
КОМУНАЛЬНИЙ ГЕНОЦИД: 
уряд підняв тариф на газ 
на 23,5%, щоб покрити 
"крадіжки" попередників 

вул. П. Болбочана, 58

Вода мінеральна
газована  та негазована

1,5 л ТМ «СЕБЕК»

Вода мінеральна
газована  та негазована

1,5 л ТМ «СЕБЕК»

455

Шоколад молочний
та чорний без додав.

90 г, ТМ «Корона»

Шоколад молочний
та чорний без додав.

90 г, ТМ «Корона»

8514

Напій «Pepsi» 2 лНапій «Pepsi» 2 л

5019

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

7524

Морозиво
«100% пломбір» 0,5кг

ТМ «Рудь»

Морозиво
«100% пломбір» 0,5кг

ТМ «Рудь»

2043
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Контейнери для роздільного 
збору сміття: вдалий задум  
і необдумана реалізація

Скандал: «тітушки» не пустили  
представника НАБУ на комісію з питань 
екології Житомирської облради

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ВІД 25% ДО 50%

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!
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Ольга Сідлецька

Відтепер житоми-
ряни платитимуть за 
опалення більше.

Житомирський виконком під 
час засідання 17 жовтня прийняв 
рішення про здорожчання тепло-
вої енергії у місті.

Начальник управління кому-
нального господарства Олександр 
Марцун зауважив, що наразі 
не відомо, чи підвищить уряд 
вартість газу і на скільки, тому 
у Житомирі тарифи передбача-
ють лише зміну тих складових, 
які станом на 17 жовтня вже під-
вищилися.

Під час розрахунку нового 
тарифу враховувалися такі показ-
ники: зростання цін на електро-
енергію – 32%, на водопостачання 
та водовідведення – 152%, міні-
мальна заробітна плата – 133%, 
амортизаційні відрахування – 
156% та обсяг реалізації теплової 
енергії (–15%).

«Для населення не змінювався 
тариф з 2016-го року, бюджетні 
установи і всі інші у минулому 
році ми коригували відповідно до 
газу і електричної енергії», – роз-
повів Олександр Марцун.

Отож, для населення передба-
чається збільшення тарифів опа-
лення на 12,3%, для бюджетних 
установ – на 6,3%, для інших спо-
живачів – на 6,4%, для релігійних 
організацій – на 16,4%.

Директор КП «Житомир-
теплокомуненерго» Дмитро 
Рогожин розповів, скільки ж 
сплачуватимуть містяни. «Якщо 
перевести у грошовий еквівалент, 
то вартість гігокалорії зросте на 
150 грн, на метр квадратний збіль-
шиться на 3,5 грн. Але в зв̀ язку 
з тим, що ми поставили 680 вже 
працюючих лічильників тепла, це 
навантаження буде значно менше, 
десь на 20–25%. Ті будинки, які 
встановили лічильники і про-
йшли термосанацію, навіть на 
20–30% будуть сплачувати мен-
ше, ніж минулого року. Це вже 
залежить від того, в якому стані 
знаходиться будинок», – наголосив 
Дмитро Рогожин. За його слова-

ми, ні минулого, ні позаминулого 
року ніхто фактичний тариф не 
сплачував.

Окрім того,  як розповів 
очільник «Житомиртеплокому-
ненерго», у ряді українських міст 
вартість теплової енергії зросла 
ще влітку поточного року. Як 
додав начальник управління ко-
мунального господарства Олек-
сандр Марцун, у Житомирі – одні 
з найнижчих в області і в Україні 
тарифів на теплову енергію.

Зі слів директора «Житомир-
теплокомуненерго», у випадку 
здорожчання газу тариф на опа-
лення коригуватиметься, при 
цьому враховуватиметься лише 
газова складова.

Зрештою виконком проголо-
сував за встановлення тарифу на 
теплову енергію для житлових 
будинків з лічильниками на рівні 
1 389,19 грн / Гкал з ПДВ. Якщо ж 
прибудинкового чи квартирного лі-
чильника немає, вартість централі-
зованого опалення складе 33 грн за 
1 м кв з ПДВ. Також було визначено 
новий тариф на централізоване 
постачання гарячої води – 89,87 грн 
за 1 куб м з ПДВ.

