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Нектар
«Мультифруктовий»
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Напій Пепсі, 2 л

Цукерки
«Щедрий барин» фас. 1кг
ТМ «Житомирські Ласощі»

Рис довгозернистий
шліф. 800 г, ТМ «Фанчі»

Кавовий напій 3 в 1
в асорт. ТМ «Якобз»
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Місто

Середа, 11 квітня 2018

Майстрів,
Обличчя миру: на житомирських
які торгували
зупинках з’явились
своїми витворами
зворушливі фото військових
на великодньому
ярмарку, звільнили від
На 30-ти міських
сплати пайової участі зупинках
громадськоАліна Бойко

Алла Герман

Рішення щодо
звільнення майстрів
від сплати пайової
участі було прийнято
4 квітня на засіданні
виконавчого комітету
Житомирської міської ради.
За словами секретаря міської
ради Наталії Чиж, людям, які
власнору ч виготовляють витвори мистецтва, навіть 50 грн
сп лач у вати нак ла д но, тому
потрібно зробити таку пільгу
хоча б для жителів міста під
час великоднього ярмарку на
Михайлівській.

«У них вироби дуже дешеві,
коли ми з ними говорили навіть
про прибирання, то для них це є
навантаження. Основні майстри
будуть з 6 квітня, їх буде багато,
і для них сплачувати 50 грн – накладно. Це люди похилого віку,
які роблять маленькі речі, вони
не перепродають, це вироби
власноруч зроблені», – наголосила Наталія Чиж.
Таким чином, рішення виконкому про організацію з 31 березня
по 9 квітня святкових заходів з нагоди Великодня доповнили кількома пунктами, а саме пункт щодо
заборони реалізації алкогольних
напоїв доповнили словами: «за
виключенням столових вин та
глінтвейну в місцях проведення
свята» та «звільнити від плати пайової участі майстрів-житомирян,
які реалізують продукцію декоративно-прикладного мистецтва
власного виробництва».

го транспорту розмістили світлини українських героїв 72-ї, 95-ї
та 80-ї бригад, зняті на
передовій.

Житомир став другим містом
після Києва, де відбулася презентація проекту «Обличчя миру».
Даний проект представили на
майдані Корольова. Саме на цій
зупинці громадського транспорту
можна побачити фото медика 95-ї
бригади Олени Міркулової.
«Дякую всім організаторам
за виконану роботу. Я дуже хочу,
щоб на нашій землі запанував мир
і спокій, щоб наші хлопці повернулись додому живими. Пишаюся
тим, що служу в 2-му батальйоні
95-ї бригади. Не шкодую, що зробила такий крок. Було страшно,
але я звикла і тепер не уявляю
свого життя без всього цього», –
ділиться Олена Міркулова.
На кожному плакаті є напис
«У цьому місті мир, бо ти підтримуєш свою армію». Все тому,

що бажаючі можуть переказати
кошти одному із благодійних
фондів, які допомагають бійцям
АТО. Зробити це можна за допомогою телефона, відсканувавши
QR-код, який є на кожній світлині.
Саме таким чином житомиряни
можуть долучитись до підтримки
українських військових.
«Війна продовжується, а наші
хлопці та дівчата там, на сході
України, забезпечують нам мирне
життя. Саме завдяки їм ми маємо змогу працювати, навчатися,
розважатися. Ми повинні про

це пам’ятати», – зазначив міський
голова Сергій Сухомлин.
Світлини тих, хто боронить
нашу країну на сході, вже побували у стінах Верховної Ради та
навіть у НАТО.
У рамках проекту вже найближчими днями по місту курсуватиме брендовий тролейбус,
на який благодійники витратили
50 тис. грн.
Наст упними містами, де
презентують проект «Обличчя
миру», стануть Дніпро, Рівне,
Львів і Черкаси.

тивним учням шкіл естетичного виховання міста Житомира
здійснюється одноразово за
підсумками року в травні із
розрахунку – 20 стипендій розміром 3000 грн кожна. Стипендії
розподіляються відповідно до
контингенту учнів шкіл, а саме:
КПСМНЗ музична школа № 1
і м. Б. М . Л я т ош и н с ьког о –

5 стипендій, КПСМНЗ музична школа № 2 ім. Святослава
Ріхтера – 4 стипендії, КПСМНЗ
музична школа № 3–3 стипендії, КПСМНЗ музична школа
№ 4 – 3 с типен д і ї, К ПС М НЗ
музична школа № 5–3 стипендії, КПСМНЗ художня школа –
2 стипендії», – повідомила Ніна
Рябенко.

Виконком дозволив
громаді Житомира
У
Житомирі
затвердили
торгувати власноруч
порядок призначення
вирощеними
стипендій міського голови
рослинами
Алла Герман

Тимчасовий торговий майданчик
буде розміщений на
вулиці Небесної Сотні, 8/10. Триватиме
торгівля з 5 квітня до
30 жовтня.
Члени громади Житомира
звернулись до міської влади
з проханням надати їм дозвіл на
сезонну торгівлю квітковою продукцією, яку вони вирощують
власноруч. Люди розуміють, що
стихійна торгівля не прикрашає
місто, але змушує їх до цього
важке матеріальне становище
«Ми – представники грома-

ди, а не приватні підприємці,
ми представляємо усіх людей,
які вирощують на своїх присадибних ділянках садові квіти,
розсаду. Тому ми звернулися до
влади з проханням надати нам
дозвіл торгувати з 5 квітня до
30 жовтня на вулиці Небесної
Сотні, 8/10. І нам пішли назустріч, ми задоволені і готові
працювати», – розповіла житомирянка Ірина.
Після схвального рішення
виконкому торговці подякували за підтримку та пообіцяли
слідкувати за порядком і підтримувати чистоту на своїх робочих місцях, а також сумлінно
сплачувати пайові внески.
У своїй заяві люди вказують
кількість охочих торгувати – 40
осіб, це приблизно по два метри
площі на кожного, однак не виключають, що охочих торгувати
може бути й більше.

Алла Гетьман

Стипендії міського
голови призначаються обдарованим і перспективним учням
шкіл естетичного виховання Житомира.
Порядок призначення стипендій міського голови було
затверджено 4 квітня на засіданні виконавчого комітету
міської ради.
Як повідомила начальник
управління культури Ніна Рябенко, стипендії Житомирського
міського голови виплачуватимуться одноразово за підсумками року.
«Виплата стипендій міського
голови обдарованим та перспек-

Стипендії міського голови призначають переможцям всеукраїнських, міжнародних, регіональних,
обласних, творчих змагань з метою заохочення та матеріальної
підтримки, що сприятиме підвищенню рівня професійної майстерності молодих музикантів та
художників міста.
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Споживачу

Середа, 11 квітня 2018

Як зміниться
пенсійне забезпечення військових?
Уже в квітні цього року
українські військовослужбовці почнуть отримувати
підвищені пенсії.

Перерахунок виплат відбуватиметься
у три етапи, і цього року пенсії зростуть
у середньому на півтори тисячі гривень.
Що ще треба знати про зміни у пенсійному
забезпеченні військових, з’ясовували експерти Центру громадського моніторингу
та контролю.

Особливості перерахунку

У жовтні минулого року Верховна Рада
ухвалила пенсійну реформу, завдяки якій понад 9 млн громадян отримали автоматичний
перерахунок пенсій. Проте підвищення не
торкнулося силовиків і військових, адже їхні
пенсії нараховуються за спеціальним законом.
Оскільки такий закон досі перебуває на етапі
розробки, в уряді вирішити запустити перерахунок пенсій спеціальною постановою.
Відповідно до рішення уряду, перерахунок планується провести для 536 тисяч
військових пенсіонерів. Він буде здійснюватися на основі трьох складових: окладу
за посадою, військового або спеціального
звання, надбавки за вислугу років. За словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка,
оскільки військові пенсії перераховувати-

муться з початку року, у квітні пенсіонери
отримають підвищені виплати з урахуванням сум за січень-лютий.
«Складені й передані всім силовим
структурам списки осіб, яким повинна
бути перерахована пенсія. Перерахунки
військових пенсій будуть проведені автоматично, без звернень пенсіонерів. Плануємо
в основному завершити цей процес у квітні», – розповідає глава правління Пенсійного
фонду Олексій Зарудний.
Зі свого боку, глава Комітету економістів
України Андрій Новак зауважує, що відразу
суттєво підняти пенсії для українського
бюджету дуже складно, адже для цього
потрібні чималі гроші. Тож в уряді вирішили піти шляхом поступового підвищення.
Воно відбуватиметься в три етапи: з січня
2018 року пенсії зросли в середньому на
1500 грн, другий етап запланований на 1 січня 2019 року, який передбачатиме ще плюс
750 грн, третій етап розпочнеться 1 січня
2020-го, і пенсії зростуть ще на 750 грн.
Таким чином, за два роки середня пенсія
військових зросте з 3 до 6 тисяч гривень.
У 2018 році на підвищення пенсій військовим піде 7 млрд грн. Джерелом коштів
для зростання виплат будуть винятково гроші Пенсійного фонду. За словами міністра
фінансів Олександра Данилюка, оскільки
бюджет фонду на 2018 рік затверджено
з профіцитом, ці кошти і будуть спрямовані
на підвищення пенсій військовим.

Пенсії учасникам бойових дій

Попри позитивні наслідки перерахунку
пенсій для військових, експерти зауважують, що це тимчасовий захід. Адже рішення уряду не вирішує питання надбавок за
службу в АТО та особливі умови служби.
Для цього потрібен закон.
«На сьогодні у старому законі військові
пенсіонери, які перебувають в зоні АТО
і служать в Києві, мають однакову пенсію.
Це буде змінено в новому прийнятому законі», – визнає проблему Андрій Рева.
За словами міністра, закон, який зараз
розробляється, дозволить врахувати військові заслуги тих, хто сьогодні захищає
Україну, але ще не вийшов на пенсію. Урядовець запевняє, що майбутній законопроект
буде передбачати диференціацію пенсій
залежно від виконання завдань у зоні АТО.
Незважаючи на невирішені питання
з надбавками за участь у бойових діях,
військові АТО все ж мають певні переваги. Зокрема, пільги щодо пенсійного віку.

У січні минулого року Президент Петро
Порошенко підписав закон про призначення дострокової пенсії учасникам АТО.
Згідно із ним, учасники бойових дій можуть
виходити на пенсію у 55 років за наявності страхового стажу в чоловіків 25 років,
а у жінок – 20 років.
Варто зазначити, що стаж служби у зоні
бойових дій рахуєтеся за формулою «1 місяць за 3». Тобто відслуживши в АТО 1 рік,
військовослужбовець отримує 3 роки стажу.
Дія закону розповсюджується на військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь
в АТО. Таке ж право отримують учасники
бойових дій у складі добробатів, що були
включені до складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії
та інших державних військових формувань
та правоохоронних органів.
Експерти сподіваються, що найближчим часом уряд усе-таки допрацює і внесе
до парламенту закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, який усуне
чинні прогалини у законодавстві.

Вінницький фінансово-економічний університет
Мікрорайон «Поділля»

запрошує учнів 9 і 11 класів шкіл, випускників училищ,
коледжів, бакалаврів, магістрів, спеціалістів інших вузів

21 КВІТНЯ 2018 РОКУ

НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА 10.00 ГОДИНУ
Студент отримує:
• Додаткову кваліфікацію викладача.
• Стажування та роботу за кордоном.
• Звання офіцера.
• Навчання в аспірантурі.
• Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Звертаємо увагу на запроваджені нові економічні, юридичні та менеджерські престижні спеціальності в Економіко-правовому коледжі та
університеті (дивись на сайті www.vfeu.edu.ua)

ГОСТИННО ЗАПРОШУЄМО!

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул., Пирогова,71-А
(трамваї № 1, 5, 3, тролейбуси № 12, 13, 14 зуп. «Академіка Заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54, e-mail: rektor-vfeu@ukr.net, сайт: www.vfeu.edu.ua
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Або влада змінить
пріоритети, або люди
змінять владу
Нещодавно зацікавився питанням
технічного стану Богунського мосту.
Мене цікавило питання цього мосту,
і не маючи інформації про усі мости
міста, вважав, що саме він потребує
негайного ремонту. Але, як виявилося, він має найкращий технічний стан
з усіх мостів Житомира. Хоча ремонту
він потребує, і якомога скорішого, фахівці з цим також погоджуються. Але
проблема, як завжди, у коштах, точніше, у їхній відсутності. Хоча завдяки
децентралізації кошти є, але проблема
у тому, на що та як їх витрачають.
У найгіршому стані знаходиться
Київський міст, вартість його ремонту – близько 200 млн грн, і таких коштів у бюджеті немає. Ремонту потребують також мости по Параджанова
та Троянівській. У скільки обійдеться
ремонт мостів, точно невідомо, але
ця сума рівна або навіть більша за
увесь бюджет розвитку Житомира.
Вирішити питання фінансування ремонту можна було б, залучивши кошти
з Державного фонду регіонального
розвитку, але місто вже використало
усі кошти у цьому році на ремонт стадіону «Спартак» і будівництво ЦНАПу
на майдані Перемоги.
Що більше потрібно місту: мости чи
ЦНАП? Важке запитання, бо потрібно
і одне, і інше. Але першочерговими
мають бути ті об’єкти, від яких залежить функціонування та життєдіяльність міста. Звісно, у міській раді ніхто
не ставить такі питання: все вже вирішено, і рішення це приймалося не
в стінах міської ради.
Будувати нове приміщення для
ЦНАПу вартістю 45 млн грн, у той
час як за 200 метрів стоїть порожній
готель «Житомир», який планують
продати, особисто мені видається
дивним рішенням. Чому не зробити ЦНАП у готелі «Житомир»? Тим
паче, що міська влада у 2016 році
планувала це робити саме так, навіть
кошти з бюджету на розробку проектної документації виділили. Кошти
виділили, проект успішно зробили та
поклали його у стіл.
При формуванні міського бюджету
постійно подаються заявки на виділення коштів на ремонт мостів, але вони
не враховуються та викреслюються
з міського бюджету. Виключенням був
лише випадок, коли з міського бюджету виділили 1,5 млн грн на підвісний
міст. Чому вирішили виділяти кошти
на міст, по якому не їздить жодне авто
та жоден пасажирський транспорт, невідомо. Можливо, це пов’язано з тим,
що якби відремонтували якийсь міст
на окраїні міста, люди б цього не помітили, а ось про міст у парку знають усі.
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Монетизація пільг у житомирському
транспорті: реальний порятунок чи
черговий провал?
Аліна Бойко

Як у Житомирі
будуть запроваджувати систему адресних
грошових виплат,
дізнавались журналісти «20 хвилин».
Незабаром облдержадміністрація має затвердити розміри
щомісячних виплат пільговикам,
а органи місцевого самоврядування повинні вирішити, чи давати
гроші людям на проїзд на руки,
чи залишити все, як є зараз.
На сьогодні у Житомирі
майже 60 тис. осіб можуть користуватись пільгами на проїзд,
проте під перелік категорій, які
зазначені в постанові Кабміну
про монетизацію, підпадає лише
18 тис. 686 містян.
За якою схемою діятиме монетизація пільг і чи вигідно це
місцевій владі, коментує заступник мера Дмитро Ткачук.
«Наразі в підвішеному стані
перебувають дві категорії, одна
з яких найчисельніша – пенсіонери за віком та інваліди 3 групи.
Пільга на проїзд для них сьогодні
не передбачена Законом України
і, відповідно, не врахована в постанові про монетизацію. Таких

