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по 5 гривень, однак квитки до
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ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи

000 грн
9500 грн
19500 грн
39500 грн

Другі коригуючі або сонцезахисні окуляри в чеку за півціни*.
*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.12.2017 р.

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

www.fielmann.ua

Напій
Кока-Кола 1,5 л

вул. П. Болбочана, 58

13 10

Шпроти в олії, ж/б № 2,
160 г, ТМ «Аквамир»

16 00

Батончик «Снікерс», 50 г

8 05

Orbit «Солодка м’ята»,
14 г

7 10

Солодка хатинка
249 г, Рошен

36 20
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У Житомирі
Житомир отримав
відбувся військовий більше 4 млн грн
бал учасників АТО державної субвенції

Військовослужбовці, волонтери, журналісти та небайдужі
житомиряни долучилися до Першого військового балу
учасників АТО.

Відбувся захід 3 грудня, в
25-му гарнізонному будинку
офіцерів.
Організаторами балу стали ГО «Атошник» та волонтер
Юлія Толмачова. Відкривали
урочистий захід його ініціатори — Юлія Толмачова та
Віктор Камлук.
«Під час балу відбувається
благодійний аукціон, кошти
від якого будуть спрямовані на
придбання автомобіля швидкої
допомоги для бійців першого
батальйону 30 окремої механізованої бригади», – зазначав Віктор
Камлук, голова ГО «Атошник».
Лотами на аукціоні були
військові предмети з зони АТО,
дитячі роботи, картини, пода-

рункові сертифікати стартова
ціна яких була від 100 грн до
8000 грн.
Під керівництвом професійних хореографів 8 пар впродовж
трьох тижнів вивчали вальс,
аби продемонструвати його на
паркеті будинку офіцерів. Для
багатьох бійців цей бал ще й
став нагодою перевірити себе
на міцність.
«Ту т с ьогод н і танцюют ь
хлопці, у яких є проблеми. Хтось
без ноги, хтось без руки, у когось
зі здоров’ям проблеми. Але найголовніше, що сьогодні будуть
руйнуватися стереотипи, що на
цьому життя не закінчується,
що з цим можна жити класно,
достойно, що все буде добре», —
розповів демобілізований боєць
30 бригади Олександр Швецов,
який в зоні АТО втратив ногу.
Своїми враження поділилася
вдова Героя України Тараса Сенюка— Ольга. «Найскладніше
було ступити на паркет, зробити перший крок. Це був такий
виклик самій собі, самовдосконалення. І я думаю, що задача
виконана», — сказала жінка.

Алла Гетьман

Житомирський
міськвиконком розподілив державну субвенцію.
У четвер, 30 листопада, на
черговому засіданні виконавчого комітету міськради було розподілено державну субвенцію у
сумі 4 202 756 гривень 64 копійок.
Спрямували кошти на погашення
заборгованості по ЖЕКах: бюджету Богунського району – 2 130 817
гривень 53 копійки; бюджету Корольовського району – 2 071 939
гривень 11 копійок.
За словами в.о. директора департаменту бюджету та фінансів
міської ради Діни Прохорчук,

це «живі кошти», тому можуть
бути направлені як на оплату
боргів, так і на зарплатню. «Кошти грошові, тому можуть бути
спрямовані ЖЕКами на оплату

тієї заборгованості, яку вони
вважають за необхідне, в тому
числі: і на заробітну плату, і на
інші видатки», – зазначила Діна
Прохорчук.

У Житомирі
на час новорічних
свят відкриють
безкоштовну ковзанку
Алла Гетьман

Міську ковзанку
розміром 597 кв. м
встановлять у центрі Житомира – на
перехреcті вулиць
Михайлівської та Лятошинського.
Ідея стосовно облаштування
ковзанки належить міському голові, адже це покращує дозвілля як житомирян, так і гостей
міста. Про це у коментарі журналістам «20 хвилин» розповів
головний архітектор Житомира
Юрій Безбородов.
«Обов’язково буде прокат ковзанів, ціна на них буде не більшою,
ніж на інших ковзанках міста. Працюватиме екран, буде музичний
супровід, мікрофон тощо. Управління культури організує урочисте
відкриття ковзанки за участі ко-

лективів міста з фігурного катання.
Також буде локація, де стоїть
фонтан, він буде законсервований і
закритий щитами, а поверх нього
буде невеликий постамент, на якому ми влаштуємо вертеп. Можна
буде підійти сфотографуватися,
таким чином ми уникаємо пошкодення фонтану. Ще буде зона
комфорту, можна буде підійти попити кави, чаю, там повинні бути
випромінювачі уфо, щоб містяни
могли зігрітися. Поряд з ковзанкою встановлять дві лавочки підприємці власним коштом. Ще у
нас буде озеленення. «Зеленбуд»
встановлює ялинки по вулиці,
буде підсвітка ліхтарями та оздоблення гірляндами. З боку площі
Корольова коштом спонсорів будуть встановлені льодові скульптури», – розповів Юрій Безбородов.
Як зауважив головний архітектор, минулого року був прикрий випадок, коли льодові фігури пошкодили.
«Сподіватимемось, що громадяни будуть свідомі і не псуватимуть те, що для них роблять.
Також скульптури і все, що буде

встановлено на Михайлівській,
охоронятиме спеціальна невідомча охорона. Втім містянам теж
потрібно за цим пильнувати,
якщо бачать людей напідпитку
або інше, які здійснюють намагання вандалізму, то потрібно
цьому запобігти, зокрема викликати поліцю», – наголосив Юрій
Безбородов.
Також Юрій Безбородов запевнив, що будь-які застереження, що
ковзанка пошкодить плитку на
Михайлівській, є марними.
«Ковзанка влаштовується таким чином, що там буде піщана
подушка, в яку будуть вмонтовані трубопроводи з охолоджуючою рідиною, яка буде циркулювати під повехнею ковзанки,
так ми закриваємо плитку. Також ми контролюватимемо стан
плитки до монтажу і після, за
це відповідатиме фізична особапідприємець, що займатиметься
установкою ковзанки», – зазначив головний архітектор.
Відкрити ковзанку планують
у День Святого Миколая 19 грудня о 16:00.
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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»

Чому потрібно
брати квиток
Вартість проїзду в житомирських
маршрутках знову становить 5 грн,
але основна особливість – це наявність валідаторів у водіїв.
Хоча в перші дні не усі маршрутні
таксі мали валідатори, і не завжди
там, де вони були, водії могли видати квиток.
Наявність валідаторів не впливає
на якість перевезення, але це можливість контролювати та оцінити
реальний пасажиропотік, та, відповідно, прорахувати економічну
вартість тарифу.
Наявність валідаторів виправдає
себе лише тоді, коли усі пасажири
почнуть брати квиток. Лише через
100 % облік пасажирів можливо навести лад у громадському транспорті. Якщо пасажири не будуть брати
квитки, валідатори лише «прикрашатимуть» інтер’єр маршрутки.
Типова ситуація, коли люди заходять до маршрутки, дають 5 грн
і йдуть, не беручи квиток. Водій, до
речі, не поспішає сам давати квиток,
бо він, як і власник маршруту, не
зацікавлений показувати реальну
кількість пасажирів. Коли я прошу
у водія видати квиток, це викликає
дивні погляди водія та пасажирів.
Якщо отримуєте квиток о 21:00 з
номером 38 – це значить, що за
день офіційно та за звітністю водій
провіз 38 пасажирів.
Якщо житомиряни не будуть
брати квитки по 5 грн, вартість
проїзду буде 6 грн. Якщо не братимуть по 6 грн, проїзд зроблять
по 7 грн і так далі.
Перевізник буде показувати,
що за цілий день він перевіз 3040 пасажирів, і він працює собі у
збиток, тому вартість проїзду потрібно збільшувати.
Житомиряни, Ви самі добровільно даєте себе обманювати! Квиток –
це не якась формальність! Технічний
стан та безпека в житомирських
маршрутках «бажає кращого». І у
випадку, якщо пасажир під час поїздки отримає травму, лише за наявності квитка він може розраховувати
на компенсацію завданої шкоди.
Можливо, у пересічного середньостатистичного житомирянина
немає часу відстоювати свої права
або інших житомирян у владних кабінетах та судових залах, але взяти
квиток у водія не вимагає від вас
надзвичайних зусиль та здібностей.
Якщо ви почнете вимагати у водіїв
маршрутки видавати вам квитки та
поясните своїм знайомим, чому це
потрібно робити, ви виконаєте свій
громадянський обов’язок.

Транспорт
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Валідатори встановлені,
проїзд по 5 гривень,
однак квитки до пасажирів
«не доходять»
Алла Гетьман

З 1 грудня вартість
проїзду у маршрутних таксі зросла на
1 грн. Перевізники
виконали умови
влади та встановили
валідатори.
Вже з самого ранку 1 грудня
до редакції «20 хвилин» звернулась читачка і повідомила, що
вранці у маршрутці спостерігала
таку ситуацію. «Близько 8.30 ранку я їхала на роботу у маршрутному таксі №1, сиділа неподалік
водія і спостерігала, як працює
нова система (валідатори). І що
я побачила?! Водій видає квитки
пасажирам так, як йому заманеться: комусь дав, іншому – ні.
Цікаво, як же тоді будуть наші
чиновники вести облік пасажиропотоку? І навіщо тоді ця новація
взагалі, за що підняли вартість
проїзду?», – обурилася Олена.
Вислухавши дівчину, журналісти «20 хвилин» зателефонували до заступника міського
голови Дмитра Ткачука та запитали, як вони будуть вирішувати
це питання.
«Дійсно, наразі контролю за
цим немає, але зараз ми працюємо над цим питанням і вже наступного року плануємо створи-

ти єдину службу контролю, яка
працюватиме і в тролейбусах, і
в маршрутках. Тоді це вже буде
фіксуватися, поки що ми тільки
запускаємо систему», – пояснив
Дмитро Ткачук.
Також заступник міського голови звернув увагу на те, що люди
повинні самі брати квиток. Адже
це, насамперед, в їхніх інтересах.
«Те, що не всім дають квитки,
то тут є ще і зворотня сторона
медалі.Мабуть не тільки я, а й
багато хто був свідком, коли люди
самі не беруть квиток. У даній ситуації мотивація водія зрозуміла,
а от пасажира? Адже наявність
квитка є єдиним підтвердженням
того, що він є пасажиром. Не дай,
Боже, ДТП чи щось інше, а це –
єдине підтвердження страховки.
Насправді, те що люди не беруть
квиток – то це велике питання.
Потім усі скаржимося, що тариф
обгрунтований чи необгрунтований, але коли є засіб обліку і
люди не беруть квитки, ну то ми
самі виходить винні, що маємо
таку проблему», – зауважив заступник міського голови.
Такий коментар з боку заступника міського голови Дмитра Ткачука обурив житомирян.
«То навіщо взагалі було так
швидко впроваджувати валідатори в маршрутних таксі і при
цьому підвищувати ціну, якщо
немає системи контролю? На
мою думку, якщо немає контролю і він буде тільки з наступного року, то й валідатори тоді ж

Житомиряни через мобільний
додаток можуть слідкувати
за рухом електротранспорту
У Житомирі розклад руху міського
електротранспорту перенесено у
електронну площину – розроблено
Android-додаток
rozklad.in.ua
Ця програма має простий
для користуувачів смартфонів
інтерфейс. Після встановлення програми слід обрати місто
Житомир і здійснювати пошук

бажаної зупинки трамваю чи
тролейбусу за назвою маршруту, у будні чи вихідні дні. Після
вибору зупинки з’явиться похвилинний графік обранного
транспорту. Розклади руху на
зупинках електротранспорту
встановлені в рамках реалізації
проекту бюджету участі «Встановлення на зупинках карт-схем
із графіком руху громадського
транспорту».
Зазначимо, що графіки руху
водії електротранспорту мали
і раніше. Тепер же вони будуть
доступні для всіх пасажирів
завдяки смартфону.

