіру стануть вче-

ні-науковці, житомирські краєзнавці, політологи, 
журналісти, викладачі навчальних закладів міста 
Житомира, студентство.

 Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Уроки столітнього досвіду: 
чи варто сьогодні згадувати уроки листопада 1917 року?»

Алла Гетьман

Головний архітек-
тор Житомира провів 
зустріч з підприємця-
ми, які працюють на 
Михайлівській.

Міський голова разом із голо-
вним архітектором міста Юрі-
єм Безбородовим обговорили з 
підприємцями питання благо-
устрою будівель на вулиці Ми-
хайлівській.

За словами Юрія Безборо-
дова, зовнішній вигляд будівель 
на Михайлівській вочевидь ба-
жає кращого, адже дивлячись 
на стан цієї вулиці, складається 
враження, що грошей туди вкла-
ли багато, а бажаного ефекту не 
отримали.

«За рік майже ніяких змін 
не відбувається. Ми бачимо, що 
навіть ті, що знаходяться в ава-
рійному стані, не змінюють свої 

вивіски та оформлення. Ці роз-
мови повинні вестися, ми повинні 
роз’яснювати, розповідати, що 
саме, чому і як повинно вигля-
дати, яка процедура погоджен-
ня, скільки це орієнтовно може 
коштувати, скільки на це часу 
піде. Відповідати на конкретні 
запитання: що з моєю вхідною 
групою не так, чому кондиціо-
нери на фасаді – це погано, чому 
плівка на вікнах – це теж погано, 
і таке інше», – зауважив головний 
архітектор Житомира. 

Своєю чергою, міський голо-
ва Сергій Сухомлин звернувся до 
власників закладів з проханням, 
щоб ті по-європейськи оформ-
лювали свої вітрини. Окрім цього, 
мер попросив підприємців по-
сприяти в організації льодового 
катка. «Нам вже спонсори дарують 
30-ти метрову лавочку за 250 тисяч 
гривень на Михайлівській і буде 
встановлено фонтан», – сказав Сер-
гій Сухомлин. Також присутні на 
зустрічі обговорили питання щодо 
втілення архітектурно-художньої 
концепції, спорядження фасадів 
будівель та їхній стан.

Житомирська 
влада взялася 
за благоустрій 
Михайлівської

Алла Гетьман

Комунальне під-
приємство «Зеленбуд» 
звернулося до поліції 
щодо викрадених туй 
у центрі міста.

На засіданні Житомирського 
виконкому 1 листопада під час 
затвердження фінансового пла-
ну КП «Зеленбуд» на 2018 рік ке-
рівник підприємства Олександр 
Шевчук розповів, куди поділися 
туї, висаджені у центрі міста. «По 
вулицях Київській і Театральній 
вже викрали близько 20-ти туй. З 
цього приводу звернення в поліцію 
є», – зазначив Олександр Шевчук.

Своєю чергою, міський голова 

Сергій Сухомлин повідомив, що 
на сесію міської ради буде вино-
ситись питання виділення коштів 
на закупівлю зелених насаджень, 
однак вже не однорічних, а багато-

річних рослин. «Ми плануємо по-
їздку до Києва, щоб обрати зелені 
насадження. Тож, бажаючі члени 
виконавчого комітету, можете долу-
чатись», – сказав Сергій Сухомлин.

Алла Гетьман

Під час сесії обласної 
ради 2 листопада депу-
тати розглянули низ-
ку кадрових питань, 
зокрема було призна-
чено дев’ять керівників 
об’єктів обласної кому-
нальної власності.

Відтак, головним лікарем об-
ласного онкологічного диспансе-
ру став Ігор Сабадаш. А Жито-

мирську обласну дитячу лікарню 
очолюватиме Юрій Довгополий. 
Контракт укладений на 5 років. 
Обидва депутати від фракції «Бло-
ку Петра Порошенка». Директо-
ром комунальної установи «База 
спеціального медичного постачан-
ня» з укладанням контракту на 5 
років призначили сина головного 
лікаря житомирської лікарні №2 – 
Андрія Павлусенка.

Також керівниками комуналь-
них установ стали: Олександр За-
рицький – начальник обласно-
го інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики, 
термін дії контракту – 5 років; 
Володимир Марусич – директор 
комунальної установи «Автоба-

за санітарного транспорту ліку-
вально-профілактичних закла-
дів охорони здоров’я», термін дії 
контракту – 5 років; Аліна Уткі-
на – директор комунального під-
приємства «Аптека ”Міжлікар-
няна”», з контрактом на 5 років; 
Олександр Корбута – директор 
комунальної установи «Новобо-
рівський психоневрологічний ін-
тернат», термін дії контракту – 3 
роки; Віктор Лавренюк – началь-
ник Житомирської обласної кому-
нальної спеціалізованої аварій-
но-рятувальної служби, термін 
дії контракту – 3 роки; Людмила 
Михальчук – директор обласної 
бібліотеки для дітей, термін дії 
контракту – 5 років.

Поліція шукатиме крадіїв 
туй у центрі Житомира 

На Житомирщині 
депутатів від провладної 
партії призначили 
на посади головних лікарів
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С 4 по 8 декабря 2017 года в Житомире состоятся
I Сертификационные курсы ЖРО АСН(Р)У

Основы риэлторской деятельности. 
Операции с жилой и нежилой недвижимостью.

Более подробная информация: 098 526-76-63, 098 31-000-31

Программа курсов состоит из 15 учебных модулей.
Лекции читают специалисты смежных рынков – нотариус, специалисты по законодательству и 
налогообложению, оценщики, землеустроители, застройщики, архитекторы, экономисты, юристы, 
финансисты, психологи, программисты, маркетологи, риэлторы с опытом работы.

 Юридическое сопровождение операций с недвижимостью. Регистрация и экспертиза права 
собственности на недвижимое имущество. Реформы законодательства в сфере недвижимости. 
Недвижимость как объект налогообложения.

 Мошеннические схемы на рынке недвижимости. Различные виды правоустанавливающих докумен-
тов, явные и скрытые проблемы. Мнимые сделки, способы минимизации рисков при их проведении, 
расписки о получении полной стоимости. Основные мошеннические схемы, приводящие к утрате права 
собственности. 

 Нарушения при осуществлении операций с недвижимостью, возможные пути их предотвращения. 
Нарушения при операциях с земельными участками. Общие способы предотвращения рисков и 
нарушений.

 Организация деятельности риэлторских фирм на рынке недвижимости. 
 Методы анализа рынка недвижимости. Взаимодействие первичного и вторичного рынков недвижимо-

сти. Структура районирования города и соотношение цен в зависимости от расположения объектов. 
Основы оценки недвижимости. Операции с нежилой и жилой недвижимостью. Структура и сегментация 
рынка коммерческой недвижимости, классификация объектов. Система объектов коммерческой 
недвижимости.

 Земельные правоотношения по законодательству Украины. Собственность на землю и ее формы. 
Права и обязанности собственников земельных участков.

 Основы строительного дела, архитектуры и градостроения. Классификация жилых зданий в 
соответствии с этапами развития жилищного строительства на Украине.

 Основы психологии. Психологические аспекты операций с недвижимостью.  Общение как 
инструмент профессиональной деятельности риэлтора. Профессиональный имидж и бренд Вашей 
личности. Типичные ошибки в работе с клиентом.

 Риэлторская деятельность в Украине. Система рынка недвижимости в Украине. Особенности рынка 
недвижимости. Правила проведения финансового мониторинга.

 Маркетинг рынка недвижимости. Реклама. Брендинг.
 Коммерческая и жилая аренда. Ключевые моменты.

Успех не приходит сам по себе, его надо добиваться. Успех - прерогатива подготовленных.
Успешность в профессии риэлтора начинается с обучения. 

Чем выше его качество, тем быстрее будут достигнуты положительные результаты.

Офис Житомирского Регионального Отделения АСНУ: ул.Победы 10, оф.311, 097-79-55-877, 063-425-42-22

Комунальне підприємство «Агенція з питань 
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради 
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального підпри-
ємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

1.1. Нежиле приміщення на п’ятому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська,25, загальна площа 26,70 кв.м, розрахункова орендна плата – 10 грн. 19 коп. за 1 
кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.09.17), цільове призначення – розміщення громадської 
організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 загальна 
площа 12,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 37 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, 
станом на 30.09.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває на 
балансі Комунального закладу "Музей космонавтики ім. С.П. Корольова" Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Дмитрівська, 2, загальна площа 4,00 кв.м, роз-
рахункова орендна плата – 54 грн. 59 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.08.17), 
цільове призначення – розміщення проектору аудіовізуальних інтерактивних екскурсій.

3. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення(фойє), що перебуває 
на балансі Житомирського обласного стоматологічного медичного об’єднання Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 33а, загальна площа 4,00 кв.м, 
розрахункова орендна плата – 20 грн. 17 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 26.09.17), 
цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи.

4. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває на 
балансі комунального підприємства "Житомирський  академічний український музично-
драматичний театр ім. І.А.Кочерги" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 6, загальна площа 21,60 кв.м, розрахункова орендна плата – 52 грн. 69 
коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 05.07.17), цільове призначення – розміщення 
світлодіодного екрану.

5. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення на другому поверсі, що пере-
буває на балансі Обласної комунальної установи «Житомирський обласний центр охорони 
здоров'я матері і дитини» Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа 
Шухевича, 2-А, загальна площа 16,70 кв.м, розрахункова орендна плата – 16 грн. 37 коп. за 1 
кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.08.17), цільове призначення – розміщення буфету, який 
не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 25 жовтня 2017 року включно за 
адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди 

вказаних об'єктів оренди.
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Члени Житомирського 
виконкому розподілили 
субвенцію з держбюджету

Алла Гетьман

Під час сесії Жи-
томирської обласної 
ради 2 листопада до 
трибуни вийшли 
близько десяти моло-
дих людей і заявили, 
що публічно розби-
ратимуться з колабо-
рантами.

«У Житомирі деякі захища-
ють прокремлівського блогера 
Муравицького. Ображають сол-

датів. Шановні депутати, проси-
мо повпливати на таких як Мура-
вицький, Кузнєцов. Якщо ви не 
повпливаєте, то ми будемо вами 
займатися, всіма тими, хто спон-
сорує цей сепаратизм. Якщо наші 
силові структури цього робити 
не можуть, то ми цим займемось. 
Просимо всіх долучитися до бо-
ротьби з сепаратизмом, або ми 
всіх будемо виносити вперед но-
гами», – сказав Андрій Горбатюк.

Своєю чергою, депутати об-
ласної ради підтримали АТОвців 
і проголосували за відповідне 
звернення до СБУ.

У цей час в сесійній залі об-
ласної ради хтось із присутніх за-
пустив до стелі повітряні кульки 
з написом «Розпусту геть з ОДА».

Ольга Сідлецька

Під час засідання 
виконкому 3 лис-
топада було розпо-
ділено більше 15 
млн грн субвенції, 
яка надійшла з дер-
жавного бюджету. 

Місто отримало 15 млн 
734 тис. грн субвенції на на-

дання пільг та житлових суб-
сидій населенню на оплату 
електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водо -
постачання і водовідведен-
ня, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот.

Богунському району виді-
лили 7 млн 111 тис. 554 грн, а 
Корольовському – 8 млн 622 
тис. 446 грн. За рішення про-
голосували 15 членів Жито-
мирського виконкому. За останній тиж-

день в області хворих 
на грип і ГРВІ стало 
більше, проте епіде-
мічний поріг не пере-
вищено у жодному 
районі.

З початку епідсезону (з 40 
тижня 2017 року) в області на 
грип та ГРВІ захворіло 24 тис. 
344 особи.

За останній тиждень (44 тиж-
день року), зареєстровано 4930 
випадків захворювань, інт. пок. 
397.2, що на 0,8% більше ніж за 
попередній тиждень, і на 11,4% 
нижче за епідемічний поріг 
(448.1). Перевищення епідеміч-
ного порогу не зареєстровано 
на жодній адмінтериторії. Про 
це повідомляють у ДУ «Жито-
мирський лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я».
Серед дитячого населення у 

порівнянні з попереднім тижнем 
захворюваність зросла на 9%, за-
хворіло 3501 дитина (71% від всіх 
хворих). Найвищий показник за-
хворюваності серед дітей до 4-х 
років – 2046.6 на 100 тис. дітей 
даної групи. Госпіталізовано 204 
хворих (на рівні попереднього 
тижня), з них 181 (88,7%) – діти.

Вірусологічною лабораторією 
обласного лабораторного центру 
за тиждень методом імунофлю-
орисцентної мікроскопії обсте-
жено 20 хворих та отримано 7 
позитивних результатів (35%). 
Захворювання були викликані 
переважно Rs - вірусами – 57,1%, 
парагрипом – 28,7% та аденові-
русами – 14,3%.

Як повідомляють у лабора-
торному центрі, минулого тижня 
щеплено проти грипу 22 особи 
в Черняхівському районі та місті 
Житомирі.

АТОвці вимагають  
від влади розібратися  
з місцевими сепаратистами

на Житомирщині 
росте кількість 
хворих на грип і Грві

Криза місцевої політики
Якість життя людей залежить не від 

родючості ґрунтів, кількості корисних 
копалин, клімату або географічного 
розташування. Вона залежить більше 
від політичних діячів та політики, яку 
вони впроваджують. Чим краща політи-
ка – тим вищим є рівень життя людей.

Рішення місцевої влади вплива-
ють на мешканців міста більше, ніж 
рішення центральної влади. Місцеве 
самоврядування має механізми та 
можливості, щоб якісно впливати на 
життя людей. Але так було не завжди. 
Ще декілька років тому бюджети міст 
були незначними, а повноваження та 
можливості не дозволяли «стрибну-
ти вище власної голови». Не маючи 
повноважень та фінансових можли-
востей реалізовувати зміни, мешканці 
звикли, що нічого не відбувається і не 
робиться. Виключенням були оди-
ниці – міста, де вдавалося зробити 
прорив у розвитку, наприклад, Львів.

За останні 3 роки, в результаті де-
централізації, місцеве самоврядування 
отримало більше повноважень. Як на-
слідок – міські бюджети зросли в рази.

Бюджет розвитку Житомира в 2015 
році збільшився у 5 разів, і це була на-
года змінити місто. Проблема у тому, 
що міські чиновники та політики просто 
не були готові до нових повноважень та 
значних бюджетів. Як наслідок, на кі-
нець 2017 року в бюджеті міста грошей 
залишилося лише на зарплати та опла-
ту енергоносіїв. Враховуючи додаткові 
бюджетні навантаження, які очікуються 
у 2018 році, виникає реальна загроза 
розвитку міста.