осіб в Житомирі майже 40 тис.», –
пише заступник мера на своїй
сторінці у Фейсбук.
Сума очікуваної виплати для
людей може становити 90–108 грн
на місяць. За словами чиновника, цих коштів буде недостатньо
для комфортного користування
пільговим правом проїзду.
«Відносно незначна сума для
осіб, які часто користуються
транспортом, але суттєва при
розрахунку навантаження на
міський бюджет. Перспективи
грошової монетизації, навіть зазначених категорій, на місцях є
доволі примарними, як з позиції
органів місцевого самоврядування, так і з точки зору самих користувачів у містах», – наголошує
Дмитро Ткачук.
За задумом постанови КМУ,
саме органи місцевого самоврядування, в разі погодження
на такий механізм монетизації,
повинні забезпечити ці виплати.
Дмитро Ткачук зазначає, що міська влада має свої думки та ідеї
з цього приводу, які презентують
найближчим часом.
Сама ж готівкова монетизація, яку пропонує уряд, охоплює
усі види транспорту загального
користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Винятком є залізниця та
річковий транспорт.
Підприємства-перевізники,
своєю чергою, обома руками за

монетизацію пільгового проїзду. На їхню думку, зникне та
напруга, яка існує, коли людина
заходить в автобус і не оплачує
проїзд, а показує посвідчення.
«Для нас, перевізників, водіїв,
і для самих пільгових категорій
була б дуже зручною система
монетизації. Не було б непорозумінь морально і фізично. Адже
виникає певне обурення і з боку
водія, бо через велику кількість
пільговиків він не може зібрати
плановий виторг у касу. Я розумію, що адресна сума, яку пропонують пільговикам, дуже мала,
але треба шукати вихід. Якщо
у Житомирі буде запроваджена
монетизація пільг, кожна людина
платитиме за проїзд, зникне величезна кількість непорозумінь.У
нас міський маршрут, район ринку, кладовище, тож наразі дуже

тяжко: водії працювати не хочуть,
вони виснажені, бо коли в тебе
повна маршрутка людей, з них
тільки 2 людини заплатили, це
просто невигідно», – коментує
журналістам «20 хвилин» перевізник м. Житомира Валентин
Савіцький.
У Житомирі, за даними
міської ради, станом на сьогодні
близько 10 перевізників облуговують громадян. Підприємці
наголошують, що вони «не отримують ніякої компенсації з пільгових категорій громадян, тому
це – великі суми втрат».
Нагадаємо, 30 березня суд
визнав незаконними часові обмеження безкоштовного проїзду
для пенсіонерів у житомирських
маршрутках, але на сьогодні рішення в дію не вступило і може
бути оскаржене протягом місяця.

Корупційні схеми житомирської влади:
на що закривають очі можновладці
Анастасія Ліберман

«Зло непереможне,
якщо йому не протистояти» – саме цією
цитатою закінчив
своє звернення до
газети «20 хвилин» Віктор Матковський.
Чоловік вже декілька років не
може встановити межі із сусідами
за адресою: пров. Лева Нікуліна,
3 саме через незаконні схеми землеустрою міста, які вимагають
непотрібні платні документи.
Віктор Едуардович звертався
до місцевої влади за допомогою
через незаконні дії ТОВ «Земельний фонд Житомир», яке
стверджує, що без нотаріально

завіреної угоди всіх співвласників будинку Держгеокадастр не
реєструє меж земельної ділянки.
Чоловік неодноразово був на особистих прийомах у міського голови Сергія Сухомлина, виступав на
сесії та перед депутатами комісії
з земельних питань. Він відверто
наголошував, що влада закриває
очі на факти неправомірних дій
інженерів землеустрою та відвертої корупції зі сторони працівників Департаменту земельних
відносин міськради.
«У мене склалося враження,
що викорінення корупції з нашого життя їх взагалі не бентежить», – каже чоловік.
Віктор Матковський неодноразово приносив відповіді на
свої заяви за фактом встановлення порядку користування
землею та надання кадастрового
номеру у дворі чоловіка з підписом місцевих високопосадовців
(Сухомлин С.І, Ясюнецький О. О.

та ін.), які дійсно підтверджували неправомірні висновки
своїх підлеглих, направлені на
отримання неправомірної вигоди нотаріусами.
Врешті, коли місцева влада
мала усі документи на руках, вирішила піти шляхом порушення
Закону України «Про звернення
громадян».
«Тепер у мене є відповідь,
завірена заступником мера Сергієм Кондратюком, направлена
до вказаного департаменту (землеустрою), на розгляд директору
І. Блажиєвському, який спочатку
доручив розгляд Т. А. Васькевіч,
а потім передоручив Ревінцовій», – пише у зверненні Віктор
Матковський.
Пані Ревінцева є працівником
Департаменту земельних відносин, який є зацікавленою стороною у даній проблемі. Виходить,
що місцева влада не зважає на
основи законодавства України,

де чітко вказано: «забороняється направляти скарги громадян
для розгляду тим органам або
посадовим особам, дії чи рішення
яких оскаржуються», – йдеться
у ст. 7 ЗУ.
«Відповідь на заяви про правопорушення і корупцію мають
надавати компетентні органи,
а не особи, які чинять незаконно», – каже чоловік.
За його словами, такі дії місцевої влади і надалі прикривають
Департамент земельних відносин,
який допомагає нотаріусам вивертати кишені житомирян.
Зараз Нацполіція направила
доручення управлінню захисту
економіки, яку має провести
перевірку стосовно можливих
неправомірних дій директора
ТОВ «Земельний фонд Житомира» О. Ю. Ткача.
Слідкуйте за розвитком подій
на шпальтах газети та на сайті
«20 хвилин».

5

WWW.20MINUT.UA

Події

Середа, 11 квітня 2018

Цьогоріч 1125 маленьких житомирян
зможуть відпочити у таборі «Супутник»
Алла Герман

У 2018 році в таборі «Супутник» буде
п'ять відпочинкових
змін, які розпочнуться 1 червня.
Рішення про організацію
оздоровлення та відпочинку дітей Житомира у 2018 році було
прийнято на черговому засіданні
виконавчого комітету міськради.
Як повідомила начальник упрвління у справах сім'ї, молоді та
спорту Ірина Ковальчук, в першу
чергу, буде забезпечено відпочинок для дітей пільгових категорій.
«А саме дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, ді-

тей з інвалідністю, дітей з родин
АТО, дітей з малозабезпечених
та багатодітних родин, а також
творчо обдарованих і талановитих маленьких житомирян», – зазначила Ірина Ковальчук.
Направлення дітей в ПЗОВ
«Супутник» здійснюватимуть:
– служба у справах дітей
міської ради – дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування; бездоглядних дітей;
– у правлі н н я охорони
здоров'я міської ради, поліклініки – дітей з інвалідністю;
– Ц е н т р с оц і а л ь н о ї д о помоги учасникам АТО та їх
сім`ям – дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків та в АТО; дітей
із сімей учасників АТО;
– управління у справах сім'ї,
молоді та спорту міської ради –
дітей з багатодітних і малозабез-

печених сімей;
– управління освіти міської
ради – талановитих та обдарованих дітей.
Крім того, 50 путівок цього
року вперше будуть продаватися,
їх буде реалізовувати КП «Парк».
«Вартість путівки складає
близько 4,5 тис. грн. Зміна буде
тривати 16 днів. Загалом ми
оздоровимо в таборі цього року
1125 дітей», – повідомила Ірина
Ковальчук.
З питань оздоровлення дітей
необхідно звертатися до управління у справах сім’ї, молоді та
спорту міської ради. Прийом
громадян в центрі надання адміністративних послуг (вул. Михайлівська, 4).
Додамо, на початку березня
депутати підтримали виділення
коштів для табору «Супутник».
У програмі оздоровлення та

відпочинку дітей Житомира на
2016–2018 роки передбачили кошти у сумі 545,0 тис. грн на проведення капітального ремонту
покрівлі корпусу № 5 «Супутни-

ка». Крім того, для завершення
робіт по утепленню їдальні табору буде виділено 60 тис. грн, а на
придбання холодильної камери –
80 тис. грн.

На межі конфлікту:
напад на Службу автомобільних
доріг чи відстоювання права
на якісні дороги?

Ольга Сідлецька

У середу, 4 квітня, на офіційному сайті Служби автомобільних доріг у Житомирській області з`явилася
інформація, що на їхню
адмінбудівлю нібито було
скоєно хуліганський напад.
Зазначалося також, що нанесено матеріальної шкоди
приміщенню, де розташована служба.
«Неправомірні дії групи людей, які
так і не змогли пояснити цілей свого

візиту, очевидно, мали на меті дестабілізувати роботу установи на початку
ремонтно-будівельного сезону. Зважаючи
на агресивну поведінку «відвідувачів»,
було викликано представників правоохоронних органів, які зафіксували правопорушення», – йдеться у повідомленні
прес-служби Служби автомобільних доріг
у Житомирській області.
У іншої сторони своя точка зору. Ніякого нападу чи акції не було. «Один мій
знайомий їхав з Коростеня, автомобіль
потрапив у яму, внаслідок чого у нього
відірвало колесо. На ремонт автівки пішов
цілий день. Яма виникла з вини Служби
автомобільних доріг тому, що минулого
року були виділені значні кошти на ремонт дороги у коростенському напрямку.
Зараз ця траса практично вся у ямах. Зійшов сніг разом з асфальтом», – розповів
активіст Ігор Малі.
За словами Ігора Малі, він з друзями
вирішив з`ясувати, куди йдуть кошти, які
вони сплачують як платники податків.
Люди обурені станом доріг, адже автомобілі доводиться ремонтувати цілий
рік, незважаючи на пору року.
«Прийшли до керівника просто запитати, що відбувається. Але коли ми лише
туди підійшли і почали знімати це на
камеру, на яку планували взяти інтерв`ю
у керівника, виявилося, що двері у будівлю закриті. Ми неодноразово натискали
на дзвінок, але нас туди ніхто не пускав.
Як може державна установа, у якої чітко
прописаний графік роботи з 8 до 17:00,
бути закритою?» – обурюється активіст.
Як розповів Ігор Малі, їм довелося

викликати поліцію. До приміщення
вдалося потрапити завдяки жінці, яка
виходила звідти. За словами чоловіка,
далі розпочалося незрозуміле: «Вибігли
троє співробітників, які невідомо звідки
взялися і почали знімати усе на камери
мобільних телефонів. Вони поцікавилися:
чому ви сюди пришли? Керівник 2 тижні
на лікарняному. На всі свої питання відповіді ми не отримали».
Як зауважив активіст, ситуація з дорогами виводить з себе не лише його, а й
усіх автомобістів. І якби вони прийшли
на акцію протесту, то про це було б повідомлено заздалегідь, з дотриманням
усіх відповідних правил.
«На ремонт доріг виділені космічні
суми. І нам небайдуже, які фірми займатимуться цією роботою. Рік тому,
коли я їхав додому, побачив, як у «чудову»
літню погоду (під зливою) укладали асфальт. Саме тому ми приїхали дізнатися
у підрядників, як контролюватиметься
процес укладання доріг. Ми не можемо
все життя платити за ремонт доріг, яких
немає. Вчора ми жодних відповідей не почули, а отримали лише якісь провокації
і образливі слова», – продовжив Ігор Малі.
За словами чоловіка, коли на місце
події приїхали поліцейські, працівники
Служби автомобільних доріг області розповіли їм, що група людей виламала вхідні двері. Хоча, як зауважив Ігор Малі, на
дверях не було навіть жодної подряпини.
У відділі комунікації поліції Житомирської області інформацію про виїзд працівників поліції до адмінбудівлі
Служби автомобільних доріг у Житомир-

ській області підтвердили.
«На спецлінію 102 надійшло повідомлення про порушення громадського
порядку. На місце події виїжджали патрульні. Згодом заяву щодо неправомірних дій подали обидві сторони, тобто і ті,
хто приходив, і ті, до кого приходили. На
даний час перевіряється ця інформація», –
розповіла у коментарі журналісту «20 хвилин» начальник відділу комунікації поліції
Житомирської області Алла Ващенко.
На сайті Служби автомобільних доріг
у Житомирській області наголошують,
що вони відкриті у своїй роботі. «Зокрема
всі, хто цікавиться розвитком дорожньої
галузі в області, можуть оперативно ознайомитися із інформацією на офіційному
сайті: http://zt.ukravtodor.gov.ua/», – зазначають на сайті Служби автомобільних
доріг у Житомирській області.
Ми поцікавилися у директора ГО
«Буран» Богдана Фещенка, який теж
був серед тих, хто ходив до адмінбудівлі
САД, чому вони не пошукали необхідну
їм інформацію на сайті держструктури,
а пішли безпосередньо до керівника. «На
сайті ми бачимо тільки гламурні відписки. Там пишуть суми, які були виділені
на ремонти доріг, але насправді, коли
виїжджаєш на відремонтовані дороги,
ти не бачиш цього», – наголосив Богдан
Фещенко.
З`ясовувати, був напад на Службу автомобільних доріг у Житомирській обасті
чи ні, будуть правоохоронці. Але те, що
дорожнє покриття не лише на Житомирщині, але й у всій країні у жахливому
стані – не посперечаєшся.
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Він потребує
особливої уваги
(ремінь ГРМ)
Цікаво те, що навіть досвідчені
водії ставляться до ременя газорозподільного механізму без особливої
поваги. Таке ставлення триває, допоки не виникають великі проблеми з ремонтом двигуна. Розуміють
необхідність заміни всі, але наш
менталітет «потім» спрацьовує бездоганно. Впливає на терміни заміни
і незнання про дату останнього обслуговування автомобіля. Особливо
це стосується автомобілів, що були
у використанні.
Завдання ГРМ (ременя газорозподільного механізму) – забезпечення
гнучкого і безшумного з’єднання
між розподільним і колінчастим
валом, також відкриття і закриття
клапанів у синхронізації з роботою поршнів. Від грамотної передачі крутного моменту ременем
ГРМ залежить газорозподіл, який
є основним процесом при роботі
двигуна. Можна виділити дві проблеми, через які водієві потрібно
потурбуватися із заміною ременя
ГРМ: прослизання і обрив.
Прослизання ременя може виникати через його поганий натяг або
потрапляння на нього масла й інших
експлуатаційних рідин. В результаті
прослизання відбувається зсув фаз
і кута повороту розподільного валу,
що призведе до порушення стабільного режиму роботи двигуна:
• зниження потужності;
• підвищення витрат пального;
• перегрів;
• інші неприємності.
Через обрив ременя може статися
одночасне відкриття впускного і випускного клапана під удар поршня. Виникає деформація клапанів
і поршня. Однозначно не можна
назвати пробіг, після якого рекомендується замінити ремінь ГРМ.
В інструкції до автомобіля найчастіше вказано приблизний термін
експлуатації деталі. Але також слід
пам’ятати, що впливати на зношування ременя можуть й інші чинники, скорочуючи час до його заміни:
якість деталі;
інтенсивність роботи двигуна;
інші механічні фактори.
Коли міняти ремінь ГРМ, прописано в інструкції до автомобіля,
але якщо брати середнє значення,
то ресурс даної деталі – близько
60–120 тисяч кілометрів.
Продовження
у наступному номері.