потрібно було встановити, щоб
все працювало комплексно. А
звинувачувати пасажирів, що
не беруть квиток, це – абсурдно,
водій повинен провалідувати
квиток обов’язково, а забрав його
пасажир його чи ні – це вже інше
питання», – написав у соцмережі
Фейсбук Олександр Корпан.
«Тільки що вжe прочитала,
роблять “цирк”, в 58 маршрутці
мамі сьогодні сказали валідатор
є, паперу нeмає, то ж 5 грн. Валідатор жe є, цe ж нe значить, що
має бути й папір, “пісець” який,
бо інших слів нe має», – написала
містянка Катерина.
«Не розумію, як валідатор
покращує умови мого проїзду у
брудних переповнених іржавих
маршрутках? От не розумію. За
що платити більше?», – обурюється Татьяна Андрієнко.
І таких коментарів десятки,
люди не задоволені такими змі-

нами, адже проїзд підняли, однак
перевізники вимог не виконують:
білети не видають, маршрутки
брудні, в аварійному стані. Люди
не розуміють за що мають платити, чому влада замість того,
щоб вплинути на перевізників
задля покращення умов в громадському транспорті, навпаки,
виправдовує їх?
Висновок можна зробити
один – питання транспорту ще
довго у Житомирі буде «на слуху», тож що буде далі – покаже
лише час.
Нагадаємо, 24 листопада члени виконавчого комітету міськради прийняли нове рішення про
встановлення вартості проїзду в
міському пасажиротранспорті
загального користування. Згідно
з яким вартість проїзду у маршрутках з 1 грудня має становити
5 грн, за умови обладнання їх
валідаторами.
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Культура

Найпрестижніший
конкурс нашого міста «Міні
Міс Житомир 2017» пройшов
на найвищому рівні!
Аліна Бойко

Повна сцена подарунків, безліч
стрічок, посмішок
та позитивних емоцій і, звичайно, нові
володарки титулів
Міні Міс Житомир
та Міні Топ-Модель
Житомира
Серед 20-ти учасників обрали переможців у своїх вікових
групах, а решта маденьких моделей отримали заохочувальні
подарунки. Як розповіла регіональний директор конкурсу Ілона Колодій, жодна з учасниць не
залишилась без уваги.
«Кожна учасниця отримала подарунки – дорогі фірмові
корони, які були замовлені спеціально для маленьких моделей. Особисто від модельного
агенства "Gloria Model Style" ми
подарували окремо подарунки — учасниці отримали великі
холсти зі своїми портретами», —
розповідала президент модельного агенства"Gloria Model Style"
Ілона Колодій.
У рамках конкурсної програми вперше в Житомирі співав переможець проекту «Голос
Діти» Роман Сасанчин, та «на
десерт» присутнім організатори
свята подарували феєричне шоу
фокусників.
«Через два місяці модельній агенції "Gloria Model Style"
виповниться 10 років, через це
конкурс відбувся з таким роз-

махом», — додала Ілона Колодій.
Отож, титули розподілились
наступним чином:
1-ша вікова категорія: Супер
Гран-Прі Житомир 2017 — Єфімова Домініка , Гаврилюк Софія,
Дем'янюк Софія, Терещенко Софія — Міні Міс Житомир 2017.
2-га вікова категорія: Гарбузова Марія — Супер Гран-Прі
Житомир 2017, Калминіна Валерія — Гран-Прі Житомир 2017,
Дев'ятисильна Анна — Міні
Міс Житомир 2017.
3-тя вікова категорія: Безверха Олександра — Супер ГранПрі Житомир 2017, Волотовська
Ангеліна — Гран-Прі Житомир
2017, Зінчук Божена —Міні
Міс Житомир 2017.
4-та вікова категорія: Корчевська Анастасія — Супер ГранПрі Житомир 2017, Ліпінська
Яна — Міні Міс Житомир
2017, Ковальчук Софія — ГранПрі Житомир 2017.
5-та вікова категорія: Яковчук Валерія — Гран-Прі Житомир 2017, Артьомова Ірина —
Супер Гран-Прі Житомир 2017,
Васіна Каріна — Міні Міс
Житомир 2017.
6-та вікова категорія: Кондратьєва Олександра — Гран-Прі
Житомир 201, Пономаренко Вікторія — Супер Гран-Прі Житомир 2017, Антонюк Євангеліна — Міні Міс Житомир 2017.
Півовар Кароліна — Міні
Топ-Модель Житомира 2017.
Резюмуючи, можна сміливо
сказати, що дитячий конкурс дав
кожній учасниці унікальний досвід і впевненість у своїх силах.
Що не менш важливо, маленькі
красуні зможуть представити
Житомир на Всеукраїнському
конкурсі «Міні Міс України».

КОЛОНКА

Кто бы и что не говорил мне, а встречают по одежде. Чаще всего красивых
женщин любят, прощают, они всегда
более успешны в карьере и жизни.
Таких женщин предпочитают мужчины.
Элегантные, подтянутые, пахнущие духами, аккуратные и стильные – они точно
не позволяют себе носить застиранные
футболки или зашитые колготки. Как им
удается выглядеть на все 100%?
Ответ прост! Да, у них есть привычки, которые изо дня в день помогают им
иметь идеальный внешний вид. И дело
не в деньгах и не большом количестве
одежды. Истинный стиль начинается
дома, когда вы встаете с постели…
Совет №1
Планируйте с вечера, что собираетесь
надеть завтра. Видите, это не волшебство,
чистая математика. Стильные женщины,
которых вы видите, действительно стараются так выглядеть. И это начинается
с подбора правильного наряда не за 10
минут до выхода, когда вы бегаете в панике по дому, а заблаговременно.
Совет №2
Давайте себе достаточно времени подготовиться. Это значит, не переставить
пять раз будильник и еще поваляться...
минут, а потом собираться, как попало.
Это означает: проснуться вовремя, чтобы
подготовить одежду к презентабельному
виду, сделать прическу, нанести качественный макияж, а лучше успеть сходить
на 27 минутный профессиональный экспресс-макияж (теперь это доступно и в
Житомире, всего за 120 грн.), не забыть
добавить к образу стильный аксессуар, о
которых мы часто забываем, но который
и завершает образ.
Совет №3
Выберите правильное нижнее белье.
Во-первых, именно это – основа вашей
уверенности в себе. Во-вторых, белье
должно соответствовать вашему наряду,
например, чтобы кружева не проглядывали через обтягивающую трикотажную
одежду. Или если задача немного показать белье, то оно должно быть соответствующе подобрано, а главное – оно
должно быть чистым и свежим.
Продолжение читайте в следующем
номере.
Эгоистина – истина в тебе!
Илона Колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva
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куточок

ВОДІЯ
Леонід
Громік,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Збираючись
в дорогу
Одна справа вирішувати питання,
роз’їжджаючи містом, і зовсім інша –
вирушати в дорогу у зимовий час.
Важко передбачити усі ситуації, які
можуть виникнути, але завчасно підготуватись до них можливо.
Минули часи, коли на гуму легкового автомобіля одягали ланцюги, але
основні рекомендації діють і в наш час.
З власного досвіду знаю, що хоча
лопата у деяких безпечних водіїв викликає іронію і сміх, але в зимовий
період вона – головна деталь у автомобілі (хоча й інші не зайві). Цікаво
подивитись, як з - під машини в кучугурі
снігу без лопати дістати запасне колесо,
коли воно знаходиться під багажником
автомобіля, а таких моделей багато. До
речі, і влітку ця процедура не з приємних. Інша справа – лопата, яка повинна
складатись і не створювати проблем з
об’ємом багажника. Не зайвим буде
і порошковий вогнегасник і, хоча він
менш ефективний, ніж вуглекислотний,
але безпечніший в експлуатації.
Буксирувальний трос, згідно з правилами дорожнього руху, повинен
бути 4-6 метрів завдовжки. Хоча на
ринку з ними проблем немає, а ось з
якістю – навпаки. Він повинен витримувати навантаження 2,5-3,5т, а риночні
(дешеві) витримують навантаження
усього 200-300 кг. Тим, кому доводиться їздити бездоріжжям, варто придбати
динамічний трос довжиною 8-9 м.Він
працює як пружина і «ривком» висмикує застрягле авто. Про АКБ (акумуляторна батарея)і її підготовку до зими
сказано багато, але коли автомобіль
десятки разів пробує вилізти з «пастки»,
в якій опинивсь, то навіть новий АКБ не
витримає такого режиму роботи. І тут
знадобляться пускові дроти. Надійні і
безпечні, вони повинні бути мідними,
а не алюмінієвими з покриттям міді, й
мати довжину 2-4 метри з площиною
перерізу не менш 6 кв, доброю ізоляцією і затискачами (крокодили).
Покладіть до багажника засіб для
миття вікон, бажано не розбавлений.
Він знадобиться, щоб почистити поверхню вікна під склоочисниками, а
можливо, і допоможе «відірвати» їх
від скла, якщо забули їх підняти на ніч.
Слідкуйте за рівнем палива: бак повинен, якщо є змога, завжди бути повним під «зав’язку». Рукавички, сірники, сухий спирт, ліхтарик, пляшка питної
води, не кажучи про завчасно перевірений стан запасного колеса – і тоді усі
негаразди, які можуть виникнути на
риболовлі чи полюванні, прогулянці чи
роботі, стануть маленькими неприємностями, а не великими проблемами.

Резонанс
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Песочная Стрижевская
мафия. Прокурор побывал
у солдата в больнице
Александр Коцюбко

Борьба с
«ветряными мельницами» продолжается. Но враг не
вымышленный. Он
настоящий, матерый,
закалённый,
наученный номенклатурой старой коммунистическо-региональной власти.
Вы помните, что люди хотели закрыть Стрижевский
карьер, основанный Пухтаевичем и командой ещё в бытность
Рыжука. За это людям побили
машины, бандиты избили инвалида 2-й группы Вооруженных
сил Украины. Потерпевший послал Министру внутренних дел
Авакову А.Б. заявление с просьбой прислать следственную
группу, потому что местные
не справляются с расследованием кражи песка и попытки
убийства человека.
И вот 30 ноября 2017 года
в больницу к потерпевшему
Пилипчуку прибыл прокурор
Коростышевской прокуратуры
и пригласил израненного человека в областную прокуратуру на
перекрёстный допрос с Ренатом
Файзуллиным. Очень просил,
чтобы больной встал и пошёл
в областную прокуратуру. Просили все – и адвокаты Файзуллина, в количестве трёх человек,
и прокурор. Все ждали, и даже
судья у себя в кабинете. Только
вот беда: человек не может ходить, кровит у него всё, и уши,
и нос. Выяснилось, что следователь Коростышевской районной
полиции Александр Петрович
Нестерчук забыл вписать в показания Пилипчука, что бандитов
на машине привозил лично Пухтаевич. Поэтому Пухтаевич в деле
не фигурирует. Несмотря на своё
тяжелое состояние, солдат написал повторное заявление в прокуратуру, собственноручно вручил
его прокурору и сфотографировал, и своё заявление, и факт его
вручения прокурору с указаним
даты вручения. Пистолетов (а это
были боевые пистолеты Макарова), с помощью которых убивали солдата, не нашли. А искали
ли? И у кого искали? Все четыре

фигуранта, которые избивали
Пилипчука с применением огнестрельного оружия, на свободе.
На вопрос солдата к прокурору:
«Мне сказали, Пухтаевич опять
песок возит. Это правда?» прокурор ответил: «Возит. Но заявлений ко мне не поступало на
предмет кражи песка». Техника, изъятие которой имитировали чиновники прокуратуры
и правохранительных органов,
дальше продолжает работать на
благо воров и коррупционеров,
которые их прикрывают. Лицензий и разрешений на добычу песка Пухтаевичу так никто и не дал.
А зачем? С 2011 года у государства
было украдено песка на сумму
более 1 миллиарда 286 миллионов гривен. И Маркшейдер тут
ни при чём.
Для чего была нужна сегодняшняя спешка? Зачем нужно
так срочно привести израненного солдата в областную прокуратуру? А лишь затем, чтобы
на камеру Ренат Файзуллин должен был сказать что его там, на
месте преступления, не было.
Соответственно, Пилипчук
сказал бы, что тот там был. И
без доказательной базы завести
в суд, который его с миром и
отпустит. Идите дальше красть
песок, убивать людей.
Не изъяты пистолеты Макарова. А как их можно изъять,
ес ли не было обысков? Не
изъята одежда в крови солдата.
Это означает, что следственные
действия вообще не проводились, вещдоков нету. Но есть
свидетели, когда Пухтаевич
предлагал солдату деньги и
в Коростышевской районной
больнице, и в областной Житомирской. Как слушать бизнес,
прослушивать активистов – для
этого специальной техники достаточно. А как сделать прокурорский запрос в «КиевСтар»,
какие номера находились на
месте преступления во время
совершения этого преступления, то у прокурора времени
нет. А ведь ответ на этот запрос
будет готов уже через 20 минут –
кто звонил и куда, сколько было
телефонов. Все телефонные номера бандитов, которые убивали солдата, уже известны. И есть
ещё одна любопытная вещь –
когда бандиты узнали, что содат
жив, куда они звонили, какому
прокурорчику, какому следователю. И как Александр Петрович Нестерчук забыл вписать
имя главного организатора и
заказчика этого преступления,

который привозил бандитов на
машине. Этого организатора
незаконной добычи песка на
Стрижевском карьере.
Следователь, воспользовался
тем, что солдат был не в состоянии прочитать, так как у него
переломан нос, кровь хлещет из
глаз и из ушей, из носа, только
расписался под фразой «с моих
слов записано верно». Вот потому сегодня, 30 ноября 2017
года, Пилипчук в больнице был
ошарашен тем, что прокурор
сказал ему: «А Вы не указывали
на Пухтаевича?» Мгновенно солдат написал заявление на имя
прокурора и вручил ему уже с
указанным именем Пухтаевича.
В письмен ной форме
сол д ат П и лип ч у к прос и л
правоохранительные органы
выделить ему охрану в больнице. Не организовали. Но солдата
не добили. А почему? А потому,
что «забыли» вписать имя Пухтаевича. И добивать никого не надо.
Всё уже сделано. Все «святые».
А солдат, мало того, что инвалид 2-й группы Вооруженных
сил Украины, так ещё ему
повыбивали зубы, сломали нос,
позвоночник у основания чере-

па, отбили почки – изуродовали человека окончательно. Нас
заставляют думать, что у нас в
Украине нет Власти, нет Государства, нет Права и нет Закона. Но
министр – это власть, прокурор –
это власть, следователь – это
власть. А вот чиновник Иванов,
прокурор Петров, следователь
Нестерчук – это люди, исполняющие определённые функции.
И от того, как они это делают,
зависит функционирование
интститута Государства Украина. Нужно привлечь к ответственности недобросовестных
чиновников у власти, которые
фактичестки совершают преступление против Украины как
Государства. И этим должна заниматься СБУ, это прямая обязанность этой службы. Вот эти
все морально разложившиеся
судьи, полицейские, их «крыша»
придумали дробление Украины
на мелкие части для того, чтобы
покрыть свои огромные преступления. Это они хотят разорвать
Страну на части. Это их солдаты
называют сепаратистами. А два
«засветившихся» пистолета Макарова остались на руках и несут
угрозу для общества.
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Тема номера

Як Сухомлин
потрапив до ТОП-5
мерів-інноваторів України?
Микола Корзун

Наприкінці листопада 2017-го року,
впродовж цілого тижня в Україні помітною
стала тема навколо організації та проведення міжнародного саміту мерів. У Житомирі
ця подія сприймалася
більш жваво, оскільки
міський голова Сергій
Сухомлин потрапив
спочатку до 20-ки, а
потім і до 5-ки кращих
мерів-інноваторів.
Для більшості громадян України (так само, як для більшості
житомирян), слово «інновації»
поки що маловідоме. Проте усім
було зрозуміло, що до рейтингу
мерів-інноваторів його організатори намагалися залучити найкращих міських голів України. У
Житомирі з цього приводу виникло багато запитань, адже жодна
із партій, громадських організацій
чи об’єднань громадян публічно
не висловлювали своєї підтримки,
чи хоча б ініціативи щодо відзначення мера Житомира як керманича-інноватора. У всякому разі,
про такі ініціативи ніхто не чув,
а тому поява Сергія Сухомлина
у списку «п’ятірки» найкращих
мерів України виглядала несподіванкою, або ж навіть – сюрпризом.

