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Свідка жорстоких знущань
у Радомишльському
інтернаті переслідують і
хочуть запроторити
назад до установи?!
Ситуація довкола цієї установи, вже неодноразово була на слуху. І знову продовження: за допомогою до журналстів
звернулась колишня підопічна Радомишльського інтернату. Дівчина налякана, говорить, що її хочуть запроторити
назад до установи, адже вона є свідком
подій, які там насправді відбувались.

с 1 по 16 декабря
â Æèòîìèðñêóþ è
Íîâîãðàä-Âîëûíñêóþ åïàðõèè ÓÏÖ
ïðèáûâàþò ìîùè
ñâ. áëàãîâåðíûõ

Ïåòðà è Ôåâðîíèè
Ìóðîìñêèõ
ïîêðîâèòåëåé ñåìüè

Обращайтесь к священникам Ваших храмов или

096-725-11-39

с. 7
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Новини

У Житомирі У Житомирі вшанували
працюватиме жертв голодоморів
штучна
ковзанка
просто неба
Ольга Сідлецька

У суботу, 25 листопада, у Житомирі відбулися заходи до Дня
пам`яті жертв голодоморів.

Аліна Бойко

До новорічних і
різдвяних свят на розі
вулиць Михайлівської
та Лятошинського
облаштують відкриту
сезонну ковзанку зі
штучним льодом.
На черговому засіданні члени виконкому надали дозвіл на
розміщення штучної ковзанки з
орієнтовною площею у 600 кв. м.
З ініціативою щодо облашту-

вання ковзанки до міської ради
звернулась житомирянка, приватний підприємець Громська
Людмила Володимирівна.
Роботи із облаштування ковзанки на Михайлівській розпочнуться вже найближчим часом.
Загалом льодова локація працюватиме з 29 листопада 2017
р. до 28 лютого 2018 р. Вартість
квитків поки що невідома.
Нагадаємо, минулоріч до
міської ради вже надходила
петиція з проханням облаштувати ковзанку під відкритим небом на період зимових
свят, та спроба містян була
марною, адже за пі драх у нками ця локація «влетіла» б
місту у велику суму.

Біля пам`ятного знаку «Сумуючий янгол», що на майдані
Путятинському, зібралися представники влади міста та області,
духовенство та громадськість.
Учасники мітингу-реквієму помолились за загиблих
під час усіх голодоморів, а також долучилися до загальнонаціональної хвилини пам`яті.
На знак скорботи поклали до
пам`ятного знака квіти, колоски, запалили лампадки. Крім

того, житомиряни ставили запалені свічки у вікнах осель.
Цього дня всі державні пра-

пори у місті та області були
приспущені, а розважальні
заходи — обмежені.

Замість сміттєвоза
житомиряни матимуть
лічильники з обігу тепла
Аліна Бойко

Відповідне
рішення щодо перенаправлення
2 млн 400 тис. грн
члени виконкому
прийняли під час
позачергового засідання. Це стало
можливим завдяки
перерозподілу субвенції з державного
бюджету.
Нагадаємо, 18 жовтня члени
виконкому розподілили субвенцію, яка надійшла з державного
бюджету, спрямувавши більше
2 млн гривень для придбання
сміттєвозу для КП « Автотранспортне підприємство 0628»
Житомирської міської ради.
Але сміттєвоз буде придбано
коштом Міського фонду охорони навколишнього природнього
середовища.
Вр а хо в у ю ч и з а з н ач е н е,
було прийняте рішення спряму вати зекономлені кошти
державної субвенції (в розмірі

2 млн 400 тис. грн) КП «Житомиртеплокомуненерго» на встановлення лічильників теплової
енергії в житлових будинках
міста Житомира.
«За ці кошти ми мали придбати сміттєвоз для комунального підприємства Але у бюджеті
міста є інша стаття витрат, звідки ми можемо виділити кошти
на придбання цього сміттєвоза. Тож пропонуємо за рахунок
субвенції перенаправити кошти

на придбання приладів обліку
тепла», – сказала в.о. директора
департаменту бюджету та фінансів Діана Прохорчук.
Рішення було прийняте одноголосно – 17 присутніх проголосували «за» (всього у складі
міськвиконкому 25 членів).
Подальший рух рішення
контролюватимуть заступники
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
згідно з розподілом їх обов’язків.
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0 % КРЕДИТ
НА ВСЮ ТЕХНІКУ!

ЦІНИ, ЯКІ ВАС ЗДИВУЮТЬ

ГАРАНТІЯ
БЕ ЗКОШТОВНА ДОС ТАВК А
ОПЛАТА ГОТІВКОЮ АБО К АР ТКОЮ
(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20
вул. Святослава Ріхтера, 40

(0412) 46-12-30
(093) 215-10-02, (097) 469-55-51
вул. Михайла Грушевського, 36
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Колонка
Микола
Череднік,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Маршрутні фінти
Житомир, напевно, є лідером серед міст за кількістю змін вартості
проїзду в громадському транспорті.
За останні півроку ціна проїзду змінювалася чотири рази!
Не завжди вартість проїзду відповідає встановленому тарифу. Так, з 22
листопада тариф на проїзд у маршрутках становить 3 грн, однак житомиряни вимушені сплачувати 4 грн.
Згідно з рішенням суду, вартість
проїзду в маршрутках має становити
3 грн, в тролейбусах – 2 грн. Але це
рішення не виконується. Міська рада
все це покриває, роблячи вигляд,
що нічого не сталося.
Рішення виконавчого комітету
щодо встановлення вартості проїзду
супроводжується численними порушеннями законів і процедур. Міські
чиновники грубо порушують закони, приймаючи завідомо незаконні
рішення. Нове рішення виконкому,
яке встановлює вартість проїзду 5 грн,
у суді буде знову скасовано, як і попереднє. При його ухваленні було
порушено закон і регламент.
Кожного дня житомиряни додатково переплачують з власних кишень
150 000 грн за проїзд у тролейбусах і
маршрутках. Кому вигідна така ситуація? У чиїх інтересах працює виконавчий комітет? Очевидно, що між перевізниками та представниками влади є
дуже тісні відносини, які ґрунтуються
на взаємовигідних домовленостях.
Влада не переймається якістю перевезення пасажирів, а створює сприятливі умови для перевізників. Графіки
руху перевізниками не виконуються,
маршрутки постійно брудні, не завжди
технічно справні. Непоодинокими
були випадки, коли у маршрутках на
ходу відпадали колеса. Чи змінилося
щось в якості перевезень за останні
півроку, коли вартість проїзду збільшилася до 5 грн? Очевидно, що ні.
Перевізники обіцяли дотримуватися взятих на себе зобов’язань,
але цього не відбулося.
Після збільшення вартості проїзду
до 5 грн, перевізники і далі порушували усі домовленості. Сотні скарг
надходило від пенсіонерів та інших
пільговиків, яких водії виганяли з салону маршруток та вимагали гроші.
Але міська рада просто не помічає
цього та вдає, що все добре.
Перевізники не показують реальної собівартості проїзду, а чиновники
сприяють їм у цьому, не намагаючись
з’ясувати структуру тарифу.
Чи будуть перевізники виконувати
свої зобов’язання після нового підвищення вартості проїзду? Переконаний,
що зі збільшенням вартості проїзду
пасажири не відчують змін або покращення перевезень.
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Акцент тижня

Вартість проїзду
у житомирських маршрутках
становитиме 5 грн, якщо
їх обладнають валідаторами
Алла Гетьман

Житомирський
виконком 24 листопада розглянув питання щодо підвищення
вартості проїзду в
громадському транспорті.
Нагадаємо, 11 вересня 2017
року голова Житомирської Радикальної партії Олександр Ракович
виграв суд щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у маршрутках
до 5 грн, в електротранспорті – до
3 грн. Своєю чергою, міська рада
подала апеляцію щодо рішення
Корольовського районного суду,
однак програла. Тому, відповідно до рішення суду вартість
проїзду у маршрутках тепер має
становити 3 гривні, в електротранпорті – 2. Юридично – це
так, втім фактично – ні (тобто зараз ціна у маршрутках – 4 грн, у
електротранспорті – 3 гривні). І
в комунальному, і в приватному
громадському транспорті міста
забезпечено перевезення пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством
України. Про це під час пресконференції з журналістами 22
листопада повідомив заступник
міського голови Дмитро Ткачук.
«Судове рішення, яке скасувало рішення виконавчого комітету від 16.05.2017 №456, повертає нас до відповідного рішення
2014 року. Відповідно до нього
пенсіонерів позбавляють визначеного часу для пільгового проїзду у маршрутках, а школярі
оплачуватимуть повний квиток.
Інші пільгові категорії також змушуватимуть оплачувати проїзд у
маршрутних таксі», – наголосив
Дмитро Ткачук.
Заступник міського голови
додав, що через рішення Апеляційного суду деякі люди захочуть
платити за проїзд відповідно до
рішення суду, у результатті чого
це призведе до конфліктів з водіями.Також посадовець переконаний, що повернення до старої
системи оплати призведе знову
до страйків перевізників, тому
у п’ятницю відбудеться позачерговий виконком, на якому знову
розглядатимуть вартість проїзду.

«Ми чітко розуміємо, що це
знову конфлікти з кожним водієм
кожного маршруту. Тому що на
сьогоднішній момент це – ціна,
за якою жодному перевізнику
мотивації виїжджати на маршрут взагалі немає. ТТУ також не
готове до вартості квитка у 2 грн.
Ще раз наголошую: зараз 2017
рік, а не 2014. Той, хто хоче, щоб
ціни були на рівні 2014 року, може
почати зі своїх магазинів», – зазначив Дмитро Ткачук.
Свою думку з цього приводу
висловила і представниця трамвайно-тролейбусного управління.
«Завдяки грамотним управлінським рішенням, виручка
комунального підприємства
суттєво зросла. Якщо у 2016 році
вона становила 2,5 млн грн у середньому на місяць, то в жовтні
2017 року – 4 млн 900 грн. На сьогодні підприємство все менше
залежить від зовнішніх джерел,
зовнішнього фінансування. У
місті стабільно функціонують 92
тролейбуси та 12 трамваїв. У разі
вартості проїзду в 2 грн, ЖТТУ не
зможе забезпечити повноцінне
функціонування трамвайно-тролейбусного парку», – зазначила
начальник планово-економічного
відділу КП «ЖТТУ» Валентина
Таможська.
Своєю чергою, присутні на
брифінгу приватні перевізники
повідомили, що до засідання

виконавчого комітету вартість
проїзду залишиться незмінною,
тобто становитиме вона 4 грн.
А на засіданні виконкому вони
пропонуватимуть встановити
вартість проїзду в приватному
громадському транспорті на рівні 5 гривень, адже це економічно
обгрунтова ціна на сьогоднійшній день.
«По 3 грн ми не в змозі будемо виїжджати. На зимовий
період потрібно і зимові шини
купляти, і акумулятори міняти.
Перевізники готові покращувати
умови перевезення, але для цього
потрібен адекватний тариф на перевезення», – зауважив директор
ПП «Шеріфф» Олександр Янчук.
Зрештою, 24 листопада члени
виконавчого комітету міськради прийняли нове рішення про
встановлення вартості проїзду в
міському пасажирському транспорті загального користування.
«За» проголосували 13 членів виконкому, «проти» – 2 та «утримались» – 2.
Відтак, починаючи з 1 грудня 2017 року вартість проїзду в
маршрутках становитиме 5 гривень, але за умови встановлення
у них валідаторів.
«Ми можемо прописати, що
тариф вступає в силу з 1 грудня, за умови фактичного встановлення валідаторів усіма перевізниками до цього терміну.

І одразу доручити управлінню
транспорту провести перевірку
і на наступному виконкомі доповісти», – зазначив міський голова
Сергій Сухомлин.
Відповідно до прийнятого
рішення, встановлено наступну
вартість проїзду: на міських автобусних маршрутах, які працюють
у режимі маршрутного таксі та
звичайному режимі руху – в розмірі 5 грн; учням шкіл та інших
загальноосвітніх навчальних закладів у міських автобусних
маршрутах, які працюють у режимі маршрутного таксі та звичайному режимі руху – в розмірі
2 грн; на міському пасажирському
електротранспорті – 3 гривні.
Після прийняття рішення свої
думки з цього приводу почали активно висловлювати житомиряни
у соціальних мережах.
«Суд їх зобов’язав встановити
проїзд по 3 грн., а вони знову співають про 5 грн. Геть знахабніли(((
Це що, вони на сьогодні – діюча
влада в місті?», – написала у Фейсбук Ольга Прус.
«Тобто, згідно з їх логікою, рішення суду можна ігнорувати?
Тоді потрібно або суди розганяти,
або тих, хто так говорить», – обурився Петро Хабазня.
Подібних коментарів десятки,
однак як розгортатимуться події
далі і якою буде вартість проїзду з
1 грудня – побачимо згодом.
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Про ВАЖЛИВЕ

«Копійчана справа»: чи зростуть ціни
після відмови від дрібних монет?
Алла Гетьман

Нацбанк планує
припинити поповнювати готівковий обіг
дрібними копійками.
А для того, щоб спростити розрахунки – використовувати правила заокруглення.
Що робити з на явним
«дріб’язком», якщо ініціатива запрацює, пояснив директор департаменту грошового обігу НБУ
Віктор Зайвенко.
Нацбанк припинить карбувати
монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, однак бігти здавати копійки
не потрібно – ними можна буде
розрахуватися.
«Минулого тижня ми запропонували припинити поповнювати
готівковий обіг дрібними копійками монет гривні. А для того, щоб

спростити розрахунки – використовувати правила заокруглення.
Поки що це тільки ініціатива, до
обговорення якої НБУ запросив
громадян, учасників ринку, профільні асоціації та усіх небайдужих, оскільки подібне рішення є
суспільно-важливим», – наголосив
Віктор Зайвенко.

«дріб’язку» для розрахунку немає,
використовувати правила математичного заокруглення, до 10 копійок.
Якщо ж розрахунок безготівковий, тобто карткою, правила
заокруглення не застосовуються.
Це ще один «плюс» на користь безготівкових розрахунків.