Тема номера

Середа, 11 квітня 2018

Найнебезпечніша вулиця
Житомира – Східна
Ольга Сідлецька

За вулицею Східною у Житомирі
давно «гуляє» статус
однієї з, м`яко кажучи, найнебезпечніших вулиць міста.
Проте минулого тижня сталася подія, яка
вкотре підтвердила,
що їздити цією вулицею – ризиковано.
У середу, 4 квітня, на вулиці
Східній за перехрестям з вулицею Грушевського у напрямку
проспекту Незалежності утворилася вирва глибиною понад
2,5 м і довжиною більше 10 метрів. В яму ледь не влетів водій
автомобіля, що саме проїжджав
вулицею. Він дивом не постраждав, автомобіль вискочив на тротуар, пошкодивши колесо.
Водій Сергій Гришнюк першим помітив величезну яму
посеред проїжджої частини.У
коментарі журналісту «20 хвилин» він розповів подробиці дорожньо-транспортної пригоди:
«Рухаючись по вулиці Східній
у напрямку проспекту Незалежності, я вскочив у велику яму, при
цьому вилетів на тротуар і пошкодив переднє праве колесо
автомобіля. Скажу одне: могло
бути все набагато гірше, тому
що могли проходити люди, і вискочивши на тротуар, я міг би
когось збити. Крім того, я міг би
постраждати і сам, впасти у яму,
пошкодити автомобіль і не знаю,
чи сам би вижив».
Саме Сергій викликав патрульних, які приїхали на місце
події і склали протокол.
У патрульній поліції факт
ДТП підтвердили. «4 квітня

 На фото: прорив колектора 4 квітня 2018 року
близько 12.50 надійшов виклик
з приводу пошкодження авто.
Після прибуття на місце події
екіпажем поліції було встановлено, що по вулиці Східній стався обвал дорожнього
покриття, внаслідок чого автомобіль «Фольксваген Транспортер» отримав механічні
пошкодження. Інспекторами
патрульної поліції були складені відповідні матеріали, також
був складений акт обстеження
вулично-шляхової мережі для
того, щоб в подальшому пере-

 На фото: провал асфальту 28 квітня 2017 року

дати всі відповідні матеріали до
суду для з`ясування всіх обставин і встановлення винуватця
даної події», – розповіла представник прес-служби патрульної поліції Світлана Зіляк.
Як повідомили у прес-службі
«Житомирводоканалу», над ліквідацією провалу каналізаційного
колектору по вулиці Східній, 103–
105 працювали бригади підприємства. Діаметр пошкодженого
колектору – 1000 мм.
Прорив колектору на Східній – то постійна проблема, яка
тягнеться з року в рік. У цьому
році 30 січня неподалік місця
ДТП, яка трапилася 4 квітня, вже
проводилися ремонтні роботи.
Як заявляв тоді директор «Житомирводоканалу» Андрій Нікітін, причиною прориву стало
критичне вичерпання робочого
ресурсу колектору.
9 березня 2017 р. знову ж таки
на Східній проривало трубу. На
частині вулиці перекривали рух
транспорту. 28 квітня 2017 року
недалеко від перехрестя вулиць
Східна – Михайла Грушевського
стався провал колектору.
У червні 2016 р. на перехресті Київської та Східної на дорозі
знову провалився асфальт і утворилася яма.

Але найбільшого ремонту колектор зазнав у 2015 році, коли
3 лютого біля школи № 8 провалився асфальт. Тоді ремонт затягнувся більш ніж на півтора місяця. Увесь цей час був перекритий
рух транспорту, що створювало
значні проблеми автомобілістам.
Як повідомлялося на офіційному сайті «Житомирводоканалу», на цьому колекторі регулярно ведуться ремонтні роботи.
«Колектор був побудований більше 30 років тому і значно перевищив термін амортизації», – йдеться у повідомленні. Неможливість
повністю замінити колектор на
підприємстві пояснюють недостатнім фінансуванням. Саме
тому його ремонтують клаптями,
коли трапляються прориви або
у випадку просідання асфальту.
Сергій Гришнюк, який дивом
не постраждав на Східній 4 квітня, написав заяву до поліції, тож
винуватця ДТП встановить суд.
Цілком зрозуміло, що обвали не
припиняться, доки зношений колектор повністю не замінять на
новий. Тож шановні житомиряни
і гості міста, будьте уважними,
пересуваючись вулицями Житомира: ваша обачність може
врятувати ваше майно, здоров`я,
а можливо, і життя!
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Акцент тижня

Психоневрологічні інтернати:
коли побачимо порядок?
Микола Корзун

Місяць пройшов
відтоді, коли громадськість Житомирщини почула
про ситуацію навколо призначення
директора Радомишльського психоневрологічного
інтернату Світлани
Охотенко. І хоча засоби масової інформації дуже скромно
зачепили цю тему
під час розповіді
про хід сесії Житомирської обласної
ради від 7 березня
2018 року, наша газета попереджала,
що «історія із інтернатами» так просто
і так цинічно не
завершиться.

Депутати не змогли
чи не захотіли?
Насправді усім депутатам
Житомирської ради було зрозуміло, що під час розгляду
питання про призначення колишнього майора міліції директором психоневрологічного
інтернату на сесії обласної ради
7 березня 2018 року було вчинене порушення регламенту.
Ну невже для цього треба було
мати юридичн у освіт у, щоб
зрозуміти, що двічі питання на
розгляд сесії ставиться лише
у разі крайньої потреби, або ж
нагальної необхідності. Скажімо, якщо хтось дуже впливовий
(або з великими грошима чи
зв’язками) хоче отримати потрібний результат, тоді – так,
тоді, виходить, можна. Щоб
аж занадто присоромити керівника Житомирської облради
щодо таких негарних випадків,
то й рука не піднімається про
це написати, бо ж у Верховній
Раді України її спікер Андрій
Парубій ще й не таке витворяє
із регламентом.
Але порушення під час сесії
обласної ради було. Депутати

чудово розуміли, хто «замовляв
музику» для проштовхування
рішення про призначення директора психоневрологічного
інтернату. Тим паче, що профільна депутатська комісія напередодні сесії не дала згоди
на таке призначення.
Втім, вже за місяць після
подій на сесії Житомирської
обласної ради тема психоневрологічних інтернатів пролунала у матеріалах Житомирської
обласної прокуратури. Звісно,
прокуратура відреагувала на
звернення чи «рекомендації»
Генеральної прокуратури України, куди інформація про ситуацію в Радомишлі надійшла
одразу після завершення подій
у сесійній залі Житомирської
обласної ради. Чи то ситуація
у Радомишльському інтернаті
була аж занадто «живописною»
на предмет цілого ряду недоліків, чи то прокуратура Житомирщини насправді забажала
отримати картинку у масштабах всієї галузі у Житомирській
області, перевірка була проведена, і вона продемонструвала
не вельми привабливу картину
стану справ в установах, у яких
перебуває майже 2,3 тисячі
одиноких непрацездатних громадян і людей з інвалідністю.
Насправді недоліків і порушень
прокуратурою було знайдено
достатньо багато. А тому реагувати на те, чому у психоневрологічних інтернатах, геріатричних пансіонатах Житомирщини
існують проблеми із санітарною
чистотою, чому люди, які змушені доживати віку, або ті, яких
життя змусило потрапити до
інтернатів, потерпають навіть
від нестачі питної води, пояснювати комусь таки доведеться.
Насправд і, питан н я про
ситуацію щодо умов життя,
стосовно обслуговуванн я та
лікування пацієнтів психоневрологічних установ назрівало
давно. Адже не секрет, що критичні сигнали щодо використання пацієнтів для виконання
сільськогосподарських та інших
робіт по господарству лунали
й раніше. У тому ж таки Радомишлі ще у 2016-му році обласна організація партії «Солідарність» встановила достеменні
факти використання праці пацієнтів психоневрологічного інтернату на присадибній ділянці
директора установи. Звісно, директора (до того ж колишнього
керівника районної організації
Партії регіонів) за такі провини
було знято з роботи, але новий
директор, який, щоправда, пе-

ребував у стані виконуючого
обов’язки, продовжив сумні
традиції свого попередника.
Очевидно, саме тому члени постійної комісії, що опікується
охороною здоров’я, соціальним
захистом населення та справами ветеранів у Житомирській
обласній раді, й не погоджувалися призначати таку собі
Світлану Охотенко директоркою Радомишльського психоневрологічного інтернату. Але
сесія, хоча і з другої спроби,
але призначила колишнього
майора міліції і колишню заступницю мера Радомишля на
дуже відповідальну посаду.

До прокурорських
зауважень варто додати
запитання від громади!
Ось тут і постає найперше,
найцікавіше і найболючіше питання на тему «про інтернати».
Кого призначити директором
такої важливої установи? Яким
має бути контроль з боку державної влади та громадськості, аби факти про порушення
і начебто знущання над людьми у подібних установах були
хоча б поодинокими? Як правило, керівників психоневрологічних інтернатів, геріатричних
пансіонатів підбирали (і досі
так роблять) за невідомою методикою, з якої не можна було
зрозуміти, яку фахову спеціальність чи підготовку повинен
мати кандидат на таку посаду.
Навіть у 2014–2015 роках, коли
відчувався спалах посиленої
уваги громадськості до призначення на посади керівників
установ обласного рівня, керівники психоневрологічних інтернатів опинилися «в тіні» такої
важливої проблеми. Сьогодні
громадськість Житомирщини,
схоже, вже втомилася від активної участі у призначеннях
таких керівників, а тому уся
відповідальність покладається
на депутатський корпус Житомирської обласної ради.
Хо ч а л о г і ч н о і д о р е ч н о
було б запитати про те, а якою
буде реакція на матеріали, поширені на початку квітня 2018
року прокуратурою Житомирської області щодо порушень
та зловживань у психоневрологічних інтернатах та геріатричних установах Житомирщини,
з бок у облас ної орган ізації
профспілки працівників соціальної сфери. Адже саме профспілки мали бути першими, хто
сповіщав, хто сигналізував, хто
попереджав про негаразди та

порушення у роботі відповідних установ. Сьогодні прокуратура Житомирської області
направила інформаційні листи
стосовно результатів перевірок
майже півтора десятків геріатричних та психоневрологічних закладів Житомирщини на
адресу Житомирської обласної
ради, а також – Житомирської
ОДА. Отож і голові обласної
ради, а особливо – губернатору Житомирщини доведеться
таки відреагувати на «гарячу»
тему, яка начебто несподівано
вигулькнула у житті області.
Зрештою, було б цікаво побачити, почути та відчути реакцію
з вищезазначеної проблеми певних політичних сил, які мають
представництво в обласному
парламенті. Адже зміни у керівництві психоневрологічних
закладів, геріатричних установ
нерідко співпадають із приходом до влади певних партій,
груп впливу і т. ін. Тоді раптом виявляється, що попередні
керівники працювали не так,
у їх діях знаходять порушення, і відбуваються відповідні
кадрові заміни. Між тим, ситуація на краще в інтернатах
та пансіонатах не змінюється.
Антисанітарія, побутові негаразди не зникають, випадки
«нецільового використання»
пацієнтів у якості робочої сили
продовжують мати місце, а про
лікарський супровід мешканців
інтернатів говорити вже й не
доводиться. Нинішня ситуація,
коли прокуратура Житомирської області вказала на недоліки, коли існують порушені
кримінальні справи, а громадськість, попри очевидну післяреволюційну втому, не перестає
нагадувати владі про недолі-

ки та негаразди у середовищі
важливих установ, покликаних
забезпечити хоча б спокійне
та безпечне життя знедолених
людей, треба негайно братися за наведення порядку. Так,
психоневрологічні інтернати
та геріатричні пансіонати – це
не дороги, якими користуються
щодня мільйони водіїв, пасажирів, гостей чи туристів. Тим
не менше, держава витрачає на
фінансування закладів соціального типу потужні фінансові
ресурси, а належного контролю
за цим так і не налагоджено.
При цьому змінюються губернатори, керівники відомчого
департаменту, обираються нові
й нові депутати, а ситуація суттєво не покращується. Ба, більше – сьогодні вже йдеться про
те, щоб вона не ставала гіршою.
Нестерпною для пацієнтів та
клієнтів інтернатів, принизливою для суспільства, яке мовчки
мириться із ганебством, бо вже
звикло до нього.
Безумовно, увага щодо порушених у матеріалах прокуратури Житомирської області
проблем і негараздів у роботі
психоневрологічних інтернатах Житомирщини і надалі
не послабиться. Тему вже зараз можна визначити як знакову, як «гарячу» і актуальну.
Проте неважко здогадатися,
що варіантів для вирішення
проблематики життя інтернатів існує як завгодно багато.
Причому достатньо швидких,
ефективних та дієвих. Для цього достатньо було б бажання,
наявності елементарної совісті
та порядності, хоча за нинішніх
умов треба нагадати і про так
звану політичну волю. Без неї
також – толку не буде!
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Кримінал

Прокуратура Житомирщини розпочала три
кримінальні провадження за фактами порушень
у психоневрологічних інтернатах області
Під час перевірок
прокуратурою Житомирщини виявлені
непоодинокі факти
порушення прав підопічних в установах
системи соціального
захисту області, які
можливо розцінити
як катування та жорстоке поводження
при застосуванні до
них примусової ізоляції та фізичного
обмеження.
Про це інформують у пресслужбі прокуратури Житомирської області.
Зокрема, адміністрацією комунальної установи «Любарський
психоневрологічний інтернат»,
у порушення вимог ст. ст. 4, 25 Закону України «Про психіатричну
допомогу», житлові приміщення
приймально-карантинного відділення обладнано решітками,
у якому, усупереч вимог п. 22 Типового положення «Про психоневрологічний інтернат», у березні

2018 року понад 14 днів утримувались троє громадян, які не були
переведені до житлових кімнат.
Службовими особами комунальних установ «Радомишльс ьк ий пс и хоневролог іч н ий
інтернат» та «Березівський психоневрологічний інтернат» допущені грубі порушення вимог ст. 23
Закону України «Про психіатричну допомогу» щодо проведення
обов'язкового щорічного огляду
підопічних осіб лікарською комісією за участю лікаря-психіатра,
психолога і педагога з метою вирішення питання щодо подальшого
їх утримання у цих закладах або
щодо можливості перегляду рішень про недієздатність тих, хто
такими визнаний.
Так, у Радомишльському психоневрологічному інтернаті такі
огляди не проводились упродовж
4-х років щодо 70 осіб, а в Березівському психоневрологічному
інтернаті – понад 2 роки стосовно
42 осіб.
Неправомірні дії адміністрацій установ соціального захисту
призвели до порушення принципів надання психіатричної
допомоги: законності, гуманності, додержання прав людини
і громадянина, добровільності,
необхідності та достатності заходів
лікування з мінімальними соці-

У Житомирі
знайшли
напівпричіп,
викрадений
у Німеччині
У територіальному сервісному
центрі МВС 5 квітня
виявили транспортний засіб, який
у листопаді минулого року був викрадений у Німеччині.
У четвер, 5 квітня до територіального сервісного центру
МВС № 1841 звернувся чоловік
з наміром зареєструвати за до-

рученням напівпричіп марки
CARNEHL CHKS/HH.
Однак під час перевірки
з’яс у ва лос я, що за даними
Генерального секретаріату Інтерполу даний транспортний
засіб значиться як викрадений
у Німеччині.
Про подію одразу повідомили в чергову частину Житомирського відділу поліції
Г У НП, а документи і транспортний засіб передали правоохоронцям.
Регіональний
сервісний центр МВС
в Житомирській області

ально-правовими обмеженнями.
За вказаними фактами органами прокуратури зареєстровано
два кримінальні провадження за
ознаками злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання
медичним або фармацевтичним
працівником своїх професійних
обов'язків внаслідок недбалого чи
несумлінного до них ставлення,
якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).
В інтернатних установах системи соціального захисту населення області, в штаті яких наявні
медичні працівники, відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з медичної
практики, чим грубо порушено
вимоги ст. 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської
діяльності», п. 14 Типового положення «Про психоневрологічний
інтернат», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України
від 14.12.2016.
Аналогічні порушення установлені у Новоборівському, Ходорівському, Радомишльському,
Березівському, Довбиському, Пугачівському психоневрологічних
інтернатах, Житомирському геріатричному пансіонаті, Новоборівському та Тетерівському дитячих
будинках-інтернатах.