Що ж то за
«рейтинг інновацій»?
Насправді рейтинг мерів-інноваторів і міжнародний саміт мерів
стали заходами, що проводилися
із метою продемонструвати кращі інноваційні практики у житті
малих та середніх міст України.
Тобто, до числа найкращих мерів України мали потрапити ті
керівники, які ініціювали у своїх
містах найбільше прогресивних
перетворень. І ці перетворення
мали б відчути громади тих міст,
де такі інновації втілені у життя
і призвели до очевидних покращень у житті городян. За словами
Ірини Озимок, яка була серед організаторів проведення рейтингу

мерів-інноваторів та Міжнародного саміту мерів (саміт проходив
28-29 листопада 2017 року у київському готелі «Хілтон»), Житомир потрапив до списку міст, де
впроваджується одразу кілька інноваційних проектів з покращення
муніципальної інфраструктури.
Сам Сергій Сухомлин, відповідаючи на запитання про найвдаліші
інновації у Житомирі за часів свого
керівництва, вказав на оснащення
сучасних економічних світильників для нічного освітлення вулиць
Житомира. До переваг Житомира
як міста запроваджених інновацій дехто із організаторів саміту
мерів відносить й впровадження
електронного квитка у громадському транспорті. Валідатор у вагоні
тролейбуса чи трамваю виявився
ледь не вирішальним фактором
«прогресивності» сучасного Житомира. До цього додалися такі
ознаки як можливість ініціювання
громадських петицій через сайт
Житомирської міської ради, запровадження бюджету участі, впроваджені заходи із енергозбереження
у приміщеннях комунальних закладів і установ міста Житомира.
Все це у Житомирі розпочато і все
це мало б засвідчити про запровадження у місті інновацій, які,
своєю чергою, мали б вплинути
на покращення життя чималої
частини житомирян. Окрім того,
важливим фактором, який впливав на рейтинг мера-інноватора, є
його доброчесність та бездоганна
репутація серед мешканців міста.

Інновації у Житомирі:
яка від них користь?
Ось тут і настав час для того,
щоб уважніше і конкретніше розглянути інноваційність діяльності
Житомирського міського голови
Сергія Сухомлина. Навесні 2017-го
року про Сергія Сухомлина в Україні знали більше як про керівника
міста, де вкрай невдало втілювався
проект із модернізації тротуарів
центральної частини міста. Адже
свідками історії із вкладання плитки у центральних кварталах Житомира стали не лише його мешканці, але й тисячі гостей нашого
міста, які приїздили сюди в гості
чи пересувалися транзитом. Навіть
сьогодні скандальний шлейф від
тривалої «плиткової модернізації»
не розвіявся, а нагадує про себе поганою якістю відремонтованих хідників. Однак, якщо у 2016-му році
увага житомирян була прикута до
скандалів навколо плитки, то 2017-

й рік у Житомирі можна вважати
найбільш скандальним через хаотичну зміну тарифів за проїзд у
міському транспорті. Починаючи
із травня й до листопаду 2017-го,
житомиряни ледь не щомісяця
опинялися перед «інноваціями»,
які народжувалися під час засідань
міськвиконкому (і які найчастіше
призводили до чергового підвищення тарифів на проїзд). Стосовно
валідаторів, якими ще на початку
2017-го року були оснащені кондуктори Житомирського ТТУ, то подібна «інновація» у Житомирі досі є
незрозумілою для багатьох містян.
Тим паче, що робота, наприклад,
житомирського електротранспорту
упродовж 2017 року ніскілечки не
покращилась, якщо не навпаки –
лише погіршилась. Щодо інших
«інновацій», таких як електронні
петиції чи запровадження бюджету участі, то помітного позитивного
ефекту у житті житомирян вони
не мали через цілу низку причин.
Наприклад, об’єкти так званого
«бюджету участі» досі дуже кволо
та повільно втілюються в життя. Як
інновацію можна розглядати комплекс заходів із енергозбереження
та енергоефективності кількох
дошкільних закладів і шкіл міста
Житомира. Проте у ході виконання робіт, які оплачувалися запозиченими кредитними чи грантовими коштами міжнародних
організацій, житомирська влада
припустилася серйозних помилок,
які призвели до збоїв у роботі деяких дошкільних закладів. За таких
умов запровадження інновацій
сприймаються житомирянами
не стільки як заслуга міського голови, скільки як слабка підготовленість команди його підлеглих
взагалі забезпечити більш-менш
нормальний ритм міського життя. Але одну із «інновацій» мера
Житомира взагалі можна було б
віднести до «скарбнички» помилок
і промахів всеукраїнського рівня
чи масштабу. Сергій Сухомлин із
невідомих причин вже другий рік
ігнорує передбачений вітчизняним законодавством свій щорічний
обов’язковий звіт перед громадою
міста. Можливо, тому, що поряд із
інноваціями, які запроваджені, чи
готуються до запровадження у Житомирі, Сергій Іванович відчуває
чимало прогалин та промахів у своїй роботі, а тим більше – у роботі
своїх підлеглих. Адже «ахіллесовою
п’ятою» житомирського міського
господарства є відчутний занепад у галузі земельних відносин. І
жодних зусиль Сергій Сухомлин

і його «команда» не зробили для
того, щоб «земельне питання» перестало бути «болячкою» для тисяч
житомирян і міської громади загалом. Те ж можна сказати і про відчутні проблеми у процесі прибирання та благоустрою Житомира,
які упродовж останніх років лише
загострювалися. Можна згадати
й про систему водозабезпечення
житомирян, яка періодично «кульгає» на обидві ноги і призводить
до гучних аварій та надзвичайних
ситуацій у Житомирі.

Що краще:
«рейтинг інноваторів»
чи оцінка житомирян?
На такому «фоні» помилок і
невдач поява Сергія Сухомлина
у середовищі найкращих інноваторів України призводить до
«народження» великої кількості
запитань. Найпершим чином такі
питання виникають у середовищі
житомирян, які одразу роблять
висновки, що у інших містах, мери
яких не потрапили до «п’ятірки»
інноваторів, порядку ще менше,
ніж у Житомирі. По-друге, житомиряни абсолютно логічно
ставлять питання про те, що подібні «рейтинги» із визначенням
кращих інноваторів, швидше за
все, влаштовуються для того, щоб
маніпулювати суспільною свідомістю «зверху», під прикриттям
«високопарних» заходів, особливо
не зважаючи на репутацію деяких
«номінантів» усередині громад
тих міст, які вони, власне, й представляють. Зрештою, виникає ще
одне запитання, що може адресуватися організаторам «рейтингу
інноваторів», які мали б порівня-

ти отримані «знизу» результати
інноваційної діяльності певних
міських голів із цілком офіційними щорічними рейтингами
результатів муніципально-господарської діяльності очолюваних
ними міст. Наприклад, Житомир
у таких рейтингах упродовж кількох років займав зазвичай місце
лише у другій «десятці» обласних
центрів України. А якщо врахувати показники міст, які мають
статус обласного підпорядкування, то ймовірність потрапляння
Житомира до «п’ятірки» кращих
інноваторів стає ще меншою. Ну, а
якби організатори міжнародного
саміту мерів взяли до уваги ще й
той факт, що Житомир завершує
нинішній рік із раніше небувалим
дефіцитом міського бюджету, який
наразі сягає 171 мільйона гривень,
то у Сергія Сухомлина взагалі не
було б підстав входити до складу
кращих мерів-інноваторів України.
На завершення нашої розповіді щодо успішних інновацій у
містах України варто зазначити,
що історія із рейтингом мерів-інноваторів у листопаді 2017 року
не завершилась. Відтепер з 29 листопада до 22 грудня 2017 року на
сайті «Української правди» продовжуватиметься голосування із
визначенням найкращого мераінноватора України. Хтозна, як
воно повернеться, яким чином,
і за якими критеріями «народ»
насправді впливатиме на те, хто
ж стане найкращим інноватором
серед міських голів України? Але
вже сьогодні зрозуміло, що порядок та комфорт у житті городян
того чи іншого міста важить для
визначення переможця подібного
«рейтингу» зовсім небагато.
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В Уряді заявили,
що українці багато їдять
Алла Гетьман

Кілька місяців
тому Міністр соціальної політики
Андрій Рева заявив,
що українці витрачають на їжу 50%
від доходів через
те, що багато їдять.
Ця заява викликала
чимало суперечок
в інформаційному
просторі.
Структура витрат домогосподарств свідчить про те, що
Україна – незаможна країна, в
якій середньостатистична сім’я
витрачає майже половину своїх
доходів на продукти харчування.
Уявлення про те, скільки
українці витрачають на продукти харчування та інші товари,
дають дані державної служби
статистики. Вони розраховані

за результатами вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств.
Про що нам говорить структура грошових витрат українців,
пояснила професор Київської
школи економіки Ольга Купець.
«Одразу зазначу, що інформацію для домогосподарств з
найменшим доходом – менше
480 грн на одну особу на місяць – слід інтерпретувати обережно, адже серед обстежених
кількість таких домогосподарств
незначна. Дуже низькі грошові
доходи у перших групах можна
пояснити тим, що найбідніші
домогосподарства, як правило,
мають багато дітей та інших
непрацюючих членів домогосподарства, і живуть вони переважно у сільській місцевості». –
розповіла Ольга Купець.
Найбільше українські домогосподарства витрачають
справді на продукти харчування – переконана фахівець.
Помітна логічна тенденція –
зі зростанням грошових доходів
грошові витрати домогосподарств на продукти харчування
у гривнях (абсолютному вимірі)
зростають.