Що саме пропонує НБУ?

За офіційними даними, нині в
обігу перебуває 12,9 мільярдів монет (штук). Чи вплине обмеження
обігу дрібних монет на інфляцію,
розповів керівник аналітичного
департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр
Паращій.
«Обмеження обігу дрібних монет не вплине на інфляцію. При
середньому чеку в офіційних продуктових точках на 50-70 грн, і частці
безготівкових розрахунків близько
40% – на які вилучення дрібних монет не впливатиме – округлення до
10 копійок збільшить такий продуктовий чек десь на півсотих відсотка.», – пояснив Олександр Паращій.
За словами керівника аналітичного департаменту інвестиційної

По-перше, припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 копійок. Також планується припинити
карбування монет номіналом 25
копійок, оскільки вони стають нерозмінними.
«Рішення про вилучення їх з
обігу НБУ наразі не планує приймати, але припинить їх карбувати та
поповнювати новими монетами зазначених номіналів грошовий обіг.
Бігти здавати копійки не потрібно:
за будь-яких умов дрібні копійки
залишаються дійсним платіжним
засобом. Їх і далі будуть приймати
у магазинах, підприємствах та банках», – пояснив директор департаменту грошового обігу НБУ.
По-друге, на випадок якщо

Чи подорожчають продукти?

компанії Concorde Capital, в непродуктовій роздрібній торгівлі ефект
буде ще меншим.
«У багатьох офіційних точках
продажу дрібні монети вже давно
не користуються популярністю – їх
або просто ігнорують, або списують
”решту” на різні бонусні рахунки.
У той же час у неофіційних точках
продажу (на ринках) округлення
до монет великих номіналів давно вже стало нормою», – зазначив
Олександр Паращій.
Фахівці переконані, для державного бюджету таке рішення є позитивним – воно дозволить економити
понад 90 млн гривень на рік. Саме
такими є витрати на карбування
та забезпечення грошового обігу.
Торгові мережі та банки також
зможуть не витрачати кошти на
транспортування та обробку монет
дрібних номіналів.

Безумовно, часи змінюються,
а разом із ними і економіка
Ві д г р ошов ої р е ф орми
1996 року, коли була впрова-

джена гривня, вже минуло
понад 20 років.
«Ми активно працюємо
не тільки над оптимізацією
обігу копійок дрібних номіналів, але і над оновленням
банкнотного ряду: протягом
2014-2017 років введено в обіг
банкноти нового зразка номіналом 100 та 500 грн. Подібні
процеси з оптимізації обігу
монет дрібних номіналів – не
власний винахід НБУ. Багато
країн світу, наприклад Швеція
та Швейцарія, Чехія та Нідерланди вже пройшли через вилучення з обігу та припинення
карбування монет», – розповів
Віктор Зайвенко.
Пропозиції до проекту постанови НБУ, що закріпить цю
ініціативу, збиратимуть до 18
грудня. Потім буде прийнято рішення, про яке НБУ обов’язково
повідомить громадян.
Матеріал підготований
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

«Доступні ліки» у 2018 році
діятимуть ще у трьох напрямках захворювань
Мова йде про ліки
від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для
здоров’я матері і дитини під час вагітності.
Уря дова п р ог рама « До ступні ліки» діє з квітня 2017
року. Мільйони українців по

всій країні вже скористалися
програмою та отримали життєнеобхідні ліки від серцевосудинних захворювань, діабету
ІІ типу та бронхіальної астми
безкоштовно або з незначною
доплатою.
Враховуючи розширення
фінансування у наступному
році, Міністерство охорони
здоров’я п лан ує додати до
урядової програми «Доступні
ліки» ще три нозології.
Рішенням Міністерства за

рекомендацією національних
та міжнародних експертів до
програми планується додати
для забезпечення хворих по 3
нових нозологій 9 МНН: для
лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів
та анемії вагітних у першому
триместрі. За попередніми
пі драх у нками спеціалістів,
включення цих захворювань
обійдеться бюджету близько
300 млн грн.

Також у проекті постанови
передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними
захворюваннями та діабетом
ІІ типу – «Лозартан» і «Глібенкламід».
«Доступні ліки» – це початок кардинальних змін у забезпечені громадян вільним
доступом до ефективних та
безпечних життєвонеобхідних ліків. У перспективі, ми
плануємо, щоб кожен пацієнт

був на 100% забезпечений ліками від найпоширеніших захворювань. З нового року ми
долучаємо до програми відшкодування державою вартості лікарських засобів ще 3
групи захворювань. Ключовими критеріями їх включення
є тягар хвороби, динаміка захворювання, розповсюдження
та ефективність лікування на
амбулаторній ланці”, – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
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ВОДІЯ
Леонід
Громік,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Якщо «мерзне»
автомобіль
(закінчення теми)

Запуск дизельного двигуна в мороз
багато в чому схожий на бензиновий,
але він має і свої особливості.
Насамперед, це пов’язано з особливостями двигуна. Як відомо, в
«дизелі» займання палива здійснюється через підвищення температури
до 800-900оС при стисканні повітря в
циліндрах. Впорснута у цей час солярка
згорає, і дизель працює. Автомобіль,
який переночував на морозі, сильно
охолоджується і під час запуску двигуна стискання повітря не забезпечує
необхідної температури, що потрібна
для займання палива. Інша особливість
дизеля – це паливо, яке використовуємо. Нагадаємо, що до складу солярки у
великій кількості входить парафін, який
за температури мінус 3-5о С починає
переходити у твердий стан. У підсумку
це призводить до парафінових пробок
у трубопроводах, паливному фільтрі
та в інших вузлах, які перекривають
доступ палива до двигуна. Необхідно
завчасно потурбуватись, щоб на момент зниження температури в системі
не було «літньої» солярки.
В сучасних автомобілях є пристрій
для підігріву двигуна – свічки розжарювання, але вони створені для обігріву
циліндрів, а не палива, і є не в кожному
автомобілі. На АЗС, починаючи з осені,
реалізують «зимове» дизельне паливо.
Щоб підкреслити, що воно «зимове»,
біля реклами пального малюють чи
вивішують зображення сніжинки. Рекомендую самостійно перевірити правдивість реклами, помістивши невелику
кількість пального у холодильник чи в
інше місце зі зниженою температурою.
Будьте обережні: запах солярки приємний не для кожного! Для категорії
водіїв, для яких автомобіль є «годувальником» родини (й він повинен працювати в спеку і мороз), налагоджений
випуск пристрою до пускового обігріву
двигуна. Він приєднується до системи
охолодження двигуна і, використовуючи електричну мережу в гаражі чи в
іншому місці, здійснює підігрів двигуна.
Набувають популярності і автономні
підігрівачі та опалювачі, які працюють
на паливі з баку. Підігрівання двигуна
факелом – це не найкращий і дуже небезпечний метод його запуску в роботу,
тож використовуйте всі можливі методи
для збереження життя – свого і оточуючих. Використовують спосіб впуску в
повітряний фільтр декількох кубиків
бензину і, хоча цей метод й дієвий,
він дуже вкорочує «життя» паливному
насосу високого тиску. Користуватись
не рекомендую!

Гроші

Середа, 29 листопада 2017

Получат ли четыре
тысячи житомирских
медиков зарплату?
Несвоевременная
выплата зарплат
медработникам в
Житомире, как и
по всей Украине, на
протяжении нескольких лет принимает форму рецидива.
В сентябре представители
житомирских медицинских учреждений митинговали возле
горсовета, ездили с протестом
в Киев и даже блокировали
основные автомагистрали в центре Житомира.
На днях заместитель мера
города Матвей Хренов собирал
руководство медучреждений,
на котором (со слов главврачей), сообщил им, что деньги
Кабмином якобы выделены. И
задолженность по зарплатам
составляет на сегодняшний день
«всего» 44 миллиона гривен.
Чтобы убедиться, какие же
настроения царят в житомирских медучреждениях, группа
журналистов взяла интервью
у медиков первой городской
поликлиники.
Откровенно говоря, впечатления двоякие. В отношении
зарплат, люди «с глазу на глаз»
жалуются не только на постоянные задержки с выплатами, но
и на то, что сами зарплаты мизерные. Медсестра зарабатывает
примерно 3500 гривен. Врач без
категории – на тысячу больше.
«Практически мы еле выживаем», – говорят многие, прося не снимать это на камеру.
Сейчас медики просто боятся
говорить о своих проблемах
открыто. Атмосфера в поликлинике из-за невыплат весьма
напряженная: врачи, медсестры
нервничали и боялись высказать свое мнение, ссылаясь на
занятость, но пару смельчаков
все же нашлось.
В ер он и к а Ку зн ецов а –
медсестра терапевтического
отделения коротко прокомментировала ситуацию. «Нам
задержали зарплату за прошлый месяц и причину не
объясняют. Тогда, когда мы
митинговали, то нам сразу выплатили часть зарплаты. Получается, что нужно подгонять
наши местные власти, чтобы

они как-то рассчитывались с
людьми», – резюмировала она.
Во время интервью в кабинет
забежал немного растерянный
исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Анатолий Карпишин с вопросом: в
связи с чем в поликлинике появились журналисты? Наш разговор получился экспромтом,
бурным, но весьма интересным.
Доктор Карпишин всё же отметил, что они все пойдут, если
нужно, на митинг протеста и
что человек должен получать за
свою работу деньги. Подтвердил
также, что если возникнет необходимость, то и в Киев снова
поедут добиваться справедливости. «Мы уже ходили к мэру и
перекрывали улицу в городе», –
добавил он.
Не менее интересным получился разговор с председателем профкома поликлиники
Надеждой Бойко. Она начала
с грустной шутки: «О! Боюсь,
что меня за такие слова посадят...». Но продолжила очень
откровенно и с фактами рассказывать о проблемах в современной медицине.
Надежда Бойко пояснила,
что проблема задержек и невыплат существует уже с 2015 года
и не только в Житомире, но и
по всей Украине. «Только в этом
году мы ездили в мае месяце
в Киев, а потом еще один раз
19 сентября под Кабинет Министров. У нас было собрание
коллектива, где мы собирали
подписи. Ситуация такая, потому что идет недофинансирование медицины из года в год,
но это не значит что все должны
молчать. Постоянно происходит
смена министров. Это плохо.
Мы, получается, словно детдомовские, которые никому не
нужны в этом государстве. В
каком это ещё государстве который год подряд министром
является исполняющий обязанности, а не настоящий министр?
Когда мы ездили под Кабмин и
Верховную Раду, я выступала в
Верховной Раде на брифинге и
говорила, что не хватает зарплаты медработникам», – продолжает свой рассказ председатель
профкома. «Мы надеемся, что
во вторник будет аванс, ждем
также зарплату за октябрь и
за ноябрь. Нам не доплатили
около 2 миллионов. В своем выступлении в Верховной Раде я
показала целостность пробле-

 На фото: начальник управління охорони здоров`я
Житомирської міської ради Марія Місюрова.
мы. Мы были возле горсовета 21
сентября, а ранее, 19 сентября,
мы были в Киеве. 21-го числа
мы с собрания пошли поддержать Богунскую больницу,
22-го была перекрыта дорога
по улице Жуйко», – добавила
Надежда Бойко.
Также председатель профкома затронула тему ставок и выплат медикам, зачитав письмообращение к премьер-министру
Владимиру Гройсману, отметив,
что Министерство здравоохранения не хочет работать с профсоюзными деятелями и медактивистами, которые отстаивают
права медиков. Также в письме
отметила пункт, где говорится
о том, что руководством Министерства митинги медиков
воспринимаются крайне негативно (и воспринимаются, как
блокирование работы системы
охраны здравоохранения). Далее Надежда Бойко подчеркнула, что люди добровольно ехали бороться за свои права. Они
зарабатывают «мизер» и даже
его не могут получить вовремя.
Также в разговоре упомянула
политиков Украины, которые
говорили «открытым текстом»
о проблемах медиков, но реакции на эти заявления – «ноль».

Со слов активистов-медиков, в
Министерство здравоохранения
практически нельзя попасть,
такое впечатление, что «на каждом шагу и возле каждой двери
стоят автоматчики, никто телефонов не берет».
Начальник управления охраны здоровья Житомирского
горсовета Мария Мисюрова
подтвердила факт задолженности по зарплате медикам и
то, что местный бюджет не в
состоянии выплатить такую
сумму: «Больше 18 миллионов
уже было выплачено работникам медицинской сферы, и теперь задолженность составляет
около 44 миллионов гривен. В
среду было заседание Кабинета
Министров и было выделено
около 2 миллиардов гривен, мы
рассчитываем до конца года получить эти деньги».
В беседе с журналистами
начальник управления охраны
здоровья сказала, что выделение средств уже состоялось.
Но всё равно остаётся вопрос:
получат ли житомирские медики зарплату? Так как, в случае
невыплаты, люди решительно
настроены снова выйти на акцию протеста.
Сергей Форест
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Тема номера

Свідка жорстоких знущань
у Радомишльському інтернаті
переслідують і хочуть
запроторити назад до установи?!
Сергій Герман

До редакції газети
«20 хвилин» звернулась колишня підопічна Радомишльської
інтернатної установи
Житомирської обласної ради, 1991 р.н.,
кругла сирота Наталія
Малікова. За словами
дівчини, її переслідують та хочуть повернути назад до інтернатної установи, адже
вона є свідком подій,
які там насправді відбувалися.
«Дружно і дуже весело ми проживали в інтернаті до тих пір, поки
не прийшла 31 травня 2017 року на
посаду т. в. о. директора Охотенко
С.П.!!! І почалося наступне. В інтернат повернулася п’янка серед
працівників, побиття (в середині
червня санітарки побили підопічну – Ірину Цвіт, колишню матушку). І поки її чоловік писав заяву
до поліції, то Охотенко С.П. з лікарем-психіатром Самійликом М.В.
повезли її в облпсихлікарню без рішення суду. Друге, поки працівник
з трудотерапії Чубатюк Наталія
Павлівна зі своєю “напарницею по
ТБ”, Мустієвою Н.П. пішли традиційно пити «чай» до теплиць, то
виведені на просапування поля і
кинуті напризволяще підопічні
почали битися, в результаті підопічна Харламова О. розрубала
голову сапкою Броневицькій Г.
1951 р. н., яку було госпіталізовано.
Пізніше у майже всіх підопічних
забрали телефони, а замість пенсій (25%), 136 підопічним роздали
пакети з цукерками за ціною в 20
грн., а пенсія (легко підрахувати
яка сума) передавалася головному
бухгалтеру, яка далі доставляла її в
адмінкорпус директору Охотенко
С.П. Про це мені дзвонили і розповідали підопічні, а врешті-решт,
у підопічних забрали карточки з
кодами і зберігаються вони в сейфі
головного бухгалтера», – розповіла
Наталія Малікова.