У порушення вимог ст. 36
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в України», в Іванківському обласному спеціальному будинку-інтернаті взагалі не надається медична
допомога підопічним, більшість
з яких – інваліди 1 та 2 групи,
відсутній будь-який медичний
персонал, а угоди із закладами
охорони здоров’я та медичними
працівниками не укладені.
Викликає суттєві зауваження
стан матеріально-побутового забезпечення інтернатних установ
системи соціального захисту.
Найхарактерніші порушення – це незабезпечення підопічних
встановленими нормами житлової
площі, миючими засобами, столовим посудом, господарським
інвентарем, а також відсутність
найнеобхіднішого – елементарних
умов для миття рук тощо. Крім
цього, у Любарському та Ходорівському психоневрологічному
інтернатах в окремих групах харчових продуктів виявлені бактерії
кишкової палички.
У кожному третьому психоневрологічному інтернаті відібрані
зразки питної води за санітарнохімічними показниками не відповідають вимогам Державних
санітарних норм та правил.
В установах соціального захис-

ту та психоневрологічних інтернатах відсутні системи протипожежного захисту, дерев’яні елементи
горищних покриттів будівель не
оброблені засобами вогнезахисту,
наявні вогнегасники своєчасно не
направлено на технічне обслуговування, приміщення не обладнані
системою оповіщення людей про
пожежу тощо.
З метою усунення встановлених порушень вимог законодавства органами прокуратури
області на адресу керівників
комунальних установ внесено 9
документів прокурорського реагування.
Також за результатами проведених перевірок органами прокуратури області зареєстровано
3 кримінальні провадження за
ознаками злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 146 КК України.
Досудове розслідування проводять місцеві органи поліції.
Крім цього, прокуратурою
області, з метою вжиття необхідних та вичерпних заходів щодо
дотримання прав громадян при
наданні їм психіатричної допомоги, підготовлено інформаційні
листи керівництву Житомирської
обласної ради та Житомирської
обласної державної адміністрації.

У Новоград-Волинському
припинено незаконний
гральний бізнес,
організований харків’янином
у житловому будинку
В області продовжують викривати місця
нелегального грального бізнесу.
Зокрема, Новоград-Волинська
місцева прокуратура спільно із
місцевим відділенням поліції,
у межах досудового розслідування,
провели санкціонований обшук
у приміщенні, розташованому на
першому поверсі п’ятиповерхового
ж и тловог о буд и н к у, що по
вул. Шевченка, м. Новоград-Волинський та обладнаному під
гральний заклад.
Як зазначають у прес-службі
прокуратури області, під час обшуку виявлено та вилучено 12

одиниць комп’ютерної техніки,
wi-fi роутер, за допомогою яких
надавався доступ до азартних
ігор, камера відеоспостереження,
грошові кошти і навіть паспорт
громадянина України, жителя м.
Корець Рівненської області, ймовірно, залишений як застава унаслідок
неспроможності розрахуватися.
Установлено, що приміщення – однокімнатну квартиру, обладнану під нелегальний гральний заклад, із березня 2017 року,
54-річний харків’янин орендував
у місцевого жителя.
І хоча протиправний заклад
діяв без будь-якої вивіски зовні,
всередині приміщення, на стіні
розміщена табличка із номером
телефону «гарячої лінії» для відвідувачів, куди можна було поскар-

житися на несвоєчасну виплату
виграшу, некоректну поведінку
персоналу, відсутність кави, алкоголю, води і навіть… висловити свої
пропозиції та побажання.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1
ст. 203–2 КК України, під процесуальним керівництвом місцевої
прокуратури, проводить Новоград-Волинський місцевий відділ
поліції.
Наразі, за погодженням із
процесуальним прокурором, до
суду подано клопотання про накладення арешту на тимчасово
вилучене майно.
Як повідомлялося раніше,
нещодавно припинено незаконну діяльність гральних закладів
у Житомирі, Олевську та Лугинах.
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Актуально

Перший онлайн-порадник:
як отримати посвідчення водія?
Один із пріоритетів
реформи сервісних
центрів МВС – це зміна та вдосконалення
системи отримання
посвідчення водія.
Сервісні центри МВС
з метою інформування
громадян запустили
онлайн-інструкцію, як
отримати посвідчення
водія вперше.
В інструкції можна знайти
всю найважливішу інформацію:
як правильно обрати автошколу,
поради щодо підготовки до тесту
з ПДР та перелік вправ, які необхідно вміти виконувати на іспиті,
аби стати водієм.
«Отримання посвідчення водія
є однією з найбільш популярних
адміністративних послуг. Зокрема, у 2017 році було видано 395 051
посвідчення водія вперше. За минулий рік ми реалізували низку
змін, аби іспит став більш прозором. Наступним кроком цього
року стане впровадження фото- та

відеофіксації іспитів», – зазначив
начальник Головного сервісного
центру МВС Владислав Криклій.
За минулий рік сервісні центри МВС реалізували ряд важливих впроваджень у площині
складання іспитів на отримання
посвідчення водія.
Протягом березня та квітня
2017 року відбувалося вперше
відкрите громадське обговорення
екзаменаційних білетів з правил

дорожнього руху, після чого нові
питання з варіантами відповідей були оприлюднені на сайті
hsc.gov.ua. Окрім того, на сайті
працює безкоштовний онлайнтренажер, за допомогою якого
можна перевірити власні знання
або підготуватися до іспитів для
отримання посвідчення водія. Він
повністю відповідає реальним
умовам складання теоретичного
іспиту: триває 20 хвилин та скла-

дається з 20 питань, котрі система
для кожного нового тесту генерує
рандомно. Кількість спроб пройти
тест є необмеженою. За півроку
громадяни скористалися сервісом
понад 3 млн разів.
У 2018 році сервісні центри
МВС оприлюднили онлайн усі
маршрути, за якими складається
другий етап практичної частини
іспиту на отримання права керування транспортними засобами.
Схеми маршрутів було оновлено
з урахуванням актуальної ситуації
на дорогах. Також для прозорості
складання практичної частини
іспиту на отримання посвідчення
водія Головний сервісний центр
МВС вперше запровадив чек-лист.
У ньому зазначені перелік типових
помилок, котрих припускаються
громадяни під час практичного
іспиту, та шкала оцінювання.
Серед інших послуг сервісних
центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів,
видача довідок про несудимість.
Слідкувати за новинами сервісних центрів МВС можна на
офіційній сторінці в Фейсбук,
а консультації отримати за телефоном (044) 290‑19‑88.
Головний сервісний центр
МВС України

Житомирські школярі
привітали з Великоднем
захисників на сході України
Світлана Іванова-Голан

Великдень – це
свято, в основі якого
лежить милосердя,
любов, доброта, єдність.
Особливо це важливо сьогодні, в нелегкий час, коли схід України палає від ворожих обстрілів,
гинуть вірні сини – захисники
України, знаючи про те, що найважливіше для кожного – це рідна земля та родина. Пам’ятають
про це на мирній території, з тривогою слухаючи новини з фронту,
очікуючи дзвінків від рідних та
близьких, молячись за кожного
бійця, збираючи хоч невеличкий
гостинець із дому.
Досить часто можна почути
про те, що в різних регіонах країни люди віддають останнє для

того, щоб підтримати тих, хто
бореться за незалежність нашої
Батьківщини, дати зрозуміти, що
їх жертва – для нас подвиг, який
ми цінуємо.
Традиційними є подібні акції
у Житомирській загальноосвітній школі № 22 імені В. М. Кавуна. І знову, у переддень Великодня, учні, вчителі та батьки
зібрали та відправили партію
посилок у зону бойових дій (Донецька обл., с. Авдієвка) у 95-ту
окрему Житомирську десантноштурмову бригаду.
За словами батьків, що пекли
паски власними руками, їм хотілося передати воїнам часточку
тепла та любові, щоб у цей великий святковий день герої відчули,
що ми одна родина.
Уч н і по ч ат ко ви х к л а с і в
з любов’ю розписали писанки
і крашанки. Старші школярі написали листи, зібрали смаколики
та необхідні речі для солдат. Усією
шкільною громадою закінчили
плести чергову маскувальну сітку,

щоб хоч таким чином вберегти
хлопців від ворожих куль.
Такий зв’язок є багаторічним, учні чекають на листи та
фотографії, телефонні дзвінки

від «наших солдатів», як вони їх
називають.
Пам’ятаймо про підтримку та мирне небо над нашими
головами.

КОЛОНКА
Як позбавити
батьківських прав?
Трапляється, що батько чи мати не
виконують свої батьківські обов’язки.
Що робити в такій ситуації? Як позбавити батька чи матір батьківських
прав? Детальніше про це, в рамках
проекту «Я маю право!», розповіли
фахівці Пулинського бюро правової
допомоги.
Які підстави для позбавлення
батьківських прав?
Підстав для позбавлення батьківських прав існує багато, і всі вони докладно описані в Сімейному кодексі
України. З основних причин позбавлення прав можна виділити такі:
– не забрали дитину з пологового
будинку або з іншого закладу охорони
здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо
неї батьківського піклування;
– ухиляються від виконання своїх
обов'язків по вихованню дитини;
– жорстоко поводяться з дитиною;
– є хронічними алкоголіками або
наркоманами;
– вдаються до будь-яких видів
експлуатації дитини, примушують її
до жебракування та бродяжництва;
– засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення
щодо дитини.
Порядок позбавлення батьківських
прав передбачає виключно судову
процедуру, за обов’язкової участі органу опіки та піклування.
Хто може звернутися до суду?
Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських
прав мають:
– один з батьків;
– опікун;
– піклувальник;
– особа, в сім’ї якої проживає
дитина;
– заклад охорони здоров’я;
– навчальний або інший дитячий
заклад, в якому вона перебуває;
– орган опіки та піклування;
– прокурор;
– сама дитина, яка досягла 14
років.
Чи звільняються батьки, які
позбавлені батьківських прав,
від обов’язку щодо утримання
дитини?
Батько чи мати, позбавлені батьківських прав, не звільняються від
обов’язку по утриманню дитини
до досягнення нею 18 років. Крім
того, батьки зобов’язані брати участь
у додаткових витратах на дітей і відшкодовувати шкоду, завдану дитиною. Позбавлення батька або матері
батьківських прав не впливає на обсяг
прав самих дітей. Тобто дитина зберігає всі майнові права, засновані на
кровній спорідненості, зокрема право
на аліменти, право власності на нерухоме майно або право користування
житловим приміщенням. Крім того,
відповідно до ст. 1261 ЦК, діти залишаються спадкоємцями першої черги.
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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Догляд за молочними зубами:
поради спеціаліста

Давно відомо, що
правильне харчування – це запорука
здоров’я, в тому числі і здорових зубів.
В першу чергу, збалансований раціон є
важливим для міцного
здоров’я дітей.

Для правильного формування
структури зубів необхідно вживати
продукти, в яких багато кальцію,
фосфору, фтору, мікроелементів
та вітамінів групи В.
Також однією із головних вимог до раціону дитини є помірна
жорсткість. Використання занадто твердих, або навпаки, надмірно
подрібнених продуктів може бути
шкідливим. Адже тренування жувального апарату є дуже важливим
для формування зубо-щелепної системи та нормального росту щелеп.
Також є неприпустимим вживання великої кількості солодощів
та борошняної їжі, особливо перед
сном. Така дієта сприяє розвитку
карієсу. Тому, солодкі десерти бажано вживати в невеликій кількості після основної страви, вдень.
Після чого бажано почистити зуби,
або з’їсти твердий овоч, фрукт.
Занадто шкідливо, коли батьки
привчають засинати дитину з печивом чи цукеркою. Тоді в роті,

на всю ніч, залишається вуглеводний наліт, під яким зуби швидко
псуються. В даному випадку, сам
продукт не такий шкідливий, як
його тривале перебування.
З моменту появи першого зубчика, бажано зменшувати кількість
нічного годування. Надзвичайно
важливо не давати дитині солодких напоїв вночі. Адже малюкам
подобається довго посмоктувати
солоденьке із пляшечки. Таким
чином краще давати пити просту
воду, а солодкі напої – із спеціальної нерозливаючої чашки.
Гігієна порожнини рота є однією з головних складових у профілактиці стоматологічних захворювань.

Часто, в батьків, виникає
питання: коли починати
чистити зуби?
Приділяти увагу чищенню
зубів потрібно з появою першого
молочного зубчика. Особливо дітям, які харчуються сумішшю або
вже отримують прикорм.
Спершу, малюкам зручніше
чистити зуби за допомогою спеціальних силіконових насадок на
палець або змоченого марлевого
тампону. Після першого року
можна переходити на зубну щітку з м’якою штучною щетиною.
Вибирати щітку, необхідно таким
чином, щоб її голівка перекривала
2–3 зубчика дитини. Також важливо, щоб ручка була зручною для

батьків, оскільки чистити, в основному, будуть вони.
Починаючи з року можна використовувати дитячу зубну пасту
без фтору. Такі пасти мають незначну абразивність та безпечні при
ковтанні. Чистити власні зуби,
краще разом з малюком, тоді він
швидко почне повторювати за
батьками і навчиться полоскати
ротик. В гігієні зубів важливою є
регулярність. Двічі на день: зранку
та перед сном.
Нещодавно стоматологи виявили, що чистка зубів безпосередньо
після їжі приносить більше шкоди
ніж користі. Оскільки залишки їжі
втираються в емаль, що ще більше
її руйнує. Чистити зуби необхідно
не раніше ніж через годину після
прийому їжі.
Думати, що молочні зуби всерівно випадуть, помилково. Здорові молочні зуби важливо зберегти
аж до появи постійних. Адже кожен молочний тримає місце для
постійного. Якщо передчасно його
видалити, постійні зуби можуть
вирости неправильно.
За для того, щоб в майбутньому уникнути розладів прикусу
у дитини, варто звернути увагу на
наявність шкідливих звичок:
– тривале смоктання соски
(до 1,5–2 р.);
– смоктання пальця;
– підкладання кулачка під
щоку під час сну;
– ротове дихання.
До порушень прикусу можуть

призводити не лише шкідливі
звички, а і розлади носового дихання, спадковість, травми та ін.

