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Новації від МОЗ: відміна паперових
талонів і перехід на нову модель
с. 13
виклику лікарів додому

Нескромна декларація
Олександра Ревеги: 40 об`єктів
нерухомості та мільйонні
доходи народного обранця с. 7

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

ПОХОВАЛЬНА
ІСТЕРИКА:
уся правда про нові правила
поховання українців
Фейк чи реальність:
з 16 березня в Україні змінились правила поховання. Чи
можна це зробити без довідки суду, пояснили експерти с. 12

вул. П. Болбочана, 58

Борошно пшеничне,
Борошно пшеничне ЕКО,
2 кг, ТМ Квара Продукт

Серветки «RUTA KIDS»
155 шт. в асорт.

Корм для котів
100 г пауч ТМ KiteKat

Молоко 2,5% 900 г
ТМ «Весела Бурьонка»

Глазур великодня
65 г ТМ Насолода

16 00

19 09

6 00

15 80

3 25

2

WWW.20MINUT.UA

Середа, 21 березня 2018

Новини

У Житомирі Житомирські муніципали
найнижчий тариф отримали нову форму
на опалення
вартістю
майже
7
тис.
грн
в Україні
Аліна Бойко

Нова форма була
закуплена за кошти
міського бюджету
у сумі 110 тис. 880 грн.
Комплекти на замовлення виготовляло
міське підприємство.

Алла Герман

Зимовий тариф
у Житомирі в порівнянні з іншими обласними центрами є
найнижчим завдяки
лічильникам, встановленим в багатоверхівках міста.
Житомиряни найменше платять за тепло. Про це під час брифінгу повідомив міський голова
Сергій Сухомлин.
«Минулого року, згідно з постановою Кабміну, у нас була
можливість встановлювати тарифи на місцевому рівні, адже
раніше тарифи на опалення
встановлювало НКРЕ. Ми прийняли на виконкомі тариф для
населення Житомира, і можете
подивитись статистику по обласних центрах України, згідно
з якою у Житомирі – найнижчий
тариф на опалення. Я розумію,
що для людей він трохи завеликий, але все ж в порівнянні
з іншими обласними центрами
у нас – найнижчий тариф», – зазначив Сергій Сухомлин.
За словами міського голови,
можливим такий тариф став завдяки програмі з встановлення
лічильників.
«Я дякую депутатам, які підтримали виділення коштів на
цю програму. Ми встановили
багато лічильників у багатопо-

верхових будинках. Зараз у мене
вже є статистика в розрізі кожного місяця, починаючи з жовтня.
Можу сказати середній тариф по
будинках, в яких ми встановили лічильники: за минулий рік
він складає трохи більше, ніж
24 грн. Це – середній тариф за
опалювальний період станом
на сьогодні по Житомиру. Це
приблизно на 10–12% нижче,
ніж тариф, який встановлюється з розрахунку за квадратний
метр. Тому програма спрацювала, і це – десятки мільйонів
гривень, які зекономили житомиряни за платіжками Теплокомуненерго», – розповів мер.
Також Серг і й Су хом ли н
додав, що завдяки фінансовій
дисципліні житомирян ми одне
з міст в Україні, в якому найвищий рівень оплати.
«У нас рівень оплати по Україні – найвищий. Окрема подяка
житомирянам за таку фінансову
дисципліну. У нас немає проблем, які були по інших містах
щодо отримання лімітів на газ,
тому Теплокомуненерго працює
стабільно. В позаминулому році
на гарячу лінію Теплокомуненерго в опалювальний сезон в середньому надходило приблизно 740
скарг на якість опалення, в минулому році ця цифра була 430, за
поточний опалювальний сезон
у нас поки що трохи більше, ніж
200 скарг. Тому значних проблем
з опаленням у нас в місті немає.
Втім, не треба зупинятися, тому
ми працюємо над проектами
з переведення міста на альтернативні види опалення», – зазначив
міський голова.

Всього міська рада придбала 16
комплектів форми, ще 3 комплекти для нових працівників інспекції
у міській раді планують закупити
найближчим часом. У комплект
нової форми входить зимовий та
літній одяг: теплі куртки та штани,
утеплені берці, брюки, дві футболки та кросівки.
«Нова форма дисциплінує
не тільки житомирян, а й самих
інспекторів. На вулиці міста одразу стає помітно, що працюють
працівники виконавчого комітету міської ради. Окрім форми,
у кожного інспектора є планшет,
у якому міститься уся необхідна
інформація для нормальної ро-

боти працівника, – це мапи розташування МАФів, рекламних
конструкцій по місту та багато
іншого», – пояснює радник Житомирського міського голови
Олександр Черняхович.
Начальник муніципальної
інспекції Віктор Грибук каже,
що раніше інспектори ходили
лише в цивільному одязі, тому
виникали конфліктні ситуації
з правопорушниками.
«При виконанні наших функціональних обов’язків виникають
проблеми, жителі міста просто не
розуміють, коли до них інспекто-

ри приходять в цивільному одязі.
Виникають суперечки та конфліктні ситуації. Ми проводили рейд
у неділю у районі Житнього ринку
по боротьбі зі стихійною торгівлею. Це показало, що якщо люди
в формі, то це набагато більше дисциплінує правопорушників», – наголосив начальник муніципальної
інспекції Віктор Грибук.
За результатами роботи, муніципальна інспекція за півтора
року склала 1068 протоколів, за
розглядом справ у 2017 р. були виписані штрафи на загальну суму
362 тис. 991 грн.

Жителі Левкова хочуть
тролейбусну лінію, а житомиряни –
проти приватних маршруток
Алла Герман

На сайті міської
ради з’явились нові
електроні петиції,
обидві стосуються
транспортних питань.
Жителі села Левків просять
міську владу зробити маршрут

тролейбуса до їхнього села, аргументуючи це тим, що багато людей їздить на роботу та навчання.
А вже через кілька днів у розділі
«Електронні петиції до Житомирської міської ради» з’являється наступна, у якій житомиряни просять владу замінити усі приватні
маршрутки на великогабаритний
електротранспорт та автобуси.
«Зняти в Житомирі всі приватні машрутки і запустити великі
міські автобуси та електротранспорт. 1-й маршрут тролейбуса

зробити безперервним по колу
в дві сторони, тому що розворот
на ж/д вокзалі робить цей маршрут
дуже невигідним та незручним», –
йдеться у тексті петиції.
Збір підписів триває.
Нагадаємо, вже не вперше житомиряни просять міську владу
відмовитись від маршруток. Окрім
того, містяни закликають владу
штрафувати водіїв, які не дають
квитки. Втім, за словами чиновників, зараз контролювати перевізників щодо видачі білетів немає кому.

Ковзанку на Михайлівській не можуть
прибрати, бо бояться пошкодити плитку
Алла Герман
Ковзанку під відкритим небом
у Житомирі не можуть прибрати
через несприятливі погодні умови.
За словами міського голови Сергія Сухомлина, як тільки

температура підвищиться, пісок
розмерзнеться, ковзанку на Михайлівській одразу приберуть.
«Все, що біля ковзанки, вже
прибрали. А шар піску замерз,
треба ще почекати трошки, декілька днів, поки погодні умови
дозволять його прибрати. Ми боїмося пошкодити плитку, тому

поки ще чекаємо», – сказав Сергій
Сухомлин.
Нагадаємо, міську ковзанку
під відкритим небом розміром
майже 600 квадратних метрів відкрили справжнісіньким святковим
концертом за участі фігуристів.
Випробував її сам міський голова
Сергій Сухомлин.
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Міністерство освіти і науки України
Новочорторийський державний аграрний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2018-2019 навчальний рік
на денну форму навчання
з освітою на базі 9 класів
АГРОНОМІЯ

з освітою на базі 11 класів
АГРОНОМІЯ

На базі 11 класів сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти з предметів:

- укр.мова і л-ра – (1), математика або географія або історія
України - другий на вибір - облік і оподаткування; фінанси, банківська
справа та страхування;
- укр.мова і л-ра – (1), біологія або історія України або географія ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
термін навчання ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ термін навчання другий на вибір на решту спеціальностей.
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
2 роки 10 місяців ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
1 рік 10 місяців
Документи приймаються з 2 по 14 липня 2018 року на базі 9
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
на заочну форму навчання з освітою на базі 11 класів
класів.
АГРОНОМІЯ
На базі 11 класів з 12 липня по 1 серпня 2018 року ті, що складають
термін навчання 2 роки 10 місяців
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ
вступні іспити та до 8 серпня 2018 року по сертифікатах ЗНО.
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Документи приймаються з 1 по 30 серпня 2018 року на заочну
28 березня 2018р – день відкритих дверей форму навчання.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

термін навчання
3 роки 10 місяців

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

термін навчання
2 роки 10 місяців

Адреса: 13120, Житомирська область, Любарський район, с. Нова Чортория
тел./факс: 04147-9-63-60, 9-62-23, тел. приймальної комісії: 067-410-43-92
сайт технікуму: nchat.edu.ua
електронна адреса: nchat@meta.ua

ГРОШІ
100 000

ДО

ГРН

м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 10
тел.: (094) 824 70 35
(093) 583 60 09
(068) 760 76 60

кредитна
картка
з пільговим
періодом

Ліцензія НБУ № 240 від 26.10.2011 року

Допомога
в отриманні кредиту
1. Кредитки до 50 000 грн
2. Кредити до 500 000 грн
3. Кредит на авто
4. Кредит для бізнесу до 5 млн грн
5. Кредит під заставу
6. Кредит для розвитку бізнесу

Повний супровід до отримання в банку. Без передплат.

098 285 81 08 • 093 583 59 98
kpartner@ukr.net
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Наше майбутнє
залежить від нас
Чи багато з нас задумуються про те,
яким буде наше майбутнє, яким буде
наше місто, країна через 10–15 років?
Чи можемо ми говорити про якісь перспективи і чи віримо у краще життя?
Більша частина усіх розмов на цю
тему починається та закінчується тим,
що ми не такі, у нас все не так і нам
ніколи не стати такими, як Польща або
Німеччина. Останніми роками я спостерігаю, що більшість моїх знайомих
не вірить у те, що Україна стане успішною країною. Вони не вірять, що життя
тут буде нарівні із західними країнами.
Велика частина моїх одногрупників та
однокласників за останні чотири роки
виїхала працювати до інших країн зі
сподіванням залишитися там назавжди. Більш старші люди з ностальгією
кажуть, що коли у них був шанс виїхати,
вони ним не скористалися. І це кажуть
власники малого та середнього бізнесу.
Звісно, можна звинувачувати у всьому владу (до неї претензій найбільше),
але проблема також у нас із вами.
Так, влада несе відповідальність
за свою діяльність. Але жодна влада
за весь час незалежності по факту не
понесла відповідальності. Хто в цьому
винний? Хто обирає та переобирає
одних і тих же політиків роками? Хто
дозволяє розкрадати бюджети, державні підприємства та комунальну
власність? Це відбувається через нашу
байдужість і пасивність.
Ми завжди знаємо, як краще. Ми
знаємо: те, що відбувається, є неправильним, але ми не йдемо в політику,
щоб робити краще та правильніше.
І ми знайдемо десятки причин та відмовок, чому цього не робити і чому
краще обрати старих політиків, ніж
самим ставати політиками.
Слово "депутат" у суспільстві перетворилося у лайливе слово. Хоча 90%
людей навіть не розуміють різницю
між народними депутатами та депутатами місцевого самоврядування. Чи
розуміють люди різницю між міською
радою та виконавчим комітетом, у кого
які функції тощо? Рівень політичної
освіти в суспільстві надзвичайно низький. І цим успішно користуються політики, які дурять людей красивими
картинками та словами.
Ми звинувачуємо всіх у всьому, але
самі не готові робити хоча б мінімальні
зусилля для того, щоб змінити це. Ми ж
самі дозволяємо дурити себе і самі ж не
можемо запропонувати альтернативу
тому, що відбувається.
Саме тому вирішив ініціювати у Житомирі школу політичної освіти. Запрошую долучатися тих, хто дійсно готовий
змінювати якість політики.
Реєстрація за телефонами:
0687307767, 0937924643.
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На лінії конфлікту

Так вже буває чи так вже
виходить: хтось «втрачає»,
а хтось і «знаходить»!
Віктор Першко

В Україні й досі
важко когось здивувати відвертою та цинічною поведінкою
всіляких контролерів,
інспекцій, а тим паче
правоохоронних
структур стосовно
представників малого та середнього
бізнесу. Підприємці,
як соціальна група із
важливими і відповідальними функціями у суспільстві, вже
давно перетворилися
у таких собі «хлопчиків для побиття».
І тиснуть на підприємців
якими завгодно методами, забуваючи не лише про гучні заяви
та обіцянки щодо сприяння та
підтримки малого та середнього
бізнесу, але й вдаючись до повного ігнорування здорового глузду.
Доходить до повного безглуздя,
коли навіть правила шкільної
арифметики, не кажучи вже
про закони формальної логіки,
у стосунках із підприємцями виявляються зайвими, порожніми
і, звісно ж, непотрібними.
Яскравим прикладом такого
абсурду можуть служити стосунки Житомирського товариства
з обмеженою відповідальністю
«Стрем» та відомого монополістагазопостачальника. На перший
погляд, здавалося б, все просто
і зрозуміло: постачальник забезпечує споживача природним газом,
проводить повне технічне обслуговування газового обладнання
у свого клієнта та визначає (спільно зі споживачем) виробничотехнологічні втрати природного
газу під час його транспортування.
Визначені показники фактичних
виробничо-технологічних втрат
(далі – ВТВ) служба обліку природного газу ПАТ «Житомиргаз»
має застосовувати при розрахунках за природний газ та відносити
і додавати на рахунок споживача
до об’ємів газу, облікованого комерційним вузлом обліку (тобто
лічильником) газу.
Так от. Із листопада 2010
року, коли ТОВ «Стрем» стало

абонентом ПАТ «Житомиргаз»,
величина об’ємів ВТВ для споживача змінювалась декілька разів.
Якщо із листопада 2010 року по
грудень 2011 року показники виробничо-технічних втрат були
мінімальними і фактично не
обраховувались, то вже із січня
2012 року по травень 2013 року
показник ВТВ вимірювався щомісячними 15,5 куб. метрами.
Після того, як провівши обстеження системи газопостачання ШРП з регулятором тиску
«RBI 1212» газового обладнання
ТОВ «Стрем», комісія встановила величину ВТВ у розмірі 1,64
куб. метра на добу, із травня 2013
року споживач (ТОВ «Стрем»)
сплачував за щомісячні 50,8 куб.
метра, як вартість виробничотехнологічних втрат. Але із літа

 На фото: директор ТОВ «Стрем» Павло Гарбовський

Ціна 1000 м3 природного газу
із розрахунку встановленої ціни
Нафтогазу України 8889,60 грн за
1000 м3 (ціна в березні 2018 р.), спожитого нашим підприємством (при
річному середньомісячному споживанні газу до 120 м3/міс), для нашого
підприємства БУДЕ СТАНОВИТИ:
(0,120 +0,470) х 8889,60) : 0,120 =

43707,20 грн. за 1000 м3!!!
(із 1 липня) 2015-го року постачальник вирішує підвищити
показник ВТВ для ТОВ «Стрем»
майже вдесятеро (!) і пропонує споживачеві щомісячно до
фактично спожитого об’єму
природного газу оплачувати ще
й за 477 кубометрів так званих
«показників ВТВ». І це при тому,
що середньомісячне фактичне
споживання природного газу
підприємством «Стрем» сягає
заледве 120 куб. метрів (за рік
цей показник сягає 1440 куб.
метрів природного газу).
Зрозу мі ло, с пож ивач із
так ими с трибкопод ібними
кульбітами показників ВТВ,
які народжувались у кабінетах
«Житомиргазу», не погодився
і звернувся до Житомирського
відділення Антимонопольного
комітету України. Там, звісно ж,
звернули увагу на абсурдність
показника ВТВ у випадку зі
споживанням природного газу
ТОВ «Стрем», і вже у листопаді
2015 року спільна комісія підприємства «Стрем» та ПАТ «Житомиргаз» визначає ФАКТИЧНІ
обсяги виробничо-технологічних

втрат природного газу. Уявіть
собі, що ніяких 470, і навіть не
50 кубометрів блакитного палива
у якості щомісячних обсягів ВТВ
на підприємстві «Стрем» комісія
не встановила. Натомість цей показник становив лише 5,49 м3
на місяць. Але «Житомиргаз»
стояв на своєму – 470 м3 і – не
менше! Справа дійшла до суду,
де постачальник вимагав визнати
угоду між ним та споживачем,
а це означає, що із липня 2015
року до вересня 2016 р. (бо з
вересня 2016 р. газ не постачається) підприємство «Стрем»
мало щомісячно сплачувати
за майже півтисячі кубометрів
виробничо-технологічних втрат
природного газу. Знову ж таки,
нагадаємо: це – при середньомісячному споживанні лише
120 м3 природного газу. З яких
причин при незмінних технічних характеристиках газорегуляторного обладнання об’єми
та показники ВТВ збільшуються
майже галопуючими темпами?
Як можна взагалі облаштовувати свої договірні стосунки із
підприємством-монополістом,