Також дівчина розповіла журналістам, що після приходу на посаду в.о. директора Охотенко С.П.
почали масово звільнятись працівники інтернату. «Лікар-терапевт,
лікар-ендокринолог і молодий з
вищою освітою лікар-стоматолог,
який чимало приклав праці, щоб
відкрити в інтернаті відповідний
стоматологічний кабінет, де була
запущена програма “Зубопротезування”. Все зупинилося. Задоволеними від цих звільнень залишилися лікар психіатр Самійлик М.В. та
його права рука по психотропним
препаратам медсестра Стельмащук
М.М., а для них це —“лахва”: щодо
психотропних препаратів немає
контролю!!! До речі, Стельмащук
після закінчення десятимісячних
курсів у 1978 році жодного разу
не проходила підвищення кваліфікації. При колишній Довжик,
коли заходила мова про курси,
Стельмащук ховалася за лікарняним. Для прикладу: в 2016 році –
більше 146 днів, а в 2017 – 157 днів
на лікарняному, останній – збігся
із закінченням контракту Довжик
Н.Г.», – розповідає колишня підопічна інтернату. Зараз Стельмащук вже не хворіє, а пішла на підвищення (старша медсестра та на
півставки дієтсестри).
«Однак в інтернаті збільшилася
смертність: за ці місяці стільки померло, як за два роки попередніх,
і ніхто не несе відповідальності:
за смерть молодої дівчини підопічної, 1986 р. н., яка померла від
пневмонії, Часто потрапляють від
передозування психотропними
препаратами в реанімацію, остання була доставлена без свідомості
в Радомишльську лікарню о 20.00
13 жовтня цього року», – розповідає дівчина.
Наталія Малікова за дорученням від імені її сестер-підопічних
звертається до Президента, до
Прем’єра, до Міністра соцполітики, до обласних керівників, до
департаменту провести відповідні
перевірки та вплинути на існуючу
ситуацію, аби підопічні знову відчули радість, веселощі, концерти:
«Коли вони знову будуть малювати,
вишивати, ліпити – вірніше, займатися трудотерапією???»
Зі слів Наталії Малікової, на
її звернення до керівництва Житомирської обласної ради відповіді вона не отримала. З огляду
на вищевикладене, журналісти
газети «20 хвилин» звернулись до

Житомирської обласної ради та
Житомирської облдержадміністрації з таким запитом: «Надати
нам можливість ознайомитися з
матеріалами перевірки в інтернатній установі та ознайомитися з її
результатами, якщо вона була проведена. Якщо ні, то поінформувати
нас про обстановку в Радомишльському психоневрологічному інтернаті та чи планується перевірка».
Відтак, отримали ми відповідь
наступного змісту. «На виконання
доручень заступника голови облдержадміністрації Лагути Я.М.,
голови Житомирської обласної
ради Ширми В.В., Ваш запит щодо
функціонування Радомишльського психоневрологічного інтернату Житомирської обласної ради
уважно розглянуто. Повідомляємо, що з метою посилення контролю за організацією належного соціально-побутового, медичного
обслуговування і проживання підопічних в інтернатних установах
системи соціального захисту населення та оперативного реагування
на інформацію з приводу можливого порушення вимог чинного
законодавства у Радомишльському
психоневрологічному інтернаті
Житомирської обласної ради, відповідно до наказів департаменту
праці та соціального захисту населення відповідальними працівниками департаменту перевірено інформацію щодо функціонування
установи в цілому. Так, фахівцями
департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації разом з фахівцями закладів та установ охорони
здоров’я області неодноразово з
виїздом проводилися перевірки з
організації належного соціальнопобутового, медичного обслуговування і проживання підопічних у
Радомишльському психоневрологічному інтернаті, а також зустріч
з працівниками інтернату. Під час
останніх виїздів до інтернату в
червні та липні 2017 року та проведення зустрічі з працівниками,
підопічними інтернату, скарг до
членів робочої групи щодо виконання функціональних обов’язків
в.о. директора Радомишльського
психоневрологічного інтернату
Житомирської обласної ради Охотенко С.В., неправомірних дій лікаря-психіатра Самійлика М.В не
надходило. Одночасно зазначаємо,
що відповідною комісією управління охорони здоров’я облдер-

жадміністрації було перевірено
питання надання психіатричної
допомоги лікарем-психіатром Самійликом М.В. Також, в жовтні
2017 року в черговий раз працівниками Житомирської обласної
ради та департаменту праці та
соціального захисту населення
Житомирської облдержадміністрації було здійснено виїзд до
Радомишльського психоневрологічного інтернату. У ході перевірки були обстежені умови проживання підопічних, розміщення
їх у житлових кімнатах. Крім того,
відповідною комісією управління
охорони здоров’я облдержадміністрації було перевірено питання
надання психіатричної допомоги
лікарем-психіатром Самійликом
М.В. За результатами перевірки
встановлено, що лікар-психіатр
Самійлик М.В. характеризується
позитивно, до роботи ставиться
старанно, виконує її на високому
професійному рівні. За результатами розгляду звернень зазначаємо, що адміністрація інтернату забезпечує реалізацію прав
підопічних відповідно до Закону
України “Про психіатричну допомогу” та інших нормативноправових актів чинного законодавства. Одночасно зазначаємо,
у психоневрологічному інтернаті
на належному рівні забезпечується життєдіяльність кожного
підопічного. Також, на належному рівні проводиться організація
медичного обслуговування. На
виконання Закону України “Про
психіатричну допомогу” один раз

на рік проводиться поглиблений
медичний огляд усіх підопічних із
залученням лікарів вузької спеціалізації. Всім підопічним інтернату
в установленому чинним законодавством порядку перераховується на рахунки частина пенсійних
коштів та державної допомоги відповідно до Закону України “Про
пенсійне забезпечення” та Закону
України “Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам”. Питання захисту
прав підопічних, які перебувають
в інтернатних установах системи
соціального захисту населення області, знаходиться на постійному
контролі у департаменті праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації», – йдеться у
тексті відповіді.
Втім, 23 листопада до редакції
«20 хвилин» надійшла інформація з власних джерел, що до сім’ї,
яка взяла Наталію Малікову до
себе, телефонували з Радомишльського паспортного столу з погрозами, щоб вони повернули
дівчину до інтернату. Залякували
тим, що Наталія нібито перебуває на обліку у психдиспансері,
поліції, веде аморальний спосіб
життя, вживає наркотики. Тобто, робиться все для того, аби
сім’я від дівчини відмовилася і
повернула її до інтернату. Є інформація, що існує реальна загроза життю Наталії. Ймовірно, її
хочуть повернути до Радомишльського інтернату і прибрати як
свідка жорстокого ставлення до
підопічних установи.
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Точка зору

Горе для бюджету
Микола Корзун

Як тільки у Житомирі настала осінь,
влада міста несподівано помітила, що
«казна» має великі
проблеми і так звана
«доходна частина»
бюджету Житомира
залишиться невиконаною. Але, якщо
порівняти невиконання бюджету міста
Житомира по «доходах» з тим, наскільки
не вистачає грошей
для виконання запланованих у Житомирі
заходів, то будь-яка
людина, яка вміє рахувати та порівнювати, скаже: «Щось тут
не те».
Насправді у Житомирі співпали одразу дві біди: невміння
правильно рахувати, планувати
та вимірювати свої потенційні
можливості та слабкість виконавчої влади, в результаті чого
доходна частина бюджету за підсумками 9-ти місяців 2017 року
виконана лише на 92%. Тобто, у
місті не «дозбирується» і не надходить до бюджету майже десята
частина податкових зборів. Найпростішим і найзрозумілішим
прикладом такої ситуації може
бути плата за землю (орендна
плата та земельний податок), яка
у нашому місті проводиться без
належного контролю і фактично
«кинута напризволяще». У підсумку Житомир, який за кількістю жителів і за площею міста відчутно більший за Хмельницький
чи Рівне, «земельних» грошей до
міської казни отримує вдвічі менше, ніж ці міста. Уявіть собі, якби
Житомир міг зібрати додаткових
100 мільйонів гривень земельного
податку та орендної плати, то так
званий дефіцит бюджету міста,
який сьогодні офіційно визнається на рівні 171 мільйона гривень,
був би значно меншим. Щонайменше – наполовину.
Ще одна біда міського фінансово-господарського життя – невміння співставити, порівняти,
адекватно оцінити свої бажання
та можливості. Бажання, про які
йдеться – це, зазвичай, бажання

влади. Це додаткові витрати для
потреб комунальних підприємств, яким упродовж року доводиться допомагати то поповненням до «статутного фонду», то
закупівлею спеціальної техніки,
то терміновою потребою ліквідації наслідків аварії чи надзвичайної ситуації. Гроші комунальники
«вибивають» із міського бюджету
доволі просто – приносять на засідання депутатських комісій, які
розглядають комунальні «хотєлки» напередодні сесій, так звані
«проекти рішень». Варто додати,
що директорами та керівниками комунальних установ міста є
чимало депутатів Житомирської
міської ради. Тому й виходить,
що «прохачі» приходять до своїх
колег по депутатській роботі. Ну,
й, звісно, ті «входять у становище»
і… допомагають. При цьому сама
потреба виділення коштів із міського бюджету, наприклад, для
того ж ТТУ, водоканалу, КАТП
0628 видається і демонструється
завжди актуальною та нагально необхідною. А чи є гроші у
міському бюджеті, чи вистачить
доходів міста, щоб забезпечити
все нові й нові його витрати –
питання часто опиняється «за
кадром». Ось так і «докотився»
Житомир до ситуації, коли, як
говорив герой одного анекдоту,
«вже й здачі нічим давати». Коли
дефіцит міського бюджету сягнув
позначки у майже 200 мільйонів
гривень.

Хто винний?

Зазвичай у таких ситуаціях
шукають відповіді на два запитання: хто винний та що робити?
У Житомирі «винуватого» доволі швидко визначили: ним став
директор департаменту фінансів
Житомирської міськради Сергій
Гаращук. Найпершими претензії
на адресу Сергія Гаращука посипались від депутатів фракції
БПП «Солідарність». Подейкують,
що найбільшим «прокуратором»
щодо директора фіндепартаменту
став депутат Олександр Черняхович, який «значиться» у міській
раді як радник міського голови.
Звісно, Сергій Гаращук, як вправний фінансист і авторитетний
професіонал, не став доводити
свою правоту у ситуації, де її
доводити неможливо. Він вчинив по-іншому: просто написав
заяву на відпустку з наступним
звільненням з посади. Сьогодні
відомо лише про те, що відпустка
Сергія Гаращука триватиме до
Нового року, а там… Хтозна, як
воно буде, бо інші «джерела» вже
працевлаштували його у Баранівці, де мікроклімат у «команді» мера Анатолія Душка куди
сприятливіший, ніж у кабінетах
житомирської міськради.

Інший персонаж, якого насправді варто було б потурбувати
у зв’язку із виниклими проблемами міського бюджету – секретар
Житомирської міської ради Наталія Чиж. Адже депутати, які розуміють справжню природу цих
бюджетних проблем, кажуть про
те, що належна взаємодія між
виконавчими органами влади та
депутатським корпусом Житомирської міськради відсутня. А
це якраз найбільша провина секретаря міськради Наталії Чиж.
Взагалі, питання про діяльність
Наталії Михайлівни на посаді секретаря Житомирської міськради
вже давно мало б бути поставлене
і розглянуте. Але ж у Житомирі
«секретарка» зуміла використати
потенціал своєї фракції «Самопоміч», яка вже давно і цілком
слухняно «лягла» під мера Сергія
Сухомлина. До того ж, у потрібний момент Наталія Михайлівна
вміло використовує широкий арсенал всіляких прийомів для того,
аби виявитися непомітною, невинною, а питання щодо її відставки
за два роки існування нинішньої
каденції депутатів так і не набуло належної актуальності. Але,
якщо повернутися до нинішніх
бюджетних проблем міста Житомира, то якраз провина Наталії
Чиж, яка вочевидь недопрацьовує
під час підготовки сесій, є очевидною.

І що ж робити?