Руслан Мороз

На святкуванні 
80-річчя Житомир-
ської обласної фі-
лармонії 2 березня 
цього року владою 
була озвучена дуже 
приємна для ар-
тистів новина: для 
артистів філармонії 
придбають новий 
автобус!

На урочистостях голова об-
ласної ради Володимир Ширма 
та заступник голови ОДА Ярос-
лав Лагута вручили директору 
філармонії Петру Даценку по-
дарунковий сертифікат на суму 
2 млн 500 тис. грн для придбан-
ня автобуса.

Тоді за відповідне рішення 
щодо спрямування 2,5 млн грн 
на придбання автобуса прого-

лосували депутати обласної 
ради під час п’ятнадцятої сесії.

Начальник управління куль-
тури та туризму ОДА Тетяна 
Парфентієва з гордістю розпо-
відала: «Артисти філармонії їз-
дили на автобусі ЛАЗ 1981 року. 
Він уже старий. Заклад потре-
бував оновлення транспорту, 
адже артисти їздять і в між-
народні турне, і Україною – до 

Полтави, Івано-Франківська 
та ін. На новому автобусі ко-
лективи філармонії зможуть 
більше їздити і презентувати 
культурний потенціал Жито-
мирщини!».

Автобус збиралися купувати 
за допомогою системи ProZorro. 
Та ось минуло майже 8 місяців, 
але артисти новий автобус так 
і не побачили. Куди поділися 
гроші і яким чином проводили-
ся закупівлі – протягом такого 
тривалого часу залишається 
загадкою.

Втім, у кулуарах нашої влади 
загадок досить багато. Ходять 
чутки, що гроші просто «про-
крутили» в комерційному бан-
ку, а хтось каже, що гроші вза-
галі не виділяли, незважаючи 
на рішення депутатів на сесії …

А артисти філармонії тим 
часом продовжують їздити на 
автобусі, де між сидіннями та 
склом росте мох, де стіни салону 
утеплені картонними ящиками, 
взятими в магазині, і навіть са-
лон автобуса зовні укріплений 
чимось, що віддалено нагадує 
ламінат для ремонту підлоги.

В Україні в ніч на 
28 жовтня пройде 
щорічний перехід 
на зимовий час.

Як зазначається в постанові 
Кабінету Міністрів від 13.05.96 
№ 509 про порядок обчислення 
часу, перевести годинник треба 
на одну годину назад о 04:00. 
«Запровадити на території 
України такий порядок обчис-
лення часу: час другого часового 
поясу (київський час) із пере-
веденням щорічно годиннико-
вої стрілки в останню неділю 
березня о 3 годині на 1 годи-
ну вперед і в останню неділю 
жовтня о 4 годині на 1 годину 
назад», – сказано в документі.

Експерти кажуть, що пе-
рехід на зимовий час люди 
переносять легше, ніж на літ-
ній, але організм людини все 
одно до нового режиму звикає 
протягом цілих двох тижнів. 
Тому готуватися до переходу 
на зимовий час потрібно зазда-
легідь, як мінімум, за тиждень.

Навіщо переводити го -
динник? Перехід на літній 
і зимовий час вперше ввели 
в Великобританії у 1908 році 
для економії і раціональні-
шого розподілу електроенер-
г ії протягом доби. У СРСР 
почали переводити стрілки 
годинника вперше т і льки 
у 1981 році. Зараз понад 110 
країн світу переходять на «літ-
ній» і «зимовий» час. А от не 
переводить годинник в цілому 
аж 161 країна, а саме: Гвінея, 
В'єтнам, Алжир, Афганістан, 
Ангола, Китай, Росія, Кенія, 
Індія, Об'єднані Арабські Емі-
рати, Туніс, Перу, Японія, Пів-
денна Корея, Північна Корея, 
Філіппіни, Пакистан та інші. 
У 2011 році Верховна Рада на-
магалася скасувати переведен-
ня годинників на зимовий час, 
але під тиском громадськос-
ті прийнята постанова була 
скасована. Але на даний час 
знову порушуються питання 
припинення постійного пере-
ходу на зимовий та літній час, 
адже це дуже шкідливо для 
здоров'я людей.