На другому місці після витрат
на продукти харчування – витрати на житло, електроенергію, газ
та інші види палива. Найбідніші
категорії витрачають зовсім мало
на відпочинок і культуру, освіту і
ресторани та готелі, часто значно
менше, ніж на алкогольні напої
та тютюнові вироби.
Якщо ж ми проаналізуємо
структуру грошових витрат у
відсотках, то побачимо наступне
явище – чим вище доходи домогосподарства, тим меншою є
частка його витрат на продукти
харчування.
Так, за словами професра
Київської школи економіки,
найбідніші домогосподарства
в Україні витрачають в середньому 69% на продукти харчування
та безалкогольні напої, а найзаможніші (які представлені у
даних Держстату) – близько 40%.
В середньому в Україні частка грошових витрат домогосподарств, витрачених на продукти
харчування – становила у 2016 р.
47.8% (49% у міській місцевості,
45% – у сільській). Для порівняння, в Японії цей коефіцієнт
становить 25%, але останнім часом він зростає і це викликає

занепокоєння спільноти. Такий
тренд свідчить про погіршення
рівня життя населення.
Аналогічні ситуація з витратами на тютюнові вироби – зі
зростанням доходу домогосподарств частка витрат на ці вироби суттєво скорочується. Це
може бути пов’язано не лише
з розміром доходу домогосподарств, а із тим, що у заможних домогосподарствах більша
частка осіб з вищою освітою, які
свідомо відмовляються від шкідливих звичок.
«З іншого боку, можна побачити групи товарів і послуг,
частка витрат на які зростає зі
зростанням доходів домогосподарств: це витрати на транспорт,
відпочинок та культуру, ресторани та готелі, а також неспоживчі
грошові витрати (насамперед,
купівля акцій, сертифікатів, валюти, вклади до банків). Немонотонно, але зростають також витрати на алкогольні напої, одяг
і взуття, і житло, адже багатші
люди, як правило, купують якісніші й дорожчі напої та одяг і
мають більше житло», – зазначає
Ольга Купець.
Даних про структуру витрат

за повний 2017 рік поки немає.
У цьому році доходи певної
кількості українців зросли – з
початку року вдвічі збільшилася
мінімальна зарплата, з жовтня
підвищилися пенсії.
«Це може призвести до того,
що частина домогосподарств,
яких торкнулося це підвищення, переміститься до сусідніх за
доходом груп. Але зважаючи на
зростання цін на пальне і більшість товарів і послуг, навряд чи
слід очікувати суттєвих змін у
структурі витрат», – переконана
фахівець.
Структура витрат домогосподарств в Україні свідчить про те,
що Україна – незаможна країна,
в якій середньостатистичне домогосподарство має витрачати
майже половину своїх доходів
(якщо вони дорівнюють витратам) на продукти харчування.
Навіть найзаможніші українські
домогосподарства витрачають
в середньому більшу частку на
продукти харчування, ніж середньостатистичні домогосподарства у розвинених країнах.
Матеріал підготований
у рамках співпраці з проектом «VoxConnector»

Навіщо Україні Східне партнерство?
Формат Східного
партнерства був започаткований у 2009
році, коли Брюссель
запропонував шести
країнам: Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Молдові та
Україні – програму
зближення з Європейським союзом.
Нова європейська політика
сусідства передбачала співробітництво у цілій низці сфер: від
економіки й енергетики до охорони довкілля. Відтоді сталося
чимало змін як у самих країнах,
так і у ЄС в цілому. Економічна нестабільність та загроза з боку Росії
змінили взаємини між східними
партнерами та членами ЄС. Під
тиском РФ Азербайджан, Вірменія
і Білорусь почали відмовлятися від
європейських амбіцій. Водночас

Україна, Грузія та Молдова змогли
відбити російський натиск і пішли
на активне зближення з Європою:
здобули безвізовий режим і підписали Угоди про асоціацію й вільну
торгівлю з ЄС.
Наприкінці листопада у Брюсселі відбувся 5-й Саміт Східного
партнерства, який зібрав представників 28 держав-членів ЄС і 6
східних держав-партнерів. Цього
року зустріч, яка проводиться раз
на два роки і виконує функцію
певної контрольної точки, була
присвячена планам партнерства
до 2020 року. Йдеться про економіку, транспорт, соціальні контакти
і, звісно, безпеку.
«На сьогоднішньому Саміті
ми узгодили 20 конкретних заходів для впровадження до 2020
року. Завдяки Східному партнерству Європейський Союз допоміг
створити 10 тис. робочих місць,
провести навчання 20 тис. людей
і надати 100 тис. кредитів підприємствам. Ми покращили доступ
до безкоштовних правових послуг,
інвестували у транспортні сполучення, сприяли гендерній рівності

та допомогли тисячам студентів
пересуватися між Європою та
регіоном Східного партнерства.
Нині, коли ми розглядаємо період
до 2020 року та після нього, настав
час діяти ще більше», – зазначив
Президент Європейської Комісії
Жан-Клод Юнкер.
Загалом рішення підсумкової
декларації Саміту передбачають
виділення кожній із державпартнерів 100 млн євро кредитів
у національних валютах на підтримку малого і середнього бізнесу, 150 млн євро на розбудову
транс’європейської транспортної
інфраструктури і 225 млн євро
на заходи з енергоефективності.
Звісно, фінансова допомога від
ЄС безпосередньо прив'язана до
темпів виконання реформ. Наразі Україна виконала 18 з 22 вимог
ЄС, тому може претендувати на
макрофінансову допомогу загальним обсягом у 1,8 млрд євро у
2018-2019 роках.
Вітчизняні і європейські експерти погоджуються, що для
України одним із головних результатів саміту стало включення до

декларації положень про доступ
до єдиного цифрового та енергетичного ринку ЄС. Звичайно,
саміт у Брюсселі не обійшовся без
обговорення ситуації на Донбасі.
Східне партнерство є ще однією
платформою для українських
дипломатів, аби відстоювати інтереси України. Президент Європейської Ради Дональд Туск під
час виступу у Брюсселі вкотре
зауважив, що ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму і
не закриватиме очей на конфлікт
на Донбасі.
«Нам вда лос я вирішити
важливе питання для України –
об’єднання ЄС навколо миротворчої місії на Донбасі. Ми активно
просуваємо цю позицію як в Генеральній Асамблеї ООН, так і
сьогодні нам вдалося включити
цю позицію у фінальну резолюцію Саміту», – сказав Президент
України Петро Порошенко на
прес-конференції після саміту.
Підбиваючи підсумки саміту,
експерти зазначають, що на цій
зустрічі Україна продемонструвала себе самостійним гравцем, з

яким рахуються європейські лідери. Лише за два дні саміту український Президент мав зустрічі з
15 лідерами європейських країн.
Попри всі очевидні переваги
для України від участі у Східному партнерстві, деякі фахівці
критикують цей формат. Кореспондент «Радіо Свобода» Рікард
Йозвяк, який працює в Брюсселі
вже понад 10 років, вважає, що
Україна вже «переросла» його.
На думку журналіста, зустрічі
Східного партнерства повинні
змінитися на саміти асоційованих партнерських країн – України, Грузії та Молдови, метою
яких буде отримання повноцінного членства в ЄС. Тож
можливо Східне партнерство є
лише стартом для європейського
майбутнього. Але, беззаперечно,
незалежно від формату партнерства між Україною і ЄС, євроінтеграція пов’язана насамперед із
темпами реформ та готовністю
змінювати країну.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Актуально

Підвищився прожитковий
мінімум та соціальні
виплати: які і на скільки
З 1 грудня 2017 року
підвищився прожитковий мінімум до
1700 грн на одну особу
на місяць, тож відповідно зросли і всі соціальні допомоги, які до
нього «прив’язані».
Про це повідомляють фахівці відділу державних соціальних
допомог департаменту праці та
соціального захисту населення
Житомирської облдержадміністрації. Для основних соціальних
і демографічних груп населення
з 1 грудня прожитковий мінімум
буде таким: для дітей віком до
6 років – 1492 грн, дітей віком від
6 до 18 років – 1860 грн, працездатних осіб – 1762 грн, осіб, які втратили працездатність – 1373 грн.
Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму нараховуватимуть і нові суми соціальних
допомог.

Допомога у зв’язку з
вагітністю та пологами,
або так звані «декретні»
Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу
жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць,
але вона не може бути меншою,
ніж 25% розміру прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 грудня
2017 року вона не може бути меншою, ніж 440,5 грн (була 421 грн).
Допомога при народженні дитини. Ця державна допомога наразі
залишається без змін і становить
41 280 грн (10320 грн – одноразова
виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного
віку та середньомісячним сукупним
доходом сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців. З
грудня для дітей до 6 років максимальний розмір допомоги становитиме 1492 грн (був 1426 грн), від 6
до 18 років – 1860 (був 1777 грн) , від
18 до 23 років (якщо навчаються на
стаціонарі) – 1762 грн (був 1684 грн).

Допомога на дітей, над
якими встановлено опіку
чи піклування
Сума допомоги залежить від

віку дитини. Для дітей до 6 років
вона надається як різниця між
2984 грн та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій
за попередні шість місяців, які призначені дитині. Від 6 до 18 років: як
різниця між 3720 грн. та середньомісячним розміром аліментів та
пенсій за попередні шість місяців,
які призначені дитині. Якщо дітям,
над якими встановлено опіку чи
піклування, аліменти (за відсутності
осіб, що за законом зобов’язані їх
утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість
календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається
у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Допомога дітям,
батьки яких ухиляються
від сплати аліментів
А також тим, батьки яких не
мають можливості утримувати
дитину, або їхнє місце проживання невідоме. Її надають у розмірі,
що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців. Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років
становить 746 грн (був 713 грн), від 6
до 18 років – 930 грн (був 888,5 грн).

Допомога
малозабезпеченим сім’ям
Розмір цієї державної соціальної
допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення про-

житкового мінімуму для сім’ї та її
середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути
більший, ніж 75% прожиткового
мінімуму для сім’ї. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму
встановлюється у відсотковому
співвідношенні до прожиткового
мінімуму та становить (21 відсоток – для працездатних осіб; 85 відсотків – для дітей; 100 відсотків – для
осіб, які втратили працездатність
та осіб з інвалідністю). Для кожної
дитини рівень забезпечення ПМ
збільшується на 10%. Для кожної
дитини з інвалідністю, дитини
одинокої матері та дитини, в якої
один або двоє батьків є особами з
інвалідністю 1 чи 2 групи – на 20%.
Тож з 1 грудня рівні забезпечення
прожиткового мінімуму такі:
• для працездатних осіб –
370,02 грн,
• для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів –1373 грн,
• для дітей віком до 6 років –
1268,20 грн,
• для дітей віком від 6 до 18 років – 1581,00 грн,
• для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1497,7 грн.
Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), збільшується у 2017 році на
кожну дитину віком від 0 до 13 років
на 250 грн, а на кожну дитину віком
від 13 до 18 років – на 500 грн.

Допомога малозабезпеченій
особі, яка доглядає інваліда І
чи ІІ групи (психічні розлади)
Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома

прожитковими мінімумами на
кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї
за попередні шість місяців, але не
може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. Ця допомога
надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає
з інвалідом. З 1 грудня максимальний розмір цієї допомоги становить
1700 грн. (був 1624 грн).

Державна соціальна
допомога особам, які не
мають права на пенсію
(бракує стажу):
1. Громадяни, які досягли віку 63
роки та не мають права на пенсію
відповідно до чинного законодавства, з жовтня цього року отримують допомогу у розмірі 1373 грн.
(було 949 грн).
2. Державна соціальна допомога
інвалідам з жовтня 2017 року для
інвалідів І, ІІ і ІІІ груп, матерямгероїням становить 1452 грн (було
1312 грн).
3. Державна соціальна допомога
священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше
10 років до введення в дію ЗУ «Про
свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релігійних
організаціях, становить 1373 грн.

Допомога за померлого
годувальника
Вона виплачується тоді, коли
дитина не отримує пенсію по втраті годувальника на одну дитину –
1452 грн, на двох дітей – 1742,4 грн,

Колонка
Спадкове право:
як здійснити процесуальне
правонаступництво?
До Житомирського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
звернулась пенсіонерка Тамара
Гуц (ім’я та прізвище змінені –
прим. автора). За рішенням суду
Пенсійний фонд зобов’язали
зробити перерахунок пенсії та
виплатити недоотриманні гроші
за попередній рік. Але за кілька
місяців чоловік Тамари Михайлівни помер, так і не отримавши
кошти за рішенням суду. Жінка
поцікавилась, чи може вона
після смерті чоловіка отримати
гроші, які мали йому виплатити.
Фахівці Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надали жінці юридичну
консультацію з цього питання.
У даному випадку закон на
боці таких спадкоємців. Зокрема, відповідно до ст. 1227
Цивільного кодексу України
суми заробітної плати, пенсії,
стипендії, аліментів, допомоги
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у
зв’язку з каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров’я, інших
соціальних виплат, які належали
спадкодавцеві, але не були ним
одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх
відсутності – входять до складу
спадщини.
Відповідно до статті 55 Кодексу адміністративного судочинства України у разі вибуття
або заміни сторони чи третьої
особи у відносинах, щодо яких
виник спір, суд допускає на
будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її
правонаступником.
Відповідно до частини 1 статті
264 Кодексу адміністративного
судочинства України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням
державного виконавця або за
заявою зацікавленої особи суд
може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.
Із зазначеного вище слідує,
що спадкоємець померлого стягувача може звернутися до суду
із заявою про процесуальне правонаступництво. За результатами розгляду такої заяви суд має
допустити процесуальне правонаступництво в адміністративній
справі за позовом попереднього
стягувача, замінивши сторону на
його правонаступника.
Після набрання чинності копія судового рішення подається
до Головного управління Державної казначейської служби
України у відповідній області для
перерахунку коштів на користь
правонаступника стягувача.
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РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

Середа, 6 грудня 2017

ВАСТО
захисні
тканинні

Римські штори

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua

Споживачу
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Обираємо меблі в кухню:
поради експертів
Ігор Ястремський

Кухня принципово відрізняється від усіх інших
приміщень в будинку – це
функціональна зона, «гарячий цех», де особливо
важливий комфорт і ергономічність.
Кращі кухні поєднують в собі красу
зі зручністю і функціональністю, відповідаючи усім вимогам і атмосфері цього
приміщення.

Корпус

Корпус для кухонних меблів найчастіше виготовляють з ДСП, МДФ, мультиплексу і масиву дерева. Кращі кухні
виготовляють з натурального дерева – такі
гарнітури не деформуються через вологість, вони міцні та стійкі і розраховані
на дуже довгий термін служби. Сучасні
кухонні меблі виготовляються з деревини,
обробленої спеціальним водовідштовхувальним складом.