Чи здатні старі чиновники ефек-
тивно працювати в нових умовах? 
Вочевидь – ні.

Після децентралізації та отримання 
нових повноважень міські чиновники 
та політики повинні мати зовсім ін-
ший «набір» компетенцій та мислити 
не межами свого виборчого округу, а 
інтересами усього міста. Внаслідок ас-
фальтування прибудинкових територій 
на округах міських депутатів (або вста-
новленням МАФів) прориву та якісних 
змін у місті не відбудеться. Влада має 
мислити глобально, піклуючись про 
загальний результат, а не ділити бюджет 
між власними інтересами.

Чи спроможна нинішня міська 
влада діяти відповідно до нових ви-
кликів? Напевно, ні. 

Чи існує альтернатива нинішній 
міській раді, яка буде ефективнішою? 
Знову ж таки – ні.

Сподіватися, що нинішня влада 
працюватиме ефективніше, не вар-
то. Тому вже зараз потрібно готувати 
нову генерацію місцевих політиків, 
які замінять неефективних політиків 
та корумпованих чиновників.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Житомиряни зможуть 
безкоштовно виміряти 
рівень глюкози

Жителі Житомир-
щини подали 12 заяв 
на відшкодування 
вартості сонячних 
батарей та систем 
сонячного теплопос-
тачання з обласного 
бюджету. Орієнтовна 
вартість компенсації 
складає 541 тис. грн.

Під час 13 сесії облради депу-
тати підтримали ініціативу голови 
ОДА Ігоря Гундича щодо збіль-
шення фінансування програми 
енергозбереження та додатково 

виділили 1,5 млн грн для компен-
сації за встановлення сонячних 
електростанцій та «теплих» кре-
дитів жителям області до кінця 
2017 року. 

На території Житомирської 
області вже працює 37 сонячних 
електростанцій. За 9 із них влас-
ники отримали компенсації з 
обласного бюджету у розмірі 378 
тис. 257 грн. Програма перед-
бачає відшкодування у розмірі 
до 50 тис. гривень з обласного 
бюджету – 15% від вартості сис-
тем сонячного теплопостачан-
ня та 20% від вартості сонячних 
батарей та дахових панелей, а 
також обладнання і матеріалів 
для використання альтернатив-
них джерел енергії.

Прийом заяв на мо-
нетизацію субсидій 
закінчився 1 листо-
пада.

У департаменті праці та со-
ціального захисту населення Жи-
томирської ОДА повідомляють, 
що 82 тисячі 416 домогосподарств 
області подали заяви на монети-
зацію зекономлених субсидій. 

Як інформують у департамен-
ті, станом на 27 жовтня управ-
ління соцзахисту отримали вже 
82 тисячі 416 заяв від домогоспо-
дарств області на монетизацію 
субсидій, що складає 82% від 
тих, хто підлягає монетизації. За-
гальна сума відшкодувань складе 
більше 53 мільйонів гривень. До 

1 листопада подавали заяви ті 
особи, які з поважних причин 
не змогли їх подати до вересня.

Додаткову інформацію мож-
на отримати за телефоном «гаря-
чої лінії»: (0412) 24-14-08.

У жовтні доплати 
до пенсії отримали 
349 тисяч мешканців 
області. 

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів Укра-
їни щодо підвищення пенсій» 
збільшено пенсії 349 тис. пен-
сіонерам Житомирщини або 
90% від їх загальної кількості. В 
середньому розмір підвищення 
пенсії становить 409,69 грн.

Як інформують в головному 
управлінні Пенсійного фонду в 
Житомирській області, перера-
ховані пенсії у жовтні отрима-
ли ті мешканці, в яких розмір 
доплати становить більше 140 
грн. Якщо ж розмір підвищення 
становить менше ніж 140 грн, то 
таку доплату пенсіонери області 
отримають у листопаді разом з 
поточною пенсією.

З метою роз’яснення Закону 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо підвищення пенсій» 
в головному управлінні Пен-
сійного фонду України в Жи-

томирській області у листопаді 
працюватиме «пряма телефон-
на лінія».

Щосереди на питання відпо-
відатиме заступник начальника 
головного управління Антонюк 
Світлана Миколаївна – (0412) 41-
33-37, а також 23 листопада – на-
чальник управління пенсійного 
забезпечення головного управ-

ління Куц Вікторія Валеріївна 
за тел.: (0412) 24-08-65.

Спеціалісти управління 
пенсійного забезпечення та 
управління з координації та 
контролю за виплатою пенсій 
забезпечують роботу щоденних 
«гарячих телефонних ліній» за 
номерами телефонів: 24-66-98 
та 24-07-15.

В обласній лікарні 
житомиряни зможуть 
безкоштовно виміря-
ти рівень глюкози в 
крові. 

9 листопада о 10:00 в примі-
щенні консультативно-діагнос-
тичної поліклініки КУ «Обласна 
клінічна лікарня ім. О. Ф. Гер-
бачевського» за адресою: м. Жи-
томир, вул. Червоного Хреста, 
3, розпочнеться щорічна акція, 
присвячена Всесвітньому дню 
діабету.

Кожен бажаючий буде мати 
можливість безкоштовно виміря-

ти рівень глюкози в крові, визна-
чити можливий ризик виникнен-
ня цукрового діабету 2 типу та за 
потреби отримати консультацію 
лікаря-ендокринолога. 

Довідково: Вперше Всесвітній 
день боротьби з цукровим діабе-
том був проведений Міжнарод-
ною діабетичною федерацією 
(IDF) та Всесвітньою організаці-
єю охорони здоров'я (ВООЗ) 14 
листопада 1991 року для коорди-
нації протидії цукровому діабету 
у всьому світі. Дата була обрана 
тому, що 14 листопада – день на-
родження Фредеріка Бантінга, 
який разом з Чарльзом Бестом 
у жовтні 1921 року вперше від-
крили інсулін.

12 жителів області 
отримають 
компенсацію  
за встановлення 
сонячних станцій

Мешканці Житомирщини 
отримають понад  
53 млн грн відшкодувань 
зекономлених субсидій

Пенсіонери 
Житомирщини, яким  
не було доплати у жовтні, 
отримають її у листопаді
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Житомирському блогеру, 
якого підозрюють у державній 
зраді, продовжили термін 
тримання під вартою

Алла Гетьман

У Корольовсько-
му районному суді 2 
листопада відбулось 
підготовче засідан-
ня у справі жито-
мирського блогера-
журналіста Василя 
Муравицького, якого 
підозрюють у дер-
жавній зраді.

На підготовче засідання 
прийшло близько півсотні лю-
дей, серед яких прихильники 
та противники Муравицького. 
Підозрюваний журналіст своєї 
вини не визнає та звинувачення 
у свій бік відкидає. У коментарі 
журналістам говорить, що об-
винувальний акт зроблений із 
величезними помилками, як іде-
ологічними, так і юридичними.

«Вони звинувачують мене 
у державній зраді. Тобто має 
бути подія або факт злочину. 
Тут не вказано ні події, ні факту 
злочину. Формулювання обви-
нувального акту формується як 
ідеологічне переслідування. Це 
не я кажу, не кажуть захисни-
ки, це говорить прокурор. Мене 
обвинувачують не по процесу-
альному кодексу, не по кримі-
нальному праву, а по стратегії 
національної безпеки», – сказав 
Василь Муравицький.

Засідання суду розпочалося з 
клопотань сторони захисту Му-

равицького. Адвокати просять 
пересадити свого підзахисного 
зі скляної камери-«акваріуму» 
та посадити поряд з адвокатами. 
Далі – змінити міру запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою на цілодобовий домаш-
ній арешт. І головне клопотан-
ня – повернути обвинувальний 
акт прокурору на доопрацюван-
ня. Адже за нормами, передбаче-
ними ст. 293 КПК України, саме 
прокурор зобов’язаний під роз-
писку надати копію обвинуваль-
ного акту та реєстр матеріалів 
досудового розслідування під-
озрюваному і його захисникові. 
«Однак, обвинувальний акт та 
реєстр матеріалів досудового 
розслідування вручався Мура-
вицькому слідчим у приміщен-
ні СБУ без участі прокурора. 
Даний факт був зафіксований 
у розписці Муравицьким та 
він може підтвердити свої по-
казання безпосередньо на під-
готовчому судовому засіданні 
в разі його опитування. Якщо 
обвинувальний акт не відпові-
дає вимогам КПК України, суд 
з п.3 ч.3 ст. 314 КПК України має 
право на підготовчому засіданні 
повернути такий акт прокуро-
ру. Враховуючи вищевикладене, 
просимо повернути прокурору 
обвинувальний акт. За ознаками 
складу злочину як такий, що не 
відповідає вимогам, передбаче-
ним КПК України», – озвучив 
текст клопотання адвокат Ан-
дрій Доманський. Своєю чер-
гою прокурор заявив, що під час 
вручення обвинувального акту 
ані захисниками, ані обвинува-
ченим не було заявлено жодних 
скарг, заяв, клопотань про те, 

що вони не згодні в отриманні 
обвинувального акту, що вони 
вимагають його вручення осо-
бисто прокурором.

«Підстав для повернення 
обвинувального акту немає. 
Вони самі розписались, що 
вони отримали від прокурора 
Левченка акт і ніяких претен-
зій не мають», – сказав проку-
рор. Щодо інших клопотань 
адвокатів, то прокурор Вадим 
Левченко категорично виступає 
проти, аргументуючи це тим, що 
у підозрюваного тісні зв’язки з 
громадянами Російської Феде-
рації й існує ймовірна загроза, 
що він, перебуваючи під домаш-
нім арештом, з легкістю зможе 
залишити територію України. 
Тому прокурор просить про-
довжити термін тримання під 
вартою Муравицького до 60 діб, 
а саме до 1 січня.

Вислухавши обидві сторо-
ни, судді вирушають до радчої 
кімнати для прийняття рішен-
ня. Зрештою суд постановив: 
«Клопотання сторони захисту 
про повернення обвинувального 
акту прокурору залишити без 
задоволення, ухвала оскарженню 
не підлягає. Вирішуючи клопо-
тання про зміну запобіжного за-
ходу, суд виходить з наступного: 
Муравицький обвинувачується 
у вчиненні ряду злочинів, в тому 
числі особливо тяжкого, за яке 
передбачене покарання у вигляді 
позбавлення волі до 15 років. Від-

повідно до неодноразових рішень 
Європейського суду з прав лю-
дини, право людини на свободу 
є основоположним, але не абсо-
лютним та може бути обмежене з 
огляду на суспільний інтерес. Суд 
вважає необхідним, враховую-
чи кількість правопорушень, що 
інкримінуються Муравицькому 
та їх тяжкість, продовжити Му-
равицькому запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою на 
60 днів», – зачитала ухвалу суддя 
Корольовського районного суду 
Ніна Янчук. 

Вже наступного дня, 3 листо-
пада, в Корольовському район-
ному суді розпочалось чергове 
засідання у справі Василя Му-
равицького. Почалося слухання 
з клопотання захисника підсуд-
ного Андрія Гожого перенести 
засідання у зв’язку з відсутніс-
тю двох інших адвокатів Мура-
вицького. За його словами, цього 
дня у адвокатів були інші судові 
справи у столиці. Прокурор за-
перечувати не став. Зрештою, 
суд ухвалив перенести розгляд 
кримінального провадження на 
24 листопада. 

Нагадаємо, з серпня Коро-
льовський районний суд Жи-
томира ухвалив рішення взяти 
під варту блогера Муравицького, 
якому інкримінують державну 
зраду. Якщо провину місцевого 
журналіста доведуть, йому за-
грожує до 15-ти років позбав-
лення волі.

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Якщо «мерзне»  
автомобіль

Усе частіше на наших дорогах 
з’являються автомобілі з автоматичною 
коробкою перемикань швидкості. Свого 
часу я пояснював принцип її роботи, а 
зараз надам декілька порад про запуск 
двигуна з АКПП (автоматичною короб-
кою перемикань передач) у зимовий час.

Щоб вжити дієвих заходів для запуску 
двигуна за умов зниженої температу-
ри, потрібно знати, яким чином холод 
впливає на хоча і залізного, але «коня».

Мороз діє на різні вузли і механізми 
машини, внаслідок чого:

1. Знижується ємність АКБ, відпо-
відно її недостатньо, аби стартер про-
крутив колінчатий вал.

2.Підвищується в’язкість масла і, 
якщо влітку можливо використову-
вати масло з індексом 10 W і 15 W, 
то взимку необхідно 0 W чи 5 W. Це 
знизить опір обертання колінчатого 
вала і полегшить запуск.

3. Зменшується випаровуваність бен-
зину, внаслідок чого погіршується ство-
рення ППС (паливо-повітряної суміші).

Коробка автомат – не кращий по-
мічник на морозі. Справа в тому, що у 
автоматичної коробки є особливість, 
яка ускладнює запуск двигуна в зимо-
вий час. Якщо у звичайних автомобілів 
зчеплення на момент запуску двигуна 
дозволяє від’єднати від нього трансмісію, 
то у машин з АКПП стартеру доводиться 
прокручувати додатково автоматичну 
коробку, заповнену в’язкою оливою.

Перед початком холодів необхідно 
привести до ладу АКБ. Слід пам’ятати, 
що автомобіль забезпечує лише 75 % 
зарядки, тому її потрібно зарядити з 
використанням зовнішнього зарядно-
го пристрою. Дехто рекомендує змінити 
щільність електроліту, але мені цікаво, як 
бути при потеплінні і як це зробити при 
використовуванні не обслуговуваних 
АКБ. А ось почистити і обробити клеми 
до АКБ буде не зайвим. Варто звернути 
увагу на свічки. Якщо автомобіль проїхав 
більш ніж15000 км, то їх краще заміни-
ти. Перед пуском двигуна на 10-15 с 
увімкніть дальнє світло. Це трохи розі-
гріє електроліт і підвищить ємність АКБ. 
Якщо температура нижча за 20 о С, то 
(якщо є можливість) залиште АКБ на 
ніч в теплому приміщенні. Якщо мотор 
«не бажає» заводитись протягом 10 с 
й при повторній спробі за хвилину – 
рекомендую додати ефір у повітряний 
фільтр. Якщо під час продовження спроб 
«розбудити» двигун результат нульо-
вий, тоді звертайтесь за допомогою до 
друга і «прикурюйте» від іншого АКБ. Як 
це робити – у наступних номерах, але 
методика використання «галстука» для 
двигунів з АКПП є непридатною.