Ольга Сідлецька

У середу, 17 жов-
тня, на засіданні 
виконкому було 
прийнято рішення 
про направлення 
залишку субвенції 
на заробітну плату 
медпрацівникам 
вторинної ланки.

«935 тис. 414 грн 98 коп. – 
це залишок субвенції, який 
утворився внаслідок економії 
коштів по заробітній платі пер-
винної ланки охорони здоров̀ я. 
Пропоную здійснити перероз-
поділ на лікарні, на вторинну 
ланку», – зазначила директор 
департаменту бюджету та фі-

нансів Житомирської міської 
ради Діна Прохорчук.

За її словами, це дозволить 
повністю виплатити аванс за 
жовтень працівникам лікарень. 
«Термін такої виплати з 18 до 
21 жовтня», – сказала Діна Про-
хорчук.

Проблема з виплатою за-
робітних плат медичним пра-
цівникам традиційна для осін-
нього періоду ось уже кілька 
років поспіль.

Нагадаємо, 21 вересня 2017 
року медичні працівники, які 
прийшли у міську раду ви-
магати зарплату, перекрили 
дорогу. Люди вийшли на пі-
шохідний перехід біля мерії 
та перекрили рух транспорту 
по вулиці Великій Бердичів-
ській. Для вирішення питання 
заборгованості 26 вересня на-
віть довелося скликати поза-
чергову сесію Житомирської 
міськради.

У Житомирі зросли  
тарифи на опалення

Куди подівся автобус 
для філармонії, або 
Обіцянки-цяцянки

28 жовтня 
переходимо  
на зимовий час

Працівники 
лікарень Житомира 
отримають аванс  
за жовтень
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Ліцензія МОЗ України № 757 від 19 листопада 2015 р.

Медичний центр «МАТЕРНА»

Штучне запліднення - ЕКЗ (рос. ЭКО)

Лікування гінекологічних захворювань, в 
т.ч. за допомогою РХТ

Лікування андрологічних, урологічних 
захворювань

Ультразвукова діагностика з 3D та 4D 
обстеженням

Консультації та операції пластичного 
хірурга

Лікування шкірних хвороб (видалення 
новоутворень шкіри за допомогою РХТ)

Видалення поліпів ендометрія за 
допомогою гістероскопії

Єдина клініка в Житомирській області, яка 
надає повний комплекс послуг з діагностики 
та лікування жіночого та чоловічого безпліддя 
за допомогою сучасних репродуктивних тех-
нологій (від першої консультації до супроводу 
вагітних).

м. Житомир,
провулок Меблевий, 3-А
(0412) 44-65-90
(068) 860-99-64
(093) 778-47-47
www.materna.com.ua

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ
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Чергова газова брехня  
Про збільшення тарифів було ві-

домо ще півроку тому. Вже тоді була 
інформація про збільшення вар-
тості газу та електроенергії. Більше 
того, це не останнє здорожчання, 
і нинішня влада планує наступного 
року зростання до 30%. Усе б нічо-
го, якби такими темпами зростала 
економіка, реальні прибутки людей 
та соціальні виплати.

У 2014 році 1 кубометр газу ко-
штував трохи більше 1 гривні, за 
4 роки його вартість зросла більш 
ніж на 800%. Для порівняння: мі-
німальна пенсія за цей же період 
зросла з 950 до 1435 грн. Щодо 
інших соціальних виплат ситуація 
схожа, більшість із них зросли не-
суттєво. Інша справа – ціни на про-
дукти, тарифи, ліки тощо.

Фактично зараз ледь не кожна 
друга сім’я витрачає більшу полови-
ну свого доходу на оплату комуналь-
них тарифів. Люди будуть змушені 
ходити на роботу, щоб сплатити за 
газ та опалення.