Фасад

Фасад – це «обличчя» кухні, саме він
визначає її стиль. Різноманітність матеріалів, що використовують для виготовлення
кухонних фасадів, величезна. Їх роблять
з масиву дерева, ламінованої ДСП, МДФ,
покритих плівкою або емаллю, існують
фасади на основі алюмінієвого профілю
і рамкові фасади, декоровані пластиком
або склом. Які ж фасади краще обрати
для кухні? Кожен з варіантів має свої переваги і недоліки.

Фурнітура

Фурнітура – це дрібна, але при цьому
досить помітна і важлива складова вигляду кухні. Часом проста заміна ручок
повністю змінює кухонний інтер’єр. Як
і всі деталі кухонного гарнітура, ручки
повинні бути одночасно красивими і зручними. Найкомфортніша форма ручок –
П-подібна. Ручки у вигляді кнопок дуже
гарні в «сільських» інтер’єрах і кухнях в
стилі «прованс», але вони не настільки
зручні, як ручки-скоби. Останнім часом
багато кухонних шаф у сучасному стилі
робляться зовсім без ручок – уся фурнітура захована усередині, і дверцята відкриваються легким натисканням на поверхню.

Краща комплектація
кухонного гарнітура
Яка кухня краща? Це залежить від ваших потреб і коштів. Ви любите готувати
і влаштовувати домашні обіди для друзів?
Обирайте кухонний гарнітур з великою
кількістю робочих поверхонь і шаф. Якщо
ж ви плануєте лише варити каву вранці і
запрошувати друзів на коктейль ввечері,

велика кількість столів вам ні до чого,
зате знадобиться барна стійка, місце для
зберігання келихів і столик для сервірування закусок.
Будь-яка кухня ділиться на три головні
зони: зону готування, зону мийки та зону
зберігання. Щоб кухня була зручною, вона
повинна бути спланована за принципом
трикутника, що поєднує ці зони. Бажано, щоб сумарна відстань між точками
не перевищувала 6 метрів. Оптимальна
відстань між ними – 90-100 см.

Кращі інтер’єри кухонь

Зовнішній вигляд кухні також дуже
важливий – за традицією саме кухня є
центром будинку, місцем, де кожен день
збирається вся родина. Це приміщення
часто замінює або поєднане з їдальнею,
тут часто приймають гостей і відзначають
сімейні урочистості. Кухня може бути
виконана в будь-якому стилі, від класики
до хай-тека – головне, щоб вона відповідала характеру господарів і загальній
атмосфері будинку.
Класичний стиль – вибір для великих кухонь в солідних будинках. Класика
вимагає простору, високих стель, світла і повітря. У маленькій темній
кухні класичний стиль
буде створювати гнітючий настрій. Класика –
Професійні кухарі
це натуральне дерево,
радять
розташовувати
бронзова або латунна
кухонні модулі в порядку,
фурнітура, фільончасті
фасади, прямі лінії і привідповідному послідовродні тони.
ності дій при приготуванМодерн – дуже поні їжі: холодильник, робопулярний стиль, він різча поверхня, мийка, стіл
номанітний і гнучкий.
Особливість модерну –
для оброблення і нарізки,
простота ліній і обмедерев’яна або
плита і стіл для сервіружена палітра – зазвилатунна фурвання готової страви.
чай це два контрастних,
нітура, яскраві
але стриманих відтінки.
скатертини з
Такий інтер’єр можна
тканини, пленескінченно доповнювати різними витені кошики, зв’язки сушених трав і старазними деталями, «граючи» на контрровинна кераміка доповнять інтер’єр.
астах або ж дотримуючись основної
лінії дизайну.
Ремонтуємо кухонні меблі
Хай-тек характеризується мінімалізсвоїми руками
мом, простотою і строгістю, він натхненний мріями про космічне майбутнє – такі
Якщо ж ви володієте невеликою сумою
кухні нагадують кабіну космольотів з
коштів на придбання меблів для кухні,
фантастичних фільмів. Для створення
можна зремонтувати старі, або ж освівисокотехнологічних кухонь використожити їх спеціальною фарбою для меблів.
вуються відповідні матеріали – глянсовий
Для цього необхідно підібрати лакопластик, сталь, скло. Кольори зазвичай
фарбові матеріали: лак, емаль, фарба для
стримані – білий, сірий, блідо-блакитний,
меблів. За словами керівника фірмового сачорний. Цей стиль дуже ефектний, але
лону «Sniezka» Івана Cуса, для фарбування
у нього є і мінуси – хай-тек вимагає покухонних меблів ідеально підійде акрилова
рядку і «не товаришує» з надлишковими
водорозчинна емаль для дерева і металу.
аксесуарами.
«Цей виріб сертифіковано на екологічСільський стиль – повна протиність та безпечність. Це така емаль, яку
лежність хай-теку. Тепло, затишок, трохи
можна використовувати навіть на дитячих
творчого безладу, рукодільні і вінтажні
речах. Вона легко наноситься і стійка до
штучки, чарівна сільська простота – ось
впливу атмосферних факторів. Швидко
його головні риси. Для створення ефеквисихає, має гарну адгезію з основою і поту «будиночка в селі» обирайте світлі
кривну здатність, має підвищену стійкість
дерев’яні меблі – з природним малюнком
покриття та не жовтіє з плином часу», –
або пофарбовані в білий колір. Керамічна,
розповів Іван Володимирович.

НА ЗАМІТКУ

А що ж щодо колірного рішення?

І психологи, і дизайнери згодні з
тим, що колір має великий вплив на
наш настрій і навіть самопочуття.
Доведено, що червоний і оранжевий
кольори підвищують апетит, а синій
і зелений змушують нас їсти менше.
М’які відтінки зеленого – фісташка і
м’ятний – сприятливо впливають на
травлення і заспокоюють. Холодний
коричневий, глухий чорний і темносірий – невідповідні кольори для кухні,
вони підсвідомо пригнічують.
У великих кухнях не варто використовувати холодні відтінки – інакше приміщення теж буде здаватися холодним і
нагадувати лікарняний харчоблок, а не
«серце» будинку. Темні тони візуально
зменшують приміщення, тому вони
гарні для просторих кухонь і протипоказані для маленьких. Куди виходять
вікна вашої кухні? Освітлення також
впливає на вибір кольору – якщо приміщення темне, слід надати перевагу
теплим і світлим кольорам – персиковому, жовтому, помаранчевому чи
«пісочному». У світлих кухнях добре
виглядають пастельні відтінки і білий
колір з яскравими акцентами.

 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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Політика

Вилкул: Пока правоохранители заняты конфликтом
между собой, люди, потерявшие надежду на
справедливость и защиту, начали взрывать суды
Сопредседатель
фракции «Оппозиционного
Блока» в парламенте Александр
Вилкул потребовал
от власти отчет
о деятельности
правоохранительных
органов.

– Правоохранительные органы
заняты выяснением, кто из них
главнее явно для того, чтобы контролировать финансовые потоки
в стране, а не для того, чтобы защищать людей. Прошло четыре
года, но не расследованы убийства
на Майдане, убийство Павла Шеремета, Олеся Бузины, массовое
убийство 50-ти человек в Одессе
2 мая 2014 года, на улицы людям
уже страшно выходить.
Украина оказалась среди стран
с самым высоким уровнем влияния

организованной преступности на
бизнес. В результате происходят
такие трагедии как сегодня в Никополе, когда отец, у которого убили
сына, принес на заседание суда, в котором рассматривалось это дело, две
гранаты и взорвал их. Двое погибших, девять ранены. Это трагедия!
Я соболезную семьям погибших.
Необходимо восстановить
правопорядок и защитить людей.
Нельзя допустить, чтобы доведённые до отчаяния люди устраивали
суды Линча, – сказал Вилкул.

Шоумен Володимир
Зеленський йде у велику політику?!
В Україні офіційно
зареєстрували нову
партію «Слуга народу».
Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції. Керівником нової
політсили в документах вказаний
Іван Баканов.
П ар т і я « С лу г а н ар оду »
з’явилася в базі підприємств
Мін’юсту 1 грудня, а до цього вона
називалася «Партія Рішучих змін».
Як повідомляють «Вести», на
ім’я керівника партії Івана Баканова зареєстровано ще дві компанії – ТОВ «Студія Квартал-95»
і ТОВ «Квартал-95». Один із співзасновників «Кварталу» Наум Барула фігурує як керівник і власник
десятка компаній, серед яких є
і з кримською реєстрацією. Всі

вони не діють. Це ТОВ «КВН Продакшн» і «АМІК Україна», де серед
засновників – батько і син Мас-

лякови, Олександр Васильович і
Олександр Олександрович, ТОВ
«Парус», «Таврда-92», «Атракціон»,

«Еліта», «Профіль-Н», ПП« Профі»
та кооператив «Черевички». Всі
вони зареєстровані в кримському
Судаку на вул. Набережній. Експерти вважають, що «Слуга народу» є технологічним проектом, а
її головний «автор» – олігарх Ігор
Коломойський, неформальний
власник бренду «Квартал 95».
У технології є дві мети. «Якщо
поставити в опитувальник назву
партії «Слуга народу», то певний
відсоток вона отримає вже сьогодні, адже людина слабка, вона
хоче знайти опору в тому політику, який, як він вірить, на цей раз
виправдає довіру», – висловився
нещодавно нардеп Володимир
Литвин. Однак, швидше за все,
метою буде не проходження проекту в Раду, а усе ж таки «відтягування» на себе будь-чиїх голо-

сів. За словами політтехнологів,
в цьому випадку може йтися як
про «збивання» провладних політсил (на кшталт «Аграрної партії»), так і про перешкоджання
сходженню «зірки» Святослава
Вакарчука. «Зеленського завжди
згадують в прив’язці до співака
Вакарчука, і вони знаходяться
в одній електоральній ніші, –
вважає політтехнолог Андрій
Золотарьов. – Образ ”Слуги народу” був успішним, це може на
якомусь моменті передатися партії, адже є запит на образ несистемного політика, який ”рубає”
правду, пропонуючи простий
спосіб вирішення проблем».
Цікаво, що поки сам Володимир Зеленський ніяк не коментує
створення партії «за мотивами»
свого серіалу.

Громади Житомирщини обговорили проблематику
просторового планування та розробки стратегій розвитку області
У ІІ форумі
об’єднаних громад
взяли участь голови
ОТГ та команда Житомирського Центру
розвитку місцевого
самоврядування
4 грудня у Києві відбувся ІІ
форум об’єднаних громад. 665
голів ОТГ, представники бізнесу,
посадовці та сотні журналістів
зібрались у столиці аби підвести підсумки 2017 року та напрацювати порядок денний на 2018
врахувавши всі проблеми, які заважають впроваджувати реформу.

На відкриття форуму приїхало
вище керівництво держави. Президент, Глава Уряду та спікер Парламенту своєю увагою до дійства
підтвердили позицію підтримки
та сприяння реформі.
«Коли ми у 2014 році розпочинали процес децентралізації,
ніхто не вірив у те, що ця реформа
буде успішною. Сьогодні ми маємо зростання місцевих бюджетів до 170 мільярдів гривень, це
співвідношення «50 на 50». Такого
рівня підтримки не було ніколи.
Сьогодні ОТГ – це точки зростання економіки та відновлення
територій», — наголосив Петро
Порошенко, Президент України
на відкриті форуму.
Окрім формування підсумків

та пріоритетів, на дійстві, голови
ОТГ разом із експертами, провели
4 сесії, де детально розібрали проблематику розвитку територій,
роботи з інвесторами, підтримки
малого та середнього бізнесу та
елементів просторового планування й стратегій розвитку.
«Нам потрібно вкладати кошти в проекти, які приноситимуть нам податки. Інвестор має
отримати від громади сприяння
та підтримку, а взамін має створити робочі місця та платити
податки. В громаді ми йдемо на
зустріч усім інвесторам, але не все
у наших силах. Потрібно врешті
змінити законодавство з управління та розпоряджання земель
за межами населених пунктів», —

поділився Анатолій Душко, голова
Баранівської ОТГ.
Житомирщину на форумі
представили голови ОТГ та команда Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування
створеного Програмою «U-LEAD з
Європою». Найбільшу цікавість в
учасників форуму викликала 4 сесія, на якій обговорювали проблематику просторового планування
та розробки стратегій розвитку.
«Ще рік тому місто Коростишів виконало всі необхідні умови для рішення Верховної Ради
України про зміну меж населеного
пункту, але весь цей час місцеві
чиновники грають у такий собі
«пін-понг». Рішення немає, і ця ситуація призводить до загострення

соціальної напруги та втрат у бюджет. Це потрібно вирішити раз і
назавжди», — розповів Іван Кохан,
голова Коростишівської ОТГ.
Найближчим часом ключові
проблеми, озвученні на форумі головами ОТГ, мають бути вирішені.
Зокрема Андрій Парубій обіцяв
посилити роботу у прийнятті децентралізаційних законів.
«Об’єднані громади формують
потужну силу з якою потрібно
рахуватись. Сьогодні форум показав згуртованість та активність
голів громад, і це свідчить про
якісну відмінність нової формації
місцевого самоврядування», — Василь Невмержицький, керівник
Житомирського Центру розвитку
місцевого самоврядування.
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Економіка