яке зухвало обдирає споживача
у цинічний спосіб? При цьому
звертається до суду, намагаючись
узаконити начебто вже існуючий
борг, що виник невідомо із чого.
Абсолютно зрозуміла логіка дій
керівництва ПАТ «Житомиргаз»
у ситуаціях, подібних до стосунків із ТОВ «Стрем». Адже якщо
підприємець погоджується
оплачувати захмарні рівні виробничо-технологічних втрат,
встановлені «Житомиргазом»,
то можна лише уявити обсяги
грошових надходжень, які надходять вже до ТОВ «Житомиргаззбут» за фактично не існуючий
і не спожитий природний газ.
У випадку із підприємством
«Стрем» постачальник вимагає
оплати за більш як 400 м3 абсолютно «міфічного» природного
газу, який начебто «втрачений»
під час його транспортування.
Насправді його ніхто і ніде не
втрачав і досі не втрачає. Ну
а куди він фактично дівається і за
якою технологією використовується за призначенням – можна
лише здогадуватись. Зрозуміло
лише, що йдеться про мільйони гривень, які монополіст має
можливість отримати від реального продажу вже раз оплаченого, так званого «втраченого»
природного газу. Ну а як за таких
умов може почуватися реально
працююче підприємство, затиснуте та фактично пограбоване
сплатою за виробничо-технологічні втрати, які виникають
під час транспортування природного газу, нікого, схоже, не
хвилює. Ось такий у нас «клімат»
для бізнесу, який насправді згубний не лише для розвитку, але
й для самого факту існування
підприємництва.
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Події

Середа, 21 березня 2018

Живі гроші замість безкоштовного
проїзду: як монетизація пільг на
проїзд змінить транспортні відносини
Аліна Бойко

Мінсоцполітики
України запропонувало монетизувати
проїзд для пільговиків. Передбачається,
що пасажирам пільгових категорій будуть видавати певну
суму коштів, а ті вже
самі визначать, як їх
витратити.
У Мінсоцполітики таким
чином сподіваються поставити
в однакові умови тих, хто корис-

тується безкоштовним проїздом.
"Певну суму коштів бабуся
отримуватиме щомісяця. Відповідно, буде можливість розраховуватися за проїзд самостійно
і вибирати той вид транспорту,
на якому їй зручніше", – відзначає директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Тобто пільговики будуть платити у громадському транспорті
за проїзд, а кошти на це за певну
кількість поїздок їм скеровуватимуть з бюджету у вигляді так
званих грошових компенсацій.
Розмір компенсацій буде визначатися щорічно.
На думку заступника Житомирського міського голови Дмитра Ткачука, складним питанням залишаються саме кошти,
які треба буде спрямовувати

пільговим категоріям пасажирів.
«Дивлячись для кого ця
система буде зручною. Той, хто
користується часто, звичайно
для них пріоритетним буде не
питання зручності, а питання
суми коштів, яка буде виділена.
Для тих, хто їздить раз на місяць, звичайно, краще отримати
живими грошима», – коментує
Дмитро Ткачук.
До 2017 р. компенсація за
перевезення пільговиків перевізникам мала виділятися з державного бюджету. Але в рамках
децентралізації це право передали місцевим органам влади.
Вони можуть просто виплачувати певні суми з бюджету, але
тоді їх розмір непросто обґрунтувати. Відтепер вони можуть
видавати кошти людям. Як видавати – у готівковій чи безготів-

ковій формі – має вирішувати
місцева влада. Це право регіонів.
«На сьогодні в тому порядку, який прийнятий, окреслено
лише 10 категорій, і найбільш
масові категорії громадян туди
не входять. Якщо говорити
з точки зору бюджету, звичайно, це – шалене навантаження
на міський бюджет, бо так прописано, що ці пільгові кошти
має виплачувати саме місто,
яке підтримує порядок монетизації. Логіки тут, звичайно, немає: пільги встановлює держава,
а монетизацію пільги повинні
платити на місцях», – наголосив
Дмитро Ткачук.
Чи буде хтось стежити за
тим, аби пільговики витрачали
отримані кошти тільки на оплату проїзду і ні на що інше, це
вже інше питання.

Реконструкцією стадіону «Спартак»
займається компанія, яка вже три роки
не може здати басейн в садочку
Алла Герман

Однак міський
голова Житомира
сподівається, що зі
стадіоном ця історія
не повториться.
У вівторок, 20 березня, відбувся брифінг міського голови
Сергія Сухомлина. На питання

з приводу виконання реконструкції стадіону «Спартак», яке
виконує той самий підрядник,
що не може вже більше трьох
років здати в експлуатацію басейн житомирського садочку,
Сергій Сухомлин сказав, що сподівається на краще та зауважив,
що багато будівельних кампаній
мають недоліки.
«Ми зробимо все для того,
щоб історія не повторилася.
Тому щотижня виїзне засідання комісії проходить на стадіоні

«Спартак». Але скажу, що у нас
в місті є декілька будівельних
компаній, і кожна з них має
«чорні» плями в своїй історії. На
минулому тендері виграла інша
кампанія, до якої також дуже багато претензій по тих об'єктах,
які будувалися у Житомирі», –
наголосив Сергій Сухомлин.
Щодо вартості проекту, то
тут мер відзначив, що місту
дещо вдалося зекономити.
«За вартістю тендер – близько
23 млн грн. Це роботи без на-

криття, але ми здешевлюємо
проект за рахунок того, що
планували побудувати окремо
роздягальні, туалети та інше
фактично з нуля. Однак з лівої
сторони від трибуни є недобудова, для якої зараз ми робимо
реконструкцію, і за рахунок
цього буде здешевлення на загальній сумі проекту», – повідомив Сергій Сухомлин.
Зрештою як виконає підрядник даний проект та за який
час – покаже час.

«Житомиргаз» не виставляє рахунки
мешканцям багатоповерхівок,
де встановлені прибудинкові лічильники
Алла Герман

Рішення Апеляційного суду області
щодо визнання незаконним встановлення прибудинкових
лічильників обліку
газу «Житомиргаз»
та «Житомиргаз
Збут» призупинено.

Зараз «Житомиргаз» подав
касаційну скаргу, ухвала якої
призипунила рішення Апеляційного суду. Про це під час
брифінгу повідомив міський
голова Житомира Сергій Сухомлин.
«Наступні кроки по облгазу
ми вже будемо приймати після рішення Касаційного суду.
Але зараз у нас працює служба
ДБК, яка фіксує порушення,
що вже підтверджені Апеляційним судом по встановленню будинкових лічильників,

і суми штрафів за них досить
великі», – повідомив Сергій
Сухомлин.
Окрім того, міський голова
зазначив, що «Житомиргаз»
припинив виставляти платіжки
мешканцям багатоповерхівок,
де були встановлені будинкові
лічильники.
Також Сергій Сухомлин
відзначив, що деякі люди після
встановлення прибудинкових
лічильників встановили індивідуальні лічильники в свої квартири, внаслідок чого суми в їхніх

платіжках значно зменшились.
«Якщо до цього вони платили за новими платіжками
облгазу приблизно 400–450 грн,
то після встановлення лічильника індивідуального в квартирі сума стала 150 грн. Тобто
у 3 рази менша сума. Тому
я думаю, що рішення Апеляційного суду було абсолютно
справедливим, і будемо розраховувати на об`єктивний
розгляд цієї справи вже у Касаційному суді», – зазначив Сергій
Сухомлин.

КОЛОНКА

Табу в прическах
Женщины часто экспериментируют
со своими волосами. Лично я давно
поняла, что тут важно не переборщить,
а главное – знать тонкую грань между
прической, которая добавляет возраст,
и той, которая действительно украсит.
1. ЧРЕЗМЕРНО ОБЪЕМНЫЕ КУДРИ
или неестественно упругие завитки
Во-первых, ваша голова будет выглядеть меньше и вызывать дисбаланс в
пропорциях. Во-вторых, чем ярче подчеркнута неестественность, тем старше
вы будете выглядеть.
2. ПРЯМОЙ ПРОБОР
И ГЛАДКИЕ ВОЛОСЫ
Всегда надо помнить, что прямые
прядки, обрамляющие лицо, подчеркивают каждый недостаток независимо
от возраста. Мой совет: лучше укладывать кончики волос по направлению от
лица. Так смягчается внимание с кожи
лица, взгляд открывается, и вы станете
визуальнее моложе.
3. ТУГОЙ И ГЛАДКИЙ ПУЧОК
Такую прическу может себе позволить
только девушка с безупречными чертами
лица!!! Ведь такая прическа обнажает
ваше лицо и подчеркивает любые несовершенства, особенно непропорциональность или чуть длинный носик или…
любые складочки. Также эта прическа
идет только худощавым и стройным
женщинам, ведь высокий, тугой пучок
сделает вашу фигуру визуально плотнее.
Но если вы все же решились, в прическе необходим хотя бы минимальный
объем.
4. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАЧЕСЫ
Самая броская неестественность –
начес! Бывает, начнет мастер создавать
объем, а вам все мало – не можете остановиться. Но в этом деле нужна мера. Ни
сами, ни мастеру-парикмахеру не разрешайте создавать антинатуральность.
Не нужно строить «дом» на голове! В
обратном случае – прощай стиль, свежесть и молодость.
5. МЕЛИРОВАНИЕ
И завершает антирейтинг мелирование. В самом мелировании нет ничего
плохого, напротив – осветление может
придать вашему образу женственность.
Но не все мастера могут правильно выбрать цвет, схему окрашивания и не
учитывают цветотип. И почему-то вместо модного мелирования получается
сплошная желтизна, а в погоне за современными трендами – сплошная серость,
т.е. получается эффект седых волос, и
совершенно молодые девушки выглядят,
как пожилые женщины.
Вот сколько ошибок допускали и продолжают допускать женщины в погоне
за красотой.
А между тем, правильно подобранный имидж мгновенно преображает –
делает в миллион раз ярче, сексуальнее,
моложе, увереннее.
Все возможно с @gloria_beauty_
(читайте в инстаграмм)
Илона Колодий
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Пневмопідвіска
У 1938 році була запатентована пневмопідвіска, творцем якої вважають Харві
Файєрстоуна. Після переходу до складу
корпорації Bridgestone почалося співробітництво з компанією Driverite, яка
в підсумку стала розробником і постачальником пневмопідвісок для більшості
автовиробників Европи, Америки, таких, як Land Rover, Hummer, Ford, Linkoln,
Volkswagen, Citroen, Fiat.
Автомобілі для міст – седани, універсали, мінівени – є основною частиною
автомобільного парку в будь-якій державі. Конструктори намагаються створити міський транспорт добре керованим
і при цьому досить комфортним. Тому
замість універсальності ми отримуємо
компроміс – машина низька і жорстка,
але добре керована чи достатньо висока і комфортна, але при цьому хитка
і не налаштована до активної поїздки.
Автомобілісти з досвідом добре знають,
як за кольором смужок підбирається
бажана за пружністю пружина, але
разом із пружністю змінюється і висота
автомобіля (кліренс), і жорсткість підвіски. Використання пружин, жорсткіх
/м`яких чи низьких /високих, впливає
на експлуатацію автомобілів. Короткі
і жорсткі пружини відмінно проявляють
себе на доброму асфальті, але підвіска стає шкідливою для «зубів», а їзда
по розбитих дорогах стає мукою. Довгі
і м’які – добрі на розбитій дорозі, але
роблять автомобіль хитким з розхлябаним кермуванням.
Принцип роботи пневматичної підвіски дозволяє зберегти відмінну керованість як в режимі їзди по місту, так
і під час руху по поганому покриттю зі
збільшеним дорожнім просвітом. Пневматична підвіска прийшла до легкових
автомобілів з іншої техніки. А починалось усе з вантажних автомобілів і напівпричепів. Керування пневмопідвіскою
можливе в автоматичному режимі чи
примусово без використання людських
зусиль. Система пневмопідвіски має назву ЕSP. Різні компанії пропонують свої
системи пневмопідвісок, але вони відрізняються лише надійністю, а принцип
роботи однаковий. Стандартна схема
для міського автомобіля: 4 пневмоелементи встановлюють замість пружин.
Види і характеристики пневмоелементів бувають різними через особливості
конкретного автомобіля.
Компресор середньої продуктивності.
Характеристики компресора і ресивера
підбираються в залежності від бажаного
дорожнього просвіту і з необхідним запасом повітря на 1–2 цикли відпрацювання. Швидкого поповнення повітрям
така система не потребує.
Продовження у наступному номері.
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Споживачу

Метод «Слов’янська клініка» –
оздоровче схуднення
• Мій лікар порадив спочатку схуднути. Потім я зможу завагіт-ніти і виносити
дитину.
• Я все життя намагаюся
схуднути та не досягаю стабільного результату.
• Я покинув спорт та одразу погладшав.
• У мене проблеми з щитовидною залозою. Я вже давно приймаю гормони, тому
маю надлишкову вагу.
• Я народила і після того
набрала зайві кілограми.
• У мене цукровий діабет.
Зайва вага сильно погіршує
моє самопочуття.
• Я комплексую: мені тяж-

ко знайти гарний одяг свого
розміру.
• Нещодавно я пережила сильний стрес і досі моє
життя нестабільне. Через це
я не можу контролювати свій
апетит.
Із цими та багатьма іншими проблемами ми стикаємося понад 15 років та успішно їх
розв’язуємо.
Метод «Слов’янська клініка» –
це комплексна програма оздоровчої корекції ваги. У нас тисячі
документально зафіксованих результатів. Ми працюємо по всій
Україні, маємо понад 30 центрів із
висококваліфікованим персоналом.

Метод «Слов’янська клініка»
ґрунтується на наукових розробках. Він був створений з допомогою психотерапевтів, психологів,
психіатрів, ендо-кринологів, гомеопатів, дієтологів, фармакологів і провізорів. У його основі
понад 50 патентів та авторських
свідоцтв. Ми нагороджені міжнародною премією «Бізнес-О-лімп»,
званням «Золота торгова марка».
Ми лауреати нагороди «Вища
проба» за впровадження нових
медичних технологій та методик.
Не раз метод «Слов’янська
клініка» ставав переможцем
загальноукраїнського конкурсу
«Виробник кращих вітчизняних
товарів». Ці та інші наші визнані

досягнення засвідчують високу
якість та серйозний підхід до методики оздоровчо-го схуднення.
Хочеться звернути особливу
увагу на те, що ми за розумне
схуднення. Тобто те, яке нормалізує всі фізіологічні причини
збільшення ваги, досягаючи балансу, за якого бажаний результат зберігається; те, яке усуває
психологічну залежність від їжі;
те, яке зважає на стан шкіри та
її зовнішній вигляд після схуднення; те, яке формує абсолютно
правильне, раціональне харчування без обмежень і суворих дієт.
Контактна інформація:
slavclinic.com
тел.: (0412) 46-63-64

Уряд виділив 400 млн грн на
компенсації за «теплими кредитами»,
з яких 190 млн грн – для ОСББ
Про особливості
програми «теплих
кредитів», її фінансування та нововведення розповів Голова
Держенергоефективності Сергій Савчук
слухачам радіо «Новое время».
На відшкодування населенню та ОСББ за «теплими
кредитами» у 2018 р. виділено
400 млн грн, зокрема:

• 7,7 млн грн – на заміну газових котлів на твердопаливні;
• 202 млн грн – на утеплення
приватного житла;
• 190 млн грн – для ОСББ на
впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.
Через кілька тижнів «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Приватбанк» і «Укрексімбанк» розпочнуть видачу «теплих кредитів».
«Зак ликаю мешканц і в
приватних будинків та ОСББ
проаналізувати необхідність
впровадження того чи іншого
енергоефективного заходу та
готуватися до подачі заявки на
отримання «теплого кредиту», –

звернувся до слухачів С. Савчук.
Звичайно, серед низки енергоощадних заходів найбільшу
економію енергоспоживання
надасть комплексне утеплення
будинку. Це унікальна можливість вдвічі та більше зменшити
платіжки за тепло. Крім цього,
як показує досвід деяких ОСББ,
ціни на квартири у повністю
утепленому будинку зростають
на 30–40%.
Серед нововведень програми – надання відшкодування за
кредитами, залученими ОСББ
для встановлення електричного
опалення, де це передбачено
схемами теплопостачання на-

селеного пункту.
Загалом, цьогоріч ще понад
180 тис. родин зможуть скористатися програмою, отримати
відшкодування та у рази зменшити свої витрати на комунальні платежі.
У Державному агентстві
з енергоефективноісті та енергозбереження України обіцяють, що спостерігатимуть за
тенденцією розвитку програми
наступного року, оперативно
реагуватимуть на попит населення та ОСББ на «теплі
кредити» і звертатимуться до
Мінфіну щодо збільшення фінансування програми.

Дізнатися пенсійний стаж
і розрахувати пенсію можна,
не виходячи із дому
Доступ до інформації про страховий
стаж, кількість сплачених внесків та навіть
розрахунок майбутньої пенсії максимально спрощено.