Нам вчергове брешуть про необ-
хідність збільшення тарифів та роз-
казують, що це вимоги МФВ. Варто 
розуміти, що Міжнародний валют-
ний фонд не встановлює тарифи, це 
фінансовий інститут, який надає кра-
їнам кредити. МФВ не каже уряду: 
«Підвищуйте ціну на газ!». Вони ка-
жуть: «У вас є проблеми з бюджетом. 
Ви це маєте виправити, інакше буде 
дефолт. А якщо буде дефолт － гро-
шей ми вам не дамо». Таким чином 
МФВ підштовхує уряди різних країн 
впроваджувати реформи. І розмови, 
що у підвищенні тарифів винні «по-
передники», － це абсурд, бо нинішню 
програму співпраці укладала та під-
писувала саме нинішня влада.

Влада замість того, щоб про-
водити реформи, а не займатися 
їхньою імітацією, продовжує за ра-
хунок простих людей вирішувати 
власні проблеми та заганяє країну 
у ще більшу кризу. При цьому Пре-
зидент та прем’єр мовчать про те, 
що 60% спожитого населенням 
газу видобувається в Україні і його 
собівартість менше 2 грн. Чому 
український газ для українців має 
коштувати по-європейськи? Чому на 
високих тарифах мають заробляти 
і без того небідні газовидобувні та 
енергетичні компанії?

Для населення оплата комунал-
ки стане непідйомною. Подібними 
рішеннями влада нищить серед-
ній клас, заганяючи його у злидні. 
Така політика нищить й економіку 
країни, бо на подібних схемах за-
робляють виключно представники 
влади та оліхархату в той час, як 
решта країни лише бідніє.

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Житомира»

Комунальний геноцид: 
уряд підняв тариф на газ 
на 23,5%, щоб покрити 
"крадіжки" попередників 

Руслан Мороз

Зима стане для 
українців справжнім 
випробуванням, 
оскільки здорожчан-
ня газу потягне за 
собою ріст тарифів на 
опалення.

З офіційних джерел стало 
відомо, що прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман заявив, що 
з 1 листопада ціна на газ для на-
селення в Україні зросте на 23,5%. 
Про відповідне рішення він ого-
лосив на екстреному засіданні 
уряду. На «Урядовому порталі» 
зазначається, що з 1 листопада 
ціна на газ для населення складе 
8550 гривень за тисячу кубоме-
трів газу.

За словами Володимира Грой-
смана, це було непросте рішення 
і багато присутніх на засіданні 
уряду не хотіли би на ньому бути 
присутніми, але є обставини, які 
слід враховувати.

«Ще з липня ми працювали 
над тим, щоб знайти компроміс 
щодо ціни на газ, але не все у моїх 
силах», – сказав прем’єр.

Він наголосив, що у держави 
є надзвичайно великі борги, які 
треба повертати, а зобов’язання 
щодо вирівнювання ціни на газ 
було ще у 2008 році. Гройсман 
додав, що мова йде про те, що 
якщо не буде вирішене питання 
щодо ціни на газ, може бути розі-
рвана співпраця з Міжнародним 
валютним фондом, що призведе 
до дефолту в країні.

«Я розумію, що для кожної 
української родини це важко, 
але мушу зазначити, що спо-
чатку планувалося збільшити 
на 60%, але в результаті важких 
перемовин ми домовились про 
компроміс», – сказав Гройсман.

Все, про що говорилося вище, 
цілком зрозуміло, але пересічний 
громадянин, слухаючи волання 
уряду про дефолт, не може зро-
зуміти, чому в той же час на мі-
сячну зарплату голови Нафтогазу 
Андрія Коболєва можна опалю-
вати квартиру того ж пересічно-

го українця 2082 місяці або 173 
роки, тому що зарплата і премія 
Коболєва становить 2,082 млн грн 
на місяць. А старенька бабця, пе-
рераховуючи останні копійки, 
ніяк не може усвідомити, чого 
тарифи ростуть, а субсидії змен-
шуються.