Чи є майбутнє
в українського автопрому?
Поки влада думає, як
вирішити проблему із
любителями «євроблях»,
вітчизняний автопром
нарощує виробництво.
Цього року з українських
конвеєрів зійшло майже
на 80% більше автівок,
ніж минулого.
Більше того, до України прийшли
нові інвестори – концерни-гіганти, які
створюють комплектуючі до найвідоміших автомобільних марок світу BMW,
Porshe, Audi тощо. Які авто виробляють
в Україні і які перспективи галузі, розібралися експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Українські автогіганти

Найпомітнішими гравцями автомобільної промисловості фахівці називають корпорації «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод),
«Єврокар», «АвтоКрАЗ», «Богдан», та
«Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автобусні заводи).
Запорізький автомобілебудівний завод відомий українцям моделями ЗАЗ
Forza, Vida, Lanos і Sens. Модель Lanos
випускають ще з 1998 року, а от ЗАЗ Vida
почали виробляти у 2012 році: авто копіює перше покоління Chevrolet Aveo.
Цього року запорізький завод також
отримав замовлення на виготовлення
електрофургонів (ZAZ VIDA Cargo EV)
для «Нової пошти».
Другий за обсягом виробник легкових
автомобілів в Україні – ПрАТ «Єврокар».
За 16 років існування в галузі «Єврокар»
випустив близько 37 різних моделей авто
німецького концерну Volkswagen AG
(марки Volkswagen, Audi, SEAT і Škoda).
Сьогодні на заводі поблизу Ужгорода
збирають цілу низку моделей чеської
Škoda: Octavia, Fabia, Superb, Rapid, а
також позашляховики Kodiaq та Karoq.
Як зазначають у компанії, їхньою стратегічною метою є глибока інтеграція в європейську автомобільну промисловість.
Виробництвом автобусів займаються
кілька підприємств: корпорація «Еталон», «УкрАВТО», «Богдан», «Черкаський
автобус», а також «Львівський автобусний завод» і «Завод Часівоярські автобуси». За підсумками 2016 року лідерами
продажів стали «Черкаський автобус»,
«Завод Часівоярські автобуси» і «Богдан».
В основному заводи постачають продукцію на внутрішній ринок, а також
до країн СНД.
Корпорація «Богдан», крім автобусів,
виробляє також спецтехніку (швидкі допомоги, вантажівки марки Hyundai HD,
броньовані військові автомобілі тощо).
Зокрема, цього року «Богдан» повинен
виготовити 100 нових санітарних автомобілів для потреб АТО.
Вантажні та спецавтомобілі для вій-

ськових виготовляє також підприємство
«АвтоКраз». Водночас на кременчуцькому заводі збирають легкові автомобілі –
китайські Geely та корейські SsangYong.
Загалом, за даними асоціації «Укравтопром», у жовтні українські заводи виготовили 944 автотранспортні засоби: 61
автобус, 835 легкових авто і 48 вантажівок
(«АвтоКрАЗ» не надав дані). Це на 90%
більше, ніж торік, однак відкорковувати
шампанське зарано, кажуть експерти.
За словами директора Всеукраїнської
асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, автозавод може
бути рентабельним, якщо продає не менше 150-200 тисяч автомобілів на рік. А
українським заводам ще до цього далеко.

BMW з українською душею

Найвідоміші світові бренди не лише
випускають свої автомобілі в Україні, а
й виготовляють комплектуючі до них.
Останніми роками на Заході України
відкрилося одразу кілька нових заводів,
три з них – на Львівщині. Як зазначають
експерти, не в останню чергу це відбулося завдяки зближенню нашої держави з
ЄС та ухваленню Угоди про Асоціацію.
У 2016 роц і японська компан і я
«Fujikura» відкрила у Львівській області завод із виробництва електричного
устаткування для автомобілів, зокрема
марки Volkswagen. Це був один із найбільших інвестиційних проектів області
(близько 75 млн доларів). Тоді ж у Яворівському районі було відкрито нове
підприємство із виготовлення шкіряних
сидінь для автомобілів Audi та ВМW
(ТзОВ «Бадер Україна»). А цього літа
у Бродах Президент України урочисто
відкрив третій виробничий підрозділ
французької компанії Nexans, що спеціалізується на кабельних мережах для
концерну BMW.
«Французька компанія Nexans ухвалила рішення інвестувати в Україну, щоб
постачати продукцію, яка тут виробляється, німецькому концерну BMW, але
виробляти будуть українські працівники. Це є прямий результат надзвичайно важливого документа – Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом, яка
відкриває для українських виробників
у рамках поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі доступ до європейських ринків», – зазначив на відкритті
Петро Порошенко.
У 2016 році ще один завод із виготовлення кабельних мереж для авто з’явився
в Коломиї Івано-Франківської області.
Уже третє в Україні підприємство німецького концерну Leoni AG виготовляє
комплектуючі для таких елітних марок авто, як Audi, Volkswagen, General
Motors, Porsche і Lamborghini.
За словами фахівців, відкриття цих
підприємств забезпечило робочі місця
для кількох тисяч людей. Експерти пояснюють, західний регіон цікавий іноземних інвесторам через свою близькість
до Європи, наявні кадрові ресурси та
політику місцевих чиновників, які сприяють в отриманні дозвільних документів.

Втім, українські автовиробники наголошують, що поява іноземних виробників не повинна замінити розвиток
власного автопрому, а тому сподіваються
на державну підтримку.
«Усі країни Європи, особливо східноєвропейські держави, в своєму законодавстві мають цілий арсенал інструментів держпідтримки промисловості,
залучення і захисту інвестицій, який
дозволяє істотно знизити витрати на
створення нових потужностей, і головне, здешевити вироблену продукцію
до 10-12% в порівнянні з українською
продукцією. А з урахуванням вартості

кредитних ресурсів це всі 20%», – зауважує віце-президент «УкрАвто» Олег
Папашев.
Власне, у вересні цього року міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан
Кубів повідомив, що відомство розробить п’ятирічну стратегію розвитку автомобілебудування. За його словами, вона
передбачатиме розвиток українського
автопрому зі створенням робочих місць
також у суміжних сферах промисловості,
але головне її завдання – максимальна
локалізація виробництва автомобілів в
Україні. Якщо це вдасться, український
автопром матиме успішне майбутнє.
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Податкова
У Житомирській ЦМЛ
міліція області
№2 презентували нове
прозвітувала про медичне обладнання
роботу управління
за поточний рік
Алла Гетьман

Сучасне медичне
обладнання отримало
хірургічне відділення
лікарні коштом державної субвенції.

Аліна Бойко

Для податкової міліції 2017 рік виявився
насиченим подіями.
З 1 січня вона опинилася поза
законом: депутати помилково виключили з Податкового кодексу
положення про податкову міліцію.
При цьому нового закону, який
визначав би правила її роботи, не
було. Незважаючи на це, податківці
протягом року працювали у посиленому режимі.
Від діяльності оперативних підрозділів податкової міліції економічний ефект області складає 138
млн 946 тис. грн. В результаті проведення операції «Акциз-2017» було
вилучено незаконних товарів на
суму майже 17 млн грн. Алкогольний фальсифікат розливався у тару
типу «Bag-in-Box» під Києвом і реалізовувався споживачам Житомира

за допомогою Інтернет - оголошень.
«В жовтні 2017 року було проведено
ряд обшуків, за результатами яких
припинено діяльність підпільного
цеху з виробництва фальсифікованих горілчаних напоїв. Виробляли
їх під Києвом, а вже реалізовували
в Житомирі», – розповів перший
заступник ГУ ДФС у Житомирській
області Іван Гілета.
Іван Гілета зупинився і на найбільших досягненнях податкової
міліції. Зокрема, він підкреслив,
що у 2017 році працівники податкової міліції припинили діяльність
потужного міжрегіонального конвертаційного центру, обіг коштів у
якому склав майже 3 млн грн. «Було
вилучено печатки та штампи ризикових підприємств, комп’ютерна
техніка та чорнові бухгалтерські
документи», – зазначив Іван Гілета.
З початку проведення АТО на
сході нашої країни, в складі спецпідрозділу податкової міліції ДФС
України «Фантом», несли службу
більше 30 атестованих співробітників з Житомирської області.

Не будьте байдужими: житомирянин
потребує вашої допомоги
До редакції "20 хвилин" звернувся Микола Миколайович Романюк
із проханням допомогти у зборі коштів для проведення операції —
протезування аортального клапану.
Микола Романюк працює охоронцем водно-веслувальної бази
КДЮСШ ФСТ "Спартак", інвалід ІІІ групи.
Микола Миколайович отримав консультативний висновок №5786
від Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова
НАМН України з рекомендацією протезування аортального клапану
в умовах стаціонару.
Для проведення операції потрібні великі кошти — близько 100
тис. грн з урахуванням реабілітації. Микола Романюк звертається до
небайдужих людей із проханням надати посильну допомогу і буде
безмежно вдячний кожному, хто зголоситься допомогти.
Розрахунковий рахунок: 4149499106730201 на ім`я Романюка
Миколи Миколайовича.

За словами заступника міського голови Матвія Хренова, нове
д дозволить у більш зручний для
медиків і пацієнтів спосіб здійснювати діагностику захворювань,
спостереження стану хворих у динаміці та контроль лікувального
процесу. «Основний акцент було
зроблено на рентгенологічне відділення – закуплено рентгенівське
і операційне обладнання. На все
це було витрачено 9,3 млн грн. З
міського бюджету було витрачено
лише 3% від цієї суми. Всі інші
кошти було отримано з державного бюджету. Хочу зазначити,
що розвиток хірургії в другій міській лікарні не завершений – це
лише початок. На сьогоднішній
момент вже розроблено проектнокошторисну документацію, щоб
зробити сучасний операційний
блок. Адже якісне обладнання – це
лише частина надання хірургічної
допомоги, тому в наступному році
ми плануємо запустити роботи
по реконструкції операційного
блоку», – зазначив Матвій Хренов.
Загалом для ЦМЛ №2 було закуплено наступне обладнання:
сучасний рентгендіагностичний

комплекс на 3 робочих місця,
відоендоскопічну систему, автоматичну машину для миття та
дезинфекції ендоскопів, ультразвуковий дисектор, електрохірургічний блок з аргоноплазменним
коагулятором, операційний стіл
та наркозно-дихальний апарат.
Завідувач хірургічного відділення
ЦМЛ №2 Віктор Помирляну зазначив, що придбане обладнання
значно покращить роботу відділення та дасть можливість застосовувати сучасні методи лікування
в хірургії.
«Ми зможемо збільшити частку малотравматичних втручань в
загальній кількості операцій, що
проводяться фахівцями лікарні,
скоротити термін перебування
пацієнта в лікарні, розширити
спектр малотравматичних опера-

цій, а також створити передумови
для організації гібридного операційного блоку малоінвазивної
(малотравматичної) хірургії», – наголосив Віктор Помирляну.
Також варто додати, що наразі
завершуються тендерні торги із
закупівлі для Центральної дитячої
міської лікарні відеогастроскопу
та датчиків до ультразвукової діагностичної системи. Зазначимо,
що з метою створення потужних
лікарень інтенсивного лікування у
2017 році здійснюється закупівля
сучасного обладнання для відділень міських лікарень на загальну суму 20, 85 млн грн (з яких 20
млн грн виділено з державного
бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку та
співфінансування з міської казни
у сумі 850 тис. грн).

Свято наближається:
у Житомирі з 15 грудня
продаватимуть ялинки
Головну окрасу
новорічних свят в дім
можна буде придбати двома способами:
на спеціалізованих
базарах або в лісових господарствах – в
останніх покупка обійдеться найдешевше.
Ялинки для новорічних свят
заготовляються на спеціальних
плантаціях або під час проведення

рубок формування та оздоровлення лісів.
Цього року ціна на новорічні
дерева такі:
до 1 м – 27 грн;
від 1 м до 1,5 м – 43 грн;
від 1,5 м до 2 м – 54 грн;
від 2 м до 3 м – 75 грн;
від 3 м та вище – 120 грн.
Крім цього, у Житомирі відбудеться продаж живих ялинок
,під замовлення просто в горщиках, які можна згодом висадити
на подвір’ї, а не викидати в смітник. Таким чином дерево буде
продовжувати рости й радувати
і через рік.
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Менше швидкості,
більше контролю. Які зміни
чекають на українських водіїв?
Щодня на українських дорогах гине
в середньому 12-15
людей. Згідно із дослідженнями Світового банку, Україна
має один із найвищих
рівнів травмування на
дорогах у світі.
За підсумками 9 місяців цього
року на дорогах України сталося
майже 117 тисяч аварій, у яких 19
тисяч людей постраждали і понад
2,3 тисячі людей загинули. Безпекова ситуація на українських
дорогах викликає занепокоєння
як звичайних громадян, так і чиновників. Центр громадського моніторингу та контролю дослідив,
що можна зробити, аби змінити
ситуацію на краще.