КуточоК

ВоДІЯ
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Микола Корзун

Приміський Жито-
мирський район, схо-
же, здобуває скандаль-
ну славу завдяки своїм 
очільникам – головам 
районної державної 
адміністрації.

Можна згадати родича губер-
натора Рижука Андрія Кулика, 
який творив дива із перевтілення 
довжицького лісу на сільськогос-
подарську ріллю, можна згадати 
нетривалий період діяльності на 
цій посаді колишнього заготі-
вельника металобрухту Антона 
Михайлова, який після керування 
Житомирським районом пішов 
на підвищення у архів Житомир-
ської області. І ось тепер ниніш-
ній голова РДА Житомирського 
району Сергій Микитюк про-
славився тим, що під час сесії 
Житомирської районної ради де-
путатська більшість (21 депутат), 
надала дозвіл на першочергове 
право викупу частини приміщен-
ня КП «Центральна районна ап-
тека № 118» його дружині, Ірині 
Микитюк. Аптека, яка досі на-
лежить громаді Житомирського 
району, наразі перебуває в оренді, 
а орендарем, звісно ж, є та ж сама 
Ірина Василівна Микитюк.

Вся суть і вся ганебна велич рі-
шення сесії Житомирської район-
ної ради, яке прийняте минулої 
п‘ятниці, 3 листопада 2017 року, 
полягає у тому, що орендар біль-
шої частини приміщення Цен-
тральної  районної аптеки №118, 
яка належить громаді Житомир-
ського району, отримав право 
першочергового викупу частини 
аптеки площею у 154 квадратних 
метрів. При цьому депутати за-
твердили оціночну вартість такої 
площі, яка становить аж 155 тисяч 
гривень. Фактично йдеться про те, 
що один квадратний метр «ап-
течної території» оцінюється в 
одну тисячу гривень! У Житомирі 
вже ніхто й не пам’ятає, щоб так 
дешево купувалась нерухомість. 
Адже найдешевша ціна одного 
квадратного метра під час про-
дажу, наприклад, квартири у 
звичайній «хрущовці» розпочи-
нається із 10-12 тисяч гривень . А 
тут, аптека, прибудована до такої 

ж «хрущовки», що на вулиці При-
вокзальній, приватизовується за 
вдесятеро заниженою ціною. Весь 
секрет такого першочергового 
права на купівлю орендованого 
майна очевидно полягає у тому, 
що орендарем, який отримав 
таке ПЕРШОЧЕРГОВЕ ПРАВО 
НА ВИКУП, є дружина голови 
райдержадміністрації Житомир-
ського району Ірина Микитюк. Її 
чоловік, Сергій Микитюк, під час 
голосування на сесії 3 листопада 
2017 року сидів у президії сесій-
ної зали і спокійно спостерігав за 
тим, що діється у депутатському 
середовищі.

Якраз у депутатському серед-
овищі і зчинився галас стосовно 
оцінки частини приміщення, яке 
орендар (Ірина Микитюк) зможе 
приватизувати внаслідок рішен-
ня сесії Житомирської районної 
ради. Голова постійної депутат-
ської комісії з питань бюджету 
Сергій Котвицький вже на стар-
ті сесії розпочав пояснювати і 
детально тлумачити умови, на 
яких збираються приватизува-
ти великий шмат комунального 
майна. Він, зокрема, зазначив, 
що депутатська комісія з питань 
бюджету не визначилась із питан-
ням щодо приватизації частини 
приміщення Центральної аптеки 
№118, а тому запропонував від-
класти питання «на довивчення». 
Якби ж організатори «операції із 
приватизації» знали, чим взагалі 
завершиться сесія 3 листопада! 
Тоді однозначно, питання про за-
твердження оцінки майна (при-
міщення вище згаданої аптеки) 
було б перенесено на пізніше, 
а рішення про першочергове 
право на приватизацію для Іри-
ни Микитюк чекало б іншого 
часу. Проте керівники району 
очевидно вирішили, що відтя-
гувати «на пізніше» вирішення 
такого стратегічного питання не 
варто і потурбувалися лише про 
одне – щоб у залі  була і нікуди 
не поділася потрібна депутатська 
більшість. Вже на початку сесії 
було зрозуміло, що така більшість  
у залі є. Адже жоден із аргументів 
голови депутатської комісії із пи-
тань бюджету Сергія Котвицького 
у депутатському середовищі не 
був почутий. Точніше, депутати 
слухали, розуміючи суть сказано-
го, але точно розуміли, що саме 
на цій сесії від них вимагається 
затвердити експертну оцінку та 
надати право на продаж частини 
приміщення Центральної аптеки 

Житомирського району. Дарма, 
що при цьому порушується ре-
гламент проведення сесії, бо ж 
питання щодо оцінки майна та 
надання права на його продаж не 
було розглянуто під час засідання 
депутатської комісії. Тому його 
не можна було обговорювати і 
приймати рішення! Проте після 
того, як питання про «аптеку» все 
ж таки було внесене на розгляд 
сесії, почали лунати аргументи, 
що ситуацію навколо надання 
права на приватизацію КП «Цен-
тральна районна аптека №118» 
під час засідання бюджетної ко-
місії депутати обговорили. Таке 
обговорення насправді було, але 
рішення по суті не прийняли. На-
томість, під час засідання комісії 
чітко пролунала рекомендація 
відкласти рішення на «пізніше», 
коли депутати отримають на-
лежним чином виготовлену та 
оформлену документацію. До 
речі, під час сесії голова Жито-
мирської районної ради Сергій 
Крутій продемонстрував депута-
там папку із документами, однак, 
за словами того ж  депутата Сер-
гія Котвицького, документація 
у тій папці була підготовлена із 
грубими порушеннями.

Але депутатська більшість, 
«розігрівшись» під час розгляду 
перших десяти питань порядку 
денного, приступила до розгляду 
«аптечного»» питання. Пролуна-
ли аргументи щодо того, що від-
давати на продаж приміщення, 
яке щомісяця приносить орендну 
плату, недоцільно. Адже, напри-
клад, приміщення площею у 50 
кв. метрів, яке знаходиться поряд 
із вище згаданою аптекою №118, 
щомісяця приносить у бюджет 
району 14 тисяч гривень. Відпо-
відно, приміщення більшої час-
тини аптеки №118, яке має площу 
154 кв.метри, може приносити 
до казни району щонайменше 
20 тисяч гривень щомісяця. Не-
важко порахувати, що за рік 
районний бюджет може отри-
мати від орендної платні за 
таке приміщення вже більше 
200 тисяч гривень. А депутати 
дозволяють чи погоджуються 
на те, щоб 154 «квадрати» ко-
штували 155 тисяч гривень. І 
все це, начебто — законно і пра-
вильно! Бо, мовляв, орендар вніс 
«поліпшення» у приміщення ап-
теки , тобто — вклав у його ре-
монт чималі гроші. Тепер, вже за 
«залишковим принципом» йому 
дозволяють купити приміщення 

за 155 тисяч гривень. Зрозуміло, 
що це задарма. Але депутати по-
силаються на експертну оцінку 
невідомої давності, де вказано, 
що вартість приміщення аптеки 
якраз і сягає 155 тисяч гривень. 
Проте якраз під час сесії депутат 
Сергій Котвицький продемон-
стрував інший варіант експертної 
оцінки вартості 154-х квадрат-
них метрів Цетральної аптеки 
№118. Експертний висновок був 
зроблений у жовтні 2017 року і 
мав відчутні переваги над всіма 
іншими варіантами експертизи, 
які були зроблені раніше. Так от: 
вартість частини приміщення 
Центральної районної аптеки 
№118 станом на кінець жовтня 
2017 року сягала 1 мільйона і 
78 тисяч гривень. І це лише 
експертна оцінка, а не комер-
ційна вартість, яка зазвичай 
буває відчутно більшою.

Проте усіх цих аргументів де-
путатська більшість не слухала. 
Її не турбувало, що документа-
ція стосовно експертної оцінки 
приміщення аптеки, яка лежала 
на столі у голови районної ради, 
має очевидні вади, про що де-
путатів публічно і кількаразово 
попередили їх колеги (той же 
С.В.Котвіцький). Щоправда були у 
залі депутати, які намагалися «до-
стукатися» до здорового глузду: 
порівнювали вартість привати-
зації подібних об’єктів, яка «про-
ходить» через сесії Житомирської 
міської ради, і запропоновану вар-
тість приватизації частини при-
міщення аптеки на Привокзаль-
ній,7. Порівняння було очевидно 
не на користь депутатів Жито-
мирської районної ради. З іншо-
го боку, депутат Житомирської 
районної ради (фракція БПП) 
В.Ніжнік , аргументуючи неви-
соку вартість приміщення Цен-
тральної районної аптеки №118, 
посилався на те, що приміщення 
збудоване давно, коли «на вокзалі» 
проходило масове будівництво 
«хрущовок».Зрештою, після май-
же 20-хвилинної «перепалки» та 
обміну аргументами, депутатам 
все ж таки запропонували  ви-
значитись із тим, чи згодні вони 
продати  частину приміщення 
Центральної районної аптеки за 
ціною визначеною в експертній 
оцінці, яка дорівнює 155 тися-
чам гривень. Звісно, усі розуміли, 
що найпершим і беззаперечним 
претендентом на приватизацію 
аптеки стане нинішній її орендар. 
Тобто – дружина голови райдер-

жадміністрації Житомирського 
району Ірина Василівна Мики-
тюк. Було очевидним, що вартість 
запропонованого для привати-
зації приміщення аптеки №118 
вочевидь занижена, але з іншого 
боку над депутатами «висіла» не 
менш важлива обставина : при-
ватизувати приміщення мала 
дружина голови райдержадмі-
ністрації. І цей фактор якраз і 
відіграв головну роль. Ні партій-
на дисципліна, ні зобов’язання 
та обіцянки своїм виборцям 
не змогли завадити депутатам 
фактично «спустити» частину 
аптечного приміщення майже 
задарма. Звісно, за найкращі умо-
ви для приватизації аптеки дру-
жиною голови РДА, мали про-
голосувати депутати від фракції 
БПП. Так воно й сталося, хоча 
двоє депутатів (Т.Парфентієва 
та Л.Вербило) утрималися і не 
«підписалися» під доволі сум-
нівним рішенням. Зате депута-
ти від Чорнобильської партії , 
Аграрної партії, Опозиційного 
блоку підтримали варіант «по-
дарункової» приватизації. Таку 
ж підтримку запропонований 
варіант приватизації отримав 
і у депутатів від ВО «Свобода». 
Навіть двоє депутатів із фракції 
«Батьківщини» та один – із Ради-
кальної партії Олега Ляшка не 
витримали і вирішили підсобити 
чи то дружині голови РДА, чи 
то – й самому Сергію Микитюку. 
Зрештою, більшість із 21 одного 
депутата Житомирської районної 
ради все ж таки проголосувала 
за те, щоб частина Центральної 
районної аптеки №118 таки була 
приватизована нинішнім її орен-
дарем за 155 тисяч гривень.

Після такого «повороту» по-
дій, семеро депутатів, які від-
гукнулись на ініціативу Романа 
Мусійчука (депутата від фракції 
Радикальної партії Олега Ляш-
ка), вирішили покинути зал. 
Натомість депутат Сергій Кот-
вицький викликав поліцію, яка 
змушена була відреагувати на 
заяву депутата щодо законності 
дій, що передували голосуван-
ню у сесійній залі. Зрозуміло, 
що тепер сама законність про-
цедури голосування і правиль-
ність та правомірність здійсненої 
експертизи зі встановлення вар-
тості приміщення аптеки, про-
ходитиме у кабінеті слідчих. А 
це дещо інше, ніж сесійна зала 
і депутатські  домовленості, а по 
суті «договорняки».

аПТеЧнИЙ СкандаЛ: дружина 
житомирського високопосадовця 
за безцінь приватизувала 
комунальну аптеку
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Як квоти змінять 
українське телебачення

Українці можуть подорожувати без віз 
до ще однієї країни

Чи замислюєтеся 
ви, якою мовою див-
ляться мультики ваші 
діти і якою мовою 
розмовляє ведуча 
новин на улюбленому 
телеканалі? А на-
справді це – важливий 
аспект нашого по-
всякденного життя.

13 жовтня в Україні набув чин-
ності закон, що запроваджує мовні 
квоти на телебаченні. Відтепер з 
екранів телевізорів 75% ефірного 
часу повинна звучати державна 
мова. Що це означає для телеком-
паній і простих глядачів, розібра-
лися експерти Центру громадсько-
го моніторингу та контролю.

Український дубляж  
і якісний контент

За законом, україномовні пе-
редачі, фільми і новини повинні 
складати не менше ніж 75% від 
відповідного контенту телекана-
лу між 7:00 і 18:00, а також між 
18:00 і 22:00. При цьому норма 
для телерадіокомпаній місцево-
го мовлення сягає 60% ефіру. А 
телекомпанії, які мовлять крим-
ськотатарською (мовою корінних 
народів), повинні наповнювати 
тижневий ефір сумарно укра-
їнською та кримськотатарською 
мовами в обсязі 75%. Частка дер-
жавної при цьому повинна бути 
не меншою ніж 30%.

Передача вважається викона-

ною українською мовою, якщо 
всі виступи дикторів передано 
українською. Водночас закон не 
поширюється на репліки гостей, 
репортажі з місця подій, музичні 
твори тощо. Також канали можуть 
транслювати фільми та передачі 
недержавною мовою, якщо вони 
були створені до 1 серпня 1991 
року. Але у такому разі вони по-
винні супроводжуватися україн-
ськими субтитрами.

Квотування ефіру не стосу-
ється іноземних телеканалів і 
телекомпаній, які показують на-
уково-просвітницькі передачі 
офіційними мовами ЄС чи тран-
слюють програми з вивчення 
іноземних мов.

У разі невиконання цих ви-
мог телекомпанії будуть змушені 
сплатити штраф – 5% від загаль-
ної суми ліцензійного збору. Втім, 
депутати дали телевізійникам час 
пристосуватися до нових критері-

їв мовлення. Впродовж першого 
року з початку дії закону Націо-
нальна рада з питань телебачення 
і радіомовлення зараховуватиме 
у цю квоту будь-який власний 
продукт телекомпанії. У цьому, 
на думку деяких експертів, кри-
ється певна небезпека, оскільки 
частина телемовників скориста-
ється цим, щоб і далі наповнювати 
ефір російськомовним фільмами. 
Наприклад, так може вчинити 
«Інтер», який уже заповнює про-
граму телепередач радянськими 
стрічками і фільмами, створени-
ми в кооперації з Росією. Більш 
оптимістичні оглядачі вважають, 
що квотування, навпаки, стиму-
люватиме розвиток українського 
дубляжу та сприятиме появі якіс-
ного українського контенту.