Для цього потрібно лише
мати доступ до мережі інтернет

та електронний цифровий підпис. Про це розповів Міністр соціальної політики Андрій Рева.
«Нині модернізовано спеціальний сервіс – веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду
України, – на який можна зайти
через інформаційну сторінку Фонду. На веб-порталі за допомогою
електронного ключа кожна людина може увійти до особистого
кабінету та подивитися, який у неї
страховий стаж, розмір сплачених

внесків, і навіть провести попередній розрахунок своєї власної
пенсії»,– пояснив Андрій Рева.
Зробити це можна, навіть не
виходячи з дому, за умови наявності електронного цифрового
підпису та доступу до Інтернету.
Електронний цифровий підпис
для входу в особистий кабінет
можна також безперешкодно
отримати через Інтернет, якщо
людина користується банківськими платіжними сервісами. Також

увійти до особистого кабінету
на веб-порталі електронних послуг можна за допомогою логіну
і паролю, який людина може
отримати у будь-якому відділенні
Фонду за заявою.
Якщо ж у користувача з будьяких причин відсутня можливість
це зробити, він може звернутися
до найближчого відділення Пенсійного фонду та дізнатися вичерпну інформацію щодо своєї
майбутньої пенсії.
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Нескромна декларація Олександра
Ревеги: 40 об’єктів нерухомості
та мільйонні доходи народного обранця
Анастасія Ліберман

Олександр Ревега, який
був обраний по Бердичівському мажоритарному
округу, володіє кафе, пожежним депо, має десятки
будинків і землю в анексованому Криму.
З квітня 2017 р. Олександр Ревега орендує у ТОВ «Ревега» 1980 кв.м землі у Бердичеві. Нардеп є кінцевим бенефіціарним власником товариства, йому належить 36,29%,
а решта – у Ревеги Параски Антонівни.
Також за рік в декларації народного
депутата з’явилася інформація про об’єкт
незавершеного будівництва – це складське
приміщення площею 546,6 кв.м в райцентрі Бердичів.
Протягом звітного періоду доходи
нардепа становили 1 млн 320 тис. 984 грн,
з них – 396 тис. 185 грн він отримав за
надання майна в оренду. Серед тих, хто
платить за оренду, є родичі та помічники народного депутата: Кичкирук Галина
Миколаївна заплатила за оренду 17 тис.
965 грн, Побережна Вікторія Володимирівна – 19 тис. 195 грн, Ревега Василь Васильович – 64 тис. 430 грн, Кередович Надія
Степанівна – 16 тис. 160 грн, Плісак Світлана
Георгіївна – 78 тис. 8 грн, Побережний Віталій Михайлович – 44 тис. 640 грн, Ревега

Ганна Олександрівна – 36 тис. 192 грн, Ревега
Параска Антонівна – 5 тис. 357 грн, Вілько
Тетяна Володимирівна – 2 тис. 232 грн.
Платять за оренду майна й підприємства, які за декларацією належать самому Ревезі: ТОВ «Бердичівське АТП‑11837»,
яке в загальній сумі заплатило 21 тис.
36 грн, ТОВ «Ревега» – 89 тис. 196 грн,
ТОВ «Б. К. Газ» – 300 грн. Також 1 тис.
474 грн за оренду заплатило ТОВ «Елітаагро Ч.В.В.».
Двоє г рома д ян поверн ули йому
позику: Кичкирук Галина Миколаївна – 36 тис. грн, Побережний Віталій
Михайлович – 24 тис. грн. Вони, до речі,
є помічниками нардепа.
Проценти від вкладів у Приватбанку
становили 3 тис. 564 грн, пенсія за минулий
рік становить 16 тис. 804 грн.
Жеребецький Андрій Петрович заплатив нардепу 600 тис. грн за рухоме майно.
Від апарату Верховної Ради Олександр
Ревега задекларував лише 244 тис. 431 грн
зарплати, хоча Рада йому постійно виплачує компенсацію за житло у Києві. Минулого року нардеп отримав 191 тис. грн
компенсації за оренду житла.
Готівкою Олександр Ревега задекларував 4 млн 300 тис. гривень, 235 тис. доларів
та 53 тис. євро. Він також декларує 2 млн
946 тис. 356 гривень, позичені іншим особам, дві з яких – його власні підприємства:
564 тис. 303 грн нардеп позичив ТОВ «Ревега», 750 тис. грн – ТОВ «ОР-агро». На рахунках в ПриватБанку депутат зберігає 99 тис.
950 грн, 493 долари та 11 євро.
У Житомирській області в народного
обранця – 7 земельних ділянок, ще 4 – в Іва-

но-Франківській області. Крім цього, на
території нині анексованого Криму в депутата у власності 4 ділянки. Проте найбільше
земель Олександр Ревега має на Вінничині:
там у нього 13 ділянок.
Також в Криму депутат має дачний будинок у селищі Чорноморське. На момент
придбання, у 2011 р., за 708 кв. м Олександр
Ревега заплатив 63 тис. 825 грн. Ще один
будинок знаходиться у тому ж Чорноморському районі, в селі Окунівка. Придбаний
у 2008 р. вартістю у 22 тис. 38 грн.
У Гришківцях народний депутат задекларував житловий будинок площею 242,10
кв. м, яким володіє з 2011 р. Там у Олександра Васильовича є гараж площею 27,20
кв. м і вартістю понад 4,5 тис. грн, а також
виробничі цехи та склади.
У Бердичеві Олександр Ревега володіє
лише нежитловою нерухомістю: кафебар з обідньою залою площею 411,9 кв
м, адмінбудівля з магазином на 1 216,2
кв м і нежитлова будівля 413,2 кв м. Ще
дві нежитлові будівлі – кафе і пожежне
депо – розташовані у селі Рея Бердичівського району. Перша має площу 422,1 кв м
і у 2003 р, на момент придбання, коштувала 38 тис. грн, а друга – у 2009 р. коштувала
15 101 грн і займає 107,1 кв м.
Як справжній чоловік, любитель розкоші, Олександр Ревега має швейцарські
годинники, яких у нього два: «Hublot»
вартістю 280 тис. грн і «Brequet», котрий
коштує 270 тис. грн.
У автопарку народного депутата нараховується 2 легкових автомобілі: «Land
Rover» і «Mersedes-Benz». Також у розпорядженні Олександра Ревеги 3 вантажних

автомобілі, один з яких коштує 3 тис. грн,
а інші два – по 6 тис. Не дивно, що найбільше у власності народного обранця
саме автобусів. Їх Олександр Васильович
задекларував аж 9 одиниць. У підприємства ТОВ «Оравтобуд», яке належить його
помічниці Галині Кичкирук, а серед засновників є ТОВ «ШБУ № 35», де 10% власності
має сам Олександр Ревега, нардеп орендує
два легкових автомобілі: «Land Rover» 2010
р. в. та «Mersedes-Benz» 2011 р. в. За оренду
цього транспорту Олександр Васильович
минулого року заплатив 96 тис. грн.
Олександр Ревега є власником 7 юридичних осіб (серед яких його власна торгова марка, Бердичівське АТП‑11837 та Парк
культури і відпочинку), а також власником
корпоративних прав (частково або повністю)
9 товариств, підприємств і організацій.

Податківці Житомирщини нагадують:
кампанія декларування триває до 1 травня
У Житомирській
ОДПІ Головного
управління ДФС
у Житомирській
області інформують,
що подати декларації
за 2017 рік можна до
1 травня.
Декларації про майновий стан
і доходи у 2018 році подають громадяни котрі протягом звітного
2017 року отримували доходи без
оподаткування при виплаті, зокрема, доходи від особи, яка не
є податковим агентом, тобто від
нерезидента або фізичної особи,
яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є
особою, яка здійснює незалежну

професійну діяльність; іноземні
доходи; дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості
в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є
суб'єктом господарювання; дохід,
отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду
(суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом
господарювання; дохід у вигляді
вартості успадкованого майна
(кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає
оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані
сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали
у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб,
а також іншими спадкоємцями –

резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення
об'єктів спадщини).
Також фізичні особи – платники податку зобов’язані подати річну податкову декларацію
про доходи за 2017 рік, якщо
отримували окремі види оподатковуваних доходів, які згідно
з нормами розділу ІV Кодексу не
підлягали оподаткуванню під
час їх нарахування чи виплати,
але не звільнені від оподаткування. В такому випадку платник зобов’язаний самостійно
включити суму таких доходів
до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну
декларацію з цього податку.
Звертаємо увагу, що декларація про майновий стан і доходи
подається за формою, яка затверджена наказом Міністерства

фінансів України від 06.06.2017
№ 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 02 жовтня 2015 року № 859».
Декларацію про майновий

стан і доходи можна подати
в електронному вигляді за допомогою електронного сервісу ДФС:
„Електронний кабінет платника
податків”https://cabinet.sfs.gov.ua/.
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Кримінал

За вихідні
Чоловік з бійцівською собакою
на Житомирщині
не хотів виходити з магазину,
за сприяння поліції за що отримав від поліцейських
знайшлися двоє
юних мандрівників
Алла Герман

Подія трапилася
в ніч з 13 на 14 березня
біля магазину на вулиці Князів Острозьких.

Поліцейські допомогли встановити
місцеперебування
13-річної дівчини
з Малинського району
та 17-річного юнака зі
Звягельщини Житомирської області.
Рідні дітей 16 березня звернулися до правоохоронців із заявами
про їх зникнення. Поліція закликає
дорослих уважніше ставитися до
своїх батьківських обов’язків і радить знаходити спільну мову з підростаючим поколінням.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області, увечері 16 березня до Малинського відділення поліції звернувся
житель району із повідомленням
про те, що додому не повернулася
його неповнолітня племінниця.
Зі слів чоловіка правоохоронці
з’ясували, що 13-річна дівчина
тимчасово перебуває під опікою
родичів, поки мати перебуває на
заробітках в іншому районі області.
«Відтак у п’ятницю вранці, як завжди, слідуючи із села до навчального закладу шкільним автобусом,
дівчина повідомила своїм однокласникам про зміну маршруту.
Мовляв, вона запланувала поїздку
до бабусі у с. Чоповичі Малинського
району. Після того школярка вийшла з автобусу у найближчому
селі по дорозі. Ні до школи, ні до
бабусі, ані додому того дня дівчина не з’явилася. Тож родичі разом
з матір’ю, яка приїхала одразу ж
після тривожного повідомлення,
вирішили звернутися за допомогою
поліції»,– йдеться у повідомленні.
– У розмові з рідними зниклої
також стало відомо, що напере-

додні зникнення дорослі намагалися вплинути на стосунки дівчини-підлітка та її залицяльника.
Однак парубка під час перевірки
виявили вдома, і де знаходилася
зникла, він не знав, – розповіла
керівник підрозділу ювенальної
превенції ГУНП Житомирщини
Наталія Гончарук.
Відтак поліція провела необхідні заходи, орієнтовані на розшук юної втікачки, і встановила,
що вона могла виїхати за межі
Житомирської області. Уже наступного дня дівчина сама вийшла
на зв'язок з рідними і повідомила,
що перебуває на вокзалі у Києві, та
попросилася додому. Доставили її
до місця проживання і передали
матері працівники житомирської
поліції. Водночас правоохоронці
звернули увагу дорослої жінки на
необхідність уважніше ставитися до
виконання батьківських обов’язків
щодо виховання неповнолітньої
доньки, зважати на її підлітковий
вік та пов’язані з ним питання. Дівчині ж роз’яснили можливі наслідки подібної поведінки.
Ще одного 17-річного жителя
Новоград-Волинського району повернули додому 19 березня після
його мандрівки до дівчини у Дніпропетровську область. Три дні
тому хлопець вийшов із дому поповнити рахунок мобільника і назад
не повернувся. Про це до поліції
і заявив схвильований батько.
Як стало відомо правоохоронцям, до недавнього часу парубок
навчався на Дніпропетровщині,
однак з нового року його було відраховано з числа студентів.
Перевіряючи інформацію про
можливе місце перебування зниклого, було встановлено, що парубок таки дійсно таємно поїхав на
далеке побачення. Нині молодика
благополучно повернули додому.

«Займаємось захистом людини, яка потерпіла від жорстокого
побиття патрульним поліцейським». Про це на своїй сторінці
у Фейсбук 16 березня повідомила
громадська організація «Перспектива».
«Зі слів потерпілого: у ніч з вівторка на середу (13.03–14.03.2018
р.) я перебував у магазині, куди
прийшли представники патрульної поліції, зробили мені зауваження, що я бавився з собакою, та
почали виганяти мене на вулицю.
Я попросив їх представитися та
показати посвідчення, жетон, на
що один із поліцейських виштовхав мене на вулицю та жорстоко
побив. Наносив удари руками
і ногами по голові та спині, поки
я не впав та не втратив свідомість.
Другий представник поліції просто стояла та спостерігала. Коли
я прийшов до тями, поряд нікого
вже не було, і я викликав швидку

медичну допомогу, яка відвезла
мене в лікарню. Патрульні поліцейські просто залишили мене
на землі та поїхали», – йдеться
в дописі ГО «Перспектива».
Однак даний допис викликав
неабияке обурення у жителів міста. Окрім співчуття потерпілому,
з’явилося безліч коментарів, у яких
люди вказують на іншу сторону
медалі та стверджують, що чоловіку ще «мало дали».
«Мало дали. Як бикувати – то
герой, як вломили – то жалоби.
Будь мужиком, заслужив – получи. А собачатники ці замучили;
любите собак, то прибирайте за
ними, а то вигуляли і пішли, а ми
з дітьми бавимося по ваших фекаліях. Зоозахисники хрено…», –
пише Андрій Прус.
«Що це за односторонній
вброс? Ми з товаришем тієї ночі
викликали поліцію, бо бачили, як
цей мужик п’яний, неадекватний
бігав по під’їзду з ножем і собакою, кидався на людей та кричав,
що всіх поріже. Хіба це адекватна поведінка дорослої людини?
З цього повідомлення бачу тільки
те, що з цього мужика роблять
«жертву мєнтовського бєспрєдєла», хоча по суті все може бути не
так. Нам сусідка сказала, що він
ще й наркоман, тому він і ходить із

собакою бійцівської породи, щоб
менти його не чіпали, ці шприци
по під’їздах вже замучили», – написав Василь Запорожець.
Вищевказану інформацію
у коментарях журналістам «20
хвилин» підтвердили. За словами
речника управління патрульної
поліції Ігоря Іванюка, того ж дня,
ще до інциденту, до даного громадянина вже викликали поліцію.
«До цього громадянина у той
же день викликали поліцію люди.
Він бігав з ножем та зі своєю собакою, теж бійцівської породи – стафф, і кричав, що всіх буде
різати. А після цього в магазин
вже привів собаку – ніби алабая», –
повідомив Ігор Іванюк.
Також речник управління патрульної поліції Житомира Ігор
Іванюк повідомив, що дійсно до
управління патрульної поліції
звернувся чоловік, якого нібито
побили поліцейські. «За даним
фактом зареєстровано заяву громадянина та ініційоване службове розслідування. Документи
направлено до прокуратури Житомирської області. Триває встановлення усіх обставин за фактом
побиття громадянина», – розповів Ігор Іванюк. Тож чи винний
поліцейський у даній ситуації,
встановить слідство.

СБУ заблокувала фейкову
спробу популяризації так званої
«Житомирської народної республіки»
Співробітники СБ
України заблокували
нові спроби кремлівських пропагандистів популяризувати
в Інтернеті так звану
«Житомирську народну республіку».
Оперативники спецслужби
встановили, що для створення необхідної «картинки» зловмисники
використали реальні персональні
дані жителів Житомирщини, від
імені яких зареєстрували фейкові
акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки та
наповнювали їх антиукраїнською
інформацією.
Правоохоронці, зокрема, задокументували, що російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини жительки одного
з райцентрів області для створення
спільноти так званої «Житомирської

народної республіки».
Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки
та популяризації терористичних
організацій «Д/ЛНР». Жінка навіть
не підозрювала про свою «причетність» до створення антиукраїнської сторінки.
Співробітники СБ України
також встановили, що більшість
облікових записів, з яких підтримували «лайками» антиукраїнські

пости, мають явні ознаки «інтернетботів», лише деякі з них належать
реальним користувачам соцмережі.
Служба у межах чинного законодавства вжила необхідних заходів
для блокування Інтернет-спільноти
фейкової «ЖНР» та припинення її
інформаційного наповнення.
Служба продовжує реалізовувати комплекс заходів із протидії інформаційній агресії спецслужб РФ
на шкоду інтересам нашої держави.
Прес-центр СБ України
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Житомирянки
вийшли у фінал Всеукраїнських
змагань з футзалу серед дівчат
Минулими вихідними, 10–11 березня 2018
року, у м. Кам’янецьПодільському Хмельницької області відбулися Всеукраїнські
зональні змагання
з футзалу серед дівчат
у двох вікових групах.
Про це повідомляє сайт «Спортивний Житомир».
Житомирську область представляли переможці обласних змагань – команда Стрибізької ДЮСШ
(тренер Василь Терещук) у віковій
групі 2003–2004 років народження

та команда 2005–2006 р. н. Любарського району, сформована на базі
Мотовилівської ЗОШ І–$5ІІ ступенів (тренер Антон Яткевич).
Ігри проходили в чудовому,
світлому, просторому, з електронним табло, спортивному комплексі м. Кам’янець-Подільський.
У такому залі грати одна насолода.
Першими розпочали молодші
футзалісти, які зустрілись з командою Сугаки Могилів-Подільського району, де вже тривалий час
культивується дівчачий футбол
та футзал. Довго не роздумуючи,
наші спортсменки заволоділи ініціативою, що дало свої плоди – 3:0,
перевага на нашій стороні після
першого тайму. В другому таймі
наші тренери почали експериментувати зі складом, що призвело

Бердичівлянка
Аріна Білоцерківська –
Володар Кубку Литви
з баскетболу
У Литві відбувся
розіграш Кубку країни з баскетболу серед
жіночих команд.
У фіналі зустрічалися команди
«Сіренос» та «Судува». За команду
«Сіренос» нині виступає бердичівська баскетболістка, гравець Національної збірної України Аріна
Білоцерківська.
Для бердичівської баскетболістки цей матч був, напевно,
дуже принциповим, адже минулого року саме у команді «Судува»

до двох пропущених голів. Після
хвилинної перерви тренери змогли
налаштувати юних футзалісток на
перемогу. Дівчата забили гол та
святкували перемогу з рахунком
4:2.
У фінальній грі, де вирішувалась доля першого місця, наша
команда вщент розбила команду
господарів 4:0, показавши змістовну гру попри юний вік футзалісток. Кращими гравцями команди
стали Качура Альона, Жигадло
Ліза, Савелюк Мирослава, Наумова
Анастасія, Бігдай Мирослава.
Окрасою зональних змагань
стали ігри в старшій віковій групі.
Тут було все – і швидкість, і емоційність, і видовищність, і технічність,
і сила та агресія – все те, за що ми
любимо спорт. У фінальній грі

боротьба точилась на кожному
клаптику поля, ніхто не хотів поступатись. І незважаючи на те, що
у вінницькій команді грали чотири
вихованки футбольної школи Бєланова і Блохіна, першими гол забили саме стрибізькі дівчата. Впевнена гра воротаря Ілони Чорної
та ще один гол, забитий Дариною
Кисельовою, дав нам можливість
вирвати перемогу 2:1.
Про непросту зустріч говорять
фоли, яких у команди Вінницької
області вийшло 6. На останніх секундах ми мали можливість збільшити рахунок з десятиметрового,
але Таміла Ковальчук схибила.
Кращі гравці в нашій команді:
Чорна Ілона, Ковальчук Таміла,
Кисельова Дарина, Гринчук Олена,
Лавренюк Вікторія.