Зрозуміло, що у ситуації, коли
грошей не вистачає, коли плани, бажання та апетити міських
чиновників і частини депутатів
Житомирської міськради вияви-

лися аж занадто великими, коли
місто вже другий місяць чує про
«дірку» у міському бюджеті, доводиться вдаватися до економії.
Треба «затягувати паски», оптимізувати витрати певних підприємств, відкладати «на потім» вирішення деяких проектів і заходів.
Хоча економити міська влада не
дуже й поспішає. Точніше, так:
економити доведеться на питаннях фінансування комунальних
підприємств і на вирішенні їх нагальних проблем. Але інших витрат міського бюджету економія
не стосується. Адже, наприклад,
житомиряни навряд чи зрозуміють потребу у забезпеченні членів
житомирського міськвиконкому
новими планшетами. Начебто –
для зручності під час засідань.
Якщо порахувати, що членів
міськвиконкому у Житомирі аж
25, а вартість планшету «затягне»
на позначку 8-10 тисяч гривень,
то можна порахувати загальну
суму витрат із міського бюджету.
Причому, зовсім необов’язкових
чи критично необхідних. Знову
ж таки, місто облетіла «новина»
про те, що новопризначений заступник мера Житомира Сергій
Кондратюк вже із першого дня
своєї роботи на новій посаді буде
отримувати обов’язкові премії «за
успіхи у роботі», за «інтенсивність
праці» та інші надбавки, яких,
схоже, так не вистачає для належного рівня чиновницької зарплати. До речі, в умовах виниклої
фінансової скрути у Житомирі
не чути ініціативи від керівників міста щодо хоча б тимчасових
обмежень у преміях, надбавках і
заохоченнях чиновників міської

ради. Ну, попрацювали б чинуші
хоча б два-три місяці на «голих»
окладах. Подумаєш, отримували б «на руки» не 15-18 тисяч
гривень, а 6-7 тисяч щомісячно.
Але де там! Ось незабаром, на
календарі «засяє» 7 грудня, як
День місцевого самоврядування.
Можна не сумніватися у тому, що
до свята чиновників і депутатів
обов’язково відзначать преміями,
допомогами та іншими матеріальними принадами, які однозначно «влетять» для бюджету
міста у чималі суми коштів. Ну,
а на завершення нашої розповіді варто було б запитати і у
мера Житомира, так само, як і
у депутатів міськради, про те,
з якого дива до кінця 2017 року
популярна серед житомирських
чиновників фірма «Уют» збирається ремонтувати приміщення
Будинку української культури
(а вартість такого ремонту сягає майже 100 тисяч гривень?)
Хтось хоче заробити на новорічне
«Шампанське»? І це тоді, коли
у міському бюджеті – дірка і де
вже давно не вистачає коштів.
До речі, було б правильно, аби
про ситуацію у міському бюджеті перед житомирянами
прозвітувався і міський голова
Сергій Сухомлин. Сьогодні він
претендує на звання найкращого мера-інноватора. Проте найкращою інновацією від Сергія
Сухомлина мала б стати звичка
звітувати перед громадою міста
про витрачені кошти і причини
їх дефіциту. Щорічно, як того
вимагає законодавство. Хтозна,
можливо, тоді «дірок» у міському
бюджеті справді поменшало б?
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Актуально

Сервісні центри МВС презентували
одразу 10 оновлених центрів, два
з яких – у Житомирській області
Минулого тижня
презентували одразу
10 оновлених сервісних центрів МВС у
невеличких містах
країни, що за останній час перетворилися на відкриті опенспейси.
Відтепер послуги із реєстрації
та перереєстрації транспортних
засобів, видачі та заміни посвідчення водія, а також отримання
довідки про несудимість можна
отримати у Рахові Закарпатської
області, Ніжині – Чернігівської
області, Гадячі – Полтавської області, Самборі – Львівської області,
Коростені, Радомишлі – містах
Житомирської області та ще в
чотирьох містах Тернопільської
області. Усі центри мали поступові
етапи оновлення за сприяння міських рад та приватних партнерів.
“Створенн я комфортних
умов для відвідувачів — одне
з ключових завдань реформу-

вання сервісних центрів МВС,
орієнтованих на якісне обслуговування громадян. Цьому
сприяють спрощення механізмів
надання послуг, оперативність,
клієнтоорієнтованість персоналу та передбачені додаткові
зручності – дитячі куточки, бук
кросинг-полиці, сучасні інформаційні системи” – зазначив в.о.
першого заступника начальника
Головного сервісного центру МВС
Олекандр Князюк.
Адреси центрів:
• м. Рахів, Закарпатської обл.,
вул. Шевченка, 202;
• м. Підгайці, Тернопільської
обл., вул.Замкова, 18;
• м. Кременець, Тернопільської обл., вул. Шевченка, 67;
• м. Теребовля, Тернопільської обл., вул. Січ. Стрільців,
64-А;
• м. Чортків, Тернопільської
обл., вул. Копичинецька, 128;
• м. Ніжин, Чернігівської
обл., вул. Московська, 78а;
• м. Гадяч, Полтавської обл.,
вул. Героїв Майдану, 75-В;
• м. Самбір, Львівська обл.,
вул. Східна, 216;
• м. Коростень, Житомирська

обл., вул. С. Кемського, 3;
• м. Радомишиль, Житомирська обл., вул. Отамана Мордалевича, 33.
Наразі сервісні центри МВС
активно працюють над розширенням он-лайн сервісів для
громадян, що мають оптимізувати та перевести структуру

на новий етап роботи.
Із запитаннями, подяками та
скаргами до Головного сервісного
центру МВС можна звертатися
за телефоном (044)-290-19-88. Також консультації здійснюються
на офіційній сторінці в Facebook,
а відповіді на поширені питання
можна знайти на сайті hsc.gov.ua.

Водіям-початківцям
видаватимуть права на два роки
і обмежать швидкість їзди
В Україні змінили
правила для водіїв-початківців заради зменшення кількості ДТП.
За інформацією сервісного
центру МВС, відтепер перше посвідчення водія видаватиметься
на 2 роки з правом обміну на
постійне у разі, якщо протягом
двох років з дня його видачі не
було 3 і більше адміністративних
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Якщо таких порушень не було –
громадянин обмінює перше на
постійне посвідчення водія.
У разі, якщо такі порушення були – громадянин обмінює
на постійне посвідчення водія
лише після складання практичного та теоретичного іспитів у
сервісному центрі МВС.
Повернення посвідчення водія особам, які отримали його
вперше та були позбавлені права

на керування транспортними
засобами, не відбувається.
Поновлення права керування
транспортними засобами здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання
теоретичного й практичного
іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.
Також передбачається, що
поверненн я першого водійського посвідчення особам, які
позбавлені права на керування
транспортними засобами, не
здійснюється. Таке посвідчення
передається в сервісний центр
МВС за зареєстрованим місцем
проживання для його знищення.
Відновлення права на керування транспортними засобами у
такому випадку здійснюється
шляхом отримання нового водійського посвідчення, яке вважається виданим вперше після
проходження медичного огляду,
підготовки відповідно до планів
і програм та складання іспитів.

Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є
заборона перевищувати швидкість 70 км/год.
Нагадаємо, з 1 січня 2018
року автомобілісти повинні
будуть рухатись у населених
пунктах з максимальною швид-

кістю у 50 км/год.
Крім того, в Україні збираються істотно посилити покарання за порушення Правил дорожнього руху. Влада
ініціює 20-кратне збільшення
штрафу за керування автомобілем без прав.

Колонка
Як приватизувати
кімнату в гуртожитку?
Щодня до місцевих центрів
з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро
у Житомирській області звертаються десятки людей, яким
потрібні фахові юридичні консультації. Спеціалісти надають
безкоштовні правові консультації
кожному, хто цього потребує. З
початку року в місцевих центрах
і бюро проконсультували більше
16 тисяч громадян.
Як приватизувати кімнату в
гуртожитку? Консультацію з цього
питання надали спеціалісти Бердичівського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Право на приватизацію кімнат у
гуртожитку передбачено Законом
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитку». Відповідно до нього
таке право надають особам, які не
мають у власності іншого житла та
на законних підставах проживають
у гуртожитку більше п’яти років.
Гуртожитки, у яких можна приватизувати кімнату, повинні бути
у володінні комунальної чи державної власності. Для приватизації
кімнати в гуртожитку громадянин,
який виявив бажання, збирає та
подає відповідний пакет документів до відділу приватизації за
місцем знаходження гуртожитку.
Основними документами, які
надають право на приватизацію,
є ордер на житлове приміщення
або інші документи, які підтверджують факт законного проживання, технічний паспорт кімнати,
довідки з обслуговуючих та утримуючих компаній.
Однак існує безліч нестандартних ситуацій, за яких особа
не може отримати необхідний
документ і в подальшому реалізувати право на приватизацію.
Основними проблемами є: відсутність ордера на вселення,
термін проживання з реєстрацією менший п’яти років, наявність
іншого житла, яке не відноситься
до приватизаційного, приватизаційне приміщення не відповідає
цільовому призначенню, інші
порушення, за яких неможливо
приватизувати житло. У таких
випадках для визнання права
власності на кімнату в гуртожитку необхідно звертатися до суду.
Якщо у вас виникли питання,
звертайтесь до місцевих центрів
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Бердичівський місцевий
центр – вул. Чорновола, 9,
тел.: (04143) 4-14-42
Житомирський місцевий центр – вул. Гагаріна, 47,
тел.: (0412) 43-01-76
Коростенський місцевий
центр – вул. Сосновського, 28-Г,
тел.: (04142) 5-09-45,49
Новоград-Волинський місцевий центр – вул. І. Франка,
31А, тел.:(04141) 2-15-82.
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Енергозберігаючі лампи всіх типів

(0412) 47-05-65
(0412) 47-05-69

Споживачу
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Споживачу

Як обрати меблі у вітальню:
поради спеціалістів
Правильно підібрати меблі у вітальню, та ще й так,
щоб вони ідеально вписувалися в інтер’єр, дуже
непросто.
Саме ця кімната є головною в будинку
та визначає загальну атмосферу у ньому.
Тому вітальня повинна бути дуже затишною та надзвичайно комфортною.

Призначення кімнати

Перш ніж вирушити у салон, або ж
перед тим, як почати гортати меблеві каталоги, потрібно визначитися з метою використання кімнати: для сімейних обідів,
для гучних вечірок чи «в якості» гостьової
кімнаті, у якій необхідно створити додаткове спальне місце. У кожному разі потрібно
підбирати відповідний комплект меблів.
Кімната, призначена для прийому гостей, перш за все покликана справити на них
гарне враження. Тому тут варто розмістити
предмети розкоші, картини, дорогі книги.
Також неможливо обійтися у вітальні без
комфортних м’яких меблів. Обирати меблі
для вітальні невеликого розміру найкраще
з багатофункціональних предметів обстановки. Тут дуже доречним буде, наприклад, журнальний стіл-трансформер. Його
за необхідності можна перетворити на
обідній стіл.

Кольорове рішення інтер’єру

Важливу роль в оформленні вітальні грає
колір меблів. Він може бути дуже різним.
Це залежить від основного призначення
кімнати. Наприклад, в приміщенні, де сім’я
збирається для спілкування, будуть доречними заспокійливі блакитний або салатовий
відтінки. У кімнаті для веселих застіль добре виглядатимуть яскраві меблі. Жовтий,
оранжевий і навіть червоний кольори підвищують настрій і пробуджують енергію.
Білі меблі у вітальню – універсальне рішення, яке підійде для будь-якої кімнати.
Тоді як темна обстановка буде доречна лише
в просторому приміщенні, в маленькому
вона буде «з’їдати» простір. Багатофункціональну вітальню найкраще обставити
меблями нейтральних тонів. Кремові, оливкові або бежеві кольори гарно виглядають
в будь-якій кімнаті. Якщо інтер’єр здається
занадто «прісним», його завжди можна прикрасити яскравими аксесуарами.
Якщо ж ви володієте невеликою сумою
коштів на придбання меблів у вітальню,
можна відремонтувати старі, або ж освіжити їх спеціальною фарбою для меблів.
Для цього необхідно підібрати лакофарбові
матеріали: лак, емаль, фарба для меблів.
За словами керівника фірмового салону «Sniezka» Івана Cуса, для фарбування
меблів ідеально підійде акрилова водорозчинна емаль для дерева і металу. «Цей
виріб сертифікований на екологічність та
безпечність. Це така емаль, яку можна використовувати навіть на дитячих речах.
Вона легко наноситься і стійка до впливу
атмосферних факторів. Швидко висихає,

має гарну адгезію з основою і покривну
здатність, має підвищену стійкість покриття та не жовтіє з плином часу», – розповів
Іван Володимирович.

Матеріали для атмосфери

Найдорожчими, але найбільш практичними та довговічними, будуть меблі з
натурального дерева. Тому демократичним
вибором стануть комбіновані моделі. Для їх
виготовлення використовуються спеціальні
плити, а фасади та інші видимі частини
виготовляються з дерева.
ЛДСП і МДФ – популярні матеріали для
виготовлення меблів. Їхні властивості залежать від типу деревних плит. Високоякісна
імітація натуральної деревини — міцна,
довговічна і дуже красива. Скло і метал найчастіше використовуються як декор. Однак
можна знайти меблі, які повністю виконані
з цих матеріалів. Вони підійдуть тільки
для інтер’єрів в стилі хай-тек. Обираючи
м’які меблі у вітальню, найкраще надати
перевагу оббивці з натуральних волокон.
Комплект м’яких меблів. Набір призначений для зони відпочинку, яка повинна
бути найбільш комфортною.
Для її облаштування обирають
дивани та крісла. При виборі
м’яких меблів для вітальні враховуються такі нюанси:
Для невеликих приміщень
найкраще придбати модульний диван, що складається
з декількох частин. Їх можна
переставляти і, залежно від
ситуації, перетворювати на
тумби або крісла.
Меблі не повинні перекривати проходи до дверей і
вікон або захаращувати кімнату. Тому масивні чотиримісні
дивани з кріслами можна буде
поставити лише у великих
приміщеннях. У маленькому — буде цілком достатньо
двомісного диванчика.
Якщо розстановка меблів у
вітальні передбачає установку
комплекту м’яких меблів по
центру кімнати, задня частина виробів
повинна бути без відкритих фанерних ділянок і грубих швів.

Стінка або стелаж

Меблева стінка – неодмінний атрибут
більшості віталень. Якщо старі моделі виглядають громіздко і малоестетично, то
сучасні відрізняються легкістю і красою.
Розмірковуючи над тим, які меблі обрати
для вітальні, потрібно знати, що хорошою альтернативою стінці вважається
стелаж. Він досить функціональний і при
цьому займає мінімум місця. Як показує
практика, стінки обирають для просторих
квартир, а стелажі – для невеликих.
Слід пам’ятати, що навіть дуже модні та
дорогі речі можуть виглядати абсолютно
безглуздо, якщо неправильно їх підібрати.
А ще не слід забувати про те, що меблі
повинні бути не тільки красивими, але й
функціональними.