А якщо брати ширше, то за 
повідомленням Державної служ-
би статистики України, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) 
у вересні 2018 року щодо серпня 
становив 101,9%, за період з січня 
по вересень 2018 року – 105,6%, 
а з січня 1998 року до вересня 2018 
року – 1256,8%.

З усього цього ми можемо 
зробити тільки один висновок: 
населення України не просто вже 
дійшло до рівня бідності, воно 
просто вимирає. Єдине, що за-
раз приносить прибуток в Україні 
та активно розвивається, – аптеч-
ний і похоронний бізнес. Але й 
поховати небіжчика незабаром 
не буде за що, бо останню сорочку 
відберуть в рахунок боргу перед 
Міжнародним валютним фондом.

На телеканалі «Прямий», 
який афілійований з Президен-
том України Петром Порошен-
ком, нардеп від БПП пан Дени-
сенко пояснює, що населенню 
нічого хвилюватись: в нас є суб-
сидії, яки покриють всі витрати 
на підвищення тарифів.

Чудово, але!!! Українська влада 
досить складно змогла обґрунту-
вати, що чим більші тарифи, тем 
менше потрібно субсидій населен-
ню, яке й так зубожіє та не в змозі 
платити за цими тарифами.

Та й в усьому винні, як це 
і завжди було в української 
політиці, – попередники. А те, 

що саме попередники всти-
гли нахапатися кредитів від 
МВФ, як ті собаки бліх, влада 
сором'язливо замовчує.

Той же Денисенко на тому ж 
телеканалі «Прямий» розповідає, 
що зменшення субсидій і збіль-
шення тарифів ніяк не торкнеться 
жодної української родини! Це 
просто вже верх цинізму, чи вла-
да настільки вважає всіх ідіотами 
і слухняним робочим бидлом, що 
навіть не спромагається чітко по-
яснити, як взагалі таке можливо!

«Інформаційний вісник» се-
кретаріату Кабінету Міністрів 
України розсилає всім ЗМІ 
роз'яснення, що «переговори 
з МВФ були складними. Креди-
тори висували вимогу прирівня-
ти ціни на газ для населення до 
рівня промисловості. За таких 
умов платіжка пересічного укра-
їнця за опалення мала б зрости 
на 60%. Уряд на це не погоджу-
вався, наводивши основний ар-
гумент: доходи українців поки 
не дозволяють платити ринкову 
ціну на газ. Результатом річних 

перемовин став компроміс, якого 
вдалося досягнути лише завдя-
ки наполегливості українського 
уряду. Замість 60%, ціна на газ 
з 1 листопада 2018 року зросте 
лише на 23% – майже втричі мен-
ше, ніж могло би бути. Відповідне 
рішення було прийнято Кабіне-
том Міністрів України 19 жовтня 
2018 року».

Твердження, що це виму-
шений крок, щоб країна могла 
далі розвиватися, та що держа-
ва захистить тих, хто потребує 
її допомоги, з вуст урядовців 
звучить просто як наруга над 
нашою гідністю.

До того ж уряд обіцяє, що 
вже з січня 2019 року запрацює 
монетизація субсидій в Україні. 
Українці будуть отримувати від 
уряду «живі» гроші для оплати 
комунальних послуг. Але все це 
виглядає ще більшою брехнею, 
ніж озвучене до цього.

Під виглядом турботи про 
населення уряд разом із субсиді-
ями зачепив і програму «теплих 
кредитів», додатково виділивши 
на це 100 млн грн. Але це просто 
крапля в океані проблем, в якому 
нас намагаються потопити мож-
новладці.

Таким чином, у пересічного 
українця зараз одна проблема: як 
за вимогами МВФ пережити зиму 
й не протягнути ноги внаслідок 
такого «тарифомору» та до чого 
ще гіршого готуватися навесні, 
коли всі політики перед виборами 
будуть співати одну й ту ж пісню: 
«Выбери меня, выбери меня, пти-
ца счастья завтрашнего дня…»

А цю пісню вони співають 
вже майже тридцять років…
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Вандали в Житомирі,  
чи «Кугутизм» у нас в крові?