У Житомирі
збираються
знову проводити
«Космічну зарядку»

наша землячка стала Володарем
Кубку Литви.
У фінальній грі Аріна Білоцерківська зіграла 14 хвилин, здобула
вісім залікових балів та допомогла
своїй команді «Сіренос» перемогти
з рахунком «71:67», ставши Володарем Кубку Литви з баскетболу.
Команда бердичівлянки також лідирує у Чемпіонаті Литви,
а Аріна Білоцерківська є кращим
гравцем команди за кількістю набраних залікових балів (в середньому – 12,1 за гру) та кращим гравцем
за кількістю результативних передач (в середньому – 5,2 за гру).
За матер. Спортивний Житомир

У Житомирі планують відновити "Космічну зарядку".
«Космічну зарядку» в 2016 році
започаткували і проводили управління у справах сім'ї, молоді та
спорту Житомирської міської
ради та ГО "Артерапія". Тоді цей
проект був одним із етапів підготовки до Космічного напівмарафону, але в 2017 році зарядку не
проводили. Тепер же цей проект
можуть відродити.
Оголошення про це розмістила на своїй сторінці начальник

управління у справах сім'ї, молоді
та спорту Ірина Ковальчук:
«Друзі, привіт! У 2016 році ми
з ГО "Артерапія" мали чудовий
проект "Космічна зарядка – Space
Workout". Хочемо його відновити!
Плануємо графік занять, які дозволять продемонструвати різні вправи
та познайомити житомирян з різними спортивними організаціями,
центрами та клубами! (тут може
бути ваша реклама). Намагаємося
усе планувати, тому, якщо Ваша організація готова обрати для себе 1
день – реєструйтеся!! А ми складемо
графік занять та почнемо підготовку
до літнього спортивного сезону!», –
написала Ірина Ковальчук.

КОЛОНКА
Проведення судового
засідання в режимі відеоконференції: порядок та
строки подачі клопотання
Цивільний процесуальний
кодекс України передбачає
можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Як і коли подавати
клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції? Детальніше про це,
в рамках проекту «Я маю право!», розповіли фахівці Овруцького бюро правової допомоги.
Клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду чи у приміщенні
суду подається не пізніше ніж
за п’ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий
строк надсилається іншим учасникам справи.
Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції
поза межами приміщення суду,
переривання зв’язку тощо несе
учасник справи, який подав відповідну заяву.
Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь
у судовому засіданні в режимі
відеоконференції виключно
в приміщенні суду.
Копія ухвали про участь особи
у судовому засіданні в режимі
відеоконференції в приміщенні
суду негайно надсилається до
суду, який зобов’язаний організувати її виконання, та особі, яка
братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи
тих, хто з’явився, та перевіряє
повноваження представників.
Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають
забезпечувати належну якість
зображення та звуку, а також
інформаційну безпеку.
Відеоконференція, у якій
беруть участь учасники справи,
фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою
технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис
відеоконференції зберігається
в матеріалах справи.
Суд у порядку, передбаченому ст. 212 ЦПК України, за
власною ініціативою або за
клопотанням учасника судового
процесу, який тримається в установі попереднього ув’язнення
або в установі виконання покарань, може постановити ухвалу
про його участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
у приміщенні такої установи.
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Актуально

ІТ-Академія - 99% гарантії працевлаштування
Хтось подумає: “Так
не буває”. Інший вирішить, що це – рекламний хід, який не
має нічого спільного
з дійсністю. А хтось
захоче перевірити: це
дійсно так? Я справді
можу отримати гарантію і знайду роботу
в сфері ІТ?
Наша відповідь – так, це правда! Щоб впевнено заявляти про гарантоване працевлаштування, ми
протягом 5 років переконувались
в тому, що наша система працює.
Справді, абсолютно усі випускники
Вінницької ІТ-Академії успішно
влаштувалися на роботу в сфері
інформаційних технологій. Як нам
вдається цього досягти?
Наш секрет простий. Існують
основні питання навчання – що
вивчати, хто має навчати, як навчати, і – чи достатньо цього, щоб
працевлаштуватися? Ми доклали
максимальних зусиль, щоб знайти
прогресивні та ефективні відповіді
на ці питання.

Що вивчати?

Зараз в сфері ІТ працює досить
багато людей, які навчалися про-

грамувати самостійно. Але далеко
не кожен, хто почав вивчати програмування, зумів знайти роботу. Це
відбувається тому, що недостатньо
вивчити підручник з програмування
на певній мові. Треба вміти мислити
“як програміст”, тобто навчитись
вирішувати програмістські задачі.
Перша частина навчального плану
Академії розрахована саме на це:
сформувати алгоритмічне мислення, вміння аналізувати, знаходити
оптимальні алгоритми вирішення
завдання. Тільки після засвоєння
основних принципів програмування на базі класичних комп'ютерних
наук і методологій студенти переходять до вивчення сучасних технологій програмування, а далі – до
написання реальних проектів. Також
протягом всього курсу студенти вивчають англійську мову з особливим
акцентом на ІТ-лексику.
Таким чином, наші випускники
отримують стійкі системні знання
основ програмування, практику
використання сучасних технологій
і достатній рівень англійської мови
для успішної роботи.

Хто має навчати?

Обираючи викладачів, ІТАкадемія зробила свій вибір на
користь практикуючих програмістів. Працюючи в ІТ-компаніях на
різноманітних проектах, наші викладачі добре орієнтуються у найпопулярніших мовах і технологіях,
в останніх тенденціях та новинках

ІТ-ринку. У студентів є можливість
отримати досвід “з перших рук” –
причому від людей, які зацікавлені
не тільки в програмуванні, але й
у передачі своїх знань та вмінь. Ми
вважаємо це значною перевагою,
оскільки у навчанні є важливими
дві складові одночасно – володіння
предметом і вміння його подати.
Саме за цими критеріями підбираються викладачі Академії.

Як навчати?

Навчання в ІТ-Академії – це
певним чином відхід від загальноприйнятих стандартів і максимальна оптимізація. Наприклад,
декого дивує, що ми не ставимо
оцінок. Замість того кожен студент
під час навчання пише проекти – 1
індивідуальний і 2–3 командних,
результати яких значно красномовніше говорять про якість підготовки спеціаліста. Також частою
темою для обговорень стає графік
навчання – 5–6 днів на тиждень.
Дехто хотів би навчатись тільки на
вихідних, або не більше 2–3 разів
на тиждень. Проте ми вважаємо,
що за такого режиму досягнути
повноти і системності знань за 1 рік
(саме стільки триває підготовка
спеціаліста в ІТ-Академії) практично неможливо. Більше того, саме
регулярні щоденні заняття програмуванням і допомагають нашим
випускникам досягати прекрасних
результатів на виході з ІТ-Академії.
Для комунікації зі студентами

та планування і контролю роботи
ми використовуємо сучасні способи, які використовуються безпосередньо в ІТ індустрії – планувальники проектів, баг-трекінгові
системи, хмарні технології тощо.
Чи потрібно ще щось для працевлаштування? Для більшості
цього цілком достатньо. Дехто
з наших студентів отримує свою
першу роботу вже на останніх місяцях навчання. Реальні історії про це
можна прочитати на нашому сайті:
http://ita.in.ua/. Якщо випускник не
знайшов роботу одразу після закінчення Академії, ми безкоштовно
достажовуємо його до необхідного рівня на реальних проектах до
успішного працевлаштування.

Кілька раз на рік ІТ-Академія
виступає одним з організаторів
Дня Кар’єри (http://profitday.info),
де можна поспілкуватися з представниками ІТ-компаній Вінниці
та України, подати резюме, познайомитися з людьми, які вже працюють в ІТ-сфері. Також в Академії
періодично влаштовуються зустрічі з HR-ами ІТ-компаній.
У кожного випускника є шанс
гарантовано знайти роботу після
закінчення Академії. Приєднуйтесь до нас – скористайтеся своїм
шансом!
Вінницька ІТ-Академія
ita.in.ua
тел. 067–431–19–21

Американський астронавт передав
житомирському Музею космонавтики
прапор, який брав з собою у космос
Алла Герман

Американський
космонавт Джеймс
Брезник розповів
житомирянам про
свій політ у космос та
всю неймовірну красу
галактики, яку йому
вдалося не лише побачити, а й відчути.
У п’ятницю, 16 березня, до
Житомира завітав американський астронавт НАСА, полковник ВПС США Рендольф Джеймс
Брезник. Поява такого гостя викликала неабиякий ажіотаж не
лише у житомирян, а й у гостей
міста. Під час зустрічі космонавт
провів лекцію та подарував житомирському Музею космонавтики

прапор України, який
під час свого польоту розгортав на міжнародній космічній
станції. Астронавт
провів у космосі 10
діб 19 годин 16 хвил и н 13 с е к у н д т а
здійснив два виходи
у відкритий космос.
Льот чик-випробувач разом зі своєю
командою готувався
до польоту в космос
два роки. У липні
2017 року Джеймс
Брезник стартував
з космодрому Байконур в якості бортінженера екіпажу
космічного корабля
«Союз МС‑05» і екіпажу міжнародної
космічної станції за
програмою основних
космічних експедицій
МКС‑53/53.

Під час розповідей про свої
польоти у космос Джеймс Брезник презентував на екрані фото
та відео з самісінького космосу.
Присутні, затамувавши подих,
більше години слухали розповіді
астронавта, адже ці кадри – з реального життя космонавтів.
Гос ті заходу також ма ли
можливість поставити питання
космонавту, на одне з яких щодо
найулюбленішого фільму про космос Джеймс Брезник відповів, що
це кінострічка «Гравітація», адже
знята вона досить правдиво та
реалістично, без зайвого пафосу.
По завершенню презентації
житомирський міський голова подарував американському
астронавту українську вишиванку та подякував за візит та
пізнавальну лекцію.
«Я маю надію, що ви ще не
один раз буватимете в космосі.
І вже наступні світлини в космосі
ви зробите у цій вишиванці», – наголосив Сергій Сухомлин.
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Рятувальники Житомирщини Начальник
отримали гуманітарну допомогу Житомирського відділу
поліції оприлюднив
декларацію за минулий
рік: зарплата та
170 тис. грн готівкою

Бійці ДСНС в якості
гуманітарної допомоги отримали пожежно-рятувальне спорядження та технічне
оснащення.
20 березня в м. Коростені біля
8-ї Державної пожежно-рятувальної частини відбулася церемонія
передачі пожежно-рятувального спорядження від норвезьких
благодійників шести пожежнорятувальним підрозділам Житомирської області, переважно
північних районів.
На церемонії передачі гуманітарної технічної допомоги були
присутні перший заступник начальника Управління ДСНС в області Василь Кучин, координатор
норвезької місії «Віра. Надія. Любов» Сергій Ковальчук, рятувальники Коростенщини та керівники
пожежно-рятувальних підрозділів
Коростенського зведеного загону.
Це вже не перша гуманітарна
допомога, яку надає благодійна
організація «Віра. Надія. Любов».
Цього разу бійці ДСНС отримали

Анастасія Ліберман

від них допомогу у вигляді пересувних маслостанцій, пожежних
касок, порошкових вогнегасників,
гідравлічних та комбінованих розтискачів, гідравлічних шлангів та
ножиць, стільців тощо.
Вантаж перейде на оснащення
підрозділів ДСНС у Малинському, Олевському, Лугинському,
Овруцькому, Хорошівському та
Народицькому районах Житомирщини, що входять до складу
Коростенського зведеного загону
з гасіння великих і складних пожеж Управління ДСНС України
у Житомирській області та буде
спрямований для підтримання

їх боєздатності.
«З місією «Віра. Надія. Любов» коростенські рятувальники
тісно співпрацюють вже друге
десятиліття. Раніше від них вже
надходила допомога у вигляді
різноманітного обладнання та
оснащення. Минулого року ми
навіть одержали від них 5 пожежних автомобілів та 2 автомобілі швидкої допомоги. Завдяки
цьому підвищилась оперативна
спроможність підрозділів ДСНС
області», – прокоментував перший
заступник начальника Управління ДСНС Житомирщини Василь
Кучин.

На хабарі затримали очільницю
Бердичівського сектора міграційної
служби, яка «торгувала» закордонними
біометричними паспортами
«На гарячому» взяли керівницю Бердичівського районного
сектора управління
міграційної служби
в області.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури області.
«У вівторок, 20 березня 2018
року, прокуратурою Житомирської
області спільно із Управлінням захисту економіки та Головним управлінням Нацполіції в області під
час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій задокументовано факт одержання начальником
Бердичівського районного сектора
управління міграційної служби
в області чергової частини неправомірної вигоди на суму 3500 грн»,–
йдеться у повідомленні.
Як інформують у прокуратурі
Житомирської області, правоохоронці затримали чиновницю
сьогодні зранку, близько 10.00,
безпосередньо у службовому
кабінеті державної установи, що
у м. Бердичеві.

У декларації начальника Житомирського
відділу поліції присутня інформація про
членів сім’ї: дружину
Ольгу та сина Романа.
У Михайла Сороки за минулий рік збільшилася кількість задекларованої нерухомості. У 2016 р.
Михайло Сорока декларував лише
одну земельну ділянку в 1000 кв.м
в селі Березина Житомирського
району. У цьому році до декларації
додав, що з квітня 2015 р. він проживає у будинку площею 99,2 кв.м
в селі Новий Любар Любарського
району, який належить Шуляк

Житомирські аудитори
виявили порушень на
252 тис. грн в управлінні
праці та соціального
захисту населення
Черняхівської РДА

Ревізія охопила
період з 01.01.2014 по
31.10.2017 р. Про це
повідомляють у пресслужбі Державної
аудиторської служби
України.

Це друга частина неправомірної вигоди, яку 38-річна посадовець вимагала від бердичівлянки
за прискорення та безперешкодну
видачу закордонних біометричних
паспортів для неї та її родичів.
Одержання першої обумовленої частини неправомірної вигоди
керівником райсектора міграційної
служби органи правопорядку зафіксували минулої п’ятниці, 16 березня.
Узагалі посадовець за кожний
офіційно проплачений біометричний паспорт встановила свій до-

датковий «тариф» – 1000 грн.
Неправомірну вигоду вилучено, особу затримано у порядку
ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про
обрання запобіжного заходу та
відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3
ст. 368 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури області проводить слідче
управління Головного управління
Нацполіції в області.

Галині Василівні.
У цьому ж селі дружина Ольга
Сорока має нерухомість: з лютого 2002 р. їй належить житловий
будинок 62,4 кв.м, з червня 2004
р. – дві земельні ділянки – 2500 кв.м
та 1633 кв.м.
Зарплата керівника поліції
Житомира за минулий рік зросла
у порівннянні з 2016 р. – 182 тис.
836 грн цьогоріч, за 2016 р. –
121 тис. 115 грн.
Дружина Ольга Сорока отримала в управлінні праці та соціального захисту населення Любарської
РДА 10 тис. 320 грн допомоги при
народженні дитини.
Готівкою Михайло Сорока
задекларував 170 тис. грн, це на
40 тис. більше, ніж у 2016 р. Керівник поліції продовжує виплачувати кредит, який взяв у 2013 р.
для купівлі авто «Renault Sandero
Stepway», у розмірі 137 тис. грн.