 418-189

МЕГАПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

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

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

вул. Вільський Шлях

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

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

МЕБЛІ

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

вул. Київська, 79, оф. 412

тел.: 068-835-0001, 063-502-44-34

м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

ОРГАНІЗАТОР:

АНКЕТА МАЄ ІНФОРМАТИВНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ

ПАРТНЕРИ:

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 ____________________________________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________________
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 ______________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Медичний центр

вул. Велика Бердичівська, 43

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області
м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4

Фітнес клуб

вул. Гагаріна, 47

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Політична арена

Вилкул: Куда исчезают деньги из госбюджета? По отчетам
доходы растут, но хронически недофинансируется
медицина, образование, соцобеспечение
Власть заявила об
увеличении доходов
госбюджета за 9 месяцев 2017 почти на 44%,
по сравнению с 2016 г.
«Так, а куда деваются деньги?
Хронически недофинансированы
ключевые сферы: медицина –
почти на 32,4%, соцобеспечение – более чем на 21%. Образование недополучило почти 10%,
культура – почти 23%, оборона –
10,0%», – сказал сопредседатель
фракции «Оппозиционного
Блока» в парламенте Александр
Вилкул в эфире одного из телеканалов.
– Пока в стране нормально не
заработает экономика, пока не будет поддержки промышленности
и реального сектора экономики,

все так и будет: доходы – нерегулярные, недофинансирование –
хроническое. Третий год это
«бьет» по каждому украинцу –
недофинансирование медицины
и образования ведет к закрытию
больниц и школ, отсутствие поддержки промышленности – к безработице, росту задолженности
по зарплате и т.д., – подчеркнул
оппозиционер.
Вилкул отметил, что это ненормально, когда основные источники наполнения бюджета –
кредиты, сверхприбыли НАК
«Нефтегаз Украины», полученные за счет резкого повышения
тарифов на газ, то есть, по сути,
это – отобранные у людей деньги,
рост налогового давления, инфляция и т.д.
– Механизм наполнения бюджета, на самом деле, разрушительный и для семейных бюджетов –

девальвация гривны, рост тарифов
и повышение цен приводят к тотальной нищете украинцев. Кроме
того, даже незначительный рост
зарплат и пенсий «съедается» колоссальной инфляцией, – отметил
один из лидеров «Оппозиционного блока».
– И все это происходит на
фоне увеличение фискального
давления. В частности, с января
2017 полностью ликвидирован
льготный режим по НДС для
аграриев. Сельские хозяйства
просто разоряют налогами, – подчеркнул Вилкул.
«Украине нужна Стратегия,
направленная на поддержку
промышленности, обеспечение людей работой, привлечение инвестиций, реализацию
инфраструктурных проектов, а
также наращивание производительности агропромышленного

комплекса. Только так – после
восстановления мира можно
создать основу для преодоления
глубочайшего кризиса, реального
роста зарплат и пенсий. Все это

заложено в основу нашего пакета законов по Стратегии «Новой
Индустриализации», который мы
подали в парламент и требуем
принять», – сказал Вилкул.

Без мита та кордонів.
Як Україна опановує зовнішні ринки
Угоди про вільну
торгівлю, які Україна
уклала за часів незалежності, охоплюють
на сьогодні 45 країн.
Найбільшим партнером став
Євросоюз, угода з яким забезпечує до 40% усього українського
експорту. Також влітку цього року
українські виробники отримали
можливість вийти на північноамериканський ринок, оскільки запрацювала зона вільної торгівлі з
Канадою. Невдовзі Україна зможе
постачати товари без мита ще до
двох держав світу – Туреччини та
Ізраїлю. Перемовини з урядами
цих країн уже вийшли на завершальну стадію. Які економічні наслідки це матиме для українських
виробників та споживачів, проаналізували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Партнер за морем

Минулого року Туреччина посіла четверте місце за обсягом експорту українських товарів серед
понад 200 країн, з якими торгує
Україна. При цьому наша держава продає Туреччині набагато
більше продукції, ніж купує в неї.
За даними Мінекономрозвитку,
за 8 місяців 2017 року українські
компанії імпортували з Турецької
республіки товарів лише на 748
млн доларів, натомість турецькі
експортери придбали українських

товарів на майже 1,6 млрд доларів,
що на 16,1 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року, і таке
зростання – не межа.
«Згідно з експертними дослідженнями, Україна недоторговує
з Туреччиною сукупно на 6 млрд
доларів щороку. Ми повинні мудро використати цю можливість
та підсилити наші економічні
зв’язки», – зазначив віце-прем’єрміністр України Степан Кубів.
Це означає, що Україна має
значний потенціал для збільшення експорту за турецьким напрямком. Серед харчових продуктів у
2017 році найбільшим попитом у
турків користувалися українська
соняшникова олія та соєві боби.
Втім, боротися за тамтешніх споживачів українським агровиробникам нелегко і наразі – невигідно.
Адже на сьогодні ставка ввізного
мита на аграрну продукцію складає 42,7%, тимчасом як на промислові товари – лише 3,7%. На
думку аналітиків, якщо українській стороні вдасться домовитися
з Анкарою про скасування або
максимальне зниження ставок
ввізного мита для українських
аграріїв, то це дозволить їм суттєво збільшити свою присутність
на ринку Туреччини.
Втім, кажуть експерти, є і певні
ризики, які угода може створити
для українських компаній, зокрема у сфері легкої промисловості.
Адже дешевий турецький одяг
може потіснити з прилавків вироби українських фабрик.

«Ми зацікавлені у зоні вільної торгівлі з Туреччиною лише
в частині імпорту сировини.
Турецька сировина якісна і порівняно недорога, – каже голова
правління Української асоціації
підприємств легкої промисловості
«Укрлегпром» Тетяна Ізовіт. – При
цьому ми категорично проти того,
аби обнуляти мита на імпорт готового одягу та взуття, оскільки
це нашкодить вітчизняним виробникам».
Натомість експерти сходяться
на думці, що беззаперечні переваги угоди можуть відчути авіаперевізники. Україна й Туреччина
вже збільшили кількість рейсів й
обговорили можливість відкритого неба між країнами. Також
аналітики прогнозують притік
іноземних інвестицій до України. За словами голови правління
Міжнародної спілки бізнесменів
України та Туреччини Бурака
Пехлівана, турецькі інвестори
готові вкладати в Україну. Найпривабливішими галузями для
них є альтернативна енергетика,
яка стрімко розвивається в нашій
державі, сільське господарство,
нерухомість і, звичайно, IТ-галузь.
Щоб прискорити цей процес, на
початку жовтня глави держав
підписали угоду про захист інвестицій.
За прогнозами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталії Микольської
зона вільної торгівлі також відкриє
нові можливості для українського

машинобудування та металургійного комплексу. Адже у 2017 році
Україна експортувала майже 90
нових товарних позицій на турецький ринок, зокрема, парові котли,
ткацькі верстати, сигналізаційне
устаткування, машини для збирання сільськогосподарських культур
тощо. А найбільш ходовим товаром
стали напівфабрикати зі сталі та
феросплави.

Потенціал угоди з Ізраїлем

Ізраїль входить до топ-15 країн, до яких у 2017 році найбільше
зріс експорт товарів з України. За
інформацією Мінекономрозвитку,
за 8 місяців цього року він збільшився на 79,5 млн дол. порівняно
з аналогічним періодом минулого
року. На думку міжнародних експертів, договір про зону вільної
торгівлі з близькосхідним партнером буде вигідний передусім
українським виробникам сільськогосподарської продукції. Адже
понад 40% хлібу в Ізраїлі випікається з українського зерна, при
цьому Ізраїльська держава готова
збільшити закупівлю української
пшениці, але за умов її безперебійного постачання.
«Україна сьогодні – один із
головних постачальників пшениці до Ізраїлю, і вона просила
гарантувати досить великі пільги
в рамках зони вільної торгівлі з
постачання пшениці. В принципі
Ізраїль був готовий піти назустріч,
але просив гарантій продуктової
безпеки, тобто гарантій поставок,

незалежно від того, що відбувається в Україні», – зауважив член
комітету зовнішніх справ та оборони Ізраїльського парламенту
Зеев Елькін.
За словами Наталії Микольської, на сьогодні Україна постачає більше товарів до Ізраїлю,
ніж імпортує з нього, але основний товар – це сировина. Одна
з головних цілей угоди – збільшити потік готової продукції до
Ізраїлю, що є економічно доцільнішим для України.
Зараз угода зосереджена на
товарних відносинах двох країн,
втім, сторони вже домовилися, що
наступним кроком стане лібералізація сфери послуг. Адже Ізраїль
є відомим лідером у галузі сільськогосподарських, інформаційно-комунікаційних та оборонних
технологій, які цікавлять Україну.
Наша держава неодноразово розглядала можливість придбання ізраїльського військового обладнання, зокрема безпілотних літальних
апаратів (БПЛА) та засобів зв’язку.
На думку експерта Інституту
економічних та політичних консультацій Вероніки Мовчан, один
із головних факторів у зміцненні
економіки та рості ВВП – це експорт. А зони вільної торгівлі створюють сприятливі умови для його
збільшення, що вкрай необхідно
Україні в умовах війни та складної
макроекономічної ситуації.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Завдяки депутатам від «Радикальної партії»
Житомир отримав держсубвенцію для
реконструкції інфекційного відділення ЦМЛ №1
У жовтні поточного
року завдяки спільним зусиллям Житомирського міського
депутата Олександра
Раковича і народного депутата України
Олексія Ленського на
рахунок Житомирської міськради надійшла субвенція з державного бюджету в
сумі 5 млн грн для реконструкції інфекційного відділення «КУ
Центральної міської
лікарні №1», що по
вул. В.Бердичівській, 70
у Житомирі.
Будівля, в якій розташоване
інфекційне відділення, була зведена ще у 1839 році. Дане відділення лікарні обслуговує доросле
населення Житомирської області
та міста. Пацієнти неодноразово
скаржились на жахливі умови
інфекційного відділення. Через
аварійний стан покрівлі всередину
будівлі потрапляють атмосферні
опади, призводячи до руйнування стін і перекриття. Сантехнічні
системи опалення, що були змонтовані в післявоєнні роки, вкрай

 На фото: Олександр Ракович
зношені та потребують заміни.
Тому депутати від Радикальної
партії Олега Ляшка доклали максимум зусиль, аби з державної
казни було виділено кошти для
реконструкції цього відділення.
За словами депутата Житомирської міської ради Олександра
Раковича, завдяки субвенції у 5
млн грн відремонтують покрівлю інфекційного відділення КУ
«ЦМЛ №1», а також придбають
медичне обладнання.
«Реконструкція покрівлі коштуватиме 1 272, 79 тис. грн, медичного обладнання придбають
на загальну суму 3727, 21 тис. грн
А саме будуть закуплені: апара-

ти штучної вентиляції легень,
наркозно-дихальні апарати, монітори пацієнта, пульсоксиметри,
палатний рентгенівський апарат,
шприцевий насос, концентратор
кисню, інфузійний насос, ЕКГ, аспіратор хірургічний, мікроскоп
бінокулярний, комплект меблів
медичного призначення, комплект
інструментів для ендоскопічних
інвазій втручань», – зазначив Олександр Ракович.
Нагадаємо, фахівці інфекційного відділення надають
висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу хворим на гострі кишкові інфекції,
інфекції дихальних шляхів, зовнішніх покривів, інфекційні
захворювання, що передаються
трансмісивним та парентеральним «механізмом», займаються
лікуванням ВІЛ-індикаторних
захворювань у пацієнтів з ВІЛінфекцією та СНІДом. Госпіталізуються до відділення пацієнти,
у яких є направлення від суміжних спеціалістів зі стаціонару та
поліклінік, а також хворі, що доставлені бригадою швидкої допомоги. Амбулаторний прийом
хворих лікарями відділення не
ведеться. Таку допомогу можна
отримати в поліклініці за місцем
проживання в кабінетах інфекційних захворювань. Зараз – це
відділення-«піонер», на базі якого
запроваджено лікування специфічною противірусною терапією
хворих на хронічні вірусні гепатити коштом місцевих бюджетів
та державної програми.

 На фото: інфекційне відділення
«КУ Центральної міської лікарні №1»

«Стоячі поліцейські»:
нова навігація для житомирян
Аліна Бойко

На майдані Соборному встановили
стовпчики зі світловідбиваючою стрічкою помаранчевого
кольору. Це було зроблено з метою забезпечення безпечного
проїзду автомобілів
під час несприятливих погодніх умов
узимку.