«Україномовні квоти – одна зі 
складових політики «патріотиза-
ції» влади, яку нині намагається 
проводити Президент Порошенко. 

Санкції проти російських інтер-
нет-ресурсів «ВКонтактє», «Одно-
класники» та «Яндекс» – у руслі 
цієї політики», – вважає політолог 
Олександр Кочетков.

Російські серіали –  
зброя окупанта

За даними загальнонаціо-
нального опитування, проведе-
ного влітку фондом «Демокра-
тичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва та Центром Разумкова, 
попри чималий резонанс у ЗМІ 
та соцмережах, запроваджен-
ня мовних квот на телебаченні 
підтримують 48% українців. Як 
і нещодавно прийнятий закон 
«Про освіту», що зміцнює пози-
ції української мови в школах, 
квоти на ТБ – один з елементів 
протидії гібридній війні, яку 
Росія вже три роки веде проти 
нашої держави на усіх фронтах, 
зокрема й інформаційному. До 
ухвалення цього документу на-
родні обранці йшли аж 3 роки.

Після початку російської агре-
сії у 2014 році влада спочатку забо-
ронила ретрансляцію російських 
телеканалів. За останні три роки 
Національна рада з питань телеба-
чення і радіомовлення обмежила 
трансляцію 77 російських каналів 
у кабельних мережах (а всього в 
українському кабельному теле-
баченні є 82 російських канали). 
За порушення цієї заборони 23 
провайдери отримали поперед-
ження, а п’ятьох провайдерів На-
црада оштрафувала.

У 2015 році Президент Петро 
Порошенко підписав закон про 
заборону російських фільмів та 

серіалів, вироблених із 2014 року, а 
також стрічок, які популяризують 
органи влади держави-агресора. 
Минулого року Нацрада скасувала 
прокатну ліцензію 186 фільмів і 
серіалів через те, що вони «містять 
популяризацію або пропаганду 
органів держави-агресора, створю-
ють позитивний образ працівни-
ків держави-агресора, працівників 
радянських органів держбезпеки, 
виправдовують окупацію Украї-
ни». Найбільшими порушника-
ми стали два загальнонаціональні 
канали: ТРК «Україна» та «Інтер». 
Вони ж мають найменше контенту 
державною мовою.

До ухвалення закону про квоти 
Національна рада з питань теле-
бачення і радіомовлення провела 
моніторинг ефірів, щоб виявити 
рівень використання державної 
мови телеканалами. У програ-
мах та фільмах ТРК «Україна» та 
«Інтеру» лише 26% ефірного часу 
звучала українська.

«Цим рішенням українська 
мова з-поміж інших мов стала 
захищеною в Україні. Ніхто не 
проти, щоб з екранів телебачення 
лунали інші мови. Але неприпус-
тимо, щоб частка української мови 
на будь-якому українському каналі 
становила 15, 20, 25%», – підкрес-
лив Президент Петро Порошенко, 
підписуючи закон.

Експерти наголошують: з одно-
го боку, квотування ТБ має захис-
тити нас від інформаційної війни з 
боку Росії, а з іншого – покликане 
зміцнити позиції державної мови 
у суспільстві й стимулювати роз-
виток українських продуктів.

Центр громадського 
моніторингу та контролю

За результатами пе-
реговорів Президента 
Петра Порошенка 
та Прем'єр-Міністра 
Об’єднаних Араб-
ських Еміратів, пра-
вителя Емірату Дубай 
шейха Мухаммеда бін 
Рашида Аль Мактума 
було домовлено про 
безвізовий режим.

Було підписано Меморандум 
про взаєморозуміння між Кабіне-
том Міністрів України та Урядом 
Об’єднаних Арабських Еміратів 
про скасування візових вимог. Це 
добра новина для українських 
туристів. Лише минулого року 
ОАЕ відвідало понад 112 тисяч 
українців.

Також було підписано Уго-
ду про співробітництво у сфе-
рі культури між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом 
Об’єднаних Арабських Еміратів. 
Підписання документа сприяти-
ме розвитку співробітництва між 

Україною та ОАЕ в усіх сферах 
культури та мистецтва, обміну 
інформацією про заходи, спря-
мовані на захист та збереження 
національної культурної спадщи-
ни, а також популяризації націо-
нальних культур України та ОАЕ. 
Крім того, було підписано Ме-
морандум про взаєморозуміння 
між ДКАУ та Космічним агент-
ством ОАЕ у сфері дослідження 
космосу. Документ передбачає 
розвиток взаємного промислово-
го, наукового і технічного обміну 
в сфері дослідження космічного 
простору.
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Аліменти по-новому:  
мінімальний розмір  
виплат збільшено  

Цьогоріч в Україні змінилось 
законодавство щодо стягнення 
аліментів. На що слід звернути 
увагу в першу чергу, консультують 
фахівці Овруцького бюро право-
вої допомоги.

Так, з 8 липня 2017 року міні-
мальний розмір аліментів на одну 
дитину не може бути меншим ніж 
50 % прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку (до вне-
сення змін цей розмір складав 
30 % прожиткового мінімуму для 
дітей відповідного віку).

Для довідки: прожитковий мі-
німум у 2017 році для дітей до 6 
років становить:

• з 1 травня по 30 листопада 
2017 року – 1426 грн,

• з 1 грудня 2017 року – 
1492 грн.

для дітей від 6 до 18 років:
• з 1 травня по 30 листопада 

2017 року – 1777 грн,
• з 1 грудня 2017 року – 

1860 грн.
Раніше аліменти, одержані на 

дитину, були власністю того з бать-
ків, на ім’я котрого вони виплачу-
вались, і мали використовуватись 
за цільовим призначенням. Тепер 
аліменти, одержані на дитину, є 
власністю дитини, вона має пра-
во брати участь у використанні 
або самостійно розпоряджатися 
аліментами на її утримання від-
повідно до Цивільного кодексу 
України. Отримані за рішенням 
суду та сплачені платником суми 
аліментів не можуть використо-
вуватись батьками на свої власні 
потреби всупереч інтересам дітей, 
оскільки є саме їх власністю.

Позитивним аспектом є можли-
вість звернення до суду з вимогою 
про стягнення аліментів у порядку 
наказного провадження. Це озна-
чає, що рішення суду з чітким ви-
значенням розміру аліментів буде 
прийнято вже протягом 3-х днів з 
моменту відкриття провадження.

У заяві про видачу судового 
наказу викладається вимога про 
стягнення аліментів у розмірі 1/4 
доходу платника на одну дити-
ну, 1/3 доходу – на двох дітей, 
1/2 доходу – на трьох і більше 
дітей. Отримувач аліментів може 
зазначити у заяві про бажання 
отримувати аліменти у фіксованій 
сумі (50% від прожиткового міні-
муму). При цьому закон заборо-
няє платнику аліментів звертатися 
до суду із заявою про скасування 
судового наказу.

Також законодавцем було роз-
ширено перелік справ, під час роз-
гляду яких позивач звільняється від 
сплати судового збору. Наразі не по-
трібно сплачувати судовий збір не 
лише у справах про безпосереднє 
стягнення аліментів, але й у спра-
вах, що стосуються оплати додат-
кових витрат на дитину, стягнення 
неустойки (пені) за прострочення 
сплати аліментів, індексації алімен-
тів чи зміни способу їх стягнення.

КолонКа

Український бок-
сер родом з Корос-
тишева, володар 
титула чемпіона 
США В’ячеслав Ша-
бранський і росія-
нин Сергій Ковальов 
позмагаються за чем-
піонський пояс WBO. 
Про це повідомляє 
прес-служба органі-
зації.

Оскільки його колишній 
володар Андре Уорд оголосив 
про завершення кар’єри, пояс 
Всесвітньої боксерської органі-
зації залишився «вакантним». 26 
жовтня на конгресі організації 
було прийняте рішення, що пояс 
буде розіграний у поєдинку між 
українцем і росіянином. Бій про-
йде у форматі десяти раундів.

Варто зазначити, що росіянин 
уже здобував цей титул. Однак 
програв його якраз Уорду на по-
чатку 2017 року. І вже 25 листопада 
у Нью-Йорку відбудеться двобій, 
у якому буде визначено нового во-
лодаря чемпіонського поясу WBO.

Федерація стрільби 
з лука вже має табло, 
що відслідковує хро-
нометраж та інші по-
казники під час про-
ведення змагань. 

«Це табло спрямоване на від-
слідковування хронометражу, чер-
говість виходу на рубіж та контроль 
часу стрільби. Тобто контроль за 
тими показниками, без яких зма-
гання не можуть проводитись», – 
розповів голова Федерації стрільби 
з луку Олександр Большаков.

Наявність електронного табло 
дозволить проводити ряд спор-
тивних заходів зі стрільби з лука 
у місті Житомирі.

«Не кожна область в Україні має 
таке табло, тому завдяки підтримці 
міста ми знаходимось в лідерах. Те-
пер ми можемо проводити змаган-

ня у нашому місті. Адже регламент 
проведення змагань передбачає 
наявність необхідного технічного 
обладнання, і тепер ми його має-
мо», – додає Олександр Большаков.

Наразі табло розміщено на 
базі тиру ЗОШ № 5, де знаходить-
ся тренувальний клас стрільби з 
луку. Діти, які займаються, вже 
використовують нове обладнан-
ня для тренувань. Використання 
технічного обладнання, що вико-
ристовується під час змагань, до-
помагає у якіснішому тренуванні 
юних спортсменів.

«Це своєрідне проходження 
психологічного бар’єру, адже, коли 
дитина стріляє без табло, вона не 
слідкує за часом та має відчуття 
свободи. Як тільки вмикається 
хронометраж, відразу виникає 
певний бар’єр. Тому за наявності 
табло дитина відслідковує час та на-
вчається розподіляти свої зусилля 
на стрільбу», – зауважив Олександр 
Большаков.

У суботу, 4 листо-
пада, у місті Варшава 
(Польща) відбувся 
міжнародний турнір з 
дзюдо серед юнаків. У 
змаганнях взяли участь 
спортсмени з 11 країн. 

Житомирщину на змаганнях 
представляли вихованці ДЮСШ 

№2 та ДЮСШ «Авангард», які 
показали гарні результати, за-
воювавши чотири золоті медалі.

Переможцями турніру стали:
- Бабіч Владислав зайняв І міс-

це по 2007-2008 р.н.(ДЮСШ№2),
- Мартинчук Олександр –  

І місце по 2007-2008 р.н. (Аван-
гард),

- Бабіч Владислав зайняв І міс-
це по 2005-2006 р.н.(ДЮСШ№2),

- Мартинчук Олександр –  
І місце по 2005-2006р.н. (Авангард).

Боксер з Житомирщини 
боротиметься за 
чемпіонський пояс WBO

Лучники отримали 
сучасне табло в рамках 
гранту міського голови

Житомирські дзюдоїсти 
виграли 4 золоті медалі 
на міжнародному турнірі

�� «Те терів» ( Чуд н ів)  - 
«Зоря» (Врублівка) – 6:0

�� «Зоря-Енергія» (Рома-
нів) - «Дангард» (Тетерівка) – 2:0

�� «Полісся» (Олевськ) - 
«Оріон» (Нова Борова) – 1:1

�� «Технічний ліцей» (Чер-

няхів) - «Звягель-2» (Новоград-
Волинський) – 4:1

�� «Авангард-2» (Новоград-
Волинський) - «Україна» (Ра-
довель) – 3:2

�� «Керамік» (Баранівка) - 
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 3:2

рос-Першість Житомирської 
області. 22-й тур

Підсумкова турнірна таблиця 
Першості Житомирської області сезону 2017 року

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 22 18 1 3 63-18 55
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 22 15 4 3 52-21 49
3 «Зоря-Енергія» (Романів) 22 12 4 6 37-31 40
4 «Керамік» (Баранівка) 22 13 0 9 66-40 39
5 «Полісся» (Олевськ) 22 11 4 7 38-28 37
6 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 22 9 6 7 35-28 33
7 «Дангард» (Тетерівка) 22 8 3 11 32-40 27
8 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 22 6 4 12 28-57 22
9 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 22 6 6 10 26-37 21

10 «Зоря» (Врублівка) 22 5 4 13 22-49 19
11 «Оріон» (Нова Борова) 22 4 5 13 25-46 14
12 «Україна» (Радовель) 22 3 3 16 30-59 12
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СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

Ігор Ястремський

Акуратна, функціональ-
на, з хорошим дизайном 
споруда – гордість чоловіка. 
У багатьох домовласників 
сауна в підвалі приватного 
будинку – мрія, яку не так 
складно, як здається на пер-
ший погляд.

Однак, щоб отримати повноцінну, пра-
вильно функціонуючу сауну, необхідно 
знати деякі правила і принципи, на які 
слід звертати увагу при проектуванні і 
будівництві такого об’єкта. Представлена 
стаття містить корисні відомості про засади 
функціонування сауни і методи проведення 
робіт, оптимальних розмірах, ідеї дизайну 
сауни, які Вам знадобляться, коли Ви збере-
теся робити сауну в підвалі своїми руками.

Принципи підтримки температури  
і вологості в парильні сауни

У класичному варіанті фінська сауна та 
російська лазня відрізняються мало. У ста-
ровину парилки використовували як мий-
ні приміщення. У сучасному варіанті піч 
російської лазні, створює жар і одночасно 
підігріває воду. Піч фінської сауни створює 
тільки жар. В результаті в російській варі-
анті повітря в парильні завжди вологий, а 
в сауні відносно сухий. Вологість всередині 

сауни підтримується парою при наливанні 
холодну воду на розпечене каміння для печі. 
Зайвий пар швидко випарується за рахунок 
природної вентиляції парилки.

Висока температура до +110°С при воло-
гості 10-15% у фінській сауні переноситься за 
рахунок хорошого повітрообміну парилки. 
У лазні подібна критична температура для 
комфортного перебування. Гранична тем-
пература повітря в ній до 60-70°С і вологість 
40-50%. При тривалому впливі, може бути 
опік верхніх дихальних шляхів розпеченим 
пором киплячої води.

Яким повинен бути правильний 
повітрообмін в сауні?