Фахівці Управління Північного
офісу Держаудитслужби в Житомирській області під час ревізії
в управлінні праці та соціального
захисту населення Черняхівської
районної державної адміністрації
виявили порушень на суму понад
252 тис. грн.
Виявлено, що зайво були надані
субсидії на оплату комунальних послуг одержувачам, які надали недостовірні дані про отримані доходи
від Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та доходи від підприємницької
діяльності. Сума втрат – 137 тис. грн.
Через неподання громадянами, яким призначено субсидію, ін-

формації щодо придбання житла,
транспортних засобів, вартість яких
50 тис. грн, їм було зайво нараховано
субсидій на суму майже 51 тис. грн.
Також понад 40 тис. грн держбюджет недоотримав через неповернення надавачами комунальних
послуг невикористаних сум субсидій після завершення опалювального сезону.
Крім того, зайво нараховано
адресну субсидію на суму понад
17 тис. грн для відшкодування
витрат на оплату газопостачання
одержувачам, які були відключені
від таких мереж.
Завдяки вжитим під час ревізії
заходам забезпечено відшкодування
втрат на суму 132 тис. грн.
За недотримання законодавства
з фінансових питань на двох посадових осіб складено протоколи про
адміністративне правопорушення.
До об’єкта застосовано заходи
за порушення законодавства. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, про її результати
повідомлено Черняхівську районну
державну адміністрацію.
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Поховальна істерика:
уся правда про нові правила
поховання українців
Аліна Бойко

Протягом останнього тижня у ЗМІ
обговорюють новину про те, що з 16 березня вступили
в силу поправки до
Кримінального процесуального кодексу
України і похоронити людину рідним
нібито буде можливим тільки після
судового рішення.
В Україні настане "похоронний армагеддон". Саме такими
страшними словосполученнями деякі ЗМІ охарактеризували правку радикала Андрія
Лозового в Кримінальний процесуальний кодекс України. Повідомлялося, що з 16 березня
українці більше не зможуть
поховати свої х роди чів без
рішення суду про призначення судмедекспертизи, а суди
можуть затягувати з такими
рішеннями до трьох і більше
днів. Відповідно, що весь цей
час робити з тілами померлих –
невідомо, адже навіть морги без
проведення експертиз нібито не
зможуть прийняти до себе тіло.
Що буде насправді – з`ясовували
журналісти “20 хвилин”.
Як виявилось, інформація
що сколихнула українців, не відповідає дійсності – процедура
поховання небіжчиків, що померли природною смертю, не
змінилась. ЗМІ вирвали цитату
з контексту, не помітивши в тексті слова, що стосується це лише
тих небіжчиків, “у яких виявлено
ознаки насильницької смерті”.
Житомирський юрист Роман
Гуртовенко пояснює, що так зване “нововведення” діятиме виключно в межах кримінального
провадження.
“За кримінально-процесуальним кодексом України, будьяку експертизу, в тому числі
судово-медичну, з 16 березня
призначатиме слідчий суддя. Ця
експертиза буде проводитися
виключно в межах кримінального провадження. Обов’язковим

є проведення експертизи у випадках насильницької смерті,
проводитиметься вона під час
досудового розслідування лише
після реєстрації повідомлення
про кримінальне правопорушення”, – коментує юрист Роман
Гуртовенко.
Як пояснили у суді, з 16 березня 2018 року будь-яку експертизу, в тому числі судовомедичну, призначає слідчий
суддя за клопотанням слідчого,
який розслідує справу, і лише
після реєстрації повідомлення
про кримінальне правопорушення. У випадках насильницької смерті така експертиза є
обов’язковою.
Варто зазначити, що суди
будуть призначати експертизу
тільки щодо тих померлих, на
яких відкрито кримінальне провадження, тобто причина смер-

того, що вони хворіли і смерть
пов`язана з хворобою. (Відносно тих осіб, які перебували на
лікуванні в медичних закладах,
документи щодо встановлення
причини смерті до судово-медичної експертизи направлятись не будуть). Тільки ті, у кого
смерть пов`язана з травмами,
будь-якими травмами, або хто
помер, ну, скажімо, молода людина, яка не перебувала на обліку за станом здоров`я, і причина
смерті невідома», – роз’яснює
голова Богунського районного
суду Наталія Гулак.
«Обов`язковою умовою для
призначення експертизи є внесення інформації до Єдиного
реєстру досудових розслідувань, тільки тоді слідчі мають
право звернутись до суду з клопотанням про призначення експертизи.

Згідно з діючими нормами КПК,
у разі смерті людини судмедекспертизу має право призначити "сторона
кримінального провадження", тобто
слідчий, прокурор або слідчий суддя
та суд. З 16 березня у слідчих і прокурорів цю функцію забрали, і експертизу зможуть призначати тільки слідчий суддя або суд після відповідного
клопотання сторони кримінального
провадження.
ті людини – насильницька або
носить ознаки такої. Якщо людина, наприклад, довго хворіла
і померла або «розпрощалася»
з життям у зв`язку з похилим
віком, ніякої експертизи суди
їй призначати не будуть. Відповідно ніякого колапсу, а тим
більше "похоронного армагеддону" в країні не намічається.
«Є інструкція, затверджена
Міністерством охорони здоров`я,
Генеральною прокуратурою
України та Нацполіцією України у вересні минулого року, що
стосується порядку оформлення
документів для видачі свідоцтва
про смерть. Згідно з цією інструкцією, до судово-медичної
експертизи потрапляє тільки
певна категорія осіб. Це особи,
які не перебували на лікуванні,
тобто немає інформації щодо

Призначення експертиз при
вбивстві, спричиненні тілесних
ушкоджень, що потягли настання смерті, це окреме питання,
і його обговорювати не будемо.
Н ас к і л ьк и ме н і в і домо,
було узгоджено питання між
керівництвом обласного бюро
судово-медичної експертизи,
представниками прокуратури
області, ГУНП в Житомирській
області щодо того, як буде відбуватися оформлення документів, пов’язаних з виявленням
померлих. За відповідними
нормативними актами, експерти мають право проводити не
тільки експертизи, але й певні
дослідження. Тобто представник оперативно-слідчої групи
під час виїзду за повідомленням
про виявлення померлої особи
виносить постанову, і померлий

буде доставлятися до експертної
установи для проведення дослідження. За цей час слідчий
вносить інформацію щодо певного факту в реєстр досудових
розслідувань, вносить до суду
клопотання. Слідчі судді, незважаючи на вс тановлений
5-денний термін розгляду клопотань, будуть намагатися розглянути клопотання в день надходження, та ця постанова буде
направлятися до експертів. Не
буде так, як пишуть; 5–10 днів
труп лежатиме! Це питання
узгоджене, а тому люди можуть
не переживати», – розповідає
голова Богунського районного
суду Наталія Гулак.
Щодо поховання тіла. Висновок експерта виготовляється на
основі акту судово-медичного
дос лі дженн я та результатів
аналізів, але тіло віддається на
поховання після завершення
розтину. Проведення експертизи на правила поховання також
не впливає. Голова Богунського
районного суду Наталія Гулак
радить зберігати спокій. Адже
якщо людина померла природною смертю, її близькі і родичі
не відчують на собі дію нововведень кримінально-процесуального законодавства.
«Буде видаватись довідка про
причину смерті, і відповідно до
статті 342 Кримінального процесуального кодексу України
дозвіл на захоронення видає
прокурор. Так, як було, так
воно і залишається. Ніхто не
буде нікого тримати тижнями.
Можливе виключення у випадку
вбивства, якщо потрібен додатковий огляд тіла. Єдине – екс-

пертиза буде лише за ухвалою
слідчого судді. На сьогоднішній
день це Богунський районний
суд міста Житомира, а вже потім, коли буде об`єднання судів,
то буде Окружний суд міста
Житомира», – наголошує голова Богунського районного суду
Наталія Гулак.
Прокоментував ситуацію
із змінами в КПК і сам автор
«нововведення» Андрій Лозовий на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. За його словами,
жодних проблем із похованням
через його правки не має бути,
адже вносив він їх, щоб забрати
у силовиків на місцях можливість штучно затягувати розгляд
кримінальних проваджень.
«Триває дуже брудна, огидна,
проплачена кампанія, що нібито
через мої правки до КПК у людей будуть проблеми з похоронами. Це абсолютно не відповідає
дійсності, і дуже прикро, що на
хвилю проплачених, відверто
брехливих публікацій повелось
чимало притомних людей. За
фактом жодна моя правка не
стосується термінів поховання
людей», – написав нардеп.
Щодо поп ра в ок А н др і я
Лозового, які обмежують час
досудового слідства, то дійсно
непогані зміни. Адже він зменшиться максимально до 18 місяців (за тяжкими злочинами), за
потреби час можна продовжити
один раз на такий самий термін.
У підсумку з новими поправками "радикалів", з одного боку,
можна погодитися, але подібне
нововведення в перспективі
може обернутися новими корупційними ризиками.
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Реформи

Новації від МОЗ: відміна паперових
талонів і перехід на нову модель
виклику лікарів додому
Відтепер лікарі матимуть змогу більше
часу присвятити пацієнтам, адже набрав
чинності Наказ МОЗ
України № 157, яким
скасовується низка
форм первинної облікової документації.
Медичні працівники більше не зобов’язані заповнювати,
опрацьову вати та зберігати
облікові форми, які вже давно
втратили свою актуальність, але
роками продовжували залишатися рудиментом радянської
паперовоорієнтованої системи
охорони здоров'я.
Так, наказом міністерства
скасовані останні талони та
звітність по диспансерному нагляду. Водночас, МОЗ починає
перехід на цивілізовану модель
викликів лікарів додому та використання класифікації ICPC‑2
у щоденній практиці лікарів. Ну
і не менш важливо, що МОЗ визнає студентів звичайними людьми, а медична карта дитини для
вступу в школу та дитячий садок
є відтепер непотрібною.
МОЗ в процесі реформування галузі змінює принципи збирання даних для управлінських
потреб. Тому першочерговим
завданням є істотне скорочення
кількості облікових форм із одночасним зменшенням кількості
полів у них. Прийняття Наказу
№ 157 – перший крок на цьому
шляху.
Втратили чинність форми, які
використовувалися насамперед
при наданні первинної медичної
допомоги. Як свідчить практика,
для обліку лише одного візиту
пацієнта в медичному закладі
необхідно було зробити записи
в 5–10 різних паперових документах, інформація в яких дуже часто
дублюється, поставити значну
кількість різних підписів та печаток. Так звичайний талон амбулаторного пацієнта (025–6/о) має
майже 40 полів для заповнення.
Для подальшої обробки дані
з паперових талонів виписувались
або переносились в комп'ютер,
а медичний персонал повинен
був вручну перераховувати значну кількість талонів за різними
показниками. Щоб уявити масштаби проблеми, варто врахувати,
що кількість візитів пацієнтів до
амбулаторних закладів в Україні
сягає сотні мільйонів щорічно.

Як запевняють у МОЗ, облік
пацієнтів на первинній ланці має
бути адекватним та ефективним.
Тому замість паперових талонів
наказом впроваджується оновлена форма 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів». Ця
форма буде стандартом обліку
візитів пацієнтів в медичних інформаційних системах і формуватиметься автоматично із записів амбулаторної карти.
На перехідному етапі заклади
первинної медичної допомоги,
які наразі не комп’ютеризовані,
повинні будуть вести таку відомість у паперовій формі, однак,
що дуже важливо, кількість інформації для її заповнення в рази
менша за існуючі форми. Також
наказ суттєво спрощує і форму узагальнення обліку візитів
№ 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів».
Із набранням чинності наказу
значно зменшується паперове
навантаження на лікарів. Це своєю чергою сприятиме побудові
пацієнтоорієнтованої системи
охорони здоров’я. Щоб викорінити радянську спадщину та
створити адекватні умови для
роботи медичного персоналу,
уже з цього року на первинній
ланці впроваджуються кардинальні та якісні зміни. Оновлена
первинна ланка зможе вирішувати більшість проблем пацієнтів, адже згідно з даними ВООЗ
близько 80% звернень пацієнтів
можна вирішити саме на прийомі у сімейного лікаря.

МОЗ скасувало останні
талони в медичних
закладах первинної
Протягом десятиріч лікарі,
медсестри та працівники реєстратури поліклінік та ЦПМСД
вручну заповнювали документи,
в яких немає практичної необхідності для сучасної охорони
здоров’я. Форми документів були
затверджені міністерством, їх
дотримання було обов’язковим
для медичних закладів всіх форм
власності. Навіть найсучасніші
лікарні повинні були вести разом
з електронним документообігом
паперовий.
Найбільш символічними
у тому, що писали лікарі, були
талони. При кожному зверненні
пацієнта оформлялись талон амбулаторного пацієнта (025–6/о)
майже з 40 полями для заповнення або талон на прийом до
лікаря (025–4/о) та талон для реєстрації заключних (уточнених)
діагнозів (025–2/о).

З цією інформацією далі нічого не відбувалось. Талони складались в коробки і збирали пил.
Все, що було потрібно лікарю, він
фіксував в картці хворого.
Існування талонів приводило до анекдотичних ситуацій.
В деяких медичних закладах
з’являлись “талони на талони”.
Пацієнт мав відстояти чергу, щоб
отримати маленький талончик
(не за формою МОЗ) на отримання через декілька днів талончику
(за формою МОЗ) на візит до лікаря ще за декілька днів.
За роки незалежності на заповнення тільки цих трьох талонів
лікарі, медсестри та працівники
реєстратури витратили не менш
ніж 500 000 000 (п’ятсот мільйонів)
годин. На папір для цих талонів
використали близько 2 000 000
дерев, або 5 000 гектарів лісу.
«Ми переходимо на нову філософію збору звітності та статистики: медпрацівники мають
вносити тільки потрібну інформацію, один раз і тільки в одному
місці. Статистичні дані не треба
заповнювати окремо – вони мають формуватися автоматично із
медичних записів. Паперовий документообіг має зберігатися тільки для закладів, що не почнуть
роботу з МІСами та eHealth», –
зазначають у прес-службі МОЗ.

МОЗ починає перехід
на нову систему викликів
лікаря додому
Сьогодні всі звернення пацієнтів до своїх медичних закладів
реєструються в книзі запису викликів лікарів додому (№ 031/о)
працівниками реєстратури. Після
цього лікар отримує цей журнал
і має відзвітувати, що він зробив
всі візити за зазначеними викликами.
Пацієнт та лікар спілкувались
через реєстратуру (не завжди
привітну) та стрічку в журналі.
Пацієнт не мав доступу до лікаря,
а лікар до пацієнта – якщо проблема не потребує візиту, домовитись про це лікар та пацієнт
не могли.
З 13 березня скасовується
Книга запису викликів лікарів
додому (№ 031/о).
Лікар не буде зобов’язаним
звітувати про відвідування усіх
пацієнтів, що повідомили реєстратуру.
Пацієнт та лікар зможуть
отримати доступ один до одного по телефону. Час лікаря є цінним та обмеженим суспільним
ресурсом. Кожен пацієнт повинен
розуміти, що коли лікар іде до

нього додому, він не допомагає
щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть
разом приймати рішення про
необхідність візиту додому.
Як показує досвід європейських країн, можливість поспілкуватися зі своїм медичним
працівником телефоном – одна
з послуг, що найбільше цінується
пацієнтами.
Усе звітування про прийоми,
проведені лікарем, зводиться до
4 цифр в день: загальна кількість
звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома.
Ц і ві домос т і фікс у ютьс я
у втричі скороченій формі 039/о

МОЗ скасовує «Медичну
карту студента»
13 березня скасовується форма № 025–3/о «Медична карта
студента». У всіх студентів буде
звичайна амбулаторна картка.
Із запуском реформи у містах
студенти, які там навчаються, зможуть обрати будь-якого сімейного
лікаря або терапевта за місцем
фактичного проживання, підписати з ним декларацію та отримувати всі послуги разом з будьякими необхідними довідками
щодо стану здоров‘я. Студентські
поліклініки, які існують зараз,
будуть конкурувати за пацієнтів
на загальних умовах.

Медична карта дитини для
вступу в школу та дитячий
садок є непотрібною
Медики України щороку заповнювали до мільйона медичних
карток дитини (026/о), які вимагали для прийняття в дитячий
садок та школу.

Цей документ на 8 сторінок А4
заповнювався від руки та зберігався в школах та дитячих садках.
Зберігання персональних медичних даних в навчальних закладах протирічить законодавству,
оскільки вони не мають ліцензії
на медичну практику.
Усі дані про дитину мають
зберігатися у лікаря, якого обрали її батьки, підписавши відповідну декларацію.
З 13 березня для вступу до
школи або в дитячий садок медична карта дитини непотрібна.
Її форма є недійсною, від батьків
не мають права її вимагати.
Порядок огляду дітей до навчальних закладів також чекають
зміни, про які у МОЗ обіцяють
поінформувати дещо пізніше.
Планується приведення складу
скринінгів для дітей до науково
обгрунтованого рівня та традиційного для цивілізованих країн
обсягу і відкриття можливостей
проводити огляд сімейним лікарем або педіатром із залученням
спеціалістів за умови реальної
необхідності.

Це – тільки початок

Як повідомляють у МОЗ, запланований ще цілий ряд нововведень.
Готується уніфікація існуючих форм амбулаторних карт
і їх узгодження з процесами
комп’ютеризації. У результаті
має залишитися лише один вид
амбулаторної карти, який буде
враховувати особливості надання медичної допомоги дорослим
і дітям.
Також здійснюється робота
щодо переробки та суттєвого
скорочення (до 10 разів) звітних
статистичних форм, в першу чергу
Форми № 12 і Форми № 20.
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Вилкул: Возобновление манипуляций
вокруг языкового вопроса и НАТО говорит,
что власть начала избирательную кампанию
Доведя Украину
и людей до нищеты,
провластные партии
опять решили начать спекулировать
на конфликтных политических вопросах,
чтобы в очередной раз
расколоть страну.
Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте
Александр Вилкул во время выступления с трибуны Верховной Рады
сказал:
– Первый день этой пленарной
недели показал, что началась избирательная кампания. Неделя
началась с манипуляций, а не с заявлений провластных фракций
о развитии промышленности,

пенсиях или зарплатах.
БПП гордо отрапортовал о том,
что Украина якобы получила статус
то ли «абитуриента», то ли «аспиранта» НАТО, но это – неправда.
В НАТО такого статуса как такового
не существует.
Народный фронт, пытаясь привлечь к себе внимание небольшой
прослойки радикально настроенных избирателей, настаивает на
принятии так называемого языкового закона о тотальной украинизации в многонациональной стране,
в рамках которого хотят ввести
даже языковую инспекцию.
Нардеп объяснил, к чему может
привести принятие этого закона:
– Например, если нянечка
в детском садике скажет что-то
кому-то из родителей на другом
языке – русском, венгерском, румынском, то языковой инспектор – некий стукач – должен это подслушать… И, в результате, нянечка за

это получит штраф, а возможно,
и более серьезное наказание, вплоть
до тюрьмы.
Оппозиционер потребовал
остановить рост радикального
национализма в нашей стране
и призвал сделать все возможное,
чтобы Украина была мирной развивающейся страной.
– Мы живем в Украине. Это
многонациональное, многоконфессиональное, многоязычное
государство. И для меня, и для всех
нас, представителей Оппозиционного блока, украинец – это тот, кто
связывает свое будущее и будущее
своей семьи с нашей страной, кто
готов выполнять ее законы и работать для ее нормального будущего. А построение националистического государства, причем
национализма образца первой
половины ХХ века, – это точно не
Европа, о которой провластные
депутаты говорят в каждом своем

выступлении, – сказал Вилкул.
Он потребовал от коалиции
вынести в зал для голосования
законопроекты, разработанные
Оппозиционным блоком, по

поддержке промышленности, восстановлению мира и обеспечению
реального роста зарплат и пенсий,
что позволит вывести людей из нищеты, а страну из кризиса.