У Житомирі на майдані Соборному ще з літа працює нова
розмітка. Вона неодноразово
затиралась, водії скаржились
на невиразність ліній, саме
тому на зимовий період на
так званому «колі» встановили помаранчеві стовпчики для
кращої навігації водіїв у складних погодніх умовах. Придбати стовпчики вдалось завдяки
зекономленим коштам під час
процедури закупівлі «лежачих
поліцейських». Їх вартість та
монтажні роботи обійшлись
місту близько 22 тис. грн.
Своєю чергою, житомиряни скептично поставились до
нової навігації, адже на думку
водія з 10-ти річним стажем

кермування Андрія Шомко, на
дорогах міста вистачає недобросовісних автокерманичів, що
з легкістю «розправляться» зі
стовпчиками.
«З одного боку, дійсно, необхідно було поставити стовпчики, які зможуть замінити
розмітку в разі снігопаду, а з
іншого, я впевнений, що це –
дуже нестійка конструкція, яка
довго не прослужить, тому що
дуже багато недобросовісних
водіїв на дорогах міста», – каже
житомирянин Андрій.
За іронією долі, вже наступного дня після встановлення
стовпчиків, невідомі пошкодили та викрали кілька нововбудованих навігацій. У коментарі

журналістам газети «20 хвилин»
Сергій Янушевич розповів, що
за фактом події поліція порушила справу за статтею «хуліганство». Управління не чекає,
доки знайдуть злодіїв, тому
вже на сьогоднішній день помаранчева навігація частково
відновлена.
«Вт рачен і с товп чик и ми
частково відновили, бо мали
5. Для того, щоб люди не перетинали площу по діагоналі
й не бились в інші машини, і
була встановлена ця конструкція. В дії її побачимо, коли випаде сніг. Житомирські водії
не завжди орієнтуються, як
їхати, а уявіть, якою новиною
це буде для іногородніх авто-

керманичів», – каже директор
КП «УАШ» Сергій Янушевич.
Директор управління автомобільних доріг зізнається:
в наступному році, можливо,
питання аварійної розмітки вирішиться зовсім іншим чином.
«Це тимчасове рішення для
майдану Соборного в цьому
році. Як буде в наступному:
мож ливо, там буде к лумба,
басейн чи вертолітний майданчик, то вже як приймуть
рішення», – зауважив Сергій
Янушевич.
Чи дійсно помаранчева конструкція допоможе житомирським водіям уникнути аварій
на майдані Соборному – покаже
статистика.
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Євроінтеграція

Долаючи бюрократію:
дієвість експертної підтримки ЄС
для Житомирщини
Тарас Боросовський

В Україні з’явилися
широкі можливості в
співпраці з ЄС. Однак
брак досвіду та достатніх знань гальмує
більшість євроінтеграційних ініціатив.
Звідси особливого
значення набуває експертна підтримка та
провідний міжнародний досвід в створенні сприятливого інвестиційного клімату
та залученні фінансової та технічної допомоги.
Будучи фінансово незалежними, старші експерти німецької
неурядової організації SES надають свої знання на громадських
засадах. Їх відрізняє висока мотивація та багаторічний професійний досвід, володіння мовами та
здатність адаптовуватися до умов
країни, в якій реалізують проект.
Нещодавно один з таких експертів
прибув надати професійні рекомендації з розробки майбутньої
євроінтеграційної стратегії Житомирської області.
У Геро Фріделя більш ніж 20ти річний досвід роботи в европейских інституціях. Починаючи
з 1983 року, він координував підготовку та реалізацію бюджету
Європейського Союзу. Працював

в якості відповідального за зв'язки
з бюджетним комітетом Європейського Парламенту та Радою
Міністрів Європейського Союзу.
Обіймав посаду Президента фонду медичного страхування ЄС і
Президента Ради закупівель. Попри вихід на пенсію, залишається визнаним експертом у сфері
розвитку економіки, публічного
адміністрування, залучення інвестицій.

СПЕРШУ ПОДОЛАТИ
БЮРОКРАТІЮ
— З започаткування Європейського Союзу там також була
страшна бюрократія, — ділиться
власним досвідом доктор Геро Фрідель. — Добре це пам’ятаю, оскільки ще в 70-тих роках працював в
наддержавних структурах.
За словами пана Фріделя, кожен вхідний документ проходив
через довгу процедуру візування
перш ніж доходив до виконавця.
Затим ще довшим шляхом повертався від меншого через ціле
коло більших керівників, поки
не доходило до «великого боса».
Все це забирало величезну кількість часу та практично паралізувало роботу міждержавної
структури.
— Ситуаці я ка рдина льно
змінилася з кінця 80-тих після
входження групи північних країн
Європи. Знайомлячись з роботою
ваших державних структур, можу
відмітити, що наразі ви маєте подібну проблему слабкої ефективності
та небажання середньої ланки посадовців перебудовуватися, змінюючи
підходи в роботі.
Два тижні насиченого спілкування експерта з першими особами області, вивчення досвіду

“Фонд німецької економіки з міжнародного співробітництва SES (Senior Experten
Service) є некомерційним товариством.
Пропонуючи всім охочим після виходу
на пенсію брати активну участь у житті
суспільства, передаючи свої знання та
вміння, забезпечуючи передачу досвіду
через кордони, покоління та культури. База
даних SES нараховує більше 10 тис. експертів з понад 50 різноманітних сфер: від
аграрного сектору до машинобудування
та важкої промисловості. З часу заснування SES у 1983 році старшими експертами
було реалізовано понад 25 тис. проектів
допомоги в 160 країнах світу.

співпраці місцевого бізнесу з
європейськими партнерами має
на меті налагодити дієву комунікацію між підприємцями та
профільними управліннями.
Основний акцепт полягав у напрацюванні стратегії становлення
нещодавно створеної структури
Агенції регіонального розвитку
Житомирської області.
— Це «маленьке дитя», якого
маєте плекати та дати йому вірний курс розвитку. Три місяці з
часу заснування доволі малий термін. Однак саме дана структура
має стати спеціальним містком
між владою та бізнесом. Агенція не
посередник: це — ключ, головний
зв’язковий, який розуміє потреби
та можливості обох сторін. Представляючи інтереси підприємств,
агенція разом з місцевою владою
має випрацювати механізми досягнення бажаного розвитку економіки з обов’язковим врахуванням
соціальної складової.

ПРОЗОРІСТЬ
ТА БЕЗПЕКА ІНВЕСТИЦІЙ
— Закордонного інвестора цікавить в першу чергу, чи в праві
він придбати земельну ділянку
та протягом якого часу. Чи така
можливість відсутня. Коли та
скільки коштуватиме підвести
комунікації, воду, газ, електроенергію, — стверджує експерт.
Багато з масштабних інвестицій мали складнощі в реалізації
і для мінімізації ризиків кошти
в Україну надходили далеко від
країни походження інвестора.
До прикладу, відомий в Польщі
виробник сантехнічних виробів
Cersanit побоявся вкладати кошти
напряму. Польський інвестор мільярдер Міхал Соловов використав для цього Кіпр, переклавши
ризики на спеціально засновану
компанію. Вже після цього кіпрський офшор став володіти одним з найбільших українських
виробників сантехнічних виробів,
збудованому в селищі Чижівка
Новоград-Волинського району.
— В Єв ропейському Союзі
досі існує стурбованість довкола ситуації довкола Кіпру. Країна є дійсним членом ЄС з усіма
притаманними правами. Стати
кіпрським громадянином досить
легко. І після цього, оскільки починають діють внутрішні європейські механізми, виступати як європейський інвестор,
вкладаючи кошти в тому числі
в українські підприємства, —
зауважив Геро Фрідель.
Все це накладає негативний
відбиток на сприйняття деяких
європейських інвесторів та ле-

гальність походження їх капіталів. Величезне значення набуває
відкритість та прозорість роботи
центральних та місцевих органів
влади в першу чергу в прийнятті рішень про надання земельних ділянок і податкових пільг.
Функції публічного контролю за
діями влади перебирають громадськість та медіа, висвітлюючи
потенційні та реальні корупційні
ризики, які мають усуватися дієвою правоохоронною та судовою системами.
— Вкладаючи кошти, німецькі компанії знають про гарантії
їх інвестицій. Починаючи з 1993
року, діє конвенція між Україною та Німеччиною про захист
вкладеного капіталу. Звичайно
є міжнародний арбітраж та судові механізми, що дозволяють
забезпечити достатню юридичну
підтримку бізнесу. Водночас для
малого та середнього бізнесу важливо довіряти українській судовій
системі, — переконаний доктор
Геро Фрідель.

ПЕРШІ КРОКИ АГЕНЦІЇ

—Наразі нам вдається багато процедур спрощувати, тим
самим допомагаючи новим ініціативам, — ділиться планами
керівник Агенції регіонального
розвитку Артем Сачук. — Одна з
організацій для отримання міжнародного фінансування потребувала
лист підтримки обласної влади.
Діючий термін проходження документів забирає місяць часу. Однак не отримавши згоди впродовж
тижня, проект в 200 тисяч євро
взагалі не міг бути реалізований.
Наразі приїзд експерта за
програмою SES є лише першим
етапом становлення Агенції регіонального розвитку. Наступними
етапами намічено впровадження цілого ряду організаційних
заходів і побудова повноцінної
локальної системи підтримки
міжнародної співпраці.

— До кінця року плануємо затвердити стратегію розвитку
агенції, — продовжує Артем Сачук. – Наразі йде процес підписання
меморандум про співпрацю з Департаментом економіки м. Житомира, Житомирською облдержадміністрацією та професійними
партнерськими організаціями.
Окремо опрацьовуються програми долучення середніх та малих
підприємств області до пільгових
кредитних програм і здешевлення
банківських позик. Важливим для
бізнесу консультування з питань
оподаткування, бізнес-планування
та фінансової стійкості.
Спільно з проектом
Ukraineinvest існує можливість
залучення міжнародних інвесторів з представленням перспективних проектів в сфері сонячної
енергетики, ІТ-стартапів і переробної промисловості. Програма
«U-LEAD з Європою» дозволить
провести у червні-липні 2018
року Міжнародний економічний
форум в Житомирі. Проектом
Opendoor вдасться запровадити
електронний документообіг для
апарату Житомирської обласної
ради. Технічна допомога та напрацювання стратегії розвитку
області втілюватимуться через
Польську (Polishaid) та німецьку
(GIZ) проекти технічної допомоги. В результаті отримаємо необхідних імпульс для пожвавлення
ділової активності на теренах області, з пришвидшенням євроінтеграційних процесах в економіці
та соціальному житті в кожному
населеному пункті.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://
ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї
публікації є виключною відповідальністю автора і жодним
чином не відображає точку зору
Європейського Союзу
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Реформи

Освіта без дискримінації.
В Україні більшає інклюзивних шкіл
Завдяки запровадженню інклюзивного підходу в освіті
1 вересня до українських шкіл прийшло
на 25% більше дітей з
особливими потребами, ніж торік.
В Україні нарешті почали
з’являтися інклюзивні школи та
ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Однак кількість «особливих» учнів у загальноосвітніх закладах усе ще дуже
невелика. Як розвивається освітня
реформа в Україні, дослідили експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Долаючи бар’єри

Минулого року доступ до
освіти мали лише 13% дітей з
особливими потребами. Понад
56 тисяч дітей не мали можливості спілкуватися з однолітками
і здобувати освіту. За словами експертів, це пояснюється тим, що
українське суспільство загалом
не пристосоване до людей з особливими потребами, і школи не
виняток. Щоб змінити ситуацію,
потрібні передусім законодавчі зміни. На щастя, зусиллями
активістів, уряду й Президента
цю перешкоду вдалося усунути.
У липні глава держави підписав
закон про інклюзивне навчання.
А у вересні – депутати схвалили
новий закон про освіту.
Нарешті, в Україні з’явилося
поняття «особи з особливими
освітніми потребами». Це – людина, яка потребує додаткової
підтримки в освітньому процесі,
щоб реалізувати своє право на
освіту. Для цього держава повинна створити всі необхідні умови
та засоби: усунути дискримінацію,
врахувати індивідуальні потреби,

можливості та інтереси таких дітей. Гарантією цього є інклюзивне
освітнє середовище.
Інклюзивний простір передбачає доступну шкільну інфраструктуру (безбар’єрність, зручні
пандуси, ліфти тощо), відповідну
ресурсну базу (корекційне обладнання, медіатеки та ін.) і, звичайно,
залучення ширшого кола фахівців.
На жаль, сьогодні лише поодинокі
школи мають ліфти чи пандуси.
Щоб створити інклюзивне освітнє
середовище, у липні уряд затвердив положення про «Інклюзивно-ресурсний центр» (ІРЦ). А в
жовтні Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України підписало Меморандум
про співпрацю із благодійним
фондом під патронатом першої
леді Марини Порошенко, аби розробити типові проекти нових будівель та реконструкції приміщень
освітніх закладів з урахуванням індивідуальних можливостей дітей з
особливими освітніми потребами.
До наступного навчального року
ІРЦ запрацюють по всій Україні.

Субвенція – на реформу

В умовах децентралізації розвиток інклюзивної освіти можна
забезпечити за рахунок місцевих
бюджетів та міжнародної технічної допомоги, освітньої та інфраструктурної субвенцій, а також за
кошти Державного фонду регіонального розвитку, зазначає очільник Мінрегіону Геннадій Зубко.
Цього року на запровадження інклюзивного навчання уряд
виділив із бюджету 209 млн грн
субвенції, а на 2018 рік запланував
на потреби інклюзії уже 504 млн
грн. За словами міністра освіти
Лілії Гриневич, цільова субвенція
змусить місцеві громади приділяти більше уваги питанню інклюзивної освіти.
«Відповідно до законодавства,
більша частина субвенції – не
менш як 80% – мала йти на про-

ведення додаткових корекційнорозвиткових занять, а менша – не
більш як 20% – на купівлю засобів
корекції, дидактичного матеріалу
тощо», – пояснює Лілія Гриневич.
Залишки коштів уряд дозволив витратити на дозакупівлю
потрібного корекційного обладнання. При цьому, щоб уникнути
нецільового використання грошей, було створено спеціальну
електронну програму для відстеження витрат.
«Вважаю, що впровадження
такої програми Міністерством
освіти і науки України зараз дозволить повністю уникнути корупції
при використанні цієї особливої
субвенції», – наголосив Президент
Петро Порошенко.
Перші результати використання цих коштів уже помітні: з
1 вересня збільшилася кількість
інклюзивних шкіл та з’явилися
перші ресурсні кімнати для «інклюзивних» школярів.