Перший похід
до стоматолога
Варто підготуватися до візиту
завчасно. Розкажіть дитині що її
чекає, використовуючи слова "весело" та "цікаво", замість "не боляче"
і "не страшно". Пограйте вдома "в
лікаря". Розкажіть казку, про по-

хід улюбленої іграшки чи героя на
прийом. Вести дитину до стоматолога потрібно не лише тоді, коли є
проблема, а й для ознайомлення.
Щоб стоматолог подивився зубки,
показав інструменти, порозмовляв
і вручив подарунок. Таким чином,
є всі шанси, що лікар стане кращим другом з раннього дитинства.
Лікар-стоматолог Анастасія
Хомишина м. Житомир
"Стаматологія Хомишин"

На Житомирщині провели
2 унікальні операції на серці

В обласній клінічній лікарні
ім. О. Ф. Гербачевського вперше проведено дві унікальні
операції на серці.

Пацієнтки – 69-річна Галина Григорівна та 70-річна
Галина Сергіївна з НовоградВолинського район у – пройшли майже однаковий шлях
від хвороби до одужання.
Я к і нф орм у ю т ь у п р е с ц е н т р і УО З, й д е т ь с я п р о
встановлення імплантованих
кардіовертер-дефібриляторів
(ІКД). За словами завідуючого
Миколи Кушніра, часто причиною смерті є зупинка сер-

ця, викликана шлуночковими
аритміями, які в більшості випадків можна було б перервати
шляхом кардіостимуляції і дефібриляції. Найбільш важливим фактором для виживання
є час реагування. Від моменту
зупинки серця до незворотніх
змін мозку проходить близько
5 хвилин. Цей період збільшується до 30 хвилин, якщо вчасно проводяться реанімаційні
заходи в повному обсязі.
Однак тепер з'явилося унікальне обладнання – кардіовертер-дефібрилятор, що усуває
необхідність у людському втручанні і гарантує виконання кардіостимуляції і дефібриляції через лічені секунди після початку
аритмії: повністю автоматичний
кардіовертер-дефібрилятор підшивається у профілактичних

цілях пацієнтам, для яких існує ризик розвитку шлуночкової тахіаритмії. Безпека та
ефективність цього пристрою
підтверджується випробуваннями в різних медичних центрах
США і Європи. Таким чином, завдяки цьому пристрою з'явилася
можливість значно збільшити
тривалість життя пацієнтів
з вкрай небезпечними для життя аритміями.
Обласна клінічна лікарня
ім. О. Ф. Гербачевського пріори т е том с во є ї д і я льнос т і
вбачає впровадження інноваційних технологій. Так, минулого року у даному високоспеціалізованому закладі було
впроваджено 97 найсучасніших новацій, в тому числі тут
проведено низку унікальних
для України операцій. Скла-

дові такої успішної роботи полягають у постійному навчанні
лікарів на базах вітчизняних та

закордонних клінік, а також
у всебічній підтримці з боку
органів місцевої влади.
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«Пожежний рятувальник - це поклик
душі та серця», - брати Федорови
Аліна Бойко

Житомирські пожежники підуть
і у вогонь, і у воду.
Прикладом хоробрості, сміливості та наполегливості в обраній
професії є два брати-близнюки. Отож
знайомтесь!
Олексій Федоров – старший
лейтенант, фахівець з оперативного реагування в частині спецтехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. В частині
перебуває техніка, яка виїжджає
на пожежі та інші НС.
Максим Федоров – старший
лейтенант, начальник рятувального відділення аварійно-рятувальної частини, кваліфікується
на аварійно-рятувальних роботах – відкривання дверей, виїзди
на ДТП, тобто там, де потрібна
спеціалізована допомога.

Харкові. Там сильна матеріальна
база, хороші викладачі та чудова
підготовка кадрів. Курсанти навчаються на безкоштовній основі. Ми
рекомендуємо туди вступати, адже
Харків – дуже гарне місто. Отож
5 років ми провчились і у грудні
2015 р. прибули вже на подальше
проходження служби у своє рідне
місто Житомир. Це був свідомий
вибір і поклик серця. Наша професія потрібна та шанована серед
людей. Якщо брати статистику серед силових структур, то довіра до
державної служби з надзвичайних
ситуацій – найвища.

Пожежні історії: гасіння
вогню, розрізання машин
і порятунок коней
Олексій: Найбільше мені
запам'ятався мій перший виїзд.
Це була ДТП на Чуднівському
мосту: два таксисти створили лобове зіткнення, ми допомагали
їм вибратись з автомобілей. Вони
отримали травми, але сумісні
з життям. В університеті ти по
книжках дивишся ситуації. А в реальному житті, коли ти бачиш людину, а її кінцівки в неприродному

на об`їзну. Автомобіль «Skoda»
в`їхав на великій швидкості у відбійник, і в результаті загинуло дві
людини. Водій був настоятелем
греко-католицьої церкви із Закарпаття, він їхав з дружиною та
з двома пасажирами 97-го та 93-го
р. н. Ми виїхали для того, аби дістати тіло, бо його зажало.

Горе-відпочинок, або
найаварійніші пори року
Олексій: Бувають ситуації,
коли кожне чергування можемо
виїжджати декілька разів за добу,
а буває, навпаки, тихе та спокійне чергування. Все залежить від
сезону, особливо часто пожежі
виникають влітку, коли люди
палять траву і не контролюють
вогонь, також взимку, коли використовують пічне опалення. Для
прикладу, ситуація у Бердичеві,
коли від пічного опалення загинуло відразу 8 людей. Справа в тому,
що виникає перепал печі, матеріали загораються, газ, який виділявся, має навіть трохи солодкий
запах, тому не завжди зрозуміло,
що відбувається витік. Ваша безпека залежить лише від вас, адже,
як показує практика, усі пожежі
відбуваються через людську недбалість та халатність.

Житомирянам на замітку

Початок історії братівпожежників. На шляху
до омріяної професії
Олексій, Максим: Ще з дитинства ми посилено займались
спортом, наші знайомі порадили
піти на пожежно-прикладний
спорт – це профільний вид фізичної підтоговки у рятувальній
структурі. У 2008 р. ми спробували, нам сподобалось, а потім
вже після школи потрібно було
вступати до вишу, і ми вирішили:
якщо ми вже пірнули в цю сферу,
потрібно далі розвивати даний
напрямок. Згодом ми вступили
до Національного університету
цивільного захисту України у м.

стані, то морально і фізично було
важко, тому, мабуть, найбільше
і запам'яталось.
Максим: А моє перше чергування було спокійним, ми нікуди не їздили. Я колектив знав
ще з 2-го курсу, бо проходив тут
стажування.
Олексій: Була така ситуація.
Біля торгово-економічного коледжу за зупинкою є фруктовий
сад, власник там прив`язав коня
до дерева, а сам пішов. Але під
деревом був відчинений люк, кінь
провалився туди по пояс задніми
копитами. Ми приїхали на виклик
і рятували коня.
Останній страшний виклик
був взимку. Нас викликали на ДТП

Олексій: Скоро травневі свята,
тож люди в лісі будуть організовувати пікніки, залишати після
себе сміття, потім хтось кине недопалок, вітром рознесе, і відразу
розпочнеться лісова пожежа. Це
один із прикладів пожежі через
людський фактор. Найперше, що
потрібно пам'ятати на природі, –
не зловживай алкоголем, слідкуй
за багаттям. Адже вогонь – наш
друг, але він може бути і нашим
ворогом!
Максим: Ми завжди проводимо інформативні години з громадою. Влітку виїжджаємо у дитячі
табори, у школи, де розповідаємо
про причини пожеж. Демонтуємо
їм техніку, проводимо навчання,
інструктаж, як у разі пожежі
гасити полум' я. Діти активно
долучаються, адже це їм дійсно
цікаво. Багато хто з них мріє стати
рятувальником.

Звичайні будні
"надзвичайників"
Олексій, Максим: У місті
розташовано 5 пожежних частин. І 6-та – це наша частина, яка
входить до складу аварійно-рятувального загону. Усі ці частини поділені за районами виїзду. Наша
частина, оскільки робота специфічна, охоплює усю область. Є небезпечні хімічні об'єкти, об'єкти
з підвищеним ризком небезпеки,

ми їх контролюємо. Саме тому
ми працюємо по всій області.
Проте бувають випадки, коли
одна частина не може впоратись
із НС, тоді ми виїжджаємо на допомогу. Є ситуації, коли машина
приїжджає на ліквідацію пожежі,
проте немає водозабезпечення,
тоді також викликають допоміжний автомобіль, який допоможе
усунути проблему. Проте пожежні машини ніколи не приїдуть без
води – це на замітку тим людям,
які панікують: їм здається, що
рятувальники дуже довго їдуть,
хоча це не так.
Олексій: Ми маємо свій затверджений розпорядок дня, за
яким живуть усі частини, – це підготовка, заняття, відпрацювання
нормативів, теоретичні матеріали,
тактика, а вже після того ми відпрацьовуємо практичні нормативи. У нас є й нічні перевірочні
заняття, ми вночі їдемо на об'єкт
згідно з розкладом і там проводимо практичні відпрацювання.
Тобто рятувальник не сидить і не
чекає, коли буде НС, ми кожного
дня вдосконалюємо свої занння
і навики, вивчаємо роботу інших
підрозділів.

Плани на майбутнє

Олексій, Максим: Нас поки
все влаштовує, рятувати подобається. Адже робота в пожежній
охороні – це завжди виклик для

себе. Кожного дня нові завдання,
допомога людям. Будемо і надалі
рухати кар'єрними сходами, удосконалюватись та навчатись. На
сьогодні держава у фінансовому
плані краще шанує нашу професію. Мінімальна зарплатня для
звичайного рядового – 7 тис. грн,
тому усіх сміливих запрошуємо до
служби у нашій структурі!

Свято тих, хто щодня
рятує людьські життя
Навіть у професійне свято
вони не можуть дозволити собі
відпочивати, адже завжди перебувають на варті безпеки громадян.
Вони ті, хто завжди на відстані
дзвінка від тих, хто потребує допомоги. Скромні герої, які заслуговують на найщиріші слова вдячності
за плідну та продуктивну працю.
Олексій, Максим: 17 квітня
відповідно до Указу Президента
відзначається професійне свято – День пожежної охорони. Це –
свято тих, хто, щодня ризикуючи
власним життям, рятує сотні інших, ліквідовує пожежі, наслідки
стихії. Хочеться побажати нашим
колегам міцного здоров`я, успіху, бо без удачі на нашій службі
важко. Наснаги, мирного неба
над головою (адже зараз усі підрозділи залучаються до АТО).
Як кажуть у пожежній охороні,
сухих рукавів вам, колеги!
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ПОЧИНАЄМО
БУДІВНИЦТВО
Вашої оселі
Зміст:
1. Вибір
земельної ділянки
2. До початку
будівництва
3. Взаємодія
з підрядниками
4. Проектування
5. Архітектурні рішення
6. Дизайнерські ідеї
7. Фундамент

Середа, 11 квітня 2018

8. Стіни
9. Перекриття
10. Покрівля
11. Фасади
12. Балкони
13. Сходи
14. Покриття підлог
15. Обробка стель
16. Оздоблення стін
17. Вікна
18. Двері
19. Печі і каміни
20. Електрика,
Освітлення
21. Опалення

Споживачу

22. Тепла підлога
23. Сантехніка
24. Свердловина
25. Каналізація
26. Вентиляція
і кондиціювання
27. Сигналізація,
відеоспостереження
28. Паркан, Двір
29. Ворота
30. Гараж
31. Сад
32. Лазні, сауни
33. Меблі

Отримати будинок
мрії — це реально чи
неможливо? У кожної людини є свої переваги, мрії
і погляди на життя. І для
багатьох людей метою їхнього життя є реалізація
їх ідей, заповітних бажань
і мрій. Яка відмінність
між звичайним житлом
і житлом мрії?
На мій погляд, будинок
мрії — це ідеальний
будинок. Я думаю, будьякій людині хотілося б
мати своє житло, про
яке він, можливо, мріяв
усе своє життя.
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Машини, готівка та акції:
декларації Сергія Сухомлина
та Ігоря Гундича за 2017 рік
Анастасія Ліберман

Журналісти "20
хвилин" і надалі слідкують за обов'язковим
електронним декларуванням чиновників. Цього разу пропонуємо ознайомитись
зі змістом декларацій
мера Житомира
Сергія Сухомлина
та очільника області
Ігоря Гундича.

Фінансовий стан міського
голови Сергія Сухомлина:
нове авто, менше готівки
Зарплата очільника Житомира
за минулий рік становила 97 тис.
445 грн.
За продаж свого автомобіля
«Porsche Cayenne» 2011 р. в. мер
отримав від громадянки Бугай

Альони Станіславівни 1 млн
560 тис. грн, і вже у липні 2017 р.
він придбав новеньке авто у литовської фірми марки «Audi A8»
за 780 тис. грн. Дружина мера за рік
отримала 738 тис. 111 грн доходів
від зайняття підприємницькою
діяльністю. Від власних компаній

зарплата дружини Сухомлина
становить: 95 тис. 552 грн – за основним місцем роботи в ТОВ «Кон
Бріо», 79 тис. 703 грн – за роботу за
сумісництвом в ТОВ «Каденція».
120 тис. грн становили дивіденди
від ТОВ «Візаж». Ще 2 тис. 950 грн
Світлані Сухомлин заплатила Ольга
Бронштейн за відчуження цінних
паперів та корпоративних прав.

У декларації за 2016 рік у Світлани Сухомлин було 25% власності
в ТОВ «Архітектура плюс дизайн»,
які коштували 2 тис. 950 грн. До
11 вересня 2017 року кінцевими бенефіціарними власниками фірми
були Світлана Сухомлин і Олександр Рабінович – однокласник
мера та керівник обласної організації Блоку Петра Порошенка, тепер же власник ТОВ – Бронштейн
Ольга Вікторівна.
Сергій Сухомлин повністю погасив кредит в ПАТ «Кредобанк»,
який взяв у листопаді 2011 р. під
заставу придбаного в той час автомобіля «Porsche Cayenne».
На банківському рахунку
міського голови в Приватбанку – 160 тис. грн (за 2016 рік було
210 тис. грн). Готівка Сергія Сухомлина за рік зменшилися: він декларує
91 тис. доларів, 9 тис. євро та 180 тис.
гривень, у 2016 році було 102 тис. дол,
18 тис. євро та 230 тис. грн.
Також Сергій Іванович має
три земельні ділянки у Житомирському районі загальною площею
у 3 тис. 600 м кв. Мер декларує
квартиру площею у 139 кв.м, проте власником нерухомості вказана
Людмила Ясінська.

Голова облдержадімністрації
Ігор Гундич оприлюднив
декларацію майже
в останній день її подання
За минулий рік Ігор Гундич отримав 250 тис. 692 грн
зарплати.У декларації голова ОДА
вказує дружину Олену та двох синів – Андрія та Кирила.
Крім зарплати, Ігор Петрович
отримав 20 тис. 408 грн від надання майна в оренду.
Його дружина Олена Мендельсон отримала 900 тис. 232 грн
від зайняття підприємницькою
діяльністю та 1 тис. 500 грн від
надання майна в оренду. Окрім

того, в лютому 2017 р. вона стала власницею будинку площею
134,6 кв.м у селі Вереси Житомирського району, який коштує
99 тис. 471 грн, та 1300 кв.м землі в цьому ж селі, вартість якої
складає понад 30 тис. грн. Також
Олена Миколаївна має два склади у с. Довжик площею 178 кв.м.
У тому ж селі вона декларує будівлю кормового цеху та млин.
У м. Житомирі у власності Олени
є два офіси площею понад 82 кв.м.
Згідно з поданою декларацією,
голова облдержадміністрації має
вантажний автомобіль «ГАЗ‑53»
(1992 р.), сільськогосподарську
техніку (1983 р. в.), інші авто задекларовані на дружину (легкові –
«Toyota Highlander», «Ford Mondeo
Titanium» та «ЗАЗ» (2009 р. в.), с\г
техніка – CLAAS LEXION, 480 БЕЛАРУС‑1523 та причіп 2ПТС‑4).
Ігор Петрович є на 70% власником фермерського господарства "Елітне-Агро" та 100%
ТОВ "Елітне".
Готівкою Ігор Гундич декларує 411 тис. грн (за 2016 рік було
321 тис. грн) та 12 тис. 500 доларів,
дружина – 250 тис. грн (за 2016–
150 тис. грн).