Аспірант НАТО: що означає
новий статус для України

Нещодавно на офіційному сайті НАТО
з’явилося повідомлення про те, що Україна
стала аспірантом
Альянсу.

Таке незвичне для українського вуха формулювання викликало
неабияке хвилювання у ЗМІ та соцмережах. Громадськість і лідери
думок поділилися на два табори:
тих, хто святкував перемогу, вважаючи, що Україна майже стала
кандидатом у члени НАТО, і тих,
хто скептично заявляв, що Україну ніхто в Альянсі не чекає. Що
означає статус аспіранта насправді,
з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Аспірант – той,
хто має прагнення
Відповідно до термінології
НАТО, «aspirant countries», тобто
країни-аспіранти, – це ті держави,
які офіційно виявили своє бажання долучитися до Альянсу. «На
сьогодні чотири країни-партнери
задекларували своє прагнення до
членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська
республіка Македонія, а також
Україна», – йдеться у повідомленні

на сайті НАТО.
Звичайно, не варто сприймати
це твердження як запрошення до
членства, наголошують експерти.
Однак саме воно уможливлює подальший діалог із Альянсом щодо
перспектив приєднання. Як зазначає директор військових програм
Центру Разумкова Микола Сунгуровський, статус країни-аспіранта – формалізація того, що Україна
все-таки збирається вступати до
НАТО.
Ц і к а во, що Ук ра ї на вже
мала цей статус 10 років тому,
у 2008 році, і навіть збиралася
отримати План дій щодо членства
(ПДЧ). Однак тодішня влада загальмувала цей процес, а у 2010 році
Віктор Янукович повністю змінив
зовнішньополітичний вектор держави, закріпивши у Конституції
позаблоковий статус України.
Після початку російської агресії
Президент Петро Порошенко знову
заговорив про прагнення України
до НАТО. У червні 2017 року Верховна Рада прибрала згадку про
позаблоковість із основного закону
України, натомість закріпивши як
пріоритет вступ до НАТО.
Попри це, до 10 березня на
сайті НАТО зазначалося, що наша
держава не прагне до членства.
Щоб переконати Північноатлантичний альянс у протилежному,
знадобилося чимало зусиль. Це

питання неодноразово зринало
на міжнародних переговорах. Востаннє глава держави обговорював
прагнення України на зустрічі
з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у лютому цього року. Тоді ж
Порошенко надіслав офіційного
листа Столтенбергу про те, що
Україна готова співпрацювати
з НАТО, щоб у майбутньому долучитися до союзу. Після останніх
переговорів Віце-прем’єра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе із заступником Генсека НАТО
Роуз Геттемюллер Альянс нарешті
визнав прагнення України стати
членом НАТО.

Що далі?

Країни-аспіранти отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО щодо
їхнього прагнення до членства та
пов’язаних із цим реформ. У разі
позитивного діалогу Альянс надає
аспірантам ПДЧ.
«На ша н ас т у п н а амбіція – План дій щодо членства для
України. Саме цьому був присвячений мій лист Єнсу Столтенбергу в лютому 2018 року, де, з посиланням на статтю 10 Договору
про заснування НАТО, мною було
офіційно зафіксовано прагнення
України стати членом Альянсу», –
розповів про подальші наміри

України глава держави.
Таким чином, сьогодні перед
нашою державою стоїть ціла
низка завдань, що передбачають
реформи не лише в оборонному
секторі, а й економіці і соціально-політичній сфері. Адже серед
вимог НАТО також зазначається,
що країни-аспіранти повинні сповідувати принципи Вашингтонського договору (тобто демократії)
і принципи Хартії ООН, а також
сприяти безпеці євроатлантичного
простору.
«Для нас важливо продовжувати впроваджувати стандарти
в галузі безпеки і оборони відповідно до стратегічного оборонного бюлетеня, зараз важливо
прийняти досконалий закон про
нацбезпеку, важливо впроваджувати річну національну програму
співробітництва з НАТО. І через
весь цей комплекс дій ми зможемо
ближче підійти до тієї цілі, яку ми
собі поставили у внутрішньому законодавстві», – переконана Іванна
Климпуш-Цинцадзе.
28 лютого Петро Порошенко
вніс до Верховної Ради законопроект про національну безпеку. За
словами голови Верховної Ради
Андрія Парубія, цей закон «важливий як для реформи сектору
безпеки, так і для суттєвого кроку
на нашому шляху до НАТО». Законопроект скасовує й одночасно

об’єднує в собі три закони: «Про
основи національної безпеки
України», «Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними
органами держави» та «Про організацію оборонного планування».
Проект нового закону визначає повноваження глави держави,
міністерств оборони та внутрішніх
справ, Збройних Сил, Генштабу,
СБУ тощо у системі національної
безпеки. Однією з новацій цього
закону є те, що з 1 січня 2019 року
на посади міністра оборони та його
заступників призначатимуться
цивільні особи. Крім того, проект
передбачає окремі посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз є сумісними.
Нині їх обіймає Віктор Муженко.
Також законопроект описує
стратегію розвитку українського
оборонно-промислового комплексу. Зокрема, передбачається
державно-приватне партнерство
у галузі, а також залучатиметься
міжнародна консультативна, фінансова та матеріально-технічна
допомога.
Експерти наголошують, що
впевнений рух до НАТО Україні
забезпечать дві умови: успішні
реформи (і не лише в оборонній
сфері) і політична підтримка всіх
країн-членів НАТО. Працювати
потрібно над обома речами.
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Чому Україні терміново
потрібна інклюзія?
Міста без бар’єрів

Українські спортсмени
без перебільшення підкорили Паралімпійські ігри
у Пхьончхані. У перший
день змагань наші біатлоністи завоювали одразу 5 медалей та не збавляли темп до
самого закінчення ігор.
У загальному медальному заліку українська збірна посіла 6-е місце, здобувши 22
медалі. Попри приголомшливі результати наших спортсменів, у буденному житті
вони стикаються з безліччю проблем, адже
українські міста вкрай непристосовані для
людей з інвалідністю. Чи відбуваються
в Україні якісь зміни, щоб зробити життя
людей з вадами здоров’я комфортнішим?
Аналізували експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Навіщо робити місто інклюзивним?

90% українських будівель не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб людей з інвалідністю. Таку
цифру можна було б назвати завищеною,
якби цю статистику не озвучив міністр соціальної політики Андрій Рева. Не краща
ситуація і на дорогах. Відсутність зручного
громадського транспорту, високі бордюри,
світлофори без звукового супроводу – це все
типові перепони для людини з інвалідністю у будь-якому українському місті. Обмежений доступ до будівель та транспорту
змушує людей підлаштовувати свій ритм
життя під ті поодинокі місця, що забезпечені необхідним доступом. Або ж взагалі
не виходити з дому без нагальної потреби.
«Особисто спілкуючись з особами
з інвалідністю, знаю, що вони дуже часто
обирають незручні для себе маршрути, щоб
потрапити в те чи інше місце, супермаркет,
наприклад, де забезпечено проїзд тому ж
візку», – розповідає голова відділення НОК
у Львівській області Юрій Турянський.
Така ситуація склалась унаслідок багатьох факторів. Це – і радянська спадщина
у вигляді багатоквартирних будинків, зовсім не пристосованих для людей з інвалідністю, і відсутність належної державної
підтримки та уваги з боку суспільства.
Проте становище потроху змінюється.
Останні кілька років позитивні зрушення спостерігаються у галузі будівництва,
транспорту та освіти.

Вперше за багато років питання інфраструктури для людей з інвалідністю
порушили на державному рівні. Так, 8 лютого Верховна Рада ухвалила у першому
читанні законопроект про посилення вимог
до власників будівель щодо забезпечення
доступу осіб з інвалідністю. Йдеться про
житлові будинки, громадські приміщення
та об’єкти комунальної власності. Закон
передбачає перегляд будівельних стандартів
з урахуванням потреб людей з інвалідністю, моніторинг умов доступності будівель,
а також навчання людей, які працюють
у місцевому самоврядуванні.
«Забезпечення доступності споруд досягається через дотримання будівельних
норм. Прийняті нововведення та інші положення значно посилять захист прав осіб
з інвалідністю на безперешкодне пересування українськими містами за стандартами
цивілізованих країн», – прокоментував прийняття закону міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Якщо закон ухвалять остаточно, то всі
нові споруди будуватимуться за новими
вимогами, а старі повинні будуть переобладнати для вільного доступу людей
з інвалідністю. Втім, за словами Дмитра
Щебетюка, співзасновника громадської
ініціативи «Доступно.UA», яка вивчає доступність закладів для людей з інвалідністю, ситуація з будівництвом вже потроху
поліпшується.
«Те, що будується, зазвичай будується
відповідно до норм. Торгівельні центри, які
перевіряються державою, будуються відповідно до норм. Державні установи – зазвичай
теж, хоча знову ж таки є приклад навіть
управління соціального захисту, де не дотримуються норм побудови пандусів, щоб
будівля виглядала гарно», – розповідає він.
Певні зрушення є у галузі громадського
транспорту. Так, міста нарешті почали закуповувати доступний для людей з інвалідністю комунальний транспорт. Зокрема,
у 2017 році у Києві придбали 20 тролейбусів
з низькою підлогою, а у Львові та Ужгороді транспортний парк поповнився 16 і 10
низькопідлоговими автобусами.
Похвалитися розвитком інклюзивної
інфраструктури можуть у Вінниці. За інформацією міської ради, протягом минулого року для потреб людей з інвалідністю
було облаштовано 220 зупинок та встановлено звукові сигнали на 82 світлофорах.
Дмитро Щебетюк переконаний, що
адаптувати міський простір під людину
на візку – значить автоматично зробити його
зручнішим для всіх: батьків із візочками,
людей похилого віку, ветеранів війни.

Освіта без дискримінації

У липні минулого року Президент Петро Порошенко підписав закон про інклюзивну освіту. Тож з початку навчального
року в Україні почали з’являтися інклюзивні
школи та ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Новий освітній простір передбачає відповідну інфраструктуру,
зокрема пандуси, ліфти та меблі, а отже, потребує фінансування. І якщо минулого року

на запровадження інклюзії було виділено
близько 209 мільйонів гривень бюджетних
коштів, то у 2018 році фінансування сягнуло
півмільярда гривень. Власне, підтримка
держави вже дала певні результати: у порівнянні з попереднім 2016–2017 навчальним
роком кількість учнів в інклюзивних класах
збільшилася на 53% – з 2700 до 4100 осіб.
За словами Президента, усі розвинені
країни уже давно перейшли на інклюзивну
освіту і «довели, що це не лише підвищує
ефективність навчання, а й полегшує можливість дитини соціалізуватися, підготуватися до життя».

Не дивина, що ставлення до людей
з інвалідністю є показником розвиненості суспільства. Експерти зауважують, що,
з огляду на рух України до європейських
стандартів, розвиток інклюзивної інфраструктури має стати пріоритетом держави
та кожного з нас. Підприємці, громадські
організації та звичайні громадяни не повинні залишатись байдужими до проблем
людей з інвалідністю. Адже встановити
пандус біля під’їзду або власного магазину,
допомогти зайти у транспорт – це майже
нічого не коштує, але може вплинути на
чиєсь життя.
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Здоров'я

Як підписати декларацію
з лікарем: покрокова інструкція
Уже у квітні розпочинається національна кампанія з вибору
лікаря.
Українці зможуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились
до електронної системи охорони
здоров’я. Алгоритм вибору лікаря
та підписання декларацій прописаний в документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну
медичну допомогу». Цей Порядок
набере чинності найближчим часом, коли його погодять центральні органи виконавчої влади.

Для чого підписувати
декларацію з лікарем
Декларація – це документ,
який підтверджує, що пацієнт
хоче обслуговуватись саме у цього
лікаря. Так, підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви
повідомляєте державу (НСЗУ), що
оплата за ваше обслуговування
має находити у цей медзаклад.
Водночас, декларація не є

юридичним документом і не
підписується «раз і назавжди»:
ви зможете укласти декларацію
з іншим терапевтом, педіатром
чи сімейним лікарем. У такому
випадку не треба скасовувати попередню декларацію – достатньо
просто укласти нову декларацію
з обраним лікарем, а зміни автоматично зафіксуються у системі.
Ви вільні у своєму виборі – не
мусите підписувати декларацію за
місцем прописки чи проживання.
Однак лікар може відмовити вам
у підписанні декларації, якщо він
уже набрав оптимальну кількість
пацієнтів: сімейний лікар може
обслуговувати 1 800 пацієнтів,

терапевт – 2 000, педіатр – 900. Ця
цифра може бути дещо більшою
для лікарів, які працюють у селах.
Наприклад, якщо у селі проживає
2 000 людей, то всі вони отримають змогу підписати декларацію
з сімейним лікарем. Без медичної
допомоги не залишиться ніхто. Це
питання контролюватиме Національна служба здоров’я України.

Для підписання
декларації з лікарем:
1. Зверніться у медзаклад, де
працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете
підписати декларацію. З собою

Важливо: Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за
ваше обслуговування держава (НСЗУ)
сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар. Цей процес
розпочнеться одразу, коли медзаклад
увійде у реформу: автономізується
та укладе договір з НСЗУ.

потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон.
Якщо ви підписуєте декларацію
з педіатром чи сімейним лікарем
для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.
Важливо: заклад, у якому
працює обраний вами лікар, має
бути підключеним до системи
«Електронне здоров’я». Чи підключений заклад до електронної
системи охорони здоров'я – уточніть у реєстратурі або у лікаря,
або перевірте самостійно на сайті:
https://portal.ehealth-ukraine.org/
divisions.html#/
2. Ваші дані та контактний
телефон внесуть у систему «Електронне здоров‘я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД:
в різних медзакладах це може
бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо.
Важ ливо: дані внос ятьс я
в електронну систему – не буде
жодних бланків, форм, печаток
тощо. Після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на
вказаний номер телефону, який
уповноважена особа медзакладу
вводить у систему «Електронне
здоров‘я» для підтвердження.

3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи
«Електронне здоров‘я» примірник
декларації для перевірки.
Важливо: Уважно перевірте
усі свої дані. Якщо помітили
помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу.
Декларацію роздруковуватимуть до тих пір, поки все не буде
правильно.
4. Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне
здоров‘я» ще один примірник
декларації
Важливо: Обидва примірники
декларації мають бути ідентичними і без помилок.
5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації
Важливо: Уповноважена особа проставляє відмітку з датою
на обох примірниках декларації.
Один із примірників залишається
у вас, інший – у медзакладу.
6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний
цифровий підпис працівника
юридичної особи на декларацію
та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я»

У Житомирі презентували
проекти спроможних мереж
розбудови сільської медицини

Наразі в області
вже готові рухатися
вперед у створенні
мережі амбулаторій.

«Наше завдання – напрацювати маршрутну карту з конкретними кроками для розбудови
спроможної мережі надання
первинної медичної допомоги
у сільській місцевості. Це справа
не одного міністерства. І тому
пілотних проектів у визначених
областях не повинно бути. Ми
повинні робити це по всій країні.
Отже, це зона відповідальності
одночасно: МОЗу, Мінрегіону,
органів місцевої виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, які є бенефіціарами медичної реформи, а також
сімейних лікарів», – під час виїзної наради 20 березня у Житомирі щодо розвитку сільської
медицини заявив Віце-прем’єр-

міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко.
За його словами, завдяки такій підтримці і активності з боку
всіх учасників будемо швидше
рухатися по імплементації закону 2206 щодо розвитку доступної
і якісної медицини у сільській
місцевості. Необхідна база для
цього вже напрацьована. Мінрегіон спільно з МОЗ розробив відповідну методику щодо Порядку
формування спроможних мереж
надання первинної медичної допомоги. Крім того, Мінрегіоном
вже розроблені практичні рекомендації по типовим проектам
медичних закладів у первинці.
Також вже є постанова про Розподіл субвенції з держбюджету
місцевим на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській
місцевості.
«Держава визначила чітку
мету – якісна первинна меди-

цина у сільській місцевості.
А це в першу чергу – зменшення кількості звернень людей
до вторинної медичної ланки
та подолання 65% серцево-судинних захворювань. Адже такі
хвороби, як інфаркт і інсульт, від
яких найбільше помирає наших
громадян, мають бути вчасно
попереджені і це основне призначення первинки. Тому, в нас
немає часу на дискусії. Сьогодні
для 35% людей, що проживають у сільській місцевості, ми
повинні забезпечити якісну послугу – не тільки первинну медичну допомогу першого рівня,
а й професійну консультативну
допомогу другого рівня», – наголосив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр повідомив, що наразі вже розпочата
робота спільно з канадськими
експертами з Телекомунікаційної
мережі Онтаріо – OTN, які надають консультативну допомогу
з розбудови «первинки»: переліку

послуг, медичного обладнання,
інформаційної платформи тощо.
«Щоб рухатись далі, ми чекаємо від МОЗу переліку медичних
послуг, які можуть надаватись
на первинній ланці, та примірний перелік обладнання закладів первинки. Від канадських
експертів – рекомендації щодо
комунікаційної платформи, де
буде відбуватися спілкування
між вузькопрофільним лікарем
та сімейним. А також, найголовніше – це залучене середовище,
яке повинно бути створене за
допомогою органів місцевого
самоврядування для того, щоб
якісно впроваджувати сервіс», –
розповів Зубко.
Під час наради проекти своїх
спроможних мереж презентували Житомирська, Рівненська, Вінницька та Тернопільська області.
Також важливий напрямок –
впровадження телемедичних послуг. За її допомогою лікар сільської амбулаторії зможе в режимі

on-line отримати консультацію
в медичному закладі вищого рівня, передати аналізи та результати досліджень пацієнта. Досвід
надання телемедичних послуг,
який може бути використаний
в Україні, презентували канадські
експерти з OTN – організації, яка
є найбільшою телемедичною мережею у світі.
Участь у нараді взяли заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ
України Лев Парцхаладзе, заступник Міністра охорони здоров’я
України Павло Ковтонюк, голова
Житомирської ОДА Ігор Гундич,
голова облради Володимир Ширма, представники канадської Телекомунікаційної мережі Ontario
Telemedicine Network – OTN, фахівці Мінрегіону, МОЗ, експерти
EDGE в Україні та Проектного
офісу секторальної децентралізації, керівники управлінь охорони здоров’я ОДА з 5 областей,
а також сімейні лікарі.
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«Інтер» покаже дівчинкумагніта та хлопчика, який
взагалі не боїться змій

У неділю, 25 березня,
о 18.00 на «Інтері» новий випуск дитячого талант-шоу
«Круче всех».