Інклюзивність у дії

За словами Марини Порошенко, яка започаткувала проект на
підтримку інклюзивної освіти в
Україні, цього року у чверть більше дітей з особливими потребами
отримали доступ до навчання.
«Найкращим показником
успішності проведення реформи інклюзивної освіти є те, що
з 1 вересня кількість учнів з особливими освітніми потребами у
загальноосвітніх закладах збільшилася більше ніж на 25%», – зазначила вона.
Зокрема, до проекту «Інклюзивна освіта – рівень свідомості
нації» долучилися вже 7 областей:
Запорізька, Дніпропетровська,
Житомирська, Київська, Чернігівська, Хмельницька та Харківська.
За останній рік було створено
майже 100 медіатек (безбар’єрного
простору для дітей, з бібліотекою,
зоною відпочинку, робочим куточком та доступом до Інтернету). А 1

вересня в Петриківській опорній
інклюзивній школі на Дніпропетровщині було відкрито першу
в Україні Ресурсну кімнату. Вона
має модульні меблі, корекційні засоби та комп’ютерне забезпечення
і поділена на різні зони: навчальну, ігрову та соціально-побутову.
Схожі кімнати функціонують у
школах США та Європи і сприяють успішній інтеграції дітей з
особливими потребами в навчальний процес.
На думку Надії Криворучко,
яка працює вчителем в інклюзивній школі на Київщині, школярі,
які навчаються в інклюзивних
класах, вчаться толерантності і
взаємодопомоги. Водночас діти
з особливими потребами отримують більше можливостей для
розвитку і соціалізації.
Закон дозволяє організувати
клас з інклюзивним навчанням

на підставі заяви батьків дитини
з особливими потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки
відповідного органу управління
освітою. Кожна дитина з особливими освітніми потребами
вчиться за спеціально розробленим для неї планом, до створення якого долучаються не лише
фахівці, а й батьки чи законні
представники дитини. Крім того,
допомагає дитині з особливими
потребами асистент вчителя, а за
потреби – соціальні працівники
чи батьки.
Фахівці переконані: інклюзивне навчання не лише допоможе
дітям з особливими потребами
здобути освіту, а й адаптує їх до
реального життя у суспільстві.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
і контролю

Зйомки програми «Время строить»
викликали резонанс на Закарпатті

2 грудня о 20:30
на «Інтері» гучна
прем'єра – стартує
масштабне реалітішоу «Время строить»
з Оксаною Марченко.

Чотири українські родини в
найкоротший термін знайдуть будинок своєї мрії. І шанс на нове

життя. Будівництво житла для героїв реаліті-шоу почалося в кінці
серпня і проходило одночасно в
чотирьох населених пунктах – на
Закарпатті, в Дніпропетровській,
Житомирській та Київській областях. Команді проекту спочатку довелося знести старі будівлі,
щоб побудувати на їх місці нові
будинки.
Коли команда проекту приїхала на перший майданчик і
розгорнула будівництво, місцеві

жителі сприйняли вороже. По
селу поповзли чутки. Жителі
обурювалися, збиралися навіть
пікетувати будівництво.
«Інформація була мінімальною, тому різне думали. Кому
можуть будувати будинок в такому місці і так швидко? Депутату? Або ще комусь? Може, тут
лазня буде для багатія? Знаєте ж,
як в селі. Чутки відразу йдуть ...
Обурювалися до тих пір, поки не
дізналися, що відбувається і для

кого новий будинок будується. Тут
вже стали інше говорити: людина
заслужила, ось це правильно», –
згадує Ірина, мешканка села на
Дніпропетровщині.
Односельців іншої героїні реаліті-шоу, Ольги із Закарпаття, теж
долали сумніви – будинок розвалили, дітей кудись відвезли, що
хорошого це обіцяє?
Голова сільради закарпатського
села зізнається, що хоч і знав суть
того, що відбувається, сам до кін-

ця не вірив в цю казку – занадто
неймовірно. Однак результат перевершив всі очікування. «Коли
побачили новий будинок, люди
були в захваті! Кажуть: «Більше б
таких проектів в Україні!», – розповів Юрій Миколайович.
Як зміниться життя героїв наймасштабнішого на українському
телебаченні реаліті-шоу «Время
строить» – дивіться з 2 грудня по
суботах о 20:30 на «Інтері»!
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Хорошие условия работы

067-412-61-36
В компанию «Петер-Транс»

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик
1. Робота
1.1. Пропоную

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

• Візи та робота у Польщі. Завжди
надаємо правдиву інформацію про
вакансії. Документи на піврічну
і річну (від Воєводи) робочі візи.
Страхування, анкети, термінова
реєстрація! Широкий вибір вакансій. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676766004,0635030148

• 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
• Всі вантажні перевезення. Переїзд? Легко! Вантаж? Надійно!
Доставка? Гарантійно! Від 100
кг та понад 20 тонн. Ваше місто, область, регіон, вся Україна.
0686833657,0994033048

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

• Доглядальниці за старшими
та хворими людьми в Польщу,
бажано д/р,ч/ж, бажано знання пол.мови.Проживання та
харчування за рах. сімї.Виїжджати по пол. робочих візах D
05 або 06 або по біометричних
паспотрах на 3 місяці (безвізу)
0985605910, 0669096449
• Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вахта 15/15. Своєчасна
з/п (10000-12000 грн за вахту).
Проживання та харчування
оплачує компанія. Офіційне
оформлення. 0993454904

Інженер водопостачання
та водовідведення, опалення та вентиляція. Заробітна плата - по результатам співбесіди. Адреса м.
Житомир, вул. Покровська,
112. 0977299141,0976889218
Інформація щодо працевлаштування. Для компанії що виготовляє яхти в
Польщі потрібні різноробочі працівники. Вакансії
для молоді, чоловіків та
сімейних пар. за детальною інформацією звертайтеся за +48727824681,
(050)0229897,(097)0875347
• К і п р , Л і в а н , Ту р е ч ч и н а !
Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс.
Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.
k e n j o b @ m a i l . r u
0972201876;0936439307

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ААввттоос
сллееса
саррь
ь

Вантажники. З/п 5200 грн,
нічний комірник, з/п 6300
грн. Графік роботи: 14/14
днів + проживання + харчування + безкоштовний спецодяг. М.Київ, Борщагівка.
0676593198,0673286897

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

• Котли твердопаливні тривалого
горіння (виробничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні
ємкості. Виробництво, реалізація.
Монтаж опалювальних систем.
0963966482,0957649309
• КУНГи (строительные вагончики)
с автомобилей КамАЗ, ЗИЛ-131,
ГАЗ-66 - 5 штук. (093)0458242.
(050)6146423
• Менеджер по роботі з персоналом.
Робота в центрі міста, г/р з 09.00 до
17.00, з/п від 4000грн. 418189

• На работу  в г.Киев требуются уборщики и уборщицы.
Удобный график работы, спецодежда. Жильем обеспечиваем, оплачиваем проезд до
г.Киева. Зарплата 5000-8000 грн.
0689838536,0992189663.
• Офіційне працевлаштування в
Польщі. Безкоштовно! Легально!
Надійно! м. Львів. вул. Героїв Упа
73. Наш сайт - jdm-ukraine.com/
+380673732926
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Водители кат. "Е"
тся
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067-412-61-36

Тр

Охоронець в магазин, вул.Шевченка, 103. Графік роботи 3/3, зп
висока і своєчасна.  0675084531
• Охоронник, 7000 грн. за місяць.
Вахтовий метод роботи. Проїзд та
проживання за рахунок фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності,
83. 0678457965
• Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман.
Вахта. Житло + форма надається.
Об`єкти в м. Київ. Вчасна виплата
з/п + аванс. Оплата від 350 грн/доба.
0995131422

• Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну фірму.
Вахта, проїзд та проживання за рахунок підприємства
(096)8689080,(098)3155059
• Охоронники чоловіки та жінки,
вахтовий метод роботи, харчування
та проживання і доставка на місце
роботи за рахунок роботодавця.
0952872944;0677869928

Охоронці (чоловіки та жінки) на підприємство ПрАТ
Росава. Вахта в м. Біла Церква. Г/р- 15/15, 30/15. З/п від
6300 грн/місяць. Житло та
спецодяг надаємо. Проїзд
компенсуємо. 0679110959,
0503586564 Володимир Володимирович, 0502396115
Наталья Вікторівна

Робота в м. Житомирі

Потрібні жінки та чоловіки віком 18-55 років
для прибирання в гіпермаркеті.

О
В
О
Н
I
М
Р
ТЕ
5 000

Заробітня плата
грн
Робота в теплому приміщенні
Додаткова інформація за телефонами:

098 713 28 50
050 202 63 08
063 244 78 04

Комплектувальники • Відбірник
ня

лат

8 000

п
тна
обі

Зар

від

грн

і:
м.Києв
в
а
т
о
Роб

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

ЮТСЯ

лоВнА
а
с
а
в СЕпНТРЕ КИЕ

У
ТРЕБ
ВЦ

тки
с
и
ж
сса 37 лет

ма
до
от 18

Возможно без
опыта работы, но с желанием
обучаться. Предоставим бесплатное обучение.
Трудолюбивые, старательные, чистоплотные, вежливые,
клиентоориентированные. Помощь с жильем. Запись на
собеседование до 19.00. Возможно
собеседование в Скайпе или
Вайбере.

5
19–7
–
7
3
2
5
044–
93–6
–
0
4
–4
050
админ Лариса
админ

Лариса
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 21.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №250608 (уцінено лот № 242900);
2. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 21.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №250611 (уцінено лот № 242897);
3. 1/3 ід.ч. двокімнатної квартири, заг. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Р. Люксембург, 19, кв.7. Дата торгів: 21.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №250614 (уцінено лот № 242903);
4. Нежиле приміщення магазину пром. та прод. товарів, заг. пл. 144,60 кв.
м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева, 65. Дата торгів:
21.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №250338;
5. Житлові приміщення ІІ поверху жит. пл. 107.1 кв.м, заг. пл. 145,9 кв. м,
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Червонотравнева, 65. Дата торгів:
21.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №250582;
6. Житл. будинок заг.пл. 83,3 кв.м, та земельна ділянка пл. 0,2500 га, К/Н
1824783700:03:002:0023, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Лисівка, вул. Вінницька, 47. Дата торгів: 26.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №251327 (уцінено лот № 243036);
7. Житловий будинок літ. А, пл. 93.7 кв.м, сарай літ. Б, сарай літ. В, гараж літ.
Г, погріб літ. Пг., вбиральня літ. У, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський
р-н, смт Брусилів, вул. Коростишівська, буд. № 3. Дата торгів: 26.12.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №251388 (уцінено лот № 243520).

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

• П і д п р и є м с т в у  п о т р і б н і :
складальники фоторамок,
складальники меблів з ДСП,
різальники скла, продавціконсультанти. Оф. працевлаштування. З/п від 8000 грн.
0677968054
• Плиточники, облицювальники каменем. Робота в м.Києві.
0963090165,0730465327
• Позика 10-100 тис. грн, 15%річ., до
9років. Л.НБУ249-17.11.11. Заявку
онлайн http://kredit-market.usluga.me,
0636630465,0508841130

Помічник повара в ресторан.
Хороші умови праці, гідна
заробітна плата. Деталі за
0974823119
Прибиральниці(-к) в ресторан. Хороші умови роботи.
0974823119
•П р о д а в ц ы в н о в ы й
продуктовый магазин на ЗАЗе требуются .
0631891223,0952349759.

• Работа в США по контракту: отели, АЗС, строительство, семьи,
супермаркеты, з/п от 50000грн.,
проживание, страховка оплачиваются работодателем, авиа в кредит. ПП Пасифик Юниверсал Груп
Украина,Киев, ул.Константиновская,
24.ЛМСПУ АВ547342 от 21.11.10 04
44254025,0636779150,0954192926

• Работа для мужчин и женщин в Польше. М/Ж и семейные
пары. В возрасте до 55 лет. Работа на колбасном цеху. Работа
в 3 смены. Рабоч. день - 12ч. Питание беспл. (4 раза). Хорошие
условия прожив. ЗП 22000 грн.
Номер лиц. №1200 от 25.07.17г.
0979641197
• Регіон.торговий представник
по засобах захисту рослин. Бажано з агрономічной освітой, авто.
0675101307,www.tdatonagro.prom.ua
• Регіонал. дистриб`ютор франц.
ароматів Fleur parfum. Вигідні умови,
вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів. 0990140026;0989489508

• Резчики(-ци) грибов с опытом
работы. Вахтовый метод.
Предоставляется жилье. Заработная плата от 5000 грн.
0630362702
• Робітники на монолітне будівництво в компанію ПАТ ЗЗБК 
ім. С. Ковальської. Офіційне працевлаштування, соцпакет. Надаємо житло. Тел.: 0442390784,
0503863138

Ь ВО

НІСТ

НАЯВ

ДИ

!

МО
НТУЄ

ГАРА

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

РАБОТА

ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

800 грн в день
Жилье предоставляем.