Принцип природної припливно-ви-
тяжної циркуляції повітря заснований на 
фізичній властивості – руху повітря з-за 
різниці тиску на кордоні теплого і холодного 
газу. Легкий тепле повітря, піднімаючись 
вгору, спрямовується назовні приміщення, 
а холодне, більш важкий, прагнути знизу 
заповнити тепле приміщення.

У сауні в підвалі приватного будинку для 
того, щоб зробити правильний повітрообмін, 
недостатньо зробити отвори знизу і інше, в 
півтора рази більше, зверху. Така схема не-
прийнятна з-за інтенсивного повітрообміну 
та великих втрат тепла. У сауні необхідно 
створити оптимальний мікроклімат всере-
дині без протягів і великих втрат тепла.

Переваги сауни в підвалі 
приватного будинку

●● розміщення всередині будинку – 
зручно і компактно;

●● скорочуються витрати на додаткове 
утеплення і покрівлю;

●● економія місця території присадибної 
ділянки.

Робимо підлогу в сауні
Підлогу сауни в підвалі приватного бу-

динку може бути різноманітним, залежить 
від бажання. Найбільш просто зробити 
підлогу з керамічної плитки, а для того, 
щоб, приємно не обпалюючись, стояти на 
ньому робиться гратчастий настил.

Встановлюємо піч
Піч в сауні – це головний елемент сис-

теми. Від якості печі залежить не тільки 
правильна робота сауни, але і пожежна 
безпека будівлі в цілому.

У підвальному приміщенні доцільно вста-
новити електричну піч для сауни. Потуж-
ність, система управління, підлогове або на-
стінне розміщення підбирати індивідуально.

Рекомендуємо для невеликих саун, вико-
ристовувати настінні варіанти печі. Камені 
в неї укладати рівномірно і щільно не для 
того, щоб жар від печі вільно піднімався 
вгору і перешкоджав проникненню води 
безпосередньо на стінки печі.

Завдяки своєрідної конструкції стінки 
печі для саун не розжарюються. Тому краще 
зробити огорожу печі в тому випадку якщо 
це допускається її конструкцією.

Сподіваємося тепер Вам стало більш 
зрозуміло, з чого починати і як зробити 
сауну в підвалі своїми руками. Удачі в бу-
дівництві сауни в підвалі вашого будинку.

Сауна в підвалі 
приватного будинку
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Алла Гетьман

У наступному році обсяг 
державного та гарантованого 
боргу України може досягти 
2.7 трлн грн. Без залучення 
нових запозичень Україна не 
зможе розрахуватись з поточ-
ними зобов’язаннями. 

Що цей показник означає для економіки 
України, розповів президент Інвестиційної 
Групи «УНІВЕР», експерт РПР Тарас Козак.

Cто мільярдів доларів США. Приблизно 
такий обсяг державного та гарантованого бор-
гу може мати Україна в кінці наступного року, 
згідно з законопроектом «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік». Точніше, таке 
обмеження для боргових зобов’язань Украї-
ни, а саме 2.7 трильйонів гривень, пропонує 
встановити уряд в поданому законопроекті.

Про що говорять нам ці цифри? Чи за-
грожує Україні дефолт? Спробуємо оцінити, 
що цей показник значить для економіки.

Загальний борг України
Загальний державний борг України скла-

дається з прямого державного боргу (усіх ви-
пущених і непогашених зобов’язань Міністер-
ства фінансів України) та боргу, гарантованого 
державою. Станом на кінець вересня 2017 
року, відповідно до даних Мінфіну, загальний 
держборг становить $77 млрд (або 2 трлн 043 
млрд гривень), з яких $65 млрд – безпосеред-
ньо державний борг, і ще на $12 млрд уряд 
надав державні гарантії по погашенню боргу.

«Серед гарантованого державою боргу 
обліковуються, зокрема, заборгованість На-
ціонального банку України по кредиту Між-
народного Валютного Фонду на $7.35 млрд та 
заборгованість в розмірі $1.5 млрд Державної 
продовольчо-зернової корпорації України 
перед Експортно-Імпортним Банком Китай-
ської Народної Республіки. Зовнішні борги 
Державної Іпотечної Установи, Нафтогазу, 
Укравтодору, Ощадбанку також гарантовані 
Міністерством фінансів, яке виступає від імені 
держави Україна», – розповідає Тарас Козак.

Цікаво також подивитися на поділ за-
гального державного боргу на зовнішній та 
внутрішній. Зазвичай (хоча, необов’язково), 
зовнішні зобов’язання номіновані в інозем-
ній валюті (доларах США, євро, спеціальних 
правах запозичень (СПЗ – «валюта» МВФ), 
японських єнах, британських фунтах тощо), 
а внутрішні – в гривнях.

Внутрішній борг України
Розмір внутрішнього державного бор-

гу (прямого і гарантованого) складає 720 
млрд грн (або $27 млрд доларів США). Біль-
ша його частина (700 млрд грн) – це облігації 
внутрішньої державної позики (ОВДП). При-
близно половину загальної суми внутріш-
нього боргу (360 млрд грн) держава винна 
Національному банку України.

Відсотки, які Міністерство фінансів спла-
чує за ОВДП, що знаходяться у власності 

НБУ, значною мірою повертаються в бюджет 
країни як «податок на прибуток НБУ».

Крім того, в ОВДП обліковуються кошти, 
виділені урядом на порятунок банківської 
системи (щорічна допомога збитковим Ощад-
банку та Укрексімбанку, націоналізація При-
ватбанку, позики Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб тощо).

«Дефолт (чи відмова від сплати відсотків 
та/або від погашення боргу) по внутрішніх 
зобов’язаннях трапляється надзвичайно 
рідко – за всю історію людства зафіксовано 
лише декілька таких випадків. Оскільки 
більша частина боргу виражена в національ-
ній валюті, уряди країн практично завжди 
обирають варіант домовитися з місцевим 
центральним банком, щоб той «надрукував» 
ще трохи національної валюти, ніж оголоси-
ти дефолт з усіма негативними наслідками. 
Саме тому внутрішні державні цінні папери 
(українські ОВДП, зокрема) вважаються най-
надійнішими в кожній країні», – зазначив 
експерт Тарас Козак.

Зовнішній борг України
Зовнішній загальний державний борг 

(прямий та гарантований) складається з 
прямих двосторонніх кредитів Україні від 
іноземних партнерів – як країн, так і між-
народних фінансових організацій; комер-
ційного боргу, оформленого як облігації 
зовнішньої державної позики (ОЗДП, єв-
робонди) та інших боргів (наприклад, як 
вищезгаданий китайський).

Двосторонні державні борги, зазвичай, є 
досить дешевими в обслуговуванні. Відсотки 
за такими кредитами можуть коливатися 
в діапазоні 0%-2% на рік. А вартість обслу-
говування комерційного боргу залежить 
від рейтингів, які виставляють міжнарод-
ні рейтингові агенції (Standard and Poors, 
Fitch, Moodys).

За словами президента Інвестиційної 
Групи «УНІВЕР» Тараса Козака, тут Україна 
«пасе задніх». «Наші рейтинги ледь-ледь вище 
дефолтних. Тому і позичають нам іноземні 
інвестори недешево – під 7%-8% річних. Хоча 
бувають і виключення, коли іноземні держави 
гарантують наші борги. Наприклад, уряд 
США надав гарантії під українські ОЗДП на 
$2 млрд. Загальна сума зовнішнього боргу 
України становить близько $50 млрд. Плюс ще 
кілька мільярдів доларів внутрішніх боргів, 
номінованих у іноземних валютах. Для обслу-
говування і погашення такого боргу потрібна 
тверда валюта. Національний банк України 
тут не допоможе – він не може друкувати 
долари чи євро, а золотовалютних резервів 
НБУ ($18 млрд) недостатньо. Тому ймовірність 
дефолту України по зовнішніх зобов’язаннях 
досить велика. Що і показують міжнародні 
рейтингові агенції», – розповів Тарас Козак.

Відповідно до згаданого вже проекту бю-
джету на 2018 рік, валовий внутрішній про-
дукт України становитиме 3.25 трлн грн. По 
курсу гривні до долара США на сьогодні це 
близько $120 млрд. Тобто, відношення загаль-
ного державного боргу України до ВВП-2018 
становить близько 64%.

Якщо за решту цього року і весь наступ-
ний 2018-й уряд добере ще кредитів і досягне 
зазначеного в законопроекті показника боргу 

в 2.7 трлн грн (що в принципі малоймовір-
но, бо іноземні кредитори багато Україні 
не дадуть, внутрішні гравці не мають таких 
ресурсів, а НБУ проводить жорстку монетар-
ну політику), то відношення держборг/ВВП 
становитиме біля 80%. Що не є критичним. 
І приблизно такі показники ми вже мали в 
2014-2016 роках.

Як помітно на інфографіці проекту 
visualcapitalist.com, показник боргу Украї-
ни цілком стандартний для сучасного світу.

Ціна обслуговування боргу
Певну тривогу викликає вартість обслуго-

вування боргу, тобто скільки коштів щорічно 
Україна повинна віддавати як відсотки за по-
зиками. Згідно з проектом бюджету на 2018 
рік, цей показник сягне 130 млрд грн. 4% від 
ВВП або майже $5 млрд коштів платників 
податків піде лише на виплату відсотків. Це 
дуже високий показник, його потрібно суттє-
во знижувати. Приблизно така ж сума видат-
ків (140 млрд грн) запланована в державному 
бюджеті на покриття дефіциту Пенсійного 
фонду України.

Задачі зрозумілі – підвищення інвести-
ційної привабливості, рейтингу надійності 

України для здешевлення іноземних позик, 
зниження інфляції для зниження вартості 
запозичень на внутрішньому ринку.

Загалом, для вирішення цих задач по-
трібно проводити реформи, яких від України 
вимагають міжнародні організації та західні 
партнери. В першу чергу мова про судову ре-
форму, приватизацію, валютну лібералізацію, 
запуск ринку сільськогосподарських земель, 
справжню пенсійну та податкову реформи, 
а також боротьбу з корупцією.

Чи зможе Україна вчасно повернути 
всі запозичення?

Звісно, не зможе, якщо не залучатиме нові 
запозичення для розрахунку за старими. Так 
само як не зможуть без нових запозичень по-
гасити свої борги Сполучені Штати Америки, 
Японія чи Британія. Як і більшість сучасних 
розвинутих країн.

Країни беруть кошти в борг для свого со-
ціально-економічного розвитку. А успішний 
розвиток гарантує надійне обслуговування 
та вчасне погашення боргів у майбутньому.

Матеріал підготований у рамках 
співпраці з проектом «VoxConnector»

Держбюджет-2018: Борг України  
на кінець наступного року може становити 
близько 100 мільярдів доларів США



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 +, Future Jobs __________________________________________________________________________________________________
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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По информа-
ции Госстата, 
промышленное про-
изводство по срав-
нению с 2013 годом 
сократилось на 21,2%.

Падение продолжается – в ян-
варе-сентябре 2017 года, по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, падение составило 
0,3%. Задолженность по зарплате 
уже составляет 2,5 млрд грн и так-
же продолжает расти. При этом 
цены на продукты и тарифы вы-
росли в разы.

Сопредседатель фракции 
«Оппозиционного блока» в пар-
ламенте Александр Вилкул на сво-
ей странице в Facebook написал: 
«Можно до посинения кричать 
лозунги. Можно до бесконечности 

блокировать наши законопроекты 
о создании новых рабочих мест 
и поддержке промышленности. 
Можно ”патриотически” зараба-
тывать на войне. Но за все при-
дётся заплатить. Касса на выходе».

Вилкул подчеркнул: «Чтобы 
защитить людей от нищеты и вы-
вести страну из глубочайшего кри-
зиса, ”Оппозицинный блок” тре-
бует: восстановить мир; принять 
антикризисный пакет законопро-
ектов ”Новая индустриализация” 
по поддержке промышленности, 
сохранению и созданию новых 
рабочих мест; снизить тарифы и 
цены; обеспечить эффективную 
борьбу с коррупцией. Важнейшим 
условием достижения этого явля-
ется смена власти».

Более года назад в Министер-
стве экономразвития и торговли 
создан Национальный комитет по 
промышленному развитию. Одна-
ко за это время бюрократы так и 

не смогли разработать совместно с 
экспертами и промышленниками 
Стратегию промышленного раз-
вития страны. Это значит, что у 
власти нет комплексного видения 
перспектив отечественной про-
мышленности, первоочередных 
приоритетов и эффективных 
инструментов поддержки кон-
курентных сегментов экономики.

Ранее «Оппозиционный блок» 
в Верховной Раде потребовал вне-
сти в Госбюджет-2018 изменения 
для реальной поддержки про-
мышленности и отечественных 
товаропроизводителей. Разви-
тие экономики и оптимизация 
колоссально выросших затрат на 
чиновников и правоохранителей 
позволит поднять минимальную 
зарплату до 5 тысяч гривен, а пен-
сию – до 3,5 тысяч гривен.

Напомним, на Днепропетров-
щине под руководством Алек-
сандра Вилкула в 2010-2013 гг. за-

долженность по зарплате была 
сокращена почти в 11 раз (на 78,9 
млн грн до 7,8 млн грн).

В условиях мирового финан-
сово-экономического кризиса в 
Днепропетровской области был 

обеспечен рост промышленно-
го производства – + 24% (в 2010-м 
+ 16,1%, 2011-м + 5,4%, в 2012-м + 
2,2%). С 2010 года в Днепропетров-
ской области создано 236 тыс. но-
вых рабочих мест.

вилкул: По сравнению с 2013, промпроизводство 
сократилось на 21,2%, а задолженность  
по зарплате достигла 2,5 млрд грн

Міністр юстиції консультує: 
розраховуємо пенсію за новими правилами

�� Яка формула розрахунку 
пенсії?

Розмір пенсії за віком від-
пов і д н о  до  За ко н у  «Пр о 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» визнача-
ється за формулою:

П = Зп× Кс, де П – це розмір 
пенсії, у гривнях; Зп – це заробітна 
плата (дохід) застрахованої особи, 
визначена відповідно до статті 40 
закону, а Кс – коефіцієнт страхо-
вого стажу застрахованої особи, 
визначений відповідно до статті 
25 Закону.

�� Який мінімальний роз-
мір пенсії за віком?

За наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а у жінок 30 років страхового 
стажу встановлюється в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. 

З 1 січня 2018 року для осіб, які 
досягли віку 65 років, мінімальний 
розмір пенсії за віком за наявності 
у чоловіків 35 років, а у жінок 30 

років страхового стажу встанов-
люється в розмірі 40 відсотків 
мінімальної заробітної плати, ви-
значеної законом про Державний 
бюджет України на відповідний 
рік, але не менше прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.