Коли закриють житомирське провалля?

Руслан Мороз

Не так довго про-
стояв знак «Я люблю 
Житомир», як його 
вже зламали невідомі 
бешкетники.

Навряд чи це було зроблено за 
попередньою змовою. Ні, найімо-
вірніше, просто йшли, просто по-
бачили і також просто зламали…

Якщо раніше улюблену фото-
зону на майдані ім. С. П. Коро-
льова встановлювали лише на 
свята, фестивалі та якісь масові 
заходи, то останнім часом вона 
постійно стояла там, щоб містя-
ни мали до неї вільний доступ 
і могли сфотографуватися у будь-
який час.

Інколи впадаєш у відчай від 
того, що батьки не вважають за 
потрібне пояснити своїм чадам, 
що є речі, які робити не потрібно. 
Ми живемо в місті та дуже обурю-
ємося, коли щось погано зроблено, 
щось не працює, щось терміново 
потрібно відремонтувати, але цьо-
го влада не робить.

Але як пояснити те, коли для 
нас же, житомирян, ставлять при-
краси на вулицях нашого рідного 
міста, а ми самі їх знищуємо. При-
кро чути від приїжджих з інших 

міст, що Житомир виглядає так, 
наче застряг у «совку».

Але ми ж самі вириваємо 
квіти з клумб, ледь їх встигають 
посадити. З декількох посадже-
них магнолій на Новому бульварі 
залишилися одиниці. Регулярно 
зникають ліхтарі освітлення: то 
з мосту в парку після реконструк-
ції, то з Соборної площі біля фон-
тану. І не факт, що десь їх можна 
потім застосувати, а місто втрачає 
свій вигляд. Від цього іноді здаєть-
ся, що «кугутизм» просто в крові 
у жителів нашого міста. Інакше як 
пояснити нав'язливе прагнення не 
зробити щось гарне в місті, а на-
впаки, це гарне знищити?

До того ж 
в і д новлен н я 
всього зламано-
го та знищеного 
влітає в копієч-
ку бюджету міс-
та, а значить, ці 
гроші беруться 
з наших з вами 
худих гаманців.

Чи збира-
ються ремонтувати знак і за які 
кошти, ми поцікавилися у заступ-
ника начальника управління куль-
тури Житомирської міської ради 
Наталії Марчук. «Конструкцію 
«Я люблю Житомир» ми ремон-
тували один раз на одній з фірм 

за 11250 грн. Зараз ми збираємося 
її знімати. Конструкцію дивилися 
наші фахівці, сказали, що постара-
ємося відреставрувати власними 
силами. Найбільший факт ванда-
лізму у місті завжди приходиться 
на свята. Часто обривають банераи 
на сцені, малюють на них, навіть 
вирізають фігурки. Але ми потім 
реставруємо все власними силами. 
Є Палац культури, там є робочі, 
які клеять, підшивають за раху-
нок управління культури, багато 
робиться своїми власними сила-
ми», – розповіла Наталія Марчук.

Нагадуємо, що з подібними 

актами вандалізму довелося стик-
нутися організаторам різдвяного 
ярмарку, коли крижаного оленя 
зламали раніше, ніж встигли від-
крити виставку крижаних фігур.

Олександр Рєвнівцев, організа-
тор різдвяного ярмарку в Жито-

мирі, так прокоментував ці події: 
«Вандалізм у нашому місті часто 
на свята приймає масштаби ката-
строфи. Так, на новорічному яр-
марку ми встановлювали крижані 
фігури. Відвернулися буквально 
на 3 хвилини до іншої фігури, 
повертаємося – олень без рогів. 
Просто слів немає. Заміну фігур 
ми здійснювали за рахунок орга-
нізаторів. Але це великі кошти, та 
частіше вже немає що реставру-
вати – містяни знищують фігури 
вщент. Інколи опускаються руки. 
Але ми знаходимо в собі сили, 
щоб наступного разу зробити 
щось ще краще, цікавіше, але 
доводиться приймати антиван-
дальні заходи».