Житомирянам показали, як
виглядатиме новий корпус гімназії №3
«Дуже гарно виглядає, головне,
аби до 1 вересня встигли все зробити, та щоб у туалетах були кабінки»,– вважає Марина Кузьменко.
А от на думку Даниїла Косенка, написи по вертикалі (класна
кімната, обідня зала) – дуже неадекватне рішення.
«Забагато чорного кольору в коридорах. Забагато "дизайнерського

Алла Герман

Міський голова
Житомира Сергій
Сухомлин опублікував на своїй сторінці
у Фейсбук світлини
внутрішнього дизайну нового корпусу
гімназії № 3.
За словами міського голови, сучасні діти розвиваються, випереджаючи час, тому й умови, в яких
вони здобувають освіту, мають бути
відповідними. «Школи теж мають
відповідати вимогам сьогодення,
щоб діти пишалися навчальним закладом та із задоволенням здобували знання. Це проект внутрішнього
дизайну нового корпусу гімназії
№ 3. Деякі дрібні деталі можуть

змінюватися, але в цілому бачення таке. Чекаю ваших зауважень»,–
йдеться у дописі мера.
О хочи х прокомен т у вати
проект нового корпусу гімназії
№ 3 та висловити свої зауваження виявилося чимало. Ось деякі
з коментарів.
«Занадто великі фігури для

WC, я б додала краще формули, таблиці множення, англійські вирази – для підсвідомого
запам'ятовування шкільної інфо,
використовуючи простір, в тому
числі сходи, а також – надихаючі
і мотивуючі вирази відомих для
розуміння, для чого дітям навчання», – пише Наталя Боровська.

декору" – усі ці тваринки, буквочки,
всьо такоє. Форми та кольору для
школи достатньо, не треба своєю
фантазією підміняти фантазію
дитини»,– написав Даниїл Косенко.
За словами міського голови Сергія Сухомлина, щоб здати об'єкт
в експлуатацію до 1 вересня 2018
року, підрядник працює навіть по
суботах.
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Політична арена

Вилкул: В Украине по итогам 2017
рекордная за 15 лет безработица

Безработица лишает Украину будущего.
Ее уровень среди
двадцатилетних практически в два раза
превышает средний
по экономике. Из
уехавших за рубеж
вернутся единицы.

Сопредседатель фракции Оппозицинного блока в парламенте
Александр Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Укрстат заявил о 10%, но по факту
существенно больше – миллионы
безработных, десятки тысяч закрытых предприятий».
Вилкул сказал: «На это отреагировали за рубежом, а не правительство. Пока власть в Киеве
занята коррупцией, Чехия в 2018
в 3 раза(!) увеличила квоты для
наших трудовых мигрантов.
Аналогично поступает Польша и другие страны, которые оперативно перехватывают наших
умных и работящих людей».
Он отметил: «В Днепропетровске, Харькове, Одессе, Льво-

ве, Киеве, Сумах и других ранее
развитых промышленных городах
80–90% безработных с высшим
образованием. Идет стремительный «отток мозгов» за рубеж».
Оппозиционер подчеркнул:
«Показатели по стране могли
быть еще хуже, но правительству
играет на руку ухудшающаяся демографическая ситуация – возросшая убыль населения возрастом
40–60 лет… Требую незамедлительно принять наши законы по
поддержке промышленности
и созданию новых рабочих мест.
Речь уже идет не только о выходе
из кризиса – надо спасать страну!».
Александр Вилкул системно
выступает с критикой правительства и провластной коалиции
в Раде, которые проводят над
людьми социальные эксперименты, называя это медицинской,
пенсионной и образовательной
«реформами». По его мнению,
власть «безработицей выгнала из
Украины 8 млн человек». Оппозиционер системно требует от
Верховной Рады внести в зал вопросы, решения которых ждут
десятки миллионов украинцев –
пакет законопроектов Оппозиционного блока по восстановлению
мира, поддержке промышлен-

ности, созданию новых рабочих
мест, снижению коммунальных
тарифов и введению моратория
(запрета) на их повышение.
Вместе с однопартийцами
Вилкул подал в Конституционный Суд десятки обращений
о признании неконституци-

онными дискриминационных
решений власти. В частности,
на основании одного из таких
обращений Конституционный
Суд признал неконституционным
закон о налогообложении пенсий.
Ранее Вилкул ответил Святославу Вакарчуку и представил свои

десять шагов, которые выведут
Украину из кризиса и восстановят её суверенитет. Центральным
тезисом оппозиционера стало то,
что целью государственной политики Украины должны стать
благополучие и безопасность
гражданина.

ОТГ Житомирщини
Справа Скрипаля: 29 країн
отримають найбільший висилають російських дипломатів
29 країн заявили
обсяг субвенції
про видворення ро-

Найбільший обсяг
субвенції отримають
ОТГ Житомирської
області – 164,6 млн грн.
Про це інформує Офіс
реформ у Житомирському РВ АМУ із посиланням на Кабінет
Міністрів України.

Кабмін затвердив розподіл
обсягу субвенції на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році.
1,9 млрд грн субвенції розподіляються між 665 об’єднаними
громадами, що були створені
у 2015–17 роках, пропорційно
до площі території та кількості
сільського населення ОТГ з рівною
вагою обох цих показників.
У 2018 році найбільшу субвенцію отримає Олевська ОТГ Житомирської області – 17,6 млн грн,
найменшу – Нижанковецька ОТГ
Львівської області – 293,2 тис. грн.
Загалом найбільший обсяг

субвенції отримають ОТГ Житомирської області – 164,6 млн грн,
Дніпропетровської – 157 млн грн,
Чернігівської – 143,2 млн грн
та Х ме л ьн и ц ької о блас т і –
143,2 млн грн.
Також рішенням Уряду удосконалено Порядок та умови надання субвенції. Після набрання
чинності постановою громади
матимуть два місяці, щоб подати
до Мінрегіону проектні заявки на
всю суму субвенції. Новий порядок дозволить уникнути ситуацій,
коли громади спочатку зволікали
з подачею проектів, а потім не
мали часу на їх реалізацію, а невикористані гроші поверталися
до державного бюджету.
Кошти субвенції у 2018 році
можуть спрямовуватися і на капітальний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури, а також
на капітальний, а не поточний
ремонт вулиць і доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення.
Обидва документи було раніше
погоджено Асоціацією міст України, яка надавала свої зауваження/
пропозиції, і їх було враховано.

сійських дипломатів
через отруєння колишнього російського
розвідника Сергія
Скрипаля та його
доньки у Великій
Британії 4 березня.
Загалом до Росії повернеться 153 особи.

Британська влада заявила, що
Скрипалі були отруєні хімічною
речовиною «Новачок» російського
виробництва. Лондон офіційно
звинуватив Путіна у причетності
до злочину і, як наслідок, вислав
23 російських дипломатів із країни. Більшість європейських країн,
а також США та Канада підтримали Британію і також заявили
про видворення представників
російських дипмісій. Зокрема,
найбільше російських дипломатів покинуть США – 60 осіб.
Також низка країн заявили про
відкликання своїх послів із РФ,
серед них – Словаччина, Мальта,

Люксембург, Болгарія, Словенія,
а також ЄС.
Україна стала третьою країною
за кількістю висланих російських
дипломатів. 28 березня з Києва до
Мінська вилетіли 13 працівників
дипмісії РФ. За даними українського МЗС, вони були співробітниками російських спецслужб.
«Російській агентурі в Європі
та за Атлантикою було завдано потужного удару. Переконаний, що
видворення з території України
13 російських дипломатів зміцнить нашу безпеку, послабить
зусилля п’ятої колони із дестабілізації внутрішньої ситуації
в Україні, – зазначив Президент
Петро Порошенко і додав: – Наступний крок – збільшення ціни
для Москви за вчинені міжнародні
злочини, включно через посилення персональних, фінансових та
економічних санкцій».
Варто зазначити, що з початку російської агресії проти нашої
держави дипломатичні відносини
між Україною та Росією фактично
заморожені. У 2015 році Президент відкликав нашого посла з РФ,
а в 2016-му не дав згоди на призначення нового російського посла
в Україні. Втім, українські консули
залишаються працювати в Росії,

щоб захищати права українських
громадян і допомагати у звільненні «в’язнів Кремля» – наших співгромадян, яких путінський режим
незаконно утримує за ґратами.
Тим часом у Кремлі назвали
видворення їхніх дипломатів «недружнім кроком» і пригрозили,
що він «не пройде безслідно».
Відтепер російським громадянам
стане складніше отримувати дозвіл на в’їзд до Європи та США.
За словами експертів, масове видворення російських дипломатів
відіб’ється не лише на міждержавних відносинах, а й на суспільно-економічних, культурних
і освітньо-наукових зв’язках.
Цікаво, що видворення дипломатів – доволі поширена світова
практика. І в російсько-британських відносинах це далеко не
перший випадок. Велика Британія неодноразово реагувала таким
чином на політику Кремля ще за
Радянського Союзу. Наймасовіше
видворення сталося у 1971 році,
коли британський уряд вислав
аж 90 працівників радянського
посольства і заборонив в’їзд 15
дипломатам.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю

15

WWW.20MINUT.UA

Середа, 11 квітня 2018

Споживачу

Нова ера мобільного
інтернету. Що треба
знати про 4G?
В останні дні березня
в Україні запустили 4G
зв’язок. У перший день роботи покриття з’явилось
у понад 20 містах, зокрема
в обласних центрах – Києві,
Одесі, Харкові, Львові та
Дніпрі.

До липня мобільні оператори обіцяють
охопити мережею більшість великих населених пунктів країни. Що треба знати про
нову технологію і як підготуватись до її використання, з’ясовували експерти Центру
громадського моніторингу та контролю.

Переваги 4G зв’язку

На початку року в Україні відбувся тендер із продажу частот у діапазонах 1800
МГц і 2600 МГц для запровадження 4G
зв’язку. За них три найбільші оператори
«Київстар», «Vodafone» та «lifecell» заплатили 5,4 мільярди гривень. 4G – це наступне
четверте покоління мобільного зв’язку. Його
головні переваги порівняно із 3G – це швидкість передачі даних та потужність мережі.
Відповідно до специфікації Міжнародного
союзу електрозв’язку, мінімальна швидкість
передачі даних у мережі четвертого покоління складає 100 Мбіт/с, а максимальна
може сягати 1 Гбіт/с. Такою є швидкість
стабільного інтернету через Wi-Fi. Тим
часом максимальна швидкість 3G – всього
42 Мбіт/с. Для прикладу, якщо у мережі
3G музичний трек буде завантажуватись
10 секунд, то у 4G – 1 секунду, відео у HDформаті завантажиться миттєво, а в 3G –
потрібно буде чекати від 1 до 5 хвилин.
«4G має більшу пропускну здатність
та продуктивність. Окрім цього, суттєво
зменшено технологічні затримки, коли
ми починаємо шукати щось в інтернеті на
смартфоні. Стане набагато комфортніше
користуватись інтернетом», – зауважує експерт з телекомунікацій Роман Хіміч.
Крім того, мережа 4G у 10 разів потужніша і дає можливість користуватися інтернетом без «просідання» швидкості більшій
кількості користувачів. Це особливо важливо
в центрі міст або інших місцях скупчення
людей. Наприклад, на стадіоні через велику
кількість підключень мережа 3G працює
дуже повільно або зовсім вимикається, а 4G
здатна впоратись із такими навантаженнями.

Як підготуватись
до нової технології?
Щоб користуватись зв’язком четвертого
покоління, передусім потрібно перевірити, чи підтримує ваш телефон частоти 4G.
Більшість нових смартфонів підтримують
частоти діапазонів 1800 МГц і 2600 МГц. Зо-

крема, 4G-модулями оснащені майже всі
телефони Samsung, які випустили після
2016-го, а також iPhone Apple, починаючи
з четвертого покоління.
Крім того, щоб користуватися 4G,
у смартфоні повинна стояти SIM-картка –
USIM. Перевірити відповідність картки та
телефону можна, подзвонивши до колцентру. У разі потреби її можна замінити
у фірмових магазинах мобільних операторів. Для цього потрібно мати із собою
паспорт. Наразі «Київстар», Vodafone та
lifecell роблять заміну безкоштовно.
Мобільні оператори запевняють, що
поки 4G інтернетом можна користуватися
в рамках поточних тарифів. Проте експерт
ринку телекомунікацій Станіслав Юрасов
прогнозує, що вартість буде змінюватись.
За його словами, оскільки мобільні оператори інвестують у розвиток зв’язку четвертого покоління мільярди гривень, з часом
абонентам варто очікувати збільшення
тарифів на 20–40%.