Якщо страховий стаж менший 
ніж 35 років для чоловіків та 30 
років для жінок – мінімальний 
розмір пенсії за віком встановлю-
ється у розмірі, пропорційному до 
наявного страхового стажу.

Для пенсій, призначених після 
1 січня 2018 року, такий мінімаль-
ний розмір пенсії за віком (а саме, 
у розмірі, пропорційному до на-
явного страхового стажу, виходячи 
з прожиткового мінімуму, встанов-
леного для осіб, які втратили пра-
цездатність, визначеного законом), 
виплачується після досягнення 
особою 65 років. До досягнення 
цього віку таким особам може бути 
призначена державна соціальна 
допомога на умовах і в порядку, 
визначених Законом України «Про 
державну соціальну допомогу ма-
лозабезпечених сім’ям».

�� Чи передбачене збіль-
шення розміру пенсії за віком 
за понаднормовий стаж?

За кожний повний рік страхо-
вого стажу понад 35 років чоло-
вікам і 30 років жінкам пенсія за 
віком збільшується на 1 відсоток 
розміру пенсії, обчисленої відпо-
відно до статті 27 Закону (цією 

статтею визначається розмір пен-
сії за віком), але не більш як на 
1 відсоток мінімального розміру 
пенсії, передбаченого абзацом 
першим частини першої статті 
28 Закону. Наявний в особи по-
наднормовий страховий стаж не 
може бути обмежений. Разом з 
тим, для осіб, яким пенсія призна-
чена до набрання чинності Закону 
«Про заходи щодо законодавчого 
забезпечення реформування пен-
сійної системи» (01.10.2011), крім 
тих, яким після здійснювався пе-
рерахунок з урахуванням заробіт-
ної плати за періоди страхового 
стажу після призначення пенсії:

●● мінімальний розмір пенсії 
за віком встановлюється за наяв-
ності у чоловіків 25 років, а у жінок 
20 років страхового стажу;

●● збільшення пенсії встанов-
люється за кожний повний рік 
страхового стажу понад 25 років 
чоловікам і 20 років жінкам.

�� Який максимальний роз-
мір пенсії?

Максимальний розмір пенсії, 
призначеної на умовах законів 
України «Про державну службу», 
«Про прокуратуру», «Про статус 
народного депутата України», 
«Про наукову і науково-технічну 
діяльність» не може перевищува-
ти десяти розмірів прожитково-
го мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність. 
Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, 
максимальний розмір пенсії не 

може перевищувати 10740 гривень.
Збільшення показника серед-

ньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з якої сплачено страхові 
внески, який застосовується для 
обчислення пенсій, передбачене 
частиною другою статті 42 цього 
Закону, проводитиметься почи-
наючи з 2021 року.

�� Який порядок визначен-
ня заробітної плати для обчис-
лення пенсії?

Для обчислення пенсії врахо-
вується заробітна плата за весь 
період страхового стажу почина-
ючи з 1 липня 2000 року. 

За бажанням пенсіонера та 
за умови підтвердження довідки 
про заробітну плату первинни-
ми документами або в разі, якщо 
страховий стаж (починаючи з 1 
липня 2000 року) становить менше 
60 місяців, для обчислення пен-
сії також враховується заробітна 
плата за будь-які 60 календарних 
місяців страхового стажу поспіль 
по 30 червня 2000 року незалежно 
від перерв.

У разі якщо страховий стаж 
становить менший період, вра-
ховується заробітна плата за фак-
тичний страховий стаж.

За вибором особи, яка зверну-
лася за призначенням пенсії, з пе-
ріоду, за який враховується заро-
бітна плата (дохід) для обчислення 
пенсії, виключаються періоди до 
60 календарних місяців страхового 
стажу, з урахуванням будь-яких 

періодів незалежно від перерв 
та будь-якого періоду страхового 
стажу поспіль за умови, що зазна-
чені періоди в сумі складають не 
більш як 10 відсотків тривалості 
страхового стажу, врахованого в 
одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи 
можуть бути виключені періоди 
строкової військової служби, на-
вчання, догляду за особою з інва-
лідністю I групи або дитиною з 
інвалідністю віком до 16 років, за 
пенсіонером, який за висновком 
медичного закладу потребує по-
стійного стороннього догляду та 
догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, за період з 1 
липня 2000 року до 1 січня 2005 
року, а також періоди, коли особа 
підлягала загальнообов’язковому 
державному пенсійному страху-
ванню відповідно до пунктів 7, 8 
і 9 статті 11 цього Закону.

Період, за який враховується 
заробітна плата, не може бути 
меншим, ніж 60 календарних мі-
сяців (крім випадків, коли період 
страхового стажу становить менше 
60 місяців).

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

За додатковою інформацією 
звертайтеся до Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в 
Житомирській області за адресою: 
вулиця Ольжича, 7, місто Жито-
мир, тел.: (0412) 423-432.

Павле Дмитровичу, 
вітаю Вас! Маю пи-
тання, яке турбує всіх 
тих, хто за кілька років 
збирається стати пен-
сіонером. Як розрахову-
ється нова пенсія?

Оксана Мельник
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Традиційний «Молодіж-
ний ринг-2017» проведуть 
напередодні Дня студента, 13 
листопада у приміщенні об-
ласного телецентру. Його ор-
ганізатори – управління сім’ї, 
молоді та спорту Житомир-
ської облдержадміністрації, 
управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Житомир-
ської міськради та громадська 
організація естрадних діячів.

Захід відбудеться в рамках патріотич-
но-мистецької акції «Молодь – за мир і 
процвітання України». Щорічний «Моло-
діжний ринг» вже давно став традиційним 
та улюбленим для молодих житомирян, і 
щороку збирає велику кількість своїх при-
хильників, щоразу фіксуючи у глядацькій 
залі повний аншлаг.

За почесне звання «Кращий молодіжний 
естрадний виконавець 2017 року» цього разу 
змагатимуться учасниця телепроекту «Ікс 
Фактор», переможниця пісенного фестивалю 
«Співоче місто» Катерина Шафігулліна та 
учасниця патріотичного арт-проекту «Ми – 
українці», студійна бек-вокалістка відомих 
українських виконавців, колишня солістка 
декількох рок-гуртів Ольга Рибчинська. Про-
тягом трьох турів вони співатимуть, відпо-
відатимуть на «підступні» запитання гляда-
чів, а наприкінці заходу усі присутні своїми 

оплесками визначать переможця у головній 
номінації «Кращий молодіжний естрадний 
виконавець 2017 року».

У мистецькій частині братимуть участь 
кращі молодіжні виконавці і танцюваль-
ні колективи Житомирщини, прозвучать 
улюблені українські пісні та будуть пред-
ставлені сучасні танцювальні композиції 
соціальної тематики.

У фойє телецентру буде організовано 
патріотичний молодіжний флеш-моб «Мо-
лодь Житомира – єднай Україну!», виставка 
українських поробок та інформаційний «Про-
Флеш» для молоді, де усі бажаючі знайдуть 
для себе важливу інформацію (як у наш час 
вести здоровий спосіб життя, візьмуть участь 
у анонімному анкетуванні та переглянуть 
відеокліпи соціальної тематики). Бажаючі 
ознайомляться з українськими поробками 
ручної роботи. Цьому сприятимуть обласний 
центр профілактики та боротьби зі СНІ-
Дом, обласний медичний центр здоров’я та 
спортивної медицини, громадські організації 
«Перспектива», «Милосердя», БО «Нехай твоє 
серце б’ється», обласна культурно-мистецька 
спілка народних майстрів.

За підсумками 2017 творчого року дипло-
ми обласної адміністрації та міської ради у 
різноманітних номінаціях отримають відомі 
серед молоді колективи і виконавці – учас-
ники фінальної мистецької програми «Мо-
лодіжного рингу». 

Залишається додати, що створенню па-
тріотично-мистецького заходу «Молодь – за 
мир і процвітання України!» сприяють: ге-
неральний медіа-партнер – ТРК «ЕФІР» та 
її радіостанції «Ера FM», «Хіт FM», «Радіо 
РОКС», «Русское радио Україна», ексклюзив-

ний медіа-партнер – газета «20 ХВИЛИН», 
головний радіо-партнер – радіо «Житомир-
ська хвиля». Інформаційну підтримку здій-
снюють: радіостанції «Z-радіо», РА «Прайм», 
газети «Авізо», «Житомирщина», «Пульс-
норма», «Імперія ТВ», сайти: zhitomir.info, 
www.ruporzt.com.ua, 0412.ua, moemisto.ua, 
«Афіша Житомира», «Житомир Експрес», 

zamkova.info, vgolos.zt.ua, zhitomir.today.
Отож, запрошуємо юнаків та дівчат у 

понеділок, 13 листопада о 17 годині до при-
міщення Житомирського облтелецентру (вул. 
Театральна, 7) на відзначення Дня студента. 
Організації та навчальні заклади можуть 
замовити запрошення за номером: 460-465.

Вл. інф.

«Молодіжний ринг» 
до Дня студента

 На фото: танцкоманда TS-One

 На фото: танцгрупа T-SQUARD

 На фото: гурт "КРІСТІ" під час проведення заходу
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ціна медреформи: 
за які медпослуги українцям 
доведеться платити

Три кроки для профілактики грипу

Алла Гетьман

19 жовтня парла-
мент прийняв ме-
дреформу, яка пе-
редбачає, що з часом 
частина медичних 
послуг для українців 
будуть офіційно плат-
ними, а частина – ні. 
Перші зміни в меди-
цині українці відчу-
ють у 2018 році.

Як відбуватиметься перехід на 
нові правила та за які медпослуги 
українцям доведеться платити і 
коли – розповіла директор Програм-
ної ініціативи  «Громадське Здоров’я» 
Міжнародного фонду «Відроджен-
ня» Вікторія Тимошевська.

Безкоштовними для пацієнта 
будуть вісім видів медичних по-

слуг, які увійдуть до «гарантованого 
пакету», а саме послуги: 

• екстреної медичної допомоги;
• первинної медичної допо-

моги;
• вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги;
• третинної (високоспеціалізо-

ваної) медичної допомоги;
• паліативної медичної допо-

моги (допомога смертельно хворим 
та їх родичам);

• медичної реабілітації;
• медичної допомоги дітям до 

16 років;
• медичної допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами.

Перехід на нові правила 
оплати відбуватиметься 
поступово

«Капітаційний тариф (єдиний 
тариф у розрахунку на одного гро-
мадянина) на первинну меддопо-
могу вже в наступному році складе 
370 грн на рік за працездатну особу 
18-65 років, для осіб віком до 18 
та після 65 грн років – 740 грн на 

обслуговування у сімейного ліка-
ря. Тариф покриває консультації, 
основні аналізи, направлення до 
інших спеціалістів», – розповіла 
Вікторія Тимошевська.

Тарифи на спеціалізовану ме-
дичну допомогу (вторинний і тре-
тинний рівень) уряд має розрахову-
вати до 2020-го року, з урахуванням 
напрацювань пілотного проекту з 
Національною Академією медич-
них наук України (НАМНУ).

Експеримент полягає у тому, 
що держава поступово відходить 
від фінансування Академії на-
пряму, і починає закуповувати у 
її провідних наукових інститутів 
конкретні медичні послуги за ви-
значеними тарифами.

Ці тарифи  
не для оплати пацієнтами

«Це будуть тарифи, за якими 
платитиме держава за кожен кон-
кретний випадок захворювання 
або проведену процедуру Акаде-
мії. Тому якщо навіть тариф буде 
високим, то це насправді добре – 

він реально відображатиме вартість 
процедури та дозволить уникнути 
випадків, коли пацієнтам кажуть, 
що держава за вас платить 100 грн 
за операцію, а неформально по-
трібно ще доплатити 3000 грн», – 
зазначила Вікторія Тимошевська.

З 2020-го року гарантований 
пакет медичних послуг буде ви-
значатися щороку в процесі під-
готовки проекту держбюджету.

Частина медпослуг, вартість 
яких буде розрахована в рамках 
експерименту, можуть увійти до 
гарантованого пакету. Але будуть і 
послуги, які оплачуватиме пацієнт. 
Перелік послуг, які покриватиме 
держава, залежатиме від фінансо-
вих можливостей бюджету.

Матеріал підготований  
у рамках співпраці з проектом 

«VoxConnector»

Грип – це серйозне 
високозаразне за-
хворювання з ризи-
ком госпіталізації та 
навіть смерті. Пра-
вильна профілакти-
ка грипу допоможе 
захистити себе та 
оточуючих від зара-
ження та запобігти 
поширенню небез-
печних вірусів.

Вакцинуйтесь
Найперший та найважли-

вішй крок для профілактики 
грипу – вакцинація. Щорічне 
щеплення проти грипу вбереже 
від зараження вірусами та зна-
чно зменшить ризик захворіти 
на грип. Сьогодні існує багато 
штамів вірусу грипу. Закономір-
но, що вакцина не може захис-
тити від усіх. Проте щеплення 
захищає від найбільш пошире-
них штамів.

Кому треба робити 
профілактичні щеплення 
проти грипу

Щорічна вакцинація проти 
грипу рекомендується усім людям, 
крім немовлят до 6 місяців.Най-
важливіше провести вакцинацію 
людей із групи високого ризику: 
дітей молодшого віку, вагітних та 
осіб, які страждають від певних хро-
нічних захворювань (астма, діабет, 
серцево-судинні захворювання та 
захворювання органів дихання), а 

також людей похилого віку (стар-
ших 65 років). Крім того, профілак-
тична вакцинація є досить важли-
вою для медичних працівників та 
осіб, які живуть із або доглядають за 
людьми групи підвищеного ризику 
захворювання.

Немовлята віком до 6 місяців 
також відносяться до групи підви-
щеного ризику серйозних ускладнень 
і наслідків грипу, але є ще надто ма-
ленькими для вакцинації. Однак осо-
би, які доглядають за немовлятами, 
обов’язково повинні зробити про-
філактичне щеплення проти грипу.

Найкращий час для вакцина-
ції – до початку епідемії грипу.

Дотримуйтесь  
профілактичних заходів

Дуже прості профілактичні 
заходи допоможуть запобігти по-
ширенню вірусів грипу і зберегти 
ваше здоров’я. Уникайте близького 
контакту з хворими. Якщо захворі-
ли ви, то намагайтеся якнайрідше 
перебувати поряд із іншими людь-
ми, щоб не заразити їх.