Будівництво
заради безпеки
Не секрет, що загальний стан
доріг в Україні досі лишається дуже
далеким від європейських стандартів. Це стосується не лише якості
дорожнього покриття, а й впорядкованості конструктивних елементів
доріг, наявності знаків та розмітки.
Помічати зміни українці почали
лише з кінця минулого року, коли
у країні почало розгортатися більш
системне будівництво доріг.
За інформацією Укравтодору,
цього року було відремонтовано

у 20 разів більше доріг, ніж минулого. Як стверджують чиновники, усі закупівлі матеріалів для
ремонту здійснювались через
платформу ProZorro, завдяки
чому вдалося заощадити понад
2,5 мільярди гривень.
Крім того, у цьому році
Укравтодор нарешті розпочав
Національну програму безпеки
дорожнього руху, яка передбачає
будівництво наземних пішохідних
переходів, кільцевих розв’язок та
острівків безпеки. Нові інженерні
спорудження вже звели у Київській, Кіровоградській, Львівській
та Харківській областях. А в місті Лохвиця Полтавської області
з’явилася перша в Україні система
уповільнення дорожнього руху,
яка має вигляд острівця на трасі
безпосередньо перед заїздом у
місто. Аби проїхати повз нього,
водії змушені будуть пригальмовувати та зменшувати швидкість.
Острівець підсвічується вночі завдяки сонячним батареям, тому
його вказівники помітні водіям із
відстані кількасот метрів.
Попри перші успіху дорожнього будівництва, стан українських доріг усе ще залишає бажати кращого, і попереду ще дуже
багато роботи. Протягом трьох
років «Укравтодор» має облаштувати по всій країні 500 кільцевих
розв'язок, 500 острівків безпеки та
1000 наземних пішохідних переходів. А наступного року в автодорі
обіцяють почати будівництво доріг із цементобетонним покриттям, які стійкіші до руйнувань і
дешевші в утриманні.

«Дорожнє будівництво – один
із показників якісних змін, які відбуваються в державі»,– зауважив
Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської
області.

Порушив – плати

Звісно, питання безпеки на дорогах значною мірою залежить від
їхньої якості та облаштування, але
це лише одна із умов. За статистикою, головними причинами ДТП є
перевищення безпечної швидкості,
порушення правил маневрування
та проїзду перехрестя. Тож 10 листопада уряд підтримав зміни до
законодавства щодо підвищення
безпеки дорожнього руху, які ініціювало міністерство внутрішніх
справ. Головні новації стосуються
обмеження швидкості у населених
пунктах, системи штрафів та впровадження відеофіксації порушень
дорожнього руху.
З 1 січня 2018 року максимальна швидкість руху в населених
пунктах зменшиться з 60 км/год
до 50 км/год. Відповідна постанова Кабміну вже офіційно опублікована. Така швидкість не лише
встановлена в Європі і США, а й
рекомендована за результатами
дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я. Згідно із
розрахунками організації, при
швидкості 60 км/год гальмівний
шлях сягає 55 метрів, а ймовірність
летального результату при зіткненні із пішоходом – 82%, натомість
при швидкості 50 км/год гальмівний шлях складає 40 метрів, а
ймовірність летальних наслідків

знижується до 20%.
«Україні не потрібно сьогодні
проходити той двадцятирічний
шлях, який пройшла Європа, працюючи над безпекою дорожнього
руху. Треба брати те цінне, що є у
наших колег у Європі, й адаптувати його до українських умов», –
впевнений президент «Асоціації
безпеки дорожнього руху» Михайло Берлін.
Втім, експерти погоджуються,
що будь-які швидкісні обмеження
залишатимуться марними, якщо
порушення правил дорожнього
руху не будуть фіксуватися, а водії не нестимуть відповідальності.
Саме тому одна з пропозицій – це
запровадження системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР. Як стверджують у
МВС, за півтора роки по всій Україні можуть встановити близько 4000
камер відеофіксації. Для порівняння, встановлення лише 500 камер
у Польщі знизило смертність на
дорогах на 30%.
Крім того, пропонується збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Якщо зміни
ухвалять, то за перевищення максимально дозволеної швидкості
(50 км/год) штрафуватимуть на
3400 гривень (зараз 510 гривень),
таку ж суму доведеться заплатити
за втечу з місця ДТП. Штраф за
керування авто без водійського
посвідчення може збільшитися у
20 разів: за новими правилами він
сягатиме 10 200 гривень, а в разі
повторного порушення – 40 800
гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон,

сплачуватимуть штраф у розмірі
20 400 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень.
За водіння в нетверезому стані штраф складатиме 10 200 грн.
Якщо водій сяде за кермо напідпитку вдруге і навіть втретє, заплатить штраф 20 400 грн і 40 800
відповідно. Для тих, хто спровокував ДТП у нетверезому стані, яке
призвело до тяжких наслідків або
навіть до загибелі людей, пропонується посилення кримінальної
відповідальності – позбавлення
волі від 7 до 12 років без права керувати транспортним засобом на
строк від 5 до 10 років. Наразі за
цей злочин передбачається строк
від 5 до 10 років без права керування від 1 до 3 років.
Усі ці зміни, окрім зниження
максимальної швидкості до 50 км/
год, мають бути ухвалені Верховною Радою. Відповідний законопроект уже зареєстрований на
сайті парламенту і чекає на голосування. Якщо депутати узаконять
зміни, уже найближчим часом на
водіїв чекає суттєве посилення
відповідальності за порушення
ПДР. Проте важливо пам’ятати,
що безпека на дорогах залежить
не від суворості покарання, а від
свідомості кожного: водіїв, велосипедистів, пішоходів. Ні в якому разі
не сідати за кермо після вживання
алкоголю, переходити дорогу лише
у дозволених місцях, у темний час
доби носити одяг зі світловідбивними елементами – прості правила,
які можуть зберегти життя.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю

«Время строить» на Житомирщині:
будинок мрії для багатодітної сім'ї, яка
жила на вулиці і готувала їжу на багатті
У суботу, 9 грудня,
о 20:30 на телеканалі
«Інтер» вийде другий
випуск масштабного
реаліті-шоу «Время
строить».
У цій програмі лідер команди
проекту Оксана Марченко разом
з архітектором, дизайнером, будівельниками, добровільними
помічниками і навіть зірками

створюватиме будинок мрії для
багатодітної сім'ї Зої з Житомирської області. У команди проекту
грандіозні плани! Чи вийде втілити їх в життя?
Сім'я, про яку піде мова в цій
програмі, виявилася на вулиці
в прямому сенсі слова. Зоя і її
діти ночували під відкритим небом, готували їжу на вогнищі.
Щоб прогодувати сім'ю, жінці
доводилося важко працювати,
часто – в дві зміни.
«І до цього їй жилося нелег-

ко – одна виховувала дітей, а тут
така біда, – розповідає подруга Зої,
Олена. – Знімати житло на її зарплату – неможливо. Не кажучи про
те, щоб купити новий будинок...
Але ж головне – потрібно було годувати дітей. Ми допомагали, чим
могли, звичайно, але вона мріяла,
щоб у неї знову з'явився свій будинок. Не для себе – для дітей!»
Історія Зої та її дітей дуже зворушила команду проекту «Время
строить». Ідея допомогти цій родині згуртувала сотні людей – су-

сідів, друзів і односельців. Тих, хто
спілкувався з жінкою і її дітьми,
і тих, хто просто чув про її горе.
«Мене досі вражає смиренність, працездатність і всемогутність наших жінок, – каже лідер
команди «Время строить» Оксана
Марченко. – Зоя – втілення української жінки. Я не уявляю собі,
як вона жила. При цьому – зберігала оптимізм, не переставала
працювати. Ось вона готує їжу
не на затишній кухні, а на багатті, і все одно радіє: «Який у мене

смачний борщ вийшов!». Вона не
сумує, не опускає руки. І можливо
нас Господь і привів до неї саме
тому, що вона така людина».
Історія багатодітної мами вразила зіркових учасників програми,
яких Оксана Марченко покликала
на допомогу.
Що буде робити Потап на будівництві? Яким буде будинок мрії
для цієї сім'ї? Які сюрпризи чекають Зою і її дітей? Не пропустіть!
У суботу, 9 грудня, о 20:30 на телеканалі «Інтер» – «Время строить».
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Комплектувальники • Відбірник

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
• Будівельники муляри, штукатури,
охоронці, тощо в м.Київ З/П - дохідна. Вахта + проживання забезпечуємо. (67)9684357

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

• 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
• Водителя с опытом работы кат.С
на авто MAN 5т. Работа по Украине,
5-ти дневка. Зарплата договорная.
0957285059.
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Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

Водителя с опытом работы
кат.С на авто MAN 5т. Работа
по Украине, 5-ти дневка. Зарплата договорная. 0957285059.
Водії, категорія Е в ЛФ ТОВ
«Орлан-Транс-Груп». перевага
надається водіям із д/р, Офіційне працевлаштування, з/п
від 25 тис.грн. 0(67)4338911(м.
Львів);(67)4338809(м.Київ
Водій на постійну роботу
кат.С,Е. Більш детальна інформ.за ном. 0679950556

• 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

Досвідчений працівник (7000
- 12000 грн),перспективний
учень (5000-8000 грн) на меблеве виробництво в м. Київ..
Іногороднім-житло.Стабільна
робота на тривалий період.
0680173905
Запрошуємо на роботу в за
кордон:сімейні пари,няні,до
могосподарки,доглядальн
иця.гарантовано, без передоплати. www.debon.com.ua.
+79164007000,+79262210651
Інженер водопостачання
та водовідведення, опалення та вентиляція. Заробітна плата - по результатам
співбесіди. Адреса м. Житомир, вул. Покровська, 112.
0977299141,0976889218
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоубалети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс. Л.МСПУАВ№585291-20.11.12. kenjob@mail.
ru 0972201876;0936439307

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

Легальна праця в Польщі
та ЄС. Агенція Добра Праця
допомога в пошуку роботи, первинна віза + вакансія, річна віза + вакансія.
Вакансії безкоштовні. вул.
Басейна 2а, оф.53. Ліц МСП
Україна № 1241 від 27.10.2016.
0731289141;0988207972
• 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.
Офіц. робота за кордоном!
Чехія, Венгрія, Польща. ЗП:
15000 - 30000 грн/міс. На роботу потрібні: чоловіки, жінки, сімейні пари. Заводи,
фабрики, будівництво. Деталі по телефону. Лiц. АЕ637157
вiд 06.05.2015 0500718256,
0978308827
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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
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• Охоронці потрібні київській фірмі,
чол/жін.Вахта 15/15, 21/7, соцпакет, з/п своєчасна, б/о проживання.
0676073773

Охранники на вахту. Вахта 20/10 или 30/15. Питание и проживание предоставляются бесплатно.
0674206449или0952858119

Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. З/п висока та
своєчасна. 0983155059

• Підприємству  потрібні:
складальники фоторамок,
складальники меблів з ДСП,
різальники скла, продавціконсультанти. Оф. працевлаштування. З/п від 8000 грн.
0677968054

• Охоронники чоловіки та жінки,
вахтовий метод роботи, харчування
та проживання і доставка на місце
роботи за рахунок роботодавця.
0952872944;0677869928

• Регіон.торговий предс тавник по засобах захисту рослин.
Бажано з агрономічной освітой, авто. 0675101307,www.
tdatonagro.prom.ua

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

• Регіонал. дистриб`ютор франц.
ароматів Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч
запахів. 0990140026;0989489508

2. Нерухомість
2.8. Продам Будинки в передмісті

• Р е з ч и к и ( - ц и )  г р и б о в с
опытом работы. Вахтовый
метод. Предоставляется жилье. Заработная плата от 5000
грн. 0630362702

• Продам 1-но этажный дом,
Житомирская обл., Андрушевский р-н, с.Старая Котельня,
ул.Маяковского. Цена 232 432
грн. 0674173339

• Юридическая консультация по
проблемным кредитам! Реальная помощь кредитным должникам! Быстро! Качественно! Недорого! Звоните прямо сейчас!
0679756964,0505344559

• Продам 1-но этажный дом,
Житомирская обл., Андрушевский р-н, с.Старая Котельня,
ул.Маяковского. Цена 281 501
грн. 0674173339

1.2. Шукаю

• Продам 1-но этажный дом,
Житомирский р-н, с.Садки.
Цена 1 216 216 грн. 0986829630

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

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. Одноповерхова будівля механ. майстерні заг.пл. 1114,2 кв.м, за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40 а. Дата торгів: 27.12.2017
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №251608 (уцінено лот № 243552);
2. Нежиле приміщення магазину, заг.пл. 101.7 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28. Дата торгів: 27.12.2017 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №251610 (уцінено лот № 243483);
3. 1/4 частина трикімнатної квартири заг.пл. 50,3 м. кв. за адресою: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Єрьоменка, буд.1, кв.69. Дата торгів: 27.12.2017
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №251602;
4. Квартира двокімнатна заг.пл. 53.16 кв.м, житл. пл. 28.3 кв.м, за адресою:
м.Житомир, вул. Героїв Десантників (Маршала Жукова) 17, кв. 84. Дата торгів: 27.12.2017
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №251369;
5. Нежитлова будівля, магазин пл. 301.8 кв.м та земельна ділянка заг. пл. 0.0900
га, К/№1824755100:01:005:0044, за адресою: Житомирська обл., смт Попільня, вул.
Ватутіна, 1. Дата торгів: 29.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№252227 (уцінено лот № 243971);
6. Нежитлова будівля, магазин пл. 315.8 кв.м, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Фрунзе, 16-А. Дата торгів: 29.12.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №251886.