Від редакції нагадуємо, що під 
час організації різдвяного вертепу 
на вулиці Михайлівський мами 
з діточками вщент його витоп-
тали. На зауваження просто не 
звертали уваги чи взагалі розлю-
чувались зі словами: «А моя ди-
тина звикла тут гуляти!». І це при 
тому, що вертеп був огороджений 
парканом. Те, що минулого разу за 
свій кошт організаторам вертепу 
прийшлося поновляти фігури, 
нікого не турбувало.

Попереду в Житомирі ще 
багато свят, але чи зможуть ор-
ганізатори постійно витрачати 
кошти на ремонт знищеного та 
чи не опустяться у них руки далі 
дарувати жителям нашого міста 
добро і радість?

Руслан Мороз

Практично два 
роки тому, у жовтні 
2016 року, на Великій 
Бердичівській під час 
реконструкції тротуа-
рів у підземелля про-
валився екскаватор.

Краєзнавець Георгій Мокриць-
кий висловив думку, що підземел-
ля є «технічним підпіллям» три-
поверхового будинку ХІХ століття 
та значної історичної цінності не 
має. Але житомирянам захотілося 
теж мати якусь «цікавинку» в міс-
ті, та поверх знайденого підземел-
ля збиралися облаштувати щось 
на кшталт оглядового майданчи-
ка. У березні 2017 депутати вирі-
шили не проводити археологічні 
дослідження підземелля та виді-

лили кошти на проект накриття. 
У липні 2017 року департамент 
містобудування та земельних 
відносин Житомирської міської 
ради повідомляв, що договір на 
виконання робочого проекту ще 
не укладався.

Нарешті 14 липня 2018 року 
головний архітектор Житоми-
ра Юрій Безбородов розповів 
у Фейсбуці про те, що провалля 
на вулиці Великій Бердичівській 
почали накривати.

Але сьогодні вже кінець жов-
тня, однак можна пересвідчитися, 
в якому жахливому стані знахо-
диться провал. Дошки, якими все 
було тимчасово накрито, прак-
тично згнили та зламалися. На 
даний час стан провалу становить 
велику небезпеку для містян. На 
фото бачимо: якщо туди потра-
пить мала дитина, вона навряд 
чи зможе самостійно врятуватися. 
Навіть дорослі можуть отримати 
важки травми.

На сайті міськради раніше 
з'явилася інформація про те, 

що це питання було винесено 
на сесію міської ради. Необхідні 
комісії підтримали питання щодо 
виділення коштів на закриття 
провалу. Для цього необхідно 
187 тисяч 679 грн.

Начальник управління капі-

тального будівництва В'ячеслав 
Глазунов так прокоментував цю 
ситуацію: «На даний час гроші 
сесією міськради вже виділені, 
і ми вже замовили матеріали. 
На цьому тижні спеціалісти 
почнуть займатися накриттям 

провалу. Якраз я тільки що 
спілкувався з ними, в четвер 
почнуть відвантажувати плити. 
Спочатку встановлять плити, 
а потім накриють склом. Це 
буде плоска конструкція, огоро-
джена з боків гранітними напів-
сферами. Ми відмовилися від 
попереднього проекту у вигляді 
піраміди як дуже вартісного. 
Скло та сама конструкція по-
криття буде антивандальним. 
По склу можна буде навіть ходи-
ти. Але все ж, в якості ремарки, 
я хочу нагадати, що жителям 
нашого міста потрібно самим 
берегти нашу історію та тур-
буватися про те, як виглядає 
наш Житомир. Наприклад, не 
так давно на Михайлівській на 
зону фонтану заїхала вантаж-
на машина, незважаючи на те, 
що там пішохідна зона. Зараз 
фонтан відключений та закон-
сервований на зимовий період, 
але факт залишається фактом. 
Наші люди не завжди цінують 
те, що мають…».
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Скандал: «тітушки» не 
пустили представника НАБУ 
на комісію з питань екології 
Житомирської облради 

Руслан Мороз

Останнім часом 
мало яка значна подія 
в Житомирі закінчу-
ється без бійки, це на-
віть стало своєрідною 
традицією.