Якщо у вас є симптоми грипу, 
то залишайтеся вдома щонаймен-
ше добу після того, як спаде висока 
температура. Звісно, виключення 
із цих правил — візит до лікаря. 
Висока температура повинна нор-
малізуватися протягом першої доби 
без застосування жодних жарозни-
жуючих препаратів. 

При кашлі чи чханні прикри-
вайте ніс та рот серветкою.

Не нагромаджуйте використані 
серветки у кишенях чи на столах. Од-
разу після використання викидайте їх. 

Часто мийте руки з милом. 
Якщо поруч немає води та мила, 
використовуйте антисептики для 
рук (спреї або гелі на спиртовій 

основі). Намагайтеся не торкатися 
обличчя, особливо зони очей, носа та 
рота. Саме через ці органи мікроби 
найшвидше проникають в організм.

Протирайте та дезінфікуйте 
поверхні та предмети, які можуть 
переносити мікроби та вірус грипу.

Приймайте противірусні 
препарати тільки за 
призначенням лікаря

Якщо Ви захворіли на грип, 
можете приймати противірусні 
препарати, але тільки за призна-
ченням лікаря.

Противірусні засоби – це не ан-
тибіотики. Противірусні препарати 
сприяють пом’якшенню симптомів 
та прискоренню процесу одужан-
ня. Вони також зменшують ризик 
розвитку серйозних ускладнень та 
наслідків грипу. Для груп людей ви-
сокого ризику захворювання проти-
вірусні препарати призначають для 
більш легкого протікання хвороби, 
в порівнянні із випадками розви-
тку дуже серйозних ускладнень, які 
вимагають негайної госпіталізації.

Щоб лікування було ефективним, 
дотримуйтесь усіх вказівок лікаря 
щодо застосування таких препаратів.
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У Житомирській 
області слідчі про-
куратури спільно із 
правоохоронними 
органами викрили 
міжрегіональний 
канал постачання 
наркосировини до 
Житомира та вилу-
чили шприци, мако-
ву соломку і майже 
770 тис. грн. 

Про це повідомляють у 
прес-службі прокуратури об-
ласті. «Слідчий відділ проку-
ратури Житомирської області 
проводить досудове розсліду-
вання у кримінальному прова-
дженні за фактом незаконного 
збуту особливо небезпечного 
наркотичного засобу, вчиненого 
за попередньою змовою групою 
осіб, за ч. 2 ст. 307 КК України.

У середу, 1 листопада 2017 
року, у ході проведення не-
гласних слідчих (розшукових) 
дій, слідчими прокуратури 
Житомирської області спільно 
із співробітниками Житомир-
ського Управління та інших те-
риторіальних управлінь Депар-
таменту внутрішньої безпеки 
Нацполіції України, Управлін-
ня протидії наркозлочинам Го-
ловного управління Нацполіції 
в Житомирській області про-

ведено низку санкціонованих 
обшуків у м. Житомир та Львів-
ській області. Під час обшуку 
виявлено та вилучено майже 60 
кг речовини рослинного похо-
дження, схожої на наркотичний 
засіб – макову соломку, майже 
2 тис. використаних медичних 
шприців із залишками рідини, 
а також кошти на суму 26 тис. 
доларів США та майже 70 тис. 
грн. Таким чином, завдяки ре-
зультативній співпраці слідчих 
прокуратури та зазначених під-
розділів правоохоронних орга-
нів викрито міжрегіональний 
канал постачання наркосирови-
ни до м. Житомир», – йдеться 
у повідомленні.

Як інформу ють у  прес-
службі прокуратури, на да-
ний час чотирьох мешканців 
м. Житомира, причетних до 
незаконного збуту наркотич-
них засобів, серед яких – ко-
лишній начальник ВБНОН 
Житомирського міськвідділу 
УМВС України в Житомир-
ській області,  затримано у 
порядку ст. 208 КПК України. 
Досудове розслідування три-
ває, проводяться невідклад-
ні слідчі та процесуальні дії. 
Також вирішується питання 
щодо повідомлення затрима-
ним про підозру та обрання 
запобіжних заходів.

Довідково: санкція зазна-
ченої статті передбачає пока-
рання – позбавлення волі стро-
ком від шести до десяти років 
з конфіскацією майна.

На Житомирщині 
викрили 
міжрегіональний 
канал постачання 
наркосировини

Фатальна ДТП у 
Житомирі забрала 
життя двох людей.

Близько 4 години ранку 6 лис-
топада водій автомобіля «Мазда», 
28-річний житомирянин, рухаю-
чись вулицею Старовільською, пере-
вищив безпечну швидкість руху, не 
врахував дорожні умови, внаслідок 
чого не впорався з кермуванням. 
Автомобіль зіткнувся з деревом, а 
потім і зі стіною будинку.

Травми, отримані водієм унаслі-
док ДТП, виявилися несумісними з 
життям. Також на місці пригоди за-
гинула пасажирка автівки, 17-річна 
жителька обласного центру.

Усі обставини та причини, що 
призвели до фатальної ДТП, нині 
з’ясовуються у рамках розпочатого 
досудового розслідування, пові-
домляє відділ комунікації поліції 

області. Поліція закликає водіїв 
до суворого дотримання Правил 
дорожнього руху та заходів без-
пеки під час кермування. Повсяк-
час контролюйте швидкість свого 

транспортного засобу, щоб мати 
змогу вчасно та безпечно для себе 
та інших учасників дорожнього 
руху зреагувати на зміну дорож-
ньої обстановки.

Триває досудове 
розслідування за 
фактом одержання 
неправомірної вигоди 
головним спеціаліс-
том Головного управ-
ління Держгеокада-
стру в області.

У понеділок, 6 листопада, 
ухвалою Корольовського район-
ного суду м. Житомира службо-
ву особу відсторонено від по-
сади, повідомляє прес-служба 
прокуратури області. 

Підозрюваний, використо-
вуючи своє службове стано-
вище, вимагав та отримав від 
керівника одного з міських 

управлінь 10 тис грн неправо-
мірної вигоди, пообіцявши не 
притягувати його до адмінвід-
повідальності за невиконання 
припису про усунення вияв-
лених порушень у сфері при-
родних ресурсів.

Правоохоронці затримали 
«на гарячому» 26-річного служ-
бовця у центрі Житомира. 

6 листопада до по-
ліції надійшло повідо-
млення з с. Вишевичі 
про смерть 29-річного 
чоловіка.

Під час огляду у загиблого було 
виявлено ножове поранення шиї, 
спричинене сторонньою особою. 
За підозрою у вчиненні вбивства 
поліцейські цього ж дня затрима-
ли 48-річного місцевого мешкан-
ця, повідомляє відділ комунікації 
поліції області.

Господар будинку, відповіда-
ючи на запитання оперативників, 
стверджував, що кілька днів не був 
вдома, а коли повернувся, то ви-
явив постояльця уже мертвим. 
Втім, ретельний огляд будинку 

та зібрані свідчення односельчан 
спростовували такі слова чоловіка. 
Так, було встановлено, що загиблий 
уже кілька днів мертвий, а в остан-
ній день життя його бачили разом 
із господарем будинку. Більше того, 
вони разом вживали алкоголь, до-
поки не розсварились. Поліцейські 
встановили, що того вечора під-
озрюваний продовжив пиячити 
з іншими «чаркувальниками» у 
кількох будинках по сусідству.

Чоловік зневажливо ставився до 
свого постояльця, який з’явився у 
його будинку кілька місяців тому як 
співмешканець дочки. Але дівчина 
за кілька тижнів потому поїхала 
ніби доглядати за матір’ю, яка живе 
в іншому місті, не повідомивши, 
коли повернеться, – розповів на-
чальник Управління карного роз-
шуку ГУНП Віктор Бугира.

– Тож загиблий, залишившись 
у будинку ймовірного тестя, осо-
бливої шани не мав. Конфлікти між 
ним та затриманим виникали пе-
ріодично із вживанням алкоголю. 
Попередньо з’ясовано, що 3 лис-
топада власник оселі повернувся 
додому пізно, нетверезий і лихий. 
Постоялець уже відпочивав на 
ліжку, коли господар накинувся на 
нього з ножем. Завдані тілесні ушко-
дження виявились смертельними. 
Нині підозрюваний затриманий у 
порядку ст. 208 («Затримання упо-
вноваженою службовою особою») 
Кримінального процесуального 
кодексу України. Триває досудове 
розслідування, розпочате за ст. 115 
(«Умисне вбивство») Кримінального 
кодексу України. За такі дії визна-
чено покарання – позбавлення волі 
терміном від 7 до 15 років.

Смертельна дТП 
у центрі Житомира

держслужбовця-хабарника 
відсторонено від посади

У Радомишльському 
районі чоловік вбив 
співмешканця своєї дочки
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1. Робота 
1.1. Пропоную 

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, 
АвТокрАн., елекТрик крАнів, водії, 
мАшинісТи. ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20дн)+ЖиТло. 0672182601

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

•	Будівельників, зварників,	автомуля-
рів,	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.

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

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

• Водій  (ЛегкоВа машина З приче-
пом) , ріЗноробочий у киїВську обЛ. 
ЗарпЛата 7000грн. надаємо житЛо. 
0674427543,0503306480

• 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 міксерА (беТоноЗмішУвАчА, 
кАТег. в, с). робоТА По києвУ ТА обл. 
нАвчАємо. нАдАєТься ЖиТло. ЗП від-
ряднА, високА. 0677247777

• Водій наВантажуВача. триВаЛі Від-
рядження В ЛитВу. беЗ ш/З. досВід 
роботи обоВ`яЗкоВий. З/п 28000 грн/
місяць. прожиВання За рахунок робо-
тодаВця. беЗкоштоВні обіди. офіційне 
працеВЛаштуВання. 0997252747,06794
02289,0635307471

•	Горничные в	гостиницу	г.	Киев.	Пред-
оставляем	жилье.	Бесплатное	питание	и	
форма.	З/п	5600-8200	грн/мес.	0673417292

• домогосподиня потрібна В киїВську 
обЛасть, надаємо житЛо, Заробітна 
пЛата 5700 грн. 0503306480,0676564002

• еЛектрики 3-4 групи доступа В ком-
панію тоВ аЛма фасіЛіті груп. робота В 
м. чорнобиЛь. Вахта 15/15. сВоєчасна 
З/п (10000-12000 грн За Вахту). прожи-
Вання та харчуВання опЛачує компа-
нія. офіційне оформЛення. 0993454904

інформАція щодо ПрАцевлАшТУвАн-
ня. для комПАнії що вигоТовляє яхТи 
в Польщі ПоТрібні ріЗноробочі ПрА-
цівники. вАкАнсії для молоді, чоло-
віків ТА сімейних ПАр. ЗА деТАльною 
інформАцією ЗверТАйТеся ЗА +48727
824681,(050)0229897,(097)0875347

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

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

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

менедЖер З ПродАЖУ в комПАнию 
АліТАн грУП, нАявнісТь ПрАв кАТ в, 
бАЖАно З влАсним АвТо. офіційне 
ПрАцевлАшТУвАння, гіднА ЗАробіТнА 
ПлАТА 0674365119

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

• офіційне працеВЛаштуВання В поЛь-
щі. беЗкоштоВно! ЛегаЛьно! надійно! 
м. ЛьВіВ. ВуЛ. героїВ упа 73. наш сайт 
- jdm-ukraine.com/ +380673732926
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ьНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36
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• оформЛяємо  ріЗні  Види  Внж  В 
сЛоВаччину.  дЗВонити  на  Вайбер 
0503004078писатиgeogroundsk@gmail.
comоЛе

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

• охоронники дЛя охорони об`єктіВ 
В м.києВі. ВахтоВий метод. місце дЛя 
прожиВання та форма За рах/ фірми. 
офіц. працеВЛашт., Зп Від 5000 грн (Ви-
пЛачується сВоєчасно). 0667268628,0
961598110,0509923940

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

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

охоронці (чоловіки ТА Жінки) нА Під-
ПриємсТво ПрАТ росАвА. вАхТА в м. 
білА церквА. г/р- 15/15, 30/15. З/П від 
6300 грн/місяць. ЖиТло ТА сПецо-
дяг нАдАємо. ПроїЗд комПенсУємо. 
0679110959, 0503586564 володимир 
володимирович, 0502396115нАТА-
льявікТорівнА

• 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,	про-
кладки,	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-

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

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

•	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

•	Распродажа сельхоз-	и	спецтехники	
импортного	и	отечественного	производ-
ства	б/у.	Цены	низкие.	Комбайны,	жатки,	
трактора,	бороны,	сеялки,	зерноочисти-
тельная	техника,	экскаваторы	и	другое.	
0505168826,0677911245.