Наши телефоны:
067 600-01-61, 095 603-01-05, 050 690-97-27

• С/г техніка: косарки, грабарки,
трактори МТЗ, комбайни зернота картоплезбиральні, копачки,
плуги, ін. с/г техніка , доставка.
0966809590,0969302249

• Терміново набираємо прибиральників (чоловіки та жінки)
в торгові центри та супермаркети м.Києва. Графік роботи
за домовленістю. Допомога
з житлом. Оплата проїзду до
Києва. З/та 5000-7000 грн./міс.
0730307424
•Т р а к т о р н ы е п р и ц е п ы
(самосвальные) 2ПТС-4, металлические новые борта 1м 5см, шины,
габариты, повороты. Документы.
(096)0795238.(099)0585081
• Юридическая консультация по
проблемным кредитам! Реальная помощь кредитным должникам! Быстро! Качественно! Недорого! Звоните прямо сейчас!
0679756964,0505344559

1.2. Шукаю

• Менеджери в офіс. З/п від
5000грн. 0674120150

2. Нерухомість
2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири

• Продам 3-х ком.кв., 3/3 этажей,
71,9м/45,9м/8,1м, г.Житомир,
Богунский р-н, ул.Офицерская.
Цена 756 757 грн. 0638123835

2.8. Продам Будинки в передмісті

• Продам 1-но этажный дом,
Житомирская обл., Андрушевский р-н, с.Старая Котельня,
ул.Маяковского. Цена 281 501
грн. 0674173339
• Продам 1-но этажный дом,
Житомирский р-н, с.Садки. Цена
1 216 216 грн. 0986829630
2.16. Здам в оренду

• Здаю подобово 1-кім.кв. Гаряча вода, кабельне ТБ. Р-н автовокзалу. 0977228822,0665711000
• Подобово 2-х кім. кв. VIPкласу, євроремонт, в центрі міста, 250грн/доба. Виписую документи. 0665711000,0977228822

3. Авто
3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам
• Запчастини до міні-тракторів китайського 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

Викуп автомобілів будьяких марок, в будь-якому
стані, після ДТП, не розмитнені, проблемні. Дорого.
0976484669,0635852350
Купим ваш автомобиль на
выгодных для вас условиях, в короткие сроки. Возможна покупка кредитных,
проблемных, после ДТП автомобилей. 0962494994Ярослав
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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
зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко
та дорого. 0677459877,0632439
432,0687905005
3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

Комбайни картоплезбиральні "Анна", прес-підбирачі
різних марок, трактори
Т-25, Т-82, плуги оборотні,
інша с/г техніка, Польща.
097)4742211,(097)4742272.
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор:
ALKA-13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон
(будка КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

• Прес-підбирачі, комбайни зернозбиральні, бурякозбиральні,
картоплезбиральні та ін., можлива доставка, часткове кредитування.(050)9242613; www.
rustexno.com.ua, rustexno@
mail.ru 0505158585, 0679040066
• С/г техніка: косарки, грабарки,
трактори МТЗ, комбайни зернота картоплезбиральні, копачки,
плуги, ін. с/г техніка, доставка.
(096)6809590,(096)9302249.
• Саджалки, сівалки, плуги, грунтофрези, борони, мінітрактори, мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки, траворізки. Доставка по Україні.
(095)0465090,(096)0465090Сайт:ag
rokram.c

• Запчастини до всіх видів м/
автобусів та мінівенів, у наявності та на замовлення (2-7
днів), нові, б/в, гуртом та вроздріб, відправка по Україні, власний великий склад. (097)152133
1,(093)2613742,(097)7266640
3.8. Автозапчастини. Куплю

• Екскаватор-ЗХ-130, Хітачі, в-во
Японія, 2005р., 1рік як в Україні,
привезений з Нідерландів, поміняні масла, фільтра, готовий до
роботи, знаходиться в м.Києві,
відмінний стан. (067)3606595
3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги

Евакуатор по місту Житомиру, області та Україні . До
4-х тон, довжина -5 м. Будь
яка форма завантаження
0731617000,0976646575

4. Будматеріали
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Песок, щебень, отсев, раствор, бетон. Доставка а/м ЗИЛ.
0677905739,447067

• Продам песок, бут, щебень,
отсев, дрова, землю, глину, перегной, подшивка. Доставка
стройматериалов, вывоз мусора. 0938436692,0976949302Сергей
4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

3.7. Автозапчастини. Продам

• Б р и га д а д і в ч ат в и к о н .
малярні роботи різної
склад.,декор.штукатурка,
утепл.буд, короїд, байрамікс.
0633571633,0982599951Зоя.

• Агрозапчастини до зернозбиральних комбайнів, обприскувачів, косарок, прес-підбирачів,
картоплезбиральних комбайнів, картоплесаджалок, копачок, шини, камери. Www.
agrokom.in.ua. (063)9628236,
0676713553,0992012978

Каміни та груби муруємо з
водяним та повітряним опаленням, також ремонтуємо і
переробляємо груби та каміни. Альтернативне і додаткове
джерело тепла до існуючої
газової та електро-парової
системи. 0674597690

• Сіялка СУПН,УПС, Тодак-8, СЗ3,6(5,4). Культив.КРН-5.6. Диск.борона АГ. Оприскув.ОП. Жатка кукур.
КМС-6(8). 0677801439,0990556745
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4.39. Опалювальне обладнання.
Продам
• Котли твердопаливні, піролізні,
шахтні. Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по Україні. Найкраща ціна без посередників. http://
termico.com.ua, (050)3292211,(067)
3292211,(093)3292211

6. Послуги
6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

• Грузоперевозки песок, щебень. Вывоз мусора автомобилями Зил, КамАз. 0969524540
6.13. Ремонт техніки

Ремонт холодильників, заміна комплектуючих, заправка.
Якість, гарантія. Виїзд по області. 0975107907,0932929225
6.17. Послуги. Iншi

• Антени супутникові. Більше
100 каналів. Підключення по
Житомиру та області. Гарантія, обслуговування, прошивка та ремонт. м.Житомир, вул.
Вітрука 17б. СЦ Полісся net.
0963607722,0933129393,449131

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

• Куплю натуральні янтарні
буси від 500 до 1500 грн. за 1
грам, коралові буси. А також
старовинні ікони, картини до
1990 р., книги до 1917 р. Та інші
предмети старовини, для власної колекції. (050)3466068
• Куплю орден "За службу Родине"
ВВ СССР II степени - 20000грн. Другие награды, медали. (095)3961168
• Куплю: військову форму СРСР,
чоботи хромові, бурки, нагороди,
значки, янтар, зуби кашалоту, бівень, сервізи, картини. 0683345254
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

• Купуємо дорого газові колонки,
котли, холодильники, морозильні
камери, (всіх видів), пральні машини, непрацюючі кондиціонери,
радіодеталі. (096)7979775,(094)91
48046,461046
• Повний комплект обладнання мінізаводу для вир-ва шлакоблоку: прес
шлакоблочний, прес полублоків,
трансп.обладнання,т.п. 0675669709
• Поршнева група МД-Кострома,
КМЗ, гільза, поршень, кільця, пальці,
прокладки, вкладиші. Ориг.з/ч КАМАЗ, МТЗ. 0675702202,0507190074

• Скуповуємо автокаталізатори, Львів, оцінюємо швидко і дорого, при опті 5дол./кг.
E-mail: akiper2008@yandex.ru,
www.avtokatalizator.com.ua.
(098)5599922,(067)3230202
• Холодильні пром.камери, овочесховища, двері хол.камер, компресора, конденсатори, повітряохолодж,
інше. 0671002008,lsndnepr.com.ua

8. Різне

8.6. Продукти харчування. Куплю

• Куплю сою, соняшникове насіння, гречку та ін. зернові від
населення. 0679826838
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

Купуємо відходи плівки полієтиленової, пластмаси та
макулатуру. 0505580047,447919
• Купуємо холодильники, пральні машини, плити, телевізори,
компютери, монітори та іншу побутову та компютерну техніку.
Стару або не працюючу. самовивіз. 0634792504,0677035457,449131
8.20. Стіл знахідок. Загубив

8.21. Знайомства. Вiн пише

М. 45 с МЛС познакомится
с Ж желательно с юр. образованием для с\о, контр.
условия, смс. 0663630665
8.23. Інше. Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар"
надійні, сучасні, прості. Сталь-4
мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062
• Куплю від 60т. кукурудзу, пшеницю, соняшн, ячмінь, жито,
рапс, льон, овес, просо, горох,
гірч, кореандр,в т.ч. некондиція.
0503402445

8.24. Інше. Куплю
• Куплю марки, альбомы для марок, а
также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги. 0637610940,0506389475
• Куплю холодильники; морозильники;
газові колонки, котли, плити; пральні машини; телевізори; радянські комп`ютери,
радіодеталі. 461046,0967979775

Втрачено військовий квиток,
серія НК №5687896, виданий на
ім`я Степанчук Віктор Олександрович вважати недійсним
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня
ОВЕН
Ділові зустрічі будуть конструктивними і
багатообіцяючими. Підвищена працездатність дозволить залагодити багато справ.
ТЕЛЕЦЬ
Не «купуйтеся» на
лестощі ні в професійній, ні в особистій сферах.
Зустріч зі старими друзями
відкриє перед вами нові перспективи, але це поки що у
розмовах.
БЛИЗНЮКИ
Ситуація залежатиме від вашої працездатності, рішу чості та
вміння ладнати з колективом.
РАК
Не довіряйте випа д ковим знайомствам і будьте обережні при
спілкуванні з діловими партнерами.

ЛЕВ
Чим оптимістичнішим буде ваш настрій, тем легше досягнете
бажаного. Деякі важливі організаційні питання будуть
вирі ш у ват ис я з певн ими
труднощами.
ДІВА
Досить спокійний
і гармонічний період.
Може відбутися важлива подія, яка полегшить просування у кар’єрі.
ТЕРЕЗИ
Довіряйте власним
відчуттям та інтуїції,
вони швидко допоможуть розібратися в складних ситуаціях.
СКОРПІОН
Якщо зможете взяти ініціативу в свої
руки та керувати ситуацією,
то за ці дні вдасться все, чого
боялися раніше.

СТРІЛЕЦЬ
Ймовірні ускладнення на роботі не
повинні бути приводом для
метушливих пошуків нового
місця, бо це може виявитися
даремною витратою часу.
КОЗЕРІГ
Відпочиньте нарешті від роботи, вона
нікуди від вас не подінеться.
ВОДОЛІЙ
На вас очікує
«сплеск» активності
у сфері професійної
діяльності, навчання і творчості, але будьте пильні.
РИБИ
Цього тижня у вас
два шляхи: або багато
працювати, щоб стати незамінними і вдома, і на роботі,
й у громадському житті, або
не працювати взагалі, щоб вас
не використовували.

Цікаві факти про шлюб
●●Сучасна подружня пара
повноцінно проводить разом
лише декілька хвилин на день.
Це пов’язано зі збільшенням робочого часу, появою дітей, телебачення, інтернету, відволікання
на хобі, зайнятістю домашніми і
сімейними обов’язками.
●●Весілля подружжя молодше 25 років значно підвищує ризик розлучення. Крім того, ризик
вище, коли жінка набагато старша, ніж чоловік (хоча це не дуже
впливовий чинник).
● ● На італійському весіллі
розбиття скла або дзеркала –
це звичайна подія. Вважається,
що кількість шматочків скла
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середа
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буде дорівнювати к і лькос т і
щасливих років, які проживе
пара разом.
●●Рівень освіти людей впливає на вік, в якому вони вступають у шлюб. У державах з більш
високою кількістю дорослих
людей, які мають вищу освітою,
пари одружуються пізніше. Протилежна тенденція спостерігається в країнах з низьким рівнем
освіченості населення.
●●Ймовірність того, що перший шлюб закінчиться розлученням протягом перших 5
років, становить 20%. При співжитті цей показник досягає 50%.
●●У порівнянні з самотніми,
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2
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одружені люди в середньому накопичують у чотири рази більше
коштів і активів. Ті, хто розлучився, мають цінного майна на
77% менше, ніж одинаки.
●●Перша письмова згадка
про одностатеві шлюби бере
початок із Стародавнього Риму.
Поки християнство формувалося
як офіційна релігія, дані церемонії відбувалися без особливих
дискусій.
●●Слова складають лише 7%
нашого спілкування з будь-ким,
у тому числі між подружжям.
Тон голосу становить 38%, а мова
тіла відповідає за решту (55%)
взаємин у подружній парі.
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від партнерів

читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

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

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

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

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

740

тиск, мм

+ 2°
+ 7°
737

тиск, мм

+ 1°
+ 8°
740

тиск, мм

- 1°
+ 1°
745

тиск, мм

0°
+ 3°
741

тиск, мм

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
29 листопада 2017 р.
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- 1°
+ 1°
736

тиск, мм

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

вівторок
Піца
«Челентано»

- 1°
+ 3°

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

- 2°
+ 1°
740

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

тиск, мм
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

Коко

Хто в домі тато 2

Джиперс Кріперс 3

Ліга справедливості

У роду мексиканського хлопчини Мігеля
завжди була незрозуміла заборона на музику.
Але для хлопчика не існує життя без мелодій,
він хоче стати таким же відомим артистом, як
його кумир Ернесто де ла Круз. Відчайдушно
намагаючись довести, що він може стати музикантом, у день Свята мертвих, коли всі померлі приходять у наш світ, Мігель опиняється
в неймовірному, яскравому і дуже красивому
місці. Це Місто Мертвих – тут ніколи не було
живої людини. Там Мігель зустрічає чудового
фокусника Гектора, який стає провідником
хлопчика в новому світі.

Дасті – крутий батько прекрасних діточок, який тільки недавно повернувся в
сім'ю після декількох років гулянь. Весь
цей час як своїх їх виховував Бред – вітчим, який готовий заради них на все.
Після війни за те, хто залишиться з дітьми,
чоловіки зрозуміли, що можна жити і в
мирі. І так було до того часу, поки не наблизилося Різдво – свято, яке прийнято
відзначати в колі всієї родини. Батьки
Дасті і Бреда, такі ж протилежності, як і
їхні сини, приїдуть, щоб побачити онуків та
повчити своїх вже дорослих хлопців.

Тріш Дженнер з жахом згадує недавні події
із загиблим братом Деррі у старій церкві.
Зараз вона виховує свого сина-тінейджера,
якого звуть також Деррі. Жінка розуміє, що те,
що трапилося з ним, колись може трапитися
і з сином. Тріш часто бачить один і той же
кошмар, що не віщує нічого доброго. Вона
шукає Джона Таггарта разом з його сином,
адже вони можуть допомогти покінчити із цим
жахом. У той же час сержант Девід Туббс зараз як ніколи близький до того, щоб знищити
мерзенного Кріперса. Він збирає цілий загін,
щоб вивчити секрети цього темного монстра.

Після битви Бетмена і Супермена останній не вижив. Він пожертвував собою, щоб
врятувати людство від страшної загрози. Але
чи надовго? Брюс Вейн об’єднується зі своїм
новим союзником Діаною Прінс, щоб боротися з
новим, ще більш могутнім ворогом Дарксайдом
– правителем планети Апоколіпс. Бетмен і ЧудоЖінка розуміють, що їм потрібна ціла команда
супергероїв, щоб побороти такого ворога. Вони
знаходять унікальних і сильних людей: Аквамена, Флеша, Кіборга. Разом ці супергерої мають
суттєві шанси проти Дарксайда. Для цього їм
треба тільки дійсно стати командою.

Жанр: мультфільм, сімейний

Жанр: комедія

Жанр: трилер, жахи

Жанр: бойовик, фантастика

nenazerka.com.ua
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

«Муха-цокотуха»
2 грудня
Початок о 12.00

У редакцію газети «20 хвилин»

ту
запрошуємо на робо
ЖУРНАЛІСТА

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.

уйте(067)

н
Телефо

510-50-75

«Смішні гроші»
7 грудня
Початок о 19.00

«Пригоди Каштанчика»
3 грудня
Початок об 12.00 та 14.00