• Продам 2-х этажный дом,
Ивано-Франковская обл., Микуличинский р-н, с.Яремче.
Цена 4 076 087 грн. 0442274707
2.10. Продам Дачі
• Будинок в с.Гонтів Яр Харківської
обл., Валківський р-н. Колодязь,
льох, сарай, 20 соток. Газ/дрова,
санвузол в будинку. 0992808414
• Дача в с.Сніжков Харківської обл.,
Валківський р-н. 200 метрів від Київської траси. Газ/дрова, колодязь,
ділянка 40соток. 0992808414
•П р о д а м д о м , Го г ол е в о
В.Багачанского р-на Полтавской
обл., все удобства, канализация,
спутниковое ТВ, кондиционер, интернет. Баня. (097)7841491

• Продам свою земельну ділянку 0,0965 га, Київ, Святошинський р-н, метро Академмістечко. Вулицею проведені
всі комунікації. Будівлі на ділянці відсутні. Документи в
порядку, до продажу готові.
Власник. 0958199323

• Продам свою земельну ділянку 0,1377 га, Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Нові
Петрівці. Вулицею проведені
всі комунікації. Документи в
порядку, до продажу готові.
Власник. 0958199323
2.16. Здам в оренду

•Здаю подобово 1-кім.
кв. Гаряча вода, кабельне ТБ. Р-н автовокзалу.
0977228822,0665711000
•Подобово 2-х кім. кв.
VIP-класу, євроремонт,
в ц е н т р і м і с та , 2 5 0 г р н /
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

3.2. Автомобілі. Продам

Ь ВО

НІСТ

НАЯВ
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!

ГАРА

МО
НТУЄ

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.

• Внедорожник/Кроссовер
Toyota Land Cruiser Prado,
2011 г.в., 3 л, 192 тыс.км. Луганская обл., г.Беловодск. Цена 1
001 009 грн.  0991000890
• 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)1
521331,(093)2613742,(097)7266640
• Универсал Volkswagen
P a ss a t  B 7 , 2 0 1 4  г . в . ,
коричневый, 0 л, 165 тыс.км.
г.Житомир. Цена 502 382 грн.
Торг. Обмен 0967009075
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
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

• Запчастини оптом і в роздріб на всі іномарки, ціни
від виробника, AUDI, BMW, VW,
FIAT, FORD, HONDA, MAZDA, OPEL,
TOYOTA і інші іномарки. 09663
86969,0956386969,0736386969
Комбайни картоплезбиральні "Анна", прес-підбирачі
різних марок, трактори
Т-25, Т-82, плуги оборотні,
інша с/г техніка, Польща.
097)4742211,(097)4742272.
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата, патрони, фрези,
свердла, розгортки, плашки, мітчики, різці. sky85593@gmail.com.
0964180586
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13, ОДАЗ, Тіраспольку,
термичку, ізотермічний фургон,
вагончик, побутівку, контейнер,
фургон (будка КАМАЗ/МАЗ).
0674201570
•Причепи автомоб."Лев".
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м. Потовщ.метал, німецьки з/ч. Гарантія 2р.Завод-виготівник.
0671181888,0503098085
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• Прес-підбирачі, комбайни
зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні та
ін., можлива доставка, часткове кредитування. www.
rustexno.com.ua, rustexno@
mail.ru. (050)9242613,(050)5158
585,(067)9040066
• Прес-підбирачі, комбайни
зернозбиральні, бурякозбиральні, картоплезбиральні та ін., можлива доставка, часткове кредитування.
(050)9242613; www.rustexno.
com.ua, rustexno@mail.ru
0505158585, 0679040066
•Саджалки, сівалки, плуги, грунтофрези, борони, мінітрактори, мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки,
траворізки. Доставка по Україні.
(095)0465090,(096)0465090Сайт:
agrokram.c
• Сіялка СУПН,УПС, Тодак-8,
СЗ-3,6(5,4). Культив.КРН-5.6.
Диск.борона АГ. Оприскув.
ОП. Жатка к ук ур. КМС-6(8).
0677801439,0990556745

3.7. Автозапчастини. Продам

• Агрозапчастини до зерн о з б и ра л ь н и х к о м б а й н і в , о б п р и с к у в ач і в , к о с а р о к , п р е с - п і д б и рач і в ,
картоплезбиральних комбайнів, картоплесаджалок,
копачок, шини, камери. Www.
agrokom.in.ua. (063)9628236,
0676713553,0992012978
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
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4. Будматеріали
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• П е с о к , щебень, отсев, ра створ, бетон. Доставка а/м ЗИЛ.
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

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
4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

ПП Фонтан: буріння, ремонт, тампонаж свердловин на воду, монтаж
насосного обладнання.
0677855628,0677723483
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
6.5. Кредити. Ломбарди

Позика з мінімальним пакетом документів. Працюємо з усією Україною.
0992967383,0677192830
6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельне підприємство
«Бутон» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, які розташовані за адресою: м. Житомир, вул.
Сергія Параджанова, 80. Основна діяльність – виробництво електророзподільної та
контрольної апаратури. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі котлів, що працюють на відходах деревини та природному
газу, посту зварювання, лазерної різки металу, деревообробного верстату. Перелік
видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами в кількості, т/рік: сполуки азоту – 0,874; вуглецю оксид – 0,185; речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок – 0,002, метали та їх сполуки – 0,03. Як виявив
розрахунок забруднення атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин
у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам,
на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на
викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів
Житомирської державної адміністрації. Громадські організації та окремі громадяни
зауваження та пропозиції можуть надсилати у Житомирську міську раду протягом
30 днів з дати опублікування інформації в газеті за адресою: м. Житомир, вул. С.П.
Корольова, ½, кім.101 або звертатись за тел. (0412) 48-12-12. Розробник обгрунтовуючих
матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

• Поршнева група МД-Кострома,
КМЗ, гільза, поршень, кільця, пальці, прокладки, вкладиші. Ориг.з/ч КАМАЗ, МТЗ.
0675702202,0507190074
• Стабилизатори напруги сем і с т о р н і ! Ук р . в и р . П р о ф е с .
комплексний захист. Гарантія3р.Сайт: stabilizator.dp.ua,
0674928371,0501011184

8. Різне
8.6. Продукти харчування. Куплю

• Загублено посвідчення дитини з
багатодітної сім`ї на ім`я РАДЧЕНКО ЄЛІЗАВЄТА ЛЕОНІДІВНА серія
ДБ № 152018. 0680233185

• Куплю сою, соняшникове насіння, гречку та ін. зернові від
населення. 0679826838

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

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

• Ку п л ю в і д п р а ц ь о в а н і м а с т и л а .  Д о р о г о !
0967006677,0936939398
• 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

6.13. Ремонт техніки

• Купуємо дорого газові колонки,
котли, холодильники, морозильні
камери, (всіх видів), пральні машини, непрацюючі кондиціонери,
радіодеталі. (096)7979775,(094)9
148046,461046

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

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

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
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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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
Втрачено студентський квиток,
виданий ЖДТУ на ім'я Бежевець Денис Михайлович, вважати недійсним
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

• Таймер механический DKJ/190, 90 минут 16А / 250В. Киевская обл., г.Ирпень. Цена 100 грн.
0637095149

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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
• Купуємо – старі Дошки, Бруси З
ДЕРЕВЯННОЇ СТОДОЛИ, СУШАРНі,
ХМІЛЯРНІ. Розберемо самі – гроші
на погрузці 0981280519

тел.: 097-440-16-93

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (067) 549-75-66

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 6 - 12 грудня
ОВЕН

Не поспішайте, і
удача цього тижня буде
на вашому боці. Результати на роботі й у кар’єрі залежать від зосередженості й
послідовності.

ТЕЛЕЦЬ

Будь-яку ситуацію
старайтесь оцінювати
максимально спокійно та реалістично. Намагайтесь розрахувати
свої сили, побережіть себе.

БЛИЗНЮКИ

У взаєминах знадо би т ь с я т ерп і н н я
та об’єктивність, без
виправлення дрібних помилок буде неможливо рухатись
вперед.

РАК

На вас чекає багато
справ, спілкування й
розваг. А ще – цікаві новини,
приємні домашні клопоти та
важливі розмови.

ЛЕВ

Досягнення на роботі дадуться надто
легко, якийсь час буде важко
повірити у свій успіх. Навколишні вас критикуватимуть,
не ображайтеся.

ДІВА

Події будуть розвиватися неквапливо, але, щоб закріпити успіх,
доведеться попрацювати «за
двох».
Не забувайте про
завершення незакінчених давніх справ. Якщо все
сплануєте – встигнете.

ТЕРЕЗИ

Впливові знайомі
можуть внести приємні зміни у ваше життя. У
вихідні ймовірна неузгодженість у ваших поглядах і діях
з близькими.

СКОРПІОН

Не пі д давайтес я
сумним думкам – давні
мрії нарешті почнуть
здійснюватися завдяки вашому терпінню, працездатності
та інтуїції.

6
грудня

середа

7
грудня
четвер

дерев рідко перевищує 3 м.
●● К а в а « А м е р и к а н о »
з’явилася під час Другої Світової
Війни. Солдати з Америки не могли пити європейську міцну каву
і просили розбавляти її водою.
●● У тих країнах, де зростає
кава, її і досі збирають вручну.
Досвідчений збирач у день може
зібрати до 7 кошиків бобів, кожен вагою до 100 кг. Оплата за
цю роботу – від $2 до $10 за кошик. Після того як зерна висушать і обсмажать, ціна кошика
збільшиться до $110.
●● Найбільше кави вживають у Фінляндії, де на одного до-

8
грудня

п’ятниця

9
грудня
субота

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

ВОДОЛІЙ

РИБИ

Очікується зовсім
несподіване й корисне ділове знайомство. У суботу важливо «зарядитися»
позитивною енергією.

Цікаві факти про каву
●● 70% кавоманів п’ють «Арабіку», яка має приємний, м’який
смак, а 30% – «Робусту», у якій
смак гірчить, і кофеїну в ній наполовину більше. «Робуста» –
це сорт нижчого класу, але він
більш стійкий до посухи, хвороб, та й врожаю з нього зібрати
можна удвічі більше. У «Арабіці»
близько 1% кофеїну, в «Робусті» – 2%. Виробники швидкорозчинної кави зазвичай змішують
«Робусту» та «Арабіку».
●● Висота кавового дерева –
трохи більше 9 м. Але оскільки
зручніше збирати плоди з нижчих дерев, зараз висота кавових

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Ваш девіз цього тижня – розумна обережність. Але не гальмуйте – ризикуєте не встигнути за розвитком
подій на роботі, у бізнесі, кар’єрі.
Цього тижня постарайтесь орієнтуватися
на власні можливості. Якась приємна новина змінить ваші плани,
вихідні – для дому - родини.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

рослого припадає в середньому
п’ять чашок кави на день.
●● Кава займає другу позицію у світовому рейтингу найбільш продаваних товарів. На
першій позиції – нафта.
●● У чашці чорної кави без
цукру нуль калорій.
●● Італійці п’ють каву з цукром, мексиканці – з корицею,
німці та швейцарці – з гарячим
шоколадом, бельгійці – вприкуску з шоколадом. Ефіопи додають в каву сіль, а марокканці –
перець. На Близькому Сході до
кави часто додають кардамон
або інші спеції.

10
грудня
неділя

11
грудня

понеділок

12
грудня

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

738

тиск, мм

+ 1°
+ 4°
741

тиск, мм

+ 1°
+ 5°
738

тиск, мм

+ 1°
+ 6°
737

тиск, мм

0°
+ 3°
733

тиск, мм
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0°
+ 2°
737

тиск, мм

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

вівторок
Піца
«Челентано»

- 1°
+ 3°

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

- 3°
+ 1°
730

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

Щасливий день смерті

Іноземець

Коко

Хто в домі тато 2

Трі Шельбман – одна з найяскравіших
студенток свого університету. У кожному навчальному закладу є така дівчина, яку знають усі. Сьогодні Трі святкує свій день народження. Кожен зі студентів мріє потрапити
на цю вечірку, адже у такої дівчини повинна
бути тільки найкрутіша туса. Ось тільки Трі
не доживе до ранку – її вбиває незнайомець
у масці. Але дівчина прокидається і... проживає свій день народження заново. Тепер
у неї є безмежна кількість життів і стільки ж
шансів вичислити свого вбивцю. Трі тепер
може відрити світ і саму себе по-новому.

У центрі сюжету - ветеран в'єтнамської
війни Нгуєн Нго Мін, який вбивав спочатку
американців, а потім в'єтнамців. Герой, який
відсидів після перемоги в тюрмі, втікає з
сім'єю в Гонконг. Однак тайські пірати ґвалтують і вбивають двох його старших дочок,
після чого Мін виявляється в Лондоні, де
відкриває китайський ресторан в південній
частині міста і з гордістю спостерігає за
дорослішанням молодшої дочки. У той момент, коли він думає, що все нещастя і жахи
його сім'ї позаду, дочка і дружина гинуть в
теракті, влаштованому IRA.

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.

Жанр: детектив, трилер, жахи

Жанр: бойовик, трилер

Жанр: мультфільм, сімейний

Жанр: комедія

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

«Кайдашева сім’я»
8 грудня
Початок о 19.00

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

«Мауглі»
9 грудня
Початок о 12.00

«Шлях у Віфлеєм»
10 грудня
Початок об 12.00 та 14.00