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	
з/п	от	50000грн.,	проживание,	страхов-
ка	оплачиваются	работодателем,	авиа	
в	кредит.	ПП	Пасифик	Юниверсал	Груп	
Украина,Киев,	ул.Константиновская,	
24.ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10	04442
54025,0636779150,0954192926

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
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ТребУюТся охрАнники, для рАбоТы 
вАхТовым 15/15 меТодом рАбоТы. 
официАльное оформление, ПиТАние, 
ПроЖивАния нА объекТе. ЗП оТ ?4000 
грн. 0445013021,0675514380,0674045368 
влАдимир

1.2. Шукаю 

•	Администратор-уборщица 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

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

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

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

2. НеРухомість 
2.8. Продам будинки в передмісті 

• продам 1-но этажный дом, жито-
мирская обЛ., г.бердичеВ. цена 203 252 
грн. 0672527767

2.11. Продам Ділянки в місті 

• сдам В аренду ЗемеЛьный участок 2 
га, черноЗем, окраина житомира (р-н 
химВоЛокно). 0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

ПродАм свій бУдинок 97 кв.м. в цен-
Трі м. лоЗовА хАрківської облАсТі. 
гАЗ, водА, кАнАліЗАція ценТрАльні, 
ділянкА 4 соТки ПривАТиЗовАнА. По-
рУч ПАрк З фонТАном, гАрне місце. 
0955927693

2.14. Продам Комерційна 

• продам готоВый биЗнес, 550м/0м/0м, 
Запорожская обЛ., г.энергодар. цена 
14 905 149 грн. 0676171576

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

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

3.3. 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

кУПим вАш АвТомобиль нА выгодных 
для вАс Условиях, в короТкие сро-
ки. воЗмоЖнА ПокУПкА кредиТных, 
Проблемных, После дТП АвТомоби-
лей. 0962494994ярослАв

кУПлю АвТо в бУдь-якомУ сТАні: ціле, 
Після дТП, ПоТребУюче ремонТУ, 
Проблемне, кредиТне, АресТовАне, 
бУдь-якої мАрки. евАкУАТор. швидко. 
0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного Або ЗА-
рУбіЖного виробницТвА. моЖливо 
Після дТП. швидко ТА дорого. 06774
59877,0632439432,0687905005

3.4. автомобілі._Знiму в оренду 

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

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. Нежитлові будівлі: контора літ.А-1,пл.44.8 кв.м.;прохідна літ.Б-1,пл.37.8 кв.м.; 
трансформаторна літ.В-2,пл.42.6 кв.м.;цех літ.Г-1,пл.511.6 кв.м.;реммайстерня літ.Д-
1,пл.947.2 кв.м.,Житомирська обл.,Бердичівський р-н,с.Райки,вул.Центральна,10а. 
Дата торгів: 29.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №241171;

2. Об'єкт незавершеного будівництва, заг. пл. 90,5 м.кв. та земельна ділянка 
кад.№1822082000:02:001:0459, пл. 0.2401 га., за адресою: Житомирський р-н, с. Глибо-
чиця, вул. Промилова,10.Дата торгів: 29.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №246321;

3. Житл. буд. заг. пл.117.8 кв.м. та земельна ділянка кад.№1822583203:08:001:0017, 
пл. 0.2293 га, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Великі Коша-
рища, вул. Київська,33.Дата торгів: 30.11.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №245263;

4. Будівля лазні заг. пл. 536.8 кв.м, за адресою: Житомирський р-н, смт. Ново-
гуйвинське, вул.Комуністична 18-В.Дата торгів: 30.11.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №245275;

5. 3-кімнатна квартира заг. пл. 56,38 кв.м, житл. пл. 41.40 кв.м., за адресою: 
м.Житомир, майдан Перемоги, 7, кв,8.Дата торгів: 01.12.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №245264;

6. Нежитлова будівля лазні, ганку, заг. пл. 108.00 кв.м, за адресою: Житомир-
ська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена,46.Дата торгів: 01.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №247003 (уцінено лот № 240032).

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

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

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

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

•	Спільна польсько-укр.агенція.	Візи	та	
безліч	вакансій	до	Польщі,	Чехії,	Німеч-
чини,	Голандії,	Франції.	Шукаємо	дилерів.	
0674550664

•	Срочно требуется	механик-слесарь,	сле-
сарь	по	ремонту	грузовых	машин	ГАЗ	3307.	
0503034784

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

• стоЛяр-станочник майстер З Ви-

готоВЛення стоЛіВ, ЛаВок, садоВих 

мебЛіВ. З/п- догоВірна. житЛо надаєть-

ся. робота В киїВській обЛ. м. броВари 

0964442318

• терміноВо набираємо прибираЛьни-

кіВ (чоЛоВіки та жінки) В торгоВі цен-

три та супермаркети м.києВа. графік 

роботи За домоВЛеністю. допомога З 

житЛом. опЛата проїЗду до києВа. З/

та 5000-7000 грн./міс. 0730307424

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

Хорошие условия работы

067-412-61-36
Тре
бую

тся

Водители кат. "Е"
067-412-61-36
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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	на-
вісні	18-16м,	комбайни	картоплесаджальні	
"Хасія",	4-рядні	0973850784,	0935000626

комбАйни кАрТоПлеЗбирАльні 
"АннА", Прес-ПідбирАчі ріЗних мА-
рок, ТрАкТори Т-25, Т-82, ПлУги обо-
роТні, іншА с/г ТехнікА, ПольщА. 
097)4742211,(097)4742272.

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

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

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

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

•	ЗИЛ-131(АПА-80), аэродромный	ис-
точник	эл/энерг.	Спецоборудование,	
дв.КамАЗ-740	с	р/коробкой.	Агрегат	
выдает	3-фазн.ток	36Вт/208Вт	-	400	
Гц,	1-фазн.	120Вт/400	Гц,	постоянный	
120Вт/400	Гц,	конверсия.	(093)0458242.
(099)2585081

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 му-
сора. 0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

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

4.3. інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.14. Зварювальне, обладнання. 
Продам 

•	Ковка та	ковані	елементи	за	гурто-
вими	цінами,	доставка	по	всій	Україні.	
(096)6406564,(044)3792466.Сайт:KOVOSVIT.

4.16. металообробка, ковка 
металу. Послуги 

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

4.22. столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

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

4.25. буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП фонТАн: бУріння, ремонТ, ТАм-
ПонАЖ свердловин нА водУ, мон-
ТАЖ нАсосного облАднАння. 
0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Котли твердопаливні	тривалого	горіння	
(виробничі,	побутові).	Тепловентилятори	
на	дровах.	Буферні	ємкості.	Виробництво,	
реалізація.	Монтаж	опалювальних	систем.	
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 

•	Дерева на	дрова	твердих/фруктових	
порід.	А	також	тополю,	осику.	Куплю.	
Можлива	вирубка	ділянок.	Тільки	великі	
обсяги.	0674201570

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

•	Електрорадіатори Sun	 Wind.	 Від	
виробника.	 Затрати-20	 вт/м2.	 Слу-
жать	 15р.	 Гарант.2р.Сертифіковані.	
0964770776,etszp.com.ua/sunwind

•	Надам послуги	технолога	кондитерсько-
го	виробництва.	Рішення	будь-яких	вироб-
ничих	завдань	(від	1000	грн.).	0995274148

нАТАля ЗАвЖди гоТовА вАм доПо-
могТи в бУдь-яких ЖиТТєвих сиТУ-
Аціях. рішення сімейних неУрядіц. 
Прийом моЖливий нА відсТАні. 
0994959556,0931809877viber,whatSapp.

• предостаВЛение усЛуг по обеспе-
чению компЛексной беЗопасности 
биЗнеса (практические рекоменда-
ции дЛя соВременных биЗнес идей). 
экономическая, интеЛЛектуаЛьная, 
информационная, кадроВая беЗопас-
ность 0674091189

•	Программируемая риторика…	
psevdodialog.com	0964262331

• скупоВуємо аВтокатаЛіЗатори, ЛьВіВ, 
оцінюємо шВидко і дорого, при опті 
5доЛ./кг. e-mail: akiPer2008@yandex.
ru,  www.aVtokatalizator.com.ua. 
(098)5599922,(067)3230202

•	Стабилизатори напруги	семісторні!	
Укр.вир.	Профес.комплексний	захист.	
Гарантія-3р.Сайт:	 stabilizator.dp.ua,	
0674928371,0501011184

•	Холодильні пром.камери,	овочес-
ховища,	двері	хол.камер,	компресора,	
конденсатори,	повітряохолодж,	інше.	
0671002008,lsndnepr.com.ua

Житомирський національний агроекологічний університет 
має намір отримати доповнення до дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарним джерелом, який розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коро-
льова, 39.  Викиди забруднюючих речовин проводяться при роботі твердопаливного 
котлу. Перелік та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарним джерелом: оксиди азоту – 0,240 т/рік, оксид вуглецю – 0,234 т/
рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,133 т/рік. Як виявив роз-
рахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин у 
приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмос-
ферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, 
на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на 
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації. 

Контактні дані: із зауваженнями звертатись до Корольовської районної ради Жи-
томирської міської ради за адресою: 10014, м. Житомир, вул. С.П. Корольова, 4/2, кім. 
101, тел.: (0412)48-12-12. Із пропозиціями звертатись до керівництва Житомирського 
національного агроекологічного університету за тел.: (0412) 37-49-31.Розробник об-
грунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. 42-08-76.
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РІЗНЕ

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

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.

8. РіЗНе 
8.6. Продукти харчування. Куплю 

• купЛю сою, соняшникоВе насіння, греч-
ку 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

к У П У є м о  в і д х о д и  П л і в к и 
ПолієТиленової, ПлАсТмАси ТА мА-
кУлАТУрУ. Тел.: 050-558-00-47, 041-244-
79-19

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

8.24. інше. Куплю 

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

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

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

•	Купуємо пиломатеріали	обрізні,	необрізні	
хвойних	і	твердолистяних	порід.	Ціна	до-
говірна.	0673911769
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Всесвітньої газетної Асоціації

Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе
«Таймир»

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

●● Раніше моряки часто но-
сили золоті сережки, щоб якщо 
вони потонуть і їхнє тіло викине 
на берег, сережки стали опла-
тою за належне християнське 
поховання.

●● Велика частина золота, що 
міститься в земній корі, потра-
пила туди через падіння метео-
ритів.

●● Дегустатори морозива ви-
користовують золоті ложки, щоб 
уникнути післясмаку при вико-
ристанні звичайних ложок.

●● Компанія «LEGO» раніше 
видавала своїм співробітникам 
золотий злиток вагою у 25,65 гр 
за 25 років безперервної служби.

●● З 1 тонни старих мобіль-
них телефонів можна зібрати 
більше золота, ніж з тонни зо-
лотої руди.

●● Індійські домогосподарки 
є власницями приблизно 11 від-
сотків світової кількості золота. 
Це більше золота, ніж у США, 
Швейцарії, Німеччині та Між-
народного валютного фонду, 
разом узятих!

●● Щоб розплавити м’яке від 
природи золото, його потрібно 
нагріти до 1065˚С. Багато більш 
твердих металів мають меншу 
температуру плавлення. 

●● Пластичність золота непе-
ревершена. Одна унція (менше 

30 г) металу може бути розтяг-
нута у 80-кілометрову нитку за-
втовшки у одну десяту від тов-
щини людської волосини.

●● Навесні 2008-го року шля-
хетний метал пережив справ-
жній «зліт» вартості. Вперше за 
всю історію людства ціна золота 
склала більше тисячі доларів за 
унцію.

●● Золоті злитки зазвичай 
відливаються в довільній формі. 
Однак дотепні швейцарці приду-
мали лити золото в формі… звич-
ного для усіх шоколаду. Кожна із 
золотих часточок такої виливки 
важить один грам. Відламати її 
від масиву нескладно.

Р

гороскоп на тиждень 8 - 14 листопада

ОВЕН
Ви захочете почати все 

спочатку, щоб деякi момен-
ти “розчинилися”. Дещо 

вдасться забути, але для цього важ-
ливо діяти швидко, без роздумів.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо у ваших спра-

вах мають бути задіяні 
інші, а вони не хочуть, iдіть на 
компроміси. Якщо ситуація так 
і не вирішується, займіться поки 
чимось іншим.

БЛИЗНЮКИ
Безтурботність збере-

же вашi нерви. Можете 
дозволити поводитися більш від-
крито з оточуючими, але не діліть-
ся секретами.

РАК
Ваша наївнiсть дозво-

лить уникнути проблем. 
Не намагайтеся підстрахуватися, 
не слухайте порад. Особливо це 
стане в нагоді у спілкуванні з не-
доброзичливцями.

ЛЕВ
Вам слід повністю 

зануритися в питання, 
щоб знайти на них відповіді. 
Вибирайте поступове сходжен-
ня, у вас будуть гарантії, що ви 
зможете піднятися.

ДІВА
Якщо хтось плете 

інтриги навколо вас, ви 
дізнаєтеся про це й обiграєте 
противника.

ТЕРЕЗИ
У вас погiршаться 

стосунки з колегами. 
Від нападок захищайтеся звич-
ними для вас способами. 

СКОРПІОН
На перший план 

вийдуть мрії, віра в 
краще. Перш ніж комусь пові-
домити новини, обміркуйте, чи 
варто це робити зараз.

СТРІЛЕЦЬ
Краще спробувати 

налаштуватися на гір-
ше, а належне сприймайте як 
випадковість. Як результат — 
ви зможете вчасно виправити 
помилки.

КОЗЕРІГ
Спектр додаткових 

можливостей розши-
риться — використовуйте їх. 
Не намагайтеся бути в пер-
ших рядах, фортуна не на 
вашому боцi.

ВОДОЛІЙ
Розширюйте коло 

знайомств. Доведеться 
чітко визначитися зі 

своїми позиціями. 
РИБИ
Вам варто наполяга-

ти на чомусь певному, 
боротися за це, а не по-

казувати, що вам це не так уже 
й важливо.

цікаві факти про золото

8
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9
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10
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субота

12
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13
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вівторок
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маленький вампір
Жанр: мультфільм, сімейний
Тоні – звичайний 13-річний хлопчик. Він 

шаленіє від вампірів, старовинних замків 
і темних історій. Одного разу він разом із 
батьками змушений залишитися на ніч в 
одному маєтку далеко за межами міста. Для 
тата й мами це просто незвичайне місце для 
ночівлі, але Тоні вірить, що саме тут можуть 
бути вампіри. І передчуття не підводить хлоп-
чика – він зустрічає свого ровесника-вампіра 
Рудольфа. Монстр показує Тоні світ таким, 
яким люди його не бачать. Але Рудольфа і 
його сім'ю переслідує жахливий мисливець 
на вампірів, який мріє винищити їх всіх

Тор: раґнарок
Жанр: пригоди, фантастика
Головний герой – безстрашний син бога і 

правителя Асгарда Одіна Тор (Кріс Хемс-
ворт). Над Асґардом нависла смертельна 
загроза – Раґнарок, місто може бути по-
вністю знищене. Вогняний демон Суртур 
має справдити давнє пророцтво і після 
останньої сутички дев’ять світів зникнуть. 
Тому найсильніший з його воїнів Тор, за-
ручившись підтримкою свого товариша мо-
гутнього Халка, повинен зупинити неминучу 
загибель власної планети і всієї цивілізації. 
І було б дивно, якби цьому не спробував 
перешкодити його зведений брат Локі. 

джунглі
Жанр: драма, пригоди, трилер
Троє друзів наймають гіда, щоб побачити 

зсередини саме серце Амазонії – джунглі 
Болівії. Там дуже красиво і неймовірно не-
безпечно. Після жахливої події письменник 
Йоссі Гінсберг опиняється один на один із 
страхітливими джунглями. У нього немає ні 
карти, ні зброї, ні хоч якихось навичок вижи-
вання. Він повинен серед усіх цих небезпек 
знайти де ночувати і чим харчуватися. У по-
шуках виходу з цієї ситуації Йоссі повністю 
втрачає орієнтацію у просторі і, можливо, 
здоровий глузд. Чотири тижні виживання в 
дикій місцевості змінюють людину

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

«Заповіт  
цнотливого бабія»

11 листопада
Початок о 19.00

«Золотий ключик або 
пригоди Буратіно»

11 листопада
Початок о 12.00

«Сонячний динозаврик»
12 листопада

Початок об 12.00 та 14.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