Учасницею програми стане 8-річна
харків‘янка Поліна Корнієнко, чемпіонка
світу з танців на пілоні. Також Україну здивує 9-річна Вікторія Маричева – дівчинкамагніт з Тростянця Сумської області, до
якої липнуть вилки, ложки і навіть праски.
Сумську область також представить 10-річний знавець зброї Дмитро Рибницький.
Наймолодшим учасником нового випуску стане 5-річний Дарій Папета з Києва.
Він з'явиться в студії з десятком змій різного
розміру і отруйності. Свої вміння покаже
9-річна Єлизавета Баранова з Києва разом
зі своїм спортивним поні. Тріо зі столиці –

Павло Гавриченко, Софія Малюга і Ксенія
Наумова – здивує глядачів унікальними
трюками на скакалці.
Минулої неділі глядачі «Круче всех»
познайомилися з наймолодшим учасником
проекту. Саші Ткачуку з Одеської області
всього два роки і сім місяців. Але цей малюк
дає фору багатьом дорослим! Він дивно відчуває живопис і легко відрізнить полотна
Мане від робіт Моне, а картини Рубенса від
творів Мікеланджело. А ще Саша ніколи
не переплутає Мачу-Пікчу і Стоунхендж:
головні світові пам'ятки він знає напам'ять.
Ще однією учасницею талант-шоу,
11-річною Єсенією Собко, вже цікавляться
кращі циркові трупи Європи. Дівчинка
займається еквілібром. Номер, який вона
показала в минулому випуску, підкорив
навіть артистів Цирку дю Солей!
4-річний Ізя Бліндер з Одеси на знімальному майданчику програми здивував зна-

 На фото: Дмитро Потаман, Амалія Крикливая
ннями в медицині. Один з ведучих став
асистентом хірурга. Глядацька зала чітко
усвідомила, що до лікарів слід звертатися
на «ви». Навіть якщо поки їм чотири роки
і отримання професії – справа далекої перспективи.
9-річні Дмитро Потаман і Амалія Крикливая з Харкова, всупереч будь-яким погодним умовам, зададуть жару всій країні!
Ця пара неймовірно талановито танцює
рок-н-рол, і не простий, а акробатичний!
А це – дуже складний танцювальний напрямок, який поєднує в собі гімнастику,
акробатику і спортивні танці.
Гостя з Кіпру, мешканка міста Пафос,

7-річна Аглая Тріпутень впевнена, що павуки набагато симпатичніше кішок. Дивовижна дівчинка обожнює будь-яких комах
і знає їх офіційні назви на латині.
Ще один герой минулого випуску
«Круче всех» – 10-річний Амір Багавеєв
з турецької Анталії привернув увагу своєю феноменальною пам'яттю. Хлопець за
секунди запам'ятовує десятки слів і навіть
зовсім незнайомих символів!
Побачити чудо-дітей, вразитись їхніми
успіхами і надихнутись на власні великі
звершення можна вже цієї неділі, 25 березня, о 18:00 на телеканалі «Інтер» – в новому
випуску дитячого талант-шоу «Круче всех».

Комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального
розвитку» Житомирської обласної ради оголошує
про намір передати нерухоме майно в оренду
 На фото: Олександр Ткачук і ведучі

 На фото: Амір Багавеєв і ведучі

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Нежиле приміщення на четвертому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Мала Бердичівська,25, загальна площа 27,65 кв.м, розрахункова орендна плата – 61
грн. 50 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.01.18), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.
1.2. Частина нежилого приміщення(даху) та технічного поверху в будівлі за адресою: м. Житомир, Бульвар Новий,5 загальна площа 12,00 кв.м, розрахункова орендна
плата – 90 грн. 86 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 28.02.18), цільове призначення – розміщення обладнання рухомого (мобільного) зв'язку.
1.3. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
майдан Польовий, 8 загальна площа 4,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 36 грн. 67
коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.01.18), цільове призначення – розміщення
торговельного об'єкту з продажу продовльчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
2. Іформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі
комунальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста,3, загальна площа 16,10
кв.м, розрахункова орендна плата – 64 грн. 83 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом
на 31.01.18), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 04 квітня 2018 року включно
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.
Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право
оренди вказаних об'єктів оренди.
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• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15,
30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗКОШТОВНЕ
ЖИТЛО, ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0972261010

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомеханик с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

ОХРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10 ИЛИ 30/15. ПИТАНИЕ И
ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
0674206449,0952858119

• АВТОХОЛОДИЛЬЩИК, АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ
ВАНТАЖНИХ АВТО! РОБОТА В КИЄВІ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243
• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. 0673571503,0958097353

• Инженер по технике безопасности с опытом работы
требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

• Бригада мулярів, м.Буча, Київська обл., житло надається безкоштовно. 0671454799,0666413684.

• Инженер с опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА
ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000
ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767
ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, - АВТОСЛЮСАРІВ
(ВАХТА), З/П 6000ГРН НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА
ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ
ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П. 0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА
• ВОДІЙ КАТ. С, Е ДЛЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ. Д/Р
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. БАЗОВЕ ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
0674307484ВЛОДИМИР
ЗАТОЧНИК ПИЛ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 0683473371

• Инженер-конструктор с опытом работы требуется
на предприятие. 0661666972,0674125548
• Коліі бруківки потрібні на роботу(за 1 тонну 280грн).
Вахтовий метод роботи, розрахунок в кінці вахти. Житомирська область, Хорошівський район. 0674104020

МАШИНИСТ-ОПЕРАТОР АВТОБЕТОНОНАСОСА С
ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ. З/П 800 ГРН/ ДЕНЬ.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. РАБОТА
В Г. КИЕВ. 0961148444

• Персонал для прибирання торгово-розважальних центрів терміново в Київ . Допомога з житлом. Прямий роботодавець. З/П 5500 - 7500 грн. 0631001956,0679376743

МОДЕЛИ НУЖНЫ НА ПОСТОЯН. ОСНОВЕ В САЛОН
КРАСОТЫ " ИРМА" НА БЕСПЛАТ. СТРИЖКИ (ЖЕН.,
МУЖ., ДЕТСКИЕ). ПРЕДВАР. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. КИЕВСКАЯ 108. ОРИЕНТИР ИРЛАНДСКИЙ ПАБ.
0686061541,0930739760
ОФІЦІАНТИ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В КАФЕ. ХОРОШІ
УМОВИ ПРАЦІ. ВСІ ДЕТАЛІ ПО 0678828046КАТЕРИНАПЕРТІВНА
• Охоронник, 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки:
м. Умань, вул. Незалежності, 83. 0678457965

ПИЛОРАМЩИК НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 0683473371
ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. РАБОТА В
ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. ДОХОД ДО 5 000 ГРН +
ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288
• Предприятию на постоянную работу требуются инженер-механик, агроном, инженер- энергетик, охранники,
трактористы. Готовы взять на работу переселенцев с
предоставлением жилья. (067)6102556

• Механик с опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928

• ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
БРИГАДУ ШВЕЙ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК ШВЕЙ
+ 1 ГЛАДИЛЬЩИЦА – УПАКОВЩИЦА. БЕСПЛ. ПРОЖИВ.,
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ. НАХОДИМСЯ В ОДЕССЕ. ЗП
15000 ГРН. 0984954807

• На роботу в Польщу потрібні Ч/Ж (зварювальники,
електрики, будівельники, різноробочі, швачки, покоївки). Сімейні пари. З/П від 12000 грн. НаказМСПУ286-24.02.17р. http://rabota-europa.com.ua/ 0995278328

ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА 4/4, 7/7, 15/15.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 4000-8000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ
БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА 0672096617,0674789020

• Работа в Польше, Литве. Все затраты в кредит. Большой выбор вакансий. З/п от 18 000 грн. Бесплатное
проживание. Лиц. серия АЕ №460927 от 25.11.2014г.
0937550595 , 0677550595,0667550595

АВТОСЛЕСАРЬ

ДЛЯ
РЕМОНТА
АВТОБУСОВ

зарплата

700

грн
в день

Работа в г. Киеве. Жильё предоставляем.
067 600-01-61
050 690-97-27
050 900-34-44
Опыт работы обязателен.
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

РАБ О ТА

ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

800
грн в день
Жилье предоставляем.

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПОТРІБНА В САЛОН КРАСИ. Г/Р
3 ДНЯ В ТИЖДЕНЬ З 12:00 ДО 21:00. З/П ЗА 13
ДНІВ-2500ГРН. ВУЛ.КАФЕДРАЛЬНА 8(ЦЕНТР МІСТА),
0938110109
• Разнорабочие, инструментальщики требуются в
г.Житомир. З/п по согласованию. 0975171263
• Регіон. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum
за легко продаваємими укр.цінами. Високий заробіток,
вільний графік, колекція з 75 видів ж/ч запахів. Повна/
часткова зайнятість для енергійних, ініціативних і професіоналів. 0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧІ, СКЛАДАЛЬНИКИ, БРИГАДИР, ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН, РОЗСАДНИК, ГОСП. РОБОТИ (ЧОЛ/
ЖІН.). КИЇВСЬКА ОБЛ., ПОСТ. РОБОТА З ПРОЖИВАННЯМ, З/П ВІД 4500 ДО 7000 ГРН. МОЖЛИВІ ВАХТИ.
0674458987,0503105337
РОБІТНИКИ НА МОНОЛІТНЕ БУДІВНИЦТВО В КОМПАНІЮ ПАТ ЗЗБК ІМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ. НАДАЄМО ЖИТЛО.
0442390784,0503863138
• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ,
ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. (050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.COM.ОЛЕКС
• Робота та візи до Польщі! Працевлаштування по біометричному паспорту. Відкриття піврічних і річних віз!
Широкий вибір вакансій! Офіційне працевлаштування.
Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 0676705155,0502510885

• Сварщик с опытом работы требуется на производство. 0661666972,0674125548
• Слесарь-ремонтник требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Слесарь-сборщик требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548

• СПЕЦІАЛІСТ З МЕД. ОСВІТОЮ НАБИРАЄ ГРУПУ МАСАЖИСТІВ ТА МАСАЖИСТОК. СЕЗОННА РОБОТА НА
УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО МОРЯ. ОПЛАТА ДОСТОЙНА.
0987991399,VIBER+201095223262
• Спільно польсько-українська агенція-воєводські запрошення, візи польські, литовські, чеські. РоботаПольща,Чехія,Німеччина,Швеція, Естонія, Литва.
Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. 0674550664,09963480
31,0632154039
• Технолог с опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Токарь с опытом работы требуется на производство,
висока ЗП. 0661666972,0674125548

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ (ТЯГАЧ З ПРИЧЕПОМ;
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ/МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС ГРН.
ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА
РОБОТА. 0954044923
• Требуются мед.работник(ца) по уходу за больными и
престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. 0660271662Татьяна
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Розсадник реалізовує саджанці плодових дерев
В асортименті: районовані та морозостійкі саджанці яблунь, груш, слив, абрикосів,
вишень, черешень, персиків, аличі гібридної.
Також є саджанці винограду, смородини, порички, агрусу, малини та троянд.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта.

Продаємо бджоли
• Требуются мед.работник(ца) по уходу за больными
и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. 0668464953.

www.Seedlings.at.ua
Агентство недвижимости

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
• 1-но ком.кв. Пр.Мира 4/9п 32/18/8 Мпо, ремонт, а/о,
встренная кухня. Цена 607 500 грн. 0983100031
• 1-но ком.кв., ул. Б.Тена 4/9п 32/18/7,5 Мпо, Бойлер,
не угловая, хорошее состояние. цена 526500грн. торг.
0983100031

• 3-х ком.кв., ул.Киевская 4/5 58/42/6, Ремонт, балкон,
АО, не угловая, двухсторонняя,МПО, цена 715500,00
грн. 0933833096

e-mail: belyiy.dom@gmail.com
• 2-х ком.кв. ул.Киевская(Выставка), 3/9к 52/30/9. Ремонт, бойлер, конд., встр.мебель, не угл. Цена 999
000,00 грн. 0983100031
• 2-х ком.кв. ул.Огиенко 2/9к 42/25/7 Ремонт, без балкона, мпо, бойлер, комн.разд. Цена 607 500,00 грн.
0983100031
• 2-х ком.кв. ул.Рыльского. 3/5к 45/30/6, Мпо, б/мпо,
колока, бутерброд. Цена 675 000,00 грн. 0983100031

• 1-но ком.кв., ул.Крошенская 2/9к 30/15/7, Жилая, встр.
мебель, бойлер, угол. Цена 453600,00 грн. 0983100031

• 2-х ком.кв. ул.Чехова 3/5к 43/29/6 Мпо, жилая, вагон,
не угловая. Цена 675 000,00 грн. 0983100031

• 1-но ком.кв., ул.Шелушкова/Домбровского 4/5п 32/18/6.
Косметический ремонт, не угловая, мпо, цена 507 600,00
грн. 0983100031

• 2-х ком.кв., Небесной Сотни 4/5п 44/30/6, Смежн.комн.,
не угловая (детали нужно уточнить). Цена 648000,00
грн. 0983100031

• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 2/3 ЭТАЖЕЙ, 30М/16М/6М,
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н,
С.НОВОИВНИЦКОЕ, УЛ.ЛЕСНАЯ. ЦЕНА 160 428 ГРН.
0978569947
• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ, 38М/0М/0М,
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ. ЦЕНА 363 636 ГРН.
0937006525
• Терміново продам будинок!Закарпатська обл. Виноградівський р-н, с. Дротинці, 10х10, світло, вода,
газ є,7 сот. біля будинку.Ціна договірна. 60960602597

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• 2-х ком. кв. Пр. Мира 2/5 п 45/30/6, Комн. разд. с ремонтом 45/30/6, балкон застеклен, не угловая, цена
580500,00 грн. 0983100031
• 2-х ком. кв. ул.Мануильского/Киевская 2/5п 46/30/6,
Смежные комнтаы, жилое состояние, колонка, не угловая, цена 621000 грн. 0983100031
• 2-х ком.кв. пр. Мира 4/5к 46/30/6, Комн.разд(ремонт),
с/у разд.(без рем), неуловая, цена 567000,00 грн.
0983100031

Тел.: (067) 368-51-08 (050) 738-13-02 Вадим
В’ячеславович

• 3-х ком.кв., ул. Б.Бердичевская 5/5к 62/44/7,
Раздельные комнаты, ремонт, МПО, неугловая
864000,00 грн. 0983100031

• ФАСАДЧИКИ НА РАБОТУ В Г. КИЕВ. БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ
РАБОТЫ ГАРАНТИРУЕМ! РАБОТА НА ЛЮЛЬКАХ И ЛЕСАХ.
ИНОГОРОДНИМ ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. З/П (ОТ 20000
ГРН) ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 1 РАЗ В МЕСЯЦ, АВАНС - 1 РАЗ
В НЕДЕЛЮ. 0671621302
• Фрезерувальники по каменю потрібні на роботу(за
день 350грн). Вахтовий метод роботи, розрахунок в
кінці вахти. Житомирська область, Хорошівський район.
0674104020

"Саджанці Житомирщини"

• 2-х ком.кв., ул. Шелушкова/Домбровского 4/10к
52/31/8. Ремонт, бойлер, конд., встр.мебель, не угл.
Цена 810000,00 грн. 0983100031
• 2-х ком.кв., ул. Шулушкова 3/5к 45/30/6, Жилое состояние, колонка, не углова, комнаты - вагон. Цена
594000грн. 0983100031
• 2-х ком.кв., ул.Домбровского 4/10к 51/31/7 Ремонт,
балкон,бойлер,кондиционер, не угл. Цена 837 000,00
грн. 0933833096
• 2-х ком.кв., ул.Мануильского/Гагарина 5/5п 45/33/6 Ремонт, не угловая, Мпо. Цена 702 000,00 грн. 0983100031

• 3-х ком.кв., ул.Котовского 5/5к 61/40/8, Чешка, комнаты
раздельные, жилая, бойлер, мпо, цена 756000 грн.
0983100031
• 3-х ком.кв., ул.Хлебная 2/5к 55/39/6 Квартира под
ремонт. Цена 621000грн. 0983100031
• 3-х ком.квю ул.Киевская 5/5к 58/41/6 Разделенние,
ремонт, мпо, не угл. Цена 715 500,00 грн. 0983100031

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• 4-х ком.кв., пл. Освобождения 7/9к 75/46/11, Ремонт,
мпо, 2бойлера, конд., 2б/заст., неугловая. Цена 1 107
000,00 грн. 0983100031

2.6. Продам Кімнати. Гуртожиток
• Комната в общеж Л.Украинки 3/5к 18м Блок на 6
семей, мпо, косметика, бойлер. Цена 216000 грн.
0983100031

• Участок Станишевка 15 соток Приват. Под застройку,
участок, все коммуникации рядом цена 216000грн.
торг. 0983100031
• Участок Харитоновка 12соток Приват. Под застройку, коммуникации рядом, 5км от Коростышева. Цена
135000грн. 0983100031

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
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані, (можливо, нерозмитнені), до 2017 р. 0988605070.