4G у маленьких містах

Важливо знати, що мобільний зв’язок
четвертого покоління запускається в Україні
поступово. На сьогодні він працює на частоті
2600 МГц, тому, крім столиці, покриття є
здебільшого в обласних центрах, зокрема
у Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Луцьку,
Кропивницькому, Запоріжжі та Херсоні.
Частота 1800 МГц, яка забезпечить
ширше покриття, повинна запрацювати
у липні. Влітку мобільні оператори обіцяють підключити до мережі 4G ще мінімум
28 міст України. Зокрема Бровари, Ірпінь,
Ліманець, Бердянськ, Ужгород, Мукачево,
Паляницю та Яремче. Цікаво, що, відповідно
до ліцензійних умов, упродовж року оператори повинні запустити 4G мережу у всіх
обласних центрах, а за 3 роки забезпечити
послугою невеликі міста із населенням понад
10 тисяч осіб.
Загалом розвиток інтернет-доступу
в сільській місцевості традиційно невигідний
операторам, адже попит там маленький,
а інвестиції значні. Тому багато українців
досі не бачили навіть 3G. Згодом ситуація
може змінитися, адже для впровадження
широкосмугового інтернету в селах буде
проведено окремий тендер. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко,
виступаючи на врученні ліцензій 4G.
«Я думаю, що після цього аукціону і доручимо, щоб наш регулятор зробив ще один
аукціон в 900 МГц діапазоні, де ми зможемо
запускати третє, четверте покоління для
сіл, селищ, для того, щоб мали можливості
розвиватись сільська медицина, сільська
освіта. Для того, щоб сільрада мала надійний
і ефективний інтернет-зв’язок», – наголосив
глава держави.
Експерти погоджуються, що запуск 4G –
це важливий крок не тільки для розбудови
великих міст, а й для розвитку електронних

послуг у невеликих населених пунктах від
оплати транспорту до телемедицини.
Від подолання «цифрового розриву»
між міським і сільським населенням виграє
і українська економіка в цілому. Згідно із дослідженнями центру Ericsson у співробітництві з Imperial College London, проникнення
мобільного інтернету у країну хоча б на 1%
призводить до зростання ВВП на 0,2%. Екс-

перти аналізували динаміку запровадження
мереж третього та четвертого покоління у 135
країнах світу і довели, що з часом економічний ефект лише підсилюється. Тож 4G
в Україні – це не тільки історія про швидкі
відеоігри або соціальні мережі, а й про побутовий комфорт та економічний успіх.
Матеріал центру громадського
моніторингу та контролю

16

WWW.20MINUT.UA

Середа, 11 квітня 2018

Про важливе

Обережно, нітрати у воді!
Вода – одна з найпоширеніших речовин на Землі, її не
можна нічим замінити. У природі вода
рідко буває абсолютно чистою, навіть
у джерелах. Основним забруднювачем
води за санітарно-хімічними показниками є нітрати.
Нітрати – це солі азотної кислоти. У колодязьну воду нітрати
потраплють із побутовими стоками (із вигрібних ям, надвірних
туалетів, присадибних ділянок,
сільгоспугідь). Перевищення
їх нормативного вмісту у воді
викликає важкі захворювання,
в тому числі водно-нітратну
метгемоглобінемію, яка може
стати причиною смерті. Водно-нітратна метгемоглобінемія
спричинена токсичною дією нітратів, яка полягає у кисневому
голодуванні тканин (гіпоксії), що

розвивається внаслідок порушення транспортування кисню
кров’ю, а також у пригніченні
активності ферментних систем,
що беруть участь у процесах
тканинного дихання.
Групи підвищеного ризику
складають вагітні, діти до 3-х
років, яких вигодовують сумішами, приготованими на воді
з концентрацією нітратів понад
50 мг/дм³. Чутливі до нітратів
також особи похилого віку,
хворі на анемію, люди із захворюваннями дихальної системи
та хворобами серцево-судинної
системи.
Найбільший вміст нітратів
у питній воді виявляться в сільській місцевості. Дізнатись про
якість води, яку ви споживаєте із
децентралізованих джерел водопостачання (криниць, колодязів,
бюветів, каптажів тощо), можна
шляхом проведення лабораторних досліджень. Якість води
у колодязі визначається згідно
з Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4–171–10).
У 2017 р. Житомирським

міськрайонним відділом державної установи «Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України» під час
проведенн я моніторинг у за
якістю питної води досліджено
395 проб води на вміст нітратів
(яку використовують для питних
потреб вагітні та сім'ї з дітьми
до 3-х років Житомирського
району); з них не відповідає
вимогам 210 проб, що складає
53,2%. Дослідження проводилось у населених пунктах. Найбільші перевищення вмісту нітратів у селах Іванківці, Кодня,
Довжик, Іванівка, Станишівка.
Для того, щоб у никн у ти
отруєнь нітратами, рекомендовано:
1. Не вживати питної води
з колодязів і джерел, вміст нітратів у яких перевищує нормативні показники (50 мг/дм³).
Використовувати воду гарантованої якості.
2. У разі наявності на вашій
присадибній території джерел
забруднення питної води (купи
гною, вигрібні ями, мінеральні
добрива, надвірні туалети, тощо)
на відстані менше 20 м від криниці – здійснити необхідні за-

ходи з їх ліквідації.
3. З обережністю застосовувати в сільському господарстві
та приватному секторі мінеральні та органічні добрива.
4. Пам’ятайте, що кип’ятіння
забрудненої нітратами води не
зменшує, а збільшує її токсичність.
З питань проведенн я лабораторних досліджень якості питної води звертайтесь до
Житомирського міськрайоного

віділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я
України», що розташований за
адресою: вул. В. Бердичівська, 64,
каб. 603–604 (тел. 0412–43–90–12).
Лікар із загальної гігієни
ВОСГД Житомирського
міськрайонного віділу ДУ
«Житомирський обласний
лабораторний центр МОЗ
України» Довбищук І. П.

Що робити, якщо у медзакладі відмовили
у підписанні декларації: інструкція
З початком кампанії «Лікар для кожної сім’ї» у деяких
закладах первинної
медичної допомоги
зафіксовані порушення права пацієнтів на
вільний вибір лікаря.
Нагадуємо, що відмовити
у підписанні декларації можуть
лише з двох причин: заклад ще
не підключений до електронної
системи охорони здоров’я або
всі лікарі медзакладу набрали
оптимальну кількість пацієнтів.

Відмова через
місце реєстрації
Ви не мусите обирати лікаря та медзаклад за місцем
реєстрації.
Що робити, якщо в медзакладі вас переконують у зворотньому?
1. Перш за все подумайте, чи
не варто обрати інший медичний заклад, в якому не будуть
намагатися порушувати ваші
права, встановлені законом.

2. Процитуйте лікарю «Порядок вибору лікаря, який надає
первинну медичну допомогу»,
затверджений Наказом МОЗ
№ 503 від 19 березня 2018 року.
Саме цей документ регламентує
процес вибору лікаря, подання
та припинення дії декларації
з вибору лікаря:
«Пункт II. 1. Пацієнт (його законний представник) має право
обрати лікаря, який надає ПМД,
незалежно від зареєстрованого
місця проживання», – йдеться
у Порядку.
3. Звернітьс я за
роз’ясненнями до головного лікаря.
4. Якщо головний лікар відмовляє у реалізації вашого права
на вільний вибір лікаря, зверніться до місцевого управління
охорони здоров’я із заявою на
ім’я керівника управління.

Відмова через те, що лікар
уже набрав оптимальну
кількість пацієнтів
Оптимальна кількість пацієнтів для терапевта – 2000,
педіатра – 900, сімейного лікаря – 1800. Обсяг практики може
відрізнятися від оптимального
залежно від соціально-демогра-

фічних, інфраструктурних та
інших особливостей території,
в межах якої мешкають люди,
що належать до відповідної
практики. Наприклад, якщо
сімейний лікар працює у селі,
де мешкає 2000 людей, то усі
жителі зможуть обслуговуватись у нього. Без медичної допомоги не залишиться ніхто.
На початку кампанії майже
виключені випадки, що усі лікарі медзакладу уже набрали
оптимальну кількість. Якщо вам
все-таки відмовляють у підписанні декларації з цих причин,
ви можете:

1. Звернутися до головного лікаря, який підтвердить чи спростує інформацію про кількість
пацієнтів, яку набрали лікарі
медзакладу.
2. Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення,
зверніться до місцевого управління охорони здоров’я із заявою на
його ім’я керівника управління.
3. Ви можете поді литися
своїм досвідом у спеціальній
формі зворотнього зв’язку МОЗ
України/
4. Ви завжди можете обрати
інший медичний заклад, де вам
будуть раді. Гроші за ваше об-

слуговування мають отримати
ті медичні заклади й лікарі, які
готові до змін.

Відмова, бо заклад не
підключений до системи
Пацієнт не може підписати
декларацію з лікарем, якщо заклад, в якому працює лікар, не
підключений до електронної
системи охорони здоров’я. Це
технічно неможливо. Що робити:
1. Дізнайтеся точну дату, коли
заклад буде підключено до системи «Електронне здоров’я». Якщо
відповіді на це питання немає
у вашого лікаря і у реєстратурі, то зверніться до головного
лікаря.
2. Якщо ви уже визначились
з лікарем і медзакладом, куди
будуть направлятись гроші за
ваше обслуговування, ви можете зачекати: кампанія з вибору
лікаря буде тривати до тих пір,
поки усі українці не оберуть собі
лікаря.
3. Ви також можете обрати
іншого лікаря. Підключені до
електронної системи медзаклади, які готові підписувати декларації з пацієнтами, ви впізнаєте
за наліпкою “Тут можна обрати
свого лікаря”.
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• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ,
ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО.
0673571503,0958097353

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Административно-кадровый
сотрудник в торговую
компанию-партнёры, клиенты.
Доход до 6000грн+%+премии.
0634264023
• Администратор требуется на
работу. График работы -  сутки
через двое. З/п от 5000 + чай.
Тел.: 0976697209

• АССИСТЕНТ КЕРІВНИКА. РОБОТА
З ДОКУМЕНТАМИ, ПЕРСОНАЛОМ,
ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ. 0677867734

• Бармен требуется на работу.
Г/р - сутки через двое. З/п от 4500
+ чай. О/р не обязателен. Главное - желание работать! Тел.:
0976697209, Оля

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ДАЛЬНОБОЙЩИКИ). РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. З/П ОТ 13000
ГРН. СТРОГИЙ УЧЕТ ТОПЛИВА. ЗВОНИТЬ С 9-00 ДО 18-00.
0734379994
ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО
УКРАЇНІ, З/П ДОГОВІРНА,
Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ДЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00.
0981517788,0981517798СЕРГІІЙ
ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 20 000 ДО
30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО,
ДУГОВОГО І НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ, СКЛАДАННЯ АРМАТУРНИХ КАРКАСІВ,
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. СПЕЦОСВІТА, ДОСВІД НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, КИЇВСЬКА ОБЛ. 0676986535АНДРІЙПЕТРОВИЧ
• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання. 0676073773

• КУХАР, ПОМІЧНИК КУХАРЯ,
БАРМЕН-ОФІЦІАНТ, ПРОДАВЕЦЬ. ПРОЖИВАННЯМ ХАРЧУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМ.
0970250911АБО0661443318.

ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ В ПОЛЬЩІ,
ЧЕХІЇ ТА ЄС. АГЕНЦІЯ ДОБРА
ПРАЦЯ ДОПОМОГА В ПОШУКУ
РОБОТИ, ПЕРВИННА ВІЗА + ВАКАНСІЯ, РІЧНА ВІЗА + ВАКАНСІЯ.
ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ. ВУЛ.
БАСЕЙНА 2А, ОФ.53. ЛІЦ МСП
УКРАЇНА № 1241 ВІД 27.10.2016.
0731289141;0988207972
• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО
ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

МАШИНИСТ-ОПЕРАТОР АВТОБЕТОНОНАСОСА С ОПЫТОМ
РАБОТЫ ОТ 2-Х ЛЕТ. З/П 800
ГРН/ ДЕНЬ. ВАХТОВЫЙ МЕТОД.
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. РАБОТА В Г. КИЕВ. 0961148444
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• МЕДСЕСТРА/МЕДБРАТ В ГЕРМАНИЮ. КРАЙНИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ: С УРОВНЕМ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА B2 НЕТ КРАЙНЕГО СРОКА; С
ЯЗЫКОВЫМ УРОВНЕМ A2/B1 КАК
МОЖНО БЫСТРЕЕ. 0443607573
• Мясопереробне підприємство запрошує сортувальників,
пакувальників, вантажників, обвалювальників мяса. Забезпечуємо житлом. Офіційне працевлаштування. З/П від 8000
грн. Звертатись за телефоном.
0678690564,(044)5660057
• На роботу в Польщу потрібні
Ч/Ж (зварювальники, електрики,
будівельники, різноробочі, швачки, покоївки). Сімейні пари. З/П
від 12000 грн. НаказМСПУ-28624.02.17р. http://rabota-europa.
com.ua/ 0995278328

Бізнес
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НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР
ТА АВТОКРАНІВНИК 0977912897
ЛЕОНІД

ОФІЦІАНТ В SOVA LOFT BAR (ВУЛ.
Б.ТЕНА, 12А). Г/Р ГНУЧКИЙ І ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО
- ПІВ ДНЯ (МОЖЛИВО ДЛЯ СТУДЕНТІВ), 2/3 ДНЯ, 1/1 ТИЖДЕНЬ.
З/П ДОГОВІРНА (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
К-СТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГОДИН).
0679962235
• ОХОРОННИКИ ДЛЯ ОХОРОНИ
ОБЄКТІВ В М. КИЄВІ ТА ЗАХІДНІЙ
УКРАЇНІ. ВАХТОВИЙ МЕТОД. ПРОЖИВАННЯ ТА ФОРМА ЗА РАХУНОК
ФІРМИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П ВІД 5000 ГРН (ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СВОЄЧАСНО). 066726862
8,0961598110,0509923940

• Охоронник - 7400 грн. за місяць.
Вахтовий метод роботи. Проїзд
та проживання за рахунок фірми.
Довідки за 0730230982

ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
• 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! 0952261010,0932261
010,0972261010

ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ)
НА ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА.
Г/Р- 15/15, 30/15. З/П ВІД 7000
ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ
НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА
ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА
ЖІНКИ) В ЦЕХ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 10000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО ЖИТЛО.
0678550161,0956789109
ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ
В КАФЕ М. КИЇВ (НА ОБОЛОНІ).
ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА
0505480869
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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
• Работа в Польше, Литве.
Все затраты в кредит.Воеводские приглашения Большой выбор вакансий. З/п от 18
000 грн. Бесплатное проживание. Лиц. серия АЕ №460927
от 25.11.2014г., 0937550595,
0677550595,0667550595

ПИЛОРАМЩИК, ЗАТОЧНИК И
РАЗНОРОБОЧИЕ НУЖНЫ НА
ПИЛОРАМУ В ЖИТОМИРСКУЮ
ОБЛАСТЬ. 0674121035
ПОДРАБОТКА В ЖИТОМИРЕ ДЛЯ
АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ И
СТУДЕНТОВ. 0684990659

ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА
ТВАРИНАМИ, БУДІВЕЛЬНИКИ
ДЛЯ ДРІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ
РОБІТ. РОБОТА 50 КМ ВІД КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН.
0676567098
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В
ИЗРАИЛЬ ПО РАБОЧЕЙ ВИЗЕ
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН. ЛИВИЯ:
ВРАЧЕЙ И СР. МЕД.ПЕРСОНАЛА. ИТАЛИЯ С/П, ЖЕНЩИНЫ.
ЛИТВА: СТРОИТЕЛИ, СВАРЩИКИ, ТРАКТОРИСТ. СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА. ЛИЦ. МСПУ АВ №
585042. 0672326904
• ПРИЕМ ЗВОНКОВ В ОФИСЕ. ДОХОД ДО 4500ГРН. 0684990659

Бізнес
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• 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
• Робота в Німеччині для водіїв кат. "B", по догляду за пристарілими, будівельникамспеціалістам. Естонія, Швеція
- будівельники-спец. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664(vi
ber),0996348031,0632154039

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ СЕ, TIR. ЗП ПО ПОЛЬЩІ:
38000-54000 ГРН. В МІСЯЦЬ.
ЗП ПО ЄВРОПІ: 1800 ГРН/ДЕНЬ
0958881598

•Р О Б О ТА ! М Е Н Е Д Ж Е Р И .
0680191605
• Спеціаліст з д/р оператора ПК.
Прийом заявок, підготовка звітів
і робота з клієнтами. 0636564690
• Спільно польсько-українська агенція-воєводські запрошення, візи польські,
литовські, чеські. РоботаПольща,Чехія,Німеччина,Швеція,
Естонія, Литва. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664
,0996348031,0632154039

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ)
В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. ГРАФІК РОБОТИ
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА
З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО
КИЄВА. З/ТА 5700-10500 ГРН./МІС.
0730307424
• ТОВ "К.О.Л. КАТТІНГ" запрошує
огранувальників алмазів в м. Вінниця, вул.Хм. шосе, 145. Оф.
працевлаштування. З\п висока.
0509978070,0734298922,06739
10370

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

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ.
(050)3004078,GEOGROUNDSK@
GMAIL.COM.ОЛЕКС