2.8. Продам Будинки в передмісті
• Дом с.Васильевка(24км) 1этаж 82/62/8,5, 4 комн.,
кухня, жилой, газ/свет/колодец, 0,35 га,1989г. Цена
540 000,00 грн. 0983100031

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
КОРОСТЕНСКИЙ Р-Н, С.НОВАКИ, УЛ. ШЕВЧЕНКА, 2. ЦЕНА
181 818 ГРН. 0634767029
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.ИВАНКОВ. ЦЕНА 200 000 ГРН.
0680025060

• 2-х ком.кв., ул.Рыльского 3/5к 46/30/6 Балкон и окнаМП, жил.сост, колонка. Цена 639900грн. 0983100031

2.9. Продам Частина будинку

• 2-х ком.кв., ул.Шелушкова, 2/5кер 45/30/6, Мпо, столярка, А/О, хор.жилое, б/заст, вагон, не угл, мпо. Цена
702 000,00 грн. 0983100031

• Ч/Д Глубочица 61/41/11 ? дома З комнаты, хороший
ремонт, а/о, встроенная мебель, свой двор(5с.прив.
земли). цена 756 000грн. торг. 0983100031

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири

2.12. Продам Ділянки в передмісті

• 3-х ком.кв Хлебная 2/5к 55/6, Под ремонт, все перестенки снесены, стяжки нет, торцевая, цена 621000,00
грн. 0983100031

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ. ЦЕНА 53 619
ГРН. 0976631420

• Викуп авто, дорого, в робочому стані, (можливо,
неробочі). 0678903718,0687801123

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬЯКОМУ 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. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУ БІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 0677459877,
0632439432,0687905005
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева група
Кострома, гільза, кільця, пальці, прокладки двигунів,
КПП, мостів. 0675702202

• КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ,
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ІНОЗЕМНОГО В-ВА, ТРАКТОРИ МТЗ-80, -82, Т-25, ДОСТАВКА.
(050)8462159,(098)6306600
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272.
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13, ОДАЗ,
Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/МАЗ).
0674201570
• Підтримаємо українського виробника! Універсальна
пневматична сівалка УПС-8(6), СУПН-8(6). Культиватор
КРН-5.6(4.2), КСО-4,0. Дискова борона АГ-2.1; 2.4; 2.7;
3.0. Після кап.рем.Тодак-8, СЗ-3.6 (5.4), оприск.ОП,
жатка КМС, др. 0677801439,0990556745

• 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
• Прицепы тракторные 3ПТС-12, 2ПТС-4, товарный
вид, пакет документов. (050)6146423.(096)0795238
• С/г техніка (Польща): косарки роторні, гребки, оприскувачі навісні/причіпні, плуги, культиватори, дискові
борони, фрези, міжрядні культиватори, картоплесаджалки/копалки, розсіювачі мін.добрив,інше. Комплектуючі,
з/ч. 0667845959,0673908739,0638204060
• Трактор Джон Дір-7710, 180к.с, 1999р, комбайн Джон
Дір-1032, жатка 2,8м; розкидач міндобрив Кухн, плуги
оборотні, 3-, 4-, 5-корпусні, фреза - 3м; обприскувач
причіпний Холдер, 2004р, 21м, комбайни картоплесадж.
Хасія, 4-рядні. (097)3850784,(093)5000626

3.8. Автозапчастини. Куплю
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7 ДНІВ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ
І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ
СКЛАД. (097)1521331;(093)2613742;(097)7266640.

4. БУДМАТЕРІАЛИ

ТРОТУАРНА БРУКІВКА ТА ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ
УКЛАДАЄМО ВІД ВИРОБНИКА. ПРОЕКТУЄМО ТА ДОСТАВЛЯЄМО МАТЕРІАЛИ. 0674597690

4.14. Зварювальне, обладнання.
Продам
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам. Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.
• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва
кованих виробів та м/п вікон. Ковані боковини для лавок.
Ковані лавки, столи, гойдалки. (097)3588260,decorzabor.
prom.ua

4.28. Стелі Продам
• МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КАЧЕСТВЕННУЮ И СЕРТИФИЦ.
ПРОДУКЦИЮ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 140-300 ГРН. ЗА
КВ.М. БОЛЕЕ 100 ЦВЕТОВ МАТОВ. И ГЛЯНЦ. ПОЛОТЕН,
ФОТОПЕЧАТЬ. БЕСПЛ. ЗАМЕР И КОНСУЛ. 0679904784

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

1. Будівлі та споруди майн. компл. заг.пл. 317.50 кв.м. за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Дениші, вул. Леніна, 45а Дата торгів: 12.04.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №268051;
2. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська,202. Дата торгів: 16.04.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270082 (уцінено лот № 263433);
3. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0092, за адресою:
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20.
Дата торгів: 16.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270085
(уцінено лот № 263351);
4. Нежилі прим. 27 заг.пл. 63,5 кв.м.; прим. 28 заг.пл. 15,3 кв.м.; прим. 45 заг.пл.
4,0 кв.м.; прим. 46 заг.пл. 4.0 кв.м.; прим. 47 заг.пл. 169.3 кв.м.; прим. 48 заг.пл. 82.1
кв.м. та част. прим. 44 заг.пл. 44.9 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 81. Дата торгів: 16.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №270078 (уцінено лот № 263242);
5. Земельна ділянка К/№ 1822087200:02:001:0144, пл. 0.16 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка, вул. Шкільна. Дата торгів: 16.04.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270080 (уцінено лот № 262920);
6. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0091 за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 26. Дата
торгів: 16.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270075 (уцінено
лот № 263324);
7. Нежитл. буд., заг.пл. 417.8 кв.м та земел. діл. 0,0799 га К/№.1810400000:01:023:0015,
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Козацька (Володарського), 22. Дата
торгів: 16.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270077 (уцінено
лот № 262917);
8. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів:
16.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270073 (уцінено лот № 263344);
9. Нежитл. буд., картоплесховище, заг. пл. 1321.1 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Мурованка, 13 Б. Дата торгів: 16.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №270072 (уцінено лот № 263229).
10. Нежитл. буд., приміщення 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,І, заг.
пл. 991.1 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Зелена,15. Дата
торгів: 18.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270406 (уцінено
лот № 262720);
11. Нежитл. буд. магазину заг.пл. 267,2 кв.м., за адресою: Житомирська область,
м.Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 22. Дата торгів: 18.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270265 (уцінено лот № 264148);
12. Житл. буд. заг.пл. 174.0 кв.м та земел. діл. 0.1170 га, К/№ 1822083200:06:001:0158,
за адресою: Житомирська обл., с. Довжик, провулок Вчених,4. Дата торгів: 18.04.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №270264 (уцінено лот № 264142);
13. Нежитл. буд. гараж, заг.пл. 461.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 18.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №270259 (уцінено лот № 263550);
14. Нежитл. прим. комплекс, прим. насінневого складу літ. Б, склад-ангар літ.
Е, гараж літ. Г, частина нежитл. прим. літ. А, склад літ. Д, за адресою: Житомирська
обл., м. Бердичів, пров. Степанюка, 20. Дата торгів: 18.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №270217.

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта
до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200
000 грн. 0962551010

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА
АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ
. ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

6.13. Ремонт техніки

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА
А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ,
ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

6.17. Послуги. Iншi

• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ
СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 0633571633,0982599951ЗОЯ.

• А/М в будь-якому стані, після ДТП, пожежі, цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий розрахунок! Послуги евакуатора! (068)4638828,(099)4238777

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В БУДЬ-ЯКИХ
ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДОПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ
МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ. 0988152470.
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості
у використанні. Сталь-4 мм, термомеханічний регулятор
тяги, площа обогріву 100-300м2. Власне виробництво
"Канівський механічний завод". Доставка. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062
• Котли твердопаливні тривалого горіння (виробничі,
побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж опалювальних
систем. 0963966482,0957649309
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83(чушка, лом), олово. Терміново, в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть, за
ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг. (096)3409983
• Куплю мед від 400 кг. (096)5695850,(066)9899980

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.
0966552655,0672658658
• Лазерне різання, лазерне гравірування, фрезерна порізка, фрезерне гравірування: фанери, металу,
пластику, МДФ, шкіри, тканини, картону, пінопласту і
т.д. в Харкові. 0660040701,0688142040,plazmex.com.ua

• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк ВаршаваЛюблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)896776
2;(067)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА
ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ,
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ, САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ КОХАНУ ЛЮДИНУ,
ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ. 0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

8.16. Хобі, тварини. Продам
ПРОДАМ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ БРОЙЛЕРІВ, ІСПАНКУ,
МАСТЕР, КАЧКУ-МУЛАРД ТА ІН. КАЧЕНЯТА; КОМБІКОРМ І ВИПОЙКА, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 0679826838
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків,
транспортне обладнання і т.п. 067)5669709

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 0992967383,0677192830
• Продам насіння кукурудзи української селекції. ФАО
180-310. Гібриди: Дніпровський 181СВ, ФАО 180; Любава 279МВ, ФАО 270; Солонянський 298СВ, ФАО 310.
Продаж від одного мішка. 1 мішок=25кг=1,25га. Ціна
1 мішка 300 грн. Документи. 0506344670,0970054182
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов. 0505442769

• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов. 0505442769,0674125548

• ТРАНСФЕР В МЕЖДУНАР. АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ,
КИЕВ-ЖУЛЯНЫ. БИЗНЕС КЛАСС. ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА
БАГАЖА. ОСТАНОВКИ ПО ЖЕЛАНИЮ, ПО ПУТИ МАРШРУТА. USB, БЕСПЛ. WI FI НА БОРТУ, ЗАРЯДНЫЕ УСТР-ВА,
ЗВОНКИ НА ЛЮБЫЕ НОМЕРА В ПРЕДЕЛАХ УКР. ПРЕДОСТАВ. БЕСПЛАТНО 0934958636

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

М 45ЛЕТ СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН. ДО 40 ЛЕТ ИЗ МЛС ИЛИ АДВОКАТОМ ДЛЯ С/О
НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. СМС  0663630665

8.24. Інше. Куплю
• Куплю натуральные янтарные бусы от 500 до1500 грн
за 1 гр, коралловые бусы, бивни мамонта. Старинные
иконы, картины художника Марко Гейко и др. авторов.
Книги изд. до 1917г, ордена, медали, коньяки пр-ва
СССР до 1917 г, др. предметы старины. 0503466068
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

Продаються
підвіконня пластикові

Продаж москітних сіток
від виробника

тел.: (097) 01-22-55-1

тел.: (097) 01-22-55-1

(внутрішні)

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

8.21. Знайомства. Вiн пише

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (063) 733-71-51
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 21 -27 березня
ОВЕН

Можете зіштовхнутися з труднощами та
перешкодами. Не піддавайтесь емоціям, думайте
чітко, спілкуйтесь спокійно,
шукайте різні варіанти.

ТЕЛЕЦЬ

Вдалий час, щоб зайнятися проблемами,
які турбували вас останнім часом і до яких не доходили руки.

БЛИЗНЮКИ

Не намагайтес я
робити все швидко
й вирішувати одним
махом. Відпустіть ситуацію, і
все стане на місця саме так, як
вам треба.

РАК

Настав час, коли
варто поміняти щось у
собі. Прислухайтеся до інтуїції
та постарайтесь зрозуміти, в
якому напрямку хочете рухатись далі.

ЛЕВ

Ваші чарівність та
дипломатія, а також
вміння сконцентруватися на
головній меті - саме те, що
треба для успіху на роботі й
у стосунках.

ДІВА

Спробуйте обійтися власним розумом,
менше зважайте на
закиди начальства та погляди
колег.

ТЕРЕЗИ

Прис вя т іт ь цей
тиждень продуктивній праці. Зайнятість
на роботі вбереже від необдуманих вчинків.

СКОРПІОН

Терпіння та праця ось що вам потрібно і
цього тижня. Завдяки
гарному настрою ви граючи
впораєтеся з усіма справами
та завданнями.

Якщо у вас не все
буде виходити, не зневіряйтеся, займіться чимось іншим,
а болюча проблема поступово
“розсмокчеться” сама собою.
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Будьте наполегливі
й активні у діловому
спілкуванні. Допомога близьких людей додасть позитивних
емоцій.

ВОДОЛІЙ

Бі льше с лу хайте
та менше говоріть. Це
допоможе уникнути
конфліктів на роботі. У неділю дозвольте собі повноцінний
відпочинок.

РИБИ

Цього тижня руки
так і чесатимуться, щоб
зайнятися вирішенням
чужих проблем. У вихідні ви й
ваше близьке оточення будете
надто емоційні.

риканський ресторан ставить одну
невелику умову: якщо не впораєтесь зі стейком за 1 годину, будете
зобов'язані заплатити за рахунком.
●●Англійський «Брайтон»
придумав інше ноу-хау: він дивував відвідувачів нічних ресторанів
равликом неймовірних розмірів.
Він важив 500 г і, на подив гостей,
пив пиво.
●●Власник тайванського ресторану «Modern Toilet Taipei»
придумав іншу «фішку». Він
надав стільцям і посуду форму
унітазу. Кажуть, що відвідувачі
унікального закладу дуже задоволені такою екзотикою.
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●●Любителі екстриму прагнуть потрапити в «Dinner in the
Sky». Обід проходить на висоті
50 м. До столу, розрахованому на
22 персони, гостей піднімає підйомний кран. Їх безпеку забезпечують спеціальні ремені.
●●Цікавий ресторан «O'Noir
Montreal». Там панує абсолютна
темрява, а в інтер'єрі присутні
тільки темні кольори. Офіціанти
забезпечені приладами нічного
бачення для супроводу гостей.
Будь-які пристосування і пристрої, які можуть порушити суцільний морок, використовувати
заборонено.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
21 березня 2018 р.
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Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про ресторанний бізнес
●●Хто б міг подумати, що
адміністрація ресторану може
оштрафувати відвідувача, якщо
він не доїсть замовлену страву?
Однак саме так відбувається в
ресторанах Бразилії.
●●У Голландії є дивовижний
заклад, гості якого платять за їжу
не фіксовану ціну, а стільки, скільки захочуть після обіду. Як це не
дивно, всі залишають трохи більше
грошей, ніж було б за рахунком.
В результаті ресторан процвітає.
●●Хочете з'їсти шматок м'яса,
який важить 2 кг, безкоштовно?
Тоді ваш шлях лежить в «Big Texan
Steak Ranch Amarillo». Але цей аме-

від партнерів
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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-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Шерлок Гномс

Жанр: мультфільм, сімейний

Гномео та Джульєтта переїжджають до Лондона. Ох, скільки всього нового їх чекає, скільки
пригод і відкриттів. Весна вже зовсім близько,
тому всі садові гноми готуються до неї. Але по
величезному мегаполісі проходить серія викрадень їхніх побратимів. Тепер кожен садовий гном
боїться за свою цілісність, адже забрати можуть
і його. І сталося найстрашніше – викрали всіх
друзів Гномео і Джульєтти, тільки цю любовну парочку пронесло. Шукати зниклих гномів готовий
найкращий сищик на Землі – Шерлок Гномс. Він
разом зі своїм постійним супутником Ватсоном
зробить усе можливе, щоб урятувати гномів.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Розкрадачка гробниць:
Лара Крофт
Жанр: бойовик, пригоди

Коли юна Лара Крофт була ще зовсім підлітком, її ексцентричний батько відправився в
небезпечну експедицію в пошуках пригод. І не
повернувся. Дівчинці залишилася його дуже
прибуткова багатомільйонна імперія, але Лара
хоче створювати свою історію. Тепер уже 21-річна дівчина працює кур'єром, розвозячи посилки
на своєму байці Лондоном. Але ось випадковість приводить Крофт до таємного притулку
батька. Там вона більше дізнається про нього,
знаходить його послання. Дівчина готова кинути
все, щоб пуститися в цю відчайдушну пригоду.

kinoukraina.zt.ua

Єва

Червоний горобець

Бертрана вважають одним з найперспективніших письменників свого часу. Його перший роман просто підірвав усю літературну
індустрію та приніс чималий дохід хлопцеві.
Одного разу, коли за вікном була жахлива
хуртовина, письменник опинився під одним
дахом із загадковою незнайомкою Євою.
Вона неймовірно красива, спокуслива і є
тим типом жінок, у яких закохується кожен
чоловік. Єва оволоділа Бертраном, його
серцем, головою, грошима. Письменник
готовий віддати все, що має, аби задовольняти свою кохану.

Домініка Єгорова була примою балету до
серйозної травми, яка поставила хрест на її
кар'єрі. Тепер перед нею та її мамою стоїть похмуре майбутнє. Домініці пообіцяли знайти для
мами найкращого лікаря, якщо дівчина вступить
у секретну школу Горобців. Там тренуються
особливі люди, яких в подальшому можна
використовувати для маніпуляцій, спокушання
супротивників. Домініка не тільки пройшла курс,
але і стала кращим Горобцем. Її завданням став
агент ЦРУ Натаніель Неш, якого треба спокусити
і розкрити як крота американців у Росії. Але між
ними зав'язуються особливі відносини.

Жанр: драма, мелодрама

Жанр: детектив, трилер

nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

Муха-цокотуха
24.03
Початок о 12:00

Кіт у чоботях
24.03
Початок о 11:00 та 13:00

Язиката Хвеся
25.03
Початок о 12:00 та 14:00