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

• 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.
0676766004,0632142992

• Швеція (Стокгольм). ЗП 245630 грн/год. Будівельники-майстри внутр, зовнішніх робіт,
прибиральники, працівники на
склади/заводи/теплиці, доглядальниці, кур`єри, водії. Л.МТСПАВ519114-28.05.10. 0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 3/5
ЭТАЖЕЙ, 59,9М/0М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.КОРОСТЫШЕВ,
УЛ.КИЕВСКАЯ. ЦЕНА 897 097 ГРН.
0977091623
2.7. Продам Будинки в місті

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ,
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН,
ПРОВ. ТУХАЧЕВСЬКОГО. ЦЕНА 518
421 ГРН. 0679607297
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ,
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.ОЛЕВСК,
УЛ.САДОВАЯ. ЦЕНА 1 078 947 ГРН.
0662001770
2.16. Здам в оренду

•Д О Л Г О С Р О Ч Н А Я А Р Е Н ДА ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
2/2 ЭТАЖЕЙ, 260М/0М/0М,
М.ЖИТОМИР, Р-Н СМОЛЯНКА. ЦЕНА
15 000 ГРН. 0979509899
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIPКЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТ Р І М І С ТА , 2 5 0 Г Р Н / Д О Б А .
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА
ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,ШЕВР
ОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНД
А,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙО
ТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ,
КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775
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•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

3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги

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

• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ЯПОНСЬКОГО,
НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 0956
386969,0966386969,0736386969
• Викуп авто, дорого, в робочому стані, (можливо, неробочі).
0678903718,0687801123

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ
СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ,
КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО
ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА.
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 0677459877,
0632439432,0687905005

• Куплю старовиннi мотоцикли та
запчастини до них: М 72, М 61,
М 62, К 750, Дніпро 12, 16, БМВ,
Харлей, ДКВ, ТІЗ, АВО, усi моделi
з ведучими колясками. Самовивiз.
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ,
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272.
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата, патрони, фрези,
свердла, розгортки, мітчики, різці.Фото:sky85593@gmail.com,
0968709687
• 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), КСО4,0. 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

• Запчастини МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева
група Кострома, гільза Конотоп,
поршень, поршневі кільця, пальці, комплекти прокладок двигунів, КПП, мостів, вкладыши Димитровград, Тамбов, фільтра.
(067)5702202,(050)7190074

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта до 50 000 грн.
Перекредитуем ваши кредиты до
200 000 грн. 0676917120

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
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

4.13. Зварювальні роботи.
Послуги

6.17. Послуги. Iншi

• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва
кованих виробів та м/п вікон.
Ковані боковини для лавок. Ковані лавки, столи, гойдалки.
(097)3588260,decorzabor.prom.ua

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ.
0677855628,0677723483

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,ENGR
OUPCONSULT.COM

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ
100 КАНАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО
ЖИТОМИРУ ТА ОБЛ. ГАРАНТІЯ,
ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА
17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722,
0933129393, 449131,0666501731
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів,
автомийок, СТО. Монтаж під ключ.
Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО УГОРСЬКОМУ
ГРОМАДЯНСТВУ, УГОРСЬКИЙ
ПАСПОРТ. 100% ПОЗИТИВНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ АДВОКАТСЬКОЇ ПРАЦІ! ДОРОГО! ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В БАНКАХ ІСПАНІЇ, ШВЕЙЦАРІЇ, ЧЕХІЇ! TELEGRAM, HTTPS://
PASPORTSROCHNO.NETHOUSE.
RU SIGNAL: 050-026-40-86
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 1/5 частини житл. буд , що становить собою кв. № 4 заг.пл. – 41,6 кв. м, за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Володимирська (Фрунзе) 12. Дата торгів: 03.05.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №273009 (уцінено лот № 264875);
2. Земел. діл., пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0736, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл.99. Дата торгів: 03.05.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №273007 (уцінено лот № 266380);
3. Майновий комплекс кафетерію заг.пл. 374,6кв.м., зем. ділянка пл.0.10га К№
1810136600:03:008:0008 за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 43/21 та зем. ділянка
пл. 0.0137га К/№ 1810136600:03:008:0012 за адресою: м.Житомир, пров.Кільцевий,17.
Дата торгів: 07.05.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №273490.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля

• К У П Л Ю Х О Л О Д И Л Ь Н Е ТА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.
0966552655,0672658658

• 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
• Куп. лічильники Гейгера,
Re-трубки. Радіолампи ГУ,
ГИ,6н,6ж,6п, в т.ч.індикаторні.
Контактори. Реле. Вакуум.конденсатори. 0979902807
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой ПОС-30,-40,-61,
олово. Терміново, в будь-якому
вигляді і кількості. Дзвоніть, за
ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг. 0963409983

• 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 РівнеЛуцьк Варшава-Люблін щоденно
з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10;
Варшава - 08.20; Люблін-11.40.
(099)2861600;(063)8967762;(067
)9112004;+
• Повний комплект обладнання
мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес
полублоків, транспортне обладнання і т.п. 0675669709

•Куплю мед від 400 кг.
(096)5695850,(066)9899980

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ:
ПЛЕТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.),
МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА (5055ГРН.), КУЩІ МАЛИНИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.).
0674317398,0959482821.

• 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

• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ ЯЛИНИ, 3 РОКИ, 40-50 ГРИВЕН (30ШТ., 40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ
ДЕРЕВЦЯТА ШОВКОВИЦІ ВІД 1,5
РОКУ ДО 2, 20-25ГРН., НЕВЕЛИКІ. ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./ШТ.
0674317398,0959482821

• Куплю кеги і балони. Дорого.
0985960422

201831237 (реєстраційний
номер справи про оцінку
впливу на довкілля
планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Продовження розробки Ігорівського родовища габро в Хорошівському районі Житомирської області передбачається у зв’язку з затвердженням промислових запасів та коригуванням
меж відпрацювання корисної копалини. Промислові запаси Ігорівського родовища становлять 214,0 тис. м3 незміненого габро в щільному тілі. Фактичний вихід блоків – 13,9%. Річна
потужність підприємства по гірничій масі – 10,0 тис. м3, по товарних блоках – 1,39 тис. м3.
Режим роботи кар’єру по видобутку – 260 днів на рік, при п’ятиденному робочому тижні
в одну 8 годинну робочу зміну. Термін служби кар’єру складе 21,4 роки.
Площа проектного гірничого відводу – 3,0 га, в тому числі площа затвердження запасів (ліцензійна ділянка) – 2,27 га. Загальна площа земель, необхідних для розробки
родовища, становить 5,0 га.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Надра», код ЄДРПОУ 32187880, поштовий індекс 12122, с. Рижани, вул. Кутузова,
55 Хорошівського району Житомирської області.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул.Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами Ігорівського родовища габро (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною службою геології та
надр України згідно Постанови № 615 від 30 травня 2011 р. «Про затвердження Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами».
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться 23.05.18 р. об 11 годині в приміщенні Рижанської
сільської ради за адресою: с. Рижани, вул. Кутузова 55.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м. Житомир, вул.Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень
і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Житомирській області. Адреса: 10014, м.Житомир, вул.Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24,
e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 130 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації
– Житомирська область, Хорошівський район, Рижанська сільська рада з 13.04.2018 року;
– м.Житомир, вул.Київська, 77, офіс 815 з 13.04.2018 року;
Контактна особа – Вітюк В. А., тел.: 0969820530.
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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

СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ,
ЛЬВІВ, ОЦІНЮЄМО ШВИДКО І ДОРОГО, ПРИ ОПТІ 5У.О../КГ. E-MAIL:
AKIPER2008@YANDEX.RU, WWW.
AVTOKATALIZATOR.COM.UA.
(098)5599922,(067)3230202

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМ А С И ТА М А К УЛ АТ У Р У .
0505580047,447919

8. РІЗНЕ

ПРОДАМ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
БРОЙЛЕРІВ, ІСПАНКУ, МАСТЕР,
КАЧКУ-МУЛАРД ТА ІН. КАЧЕНЯТА;
КОМБІКОРМ І ВИПОЙКА, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 0679826838

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА
КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ
АБО НЕ ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504, 0677035457,
449131,0666501731
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

8.16. Хобі, тварини. Продам

8.20. Стіл знахідок. Загубив

ВТРАЧЕНЕ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТП 2943989, НА ІМ"Я ЗАБРОДСЬКОГО МАКСИМА ВІТАЛІЙОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю

КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, ВЖИВАНІ АБО ВІДПРАЦЬОВАНІ, ЦІЛІ І
НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. ФАХОВА ОЦІНКА ЗА ХВИЛИНУ ЧАСУ.
КУПУЄМО ДОРОГО 0672659482,
0500719557
• Куплю фризер для мороженого.
0663393634
Продаж москітних сіток
від виробника

Продаються
підвіконня пластикові

тел.: (097) 01-22-55-1

тел.: (097) 01-22-55-1

(внутрішні)

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 11 -17 квітня
ОВЕН

Досить сприятливий тиждень. Щоб вас
не відволікали розмовами та суперечками, постарайтесь займатися будь-чим
на самоті.

ТЕЛЕЦЬ

Аж надто активний період. Б езліч
запланованих справ може втомити. Тому вибирайте тільки
справді важливе.

БЛИЗНЮКИ

Якщо зосередитесь
на своїй головній меті,
ніщо й ніхто вам не
завадить. Поставтеся з розумінням до проблем близьких
людей.

РАК

Сприятливий час
для кар'єри та заробітків. Перед вами відкриються
нові можливості.

ЛЕВ

Можливі якісь зміни на роботі й критика з боку начальства. Виявіть
терпіння та працьовитість, і
все зрештою вирішиться на
вашу користь.

ДІВА

Ідеальними ліками
від життєвих розчарувань буде повне занурення в улюблену роботу. Не
вішайте власні проблеми на
шию рідних та коханих.

ТЕРЕЗИ

Вдалий час для зміни сфери діяльності та
нових знайомств. Під кінець
тижня позбудьтесь зайвого мотлоху і порадуйте себе якоюсь
весняною обновкою.

СКОРПІОН

Отримаєте неабияке задоволення від
ділового спілкування і творчої роботи. Буде й додатковий
дохід.

Го в о р и т и п р о
справи не варто, треба їх просто робити. І тоді
досягнете гарних результатів
практично у всьому. У вихідні
будьте разом.

11

квітня
середа

12

квітня
четвер

• Екологи підрахували, що
по всій столиці Франції зростає
близько 470000 дерев. Розташовані
всі вони в хаотичному порядку на
6100 вулицях.
• Для пропаганди безпечних
статевих актів по всьому місту були
встановлені спеціальні автомати,
що видають презервативи. Ініціатором проведення подібної акції
був уряд міста.
• Головний дзвін у соборі НотрДам важить більше 13 тонн. Його
називають Еммануель.
• Найкоротша вулиця в столиці Франції має довжину всього
5,75 м – це Rue Des Degres, яка розташована в 2-му окрузі.

13

квітня
п’ятниця

14

квітня
субота

Пос тарай тес я не
давати обіцянок, бо
їх важко буде виконати, навіть якщо дуже захочете допомогти.

ВОДОЛІЙ

Доведеться залагоджувати проблеми
з роботою чи навчанням. Але ваша наполегливість
й увага до деталей допоможуть легко отримати бажане.

РИБИ

Постарайтесь визначитися зі своїми
цілями. У сімейному житті на
вас очікують затишок і спокійні бесіди на різні теми.

• Париж має більше 70 музеїв,
пам’ятників і культурних об’єктів.
• Єдиний в Європі Діснейленд
знаходиться недалеко від Парижа.
• Найвища температура в Парижі була зареєстрована 28 червня
1948 року. Тоді жителі столиці могли помітити на своїх термометрах
позначку в 40,4 градуса Цельсія.
• Вести зйомку вночі на Ейфелевій вежі заборонено. Якщо
ви це зробите, то будете мати
серйозні проблеми із законом
і поліцейськими.
• У Парижі знаходиться Лувр –
найвідвідуваніший музей у світі.
Він був заснований ще у 1793 році.

15

квітня
неділя

16

квітня
понеділок

17

квітня
вівторок
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про Париж
• Париж бу в зас нований
більше 2000 років тому. Лише
через деякий час місто стало одним з лідерів в області комерційних, культурних і наукових
центрів світу.
• Париж по праву називають
містом світу, оскільки з настанням
темряви вмикаються сотні мільйонів ламп. З висоти пташиного
польоту це виглядає чудово.
• Париж є найбільш відвідуваним містом у світі. Щорічно його
відвідують близько 45 мільйонів
туристів.
• На утримання Ейфелевої
вежі витрачається 50 тонн фарби
кожні 7 років.

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»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Секс-контроль

Тихе місце

Що робити, якщо твої діти вже стоять на
порозі дорослого життя? Звичайно ж, як і
всі люблячі батьки, оберігати своїх нащадків від усього найгіршого. Три дівчинки-підлітка готуються до однієї з найважливіших
подій у їхніх життях – випускного у школі.
Там вони планують позбутися цноти, дати
старт своєму дорослому життю. Батьки,
випадково дізнавшись про це, готові зробити все, що завгодно, щоб знищити навіть
найменші натяки на секс у їх дочок. Усю
ніч татусі та матері будуть оберігати своїх
дочок від втрати невинності.

Невелика сім'я живе далеко від інших людей
на своїй фермі. На вигляд – звичайні люди.
Але вони поміщені в дуже незвичайне середовище. В їхньому будинку живуть жахливі
монстри, які знищать будь-кого, хто видасть
хоч якийсь звук. Уся сім'я, включаючи двох
маленьких дітей, навчилася спілкуватися мовою жестів. Більше того, кожен із них повинен
пересуватися будинком абсолютно безшумно.
На жаль, вести таке тихе життя майже неможливо. Чоловік і дружина стараються всіма
силами вберегти своїх дітей від чудовиськ.
Вони можуть розраховувати тільки на себе.

Жанр: комедія

Жанр: драма, трилер, жахи

Першому гравцю
приготуватися

Жанр: пригоди, фантастика

kinoukraina.zt.ua

Я вбиваю велетнів

Жанр: драма, трилер, фентезі

Надворі 2045 рік. Світ загруз на межі хаосу,
адже велика частина населення просто виживає без достатніх коштів для існування. Щоб
піти від непривабливої реальності, багато хто
проводить час у грандіозної віртуальній грі
OASIS. Її створив ексцентричний і геніальний
мільярдер Джеймс Холлідей. Після смерті він
заповів все своє майно єдиному гравцеві –
тому, хто першим добереться до ретельно
захованого пасхального яйця. Весь світ тепер
готовий поборотися за ці неймовірні багатства.

Барбара Торсон – майже звичайна дівчинка-підліток. Вона тікає від жахливих
реалій школи, нерозуміння від ровесниць
і проблем у сім'ї в магічну землю велетнів.
Вона – єдина людина у світі, яка може врятувати людство від цих монстрів. Шкільний
психолог Моллі шукає всілякі способи, щоб
розібратися в думках Барбари. Розуміє
дівчинку тільки її нова подруга Софія. Всі
інші люди не сприймають історії Барбари як
справжні, вважаючи їх фантазіями. Дівчинка
повинна перемогти монстрів, ставши лицем
до лиця зі своїми страхами.

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

«ЖІНКА В Style JAZZ»
13.04
Початок о 19:00

«Зовсім інші»
14. 04
Початок о 19:00

«Повчальна історія:
Варварині хитрощі»
15.04
Початок о 12:00 та 14:00