18 жовтня об 11:00 у примі-
щенні Житомирської ОДА роз-
почалося засідання постійної 
комісії з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та ви-
користання природних ресурсів. 
Але комісія почала свою роботу 
за зачиненими дверима, оскільки 
група орієнтовно з 50 похмурих 
чоловіків не пропускала нікого до 
зали засідань. Виникла бійка, яку 
спробували розборонити пред-
ставники поліції. Але й після 
цього бійка декілька разів почи-
налася знову. Якщо до цього часу 
в якості «тітушок» у Житомирі ви-
користовували молодиків, яким за 
пару гривень однаково було, з ким 
влаштовувати бійку, то цього разу 
«тітушки» були значно вищого 
ґатунку. Це були чоловіки, які 
явно мали спеціальну підготов-
ку і служили у правоохоронних 
органах. Тобто можна припусти-
ти, що вперше в Житомирі було 
застосовано ноу-хау – використан-
ня в якості «тітушок» колишніх 
співробітників штатних силових 
підрозділів.

Перед початком засідання 
крізь натовп до зали засідань на-
магався потрапити представник 
НАБУ з посвідченням, але не вда-
лося: цьому стійко перешкоджали 
мовчазні хлопці.

Коли декілька активістів та-
кож намагалися пройти до зали 
засідань, почалася спочатку свар-
ка, а потім бійка, яку припини-
ли співробітники поліції. Але 
представнику НАБУ, навіть після 
пред'явлення посвідчення пред-
ставникам поліції та мовчазним 
хлопцям, так і не вдалося потра-
пити до зали.

Замість цього до присутніх 
вийшов депутат від Радикальної 
партії Олега Ляшка Ілля Смичок, 

а потім голова комісії Анатолій 
Мелашенко, запропонувавши уві-
йти до зали одному-двом пред-
ставникам громадськості. Прикро, 
але згоди так й не досягли. Обу-
рені активісти покинули примі-
щення облради, а суворі хлопці 
продовжували охороняти спокій 
членів екологічної комісії.

Цікаво, що ж таке відбувало-
ся на засіданні постійної комісії 
з питань екології, охорони на-
вколишнього середовища та ви-
користання природних ресурсів 
Житомирської ОДА, що очільник 
цієї комісії, голова фракції Опози-
ційного блоку в облраді Анатолій 
Мелашенко так відверто намагався 
усунути небажаних свідків?

У порядку денному для роз-
гляду комісії було двадцять одне 
питання плюс одне додаткове.

Основною темою було обго-
ворення спецдозволів на корис-
тування надрами, надання в ко-
ристування мисливських угідь, 
видобуток піску, розробка надр, 
випалювання вугілля та інше.

Активісти ж намагалися 
привернути увагу членів комісії 
до проблеми ГЕС на Жуйка, до 
ситуації з картонним комбінатом, 
до незрозумілої роздачі земель 
під добування бурштину, але 
найбільш болючою темою були 
питання щодо підприємства «Ас-
кона-Південь».

Після сутичок з молодиками 
та поліцією активістам все ж вда-
лося пройти до прес-центру, де 
відбувалось засідання комісії, та 
одразу ж висловити своє обурення 
ситуацією, що відбувається.

Перший заступник голови 
Житомирської обласної ради 
Сергій Крамаренко підсумував 
роботу комісії таким чином: «Сьо-
годні було багато представників 
громадських організацій. Був 
ряд звернень по погодженню на 
користування надрами. Деяким 
компаніям було рекомендовано 
впорядкувати свої відносини з міс-
цевою владою та населенням, і піс-
ля цього було вирішено відкласти 
це рішення комісії».

На уточнююче запитання 
про заяви активістів щодо лю-
дей спортивної статури, яких 
привезли до приміщення об-
лради, депутат Житомирської 

обласної ради та голова фракції 
Опозиційного блоку Анатолій 
Мелашенко відповів наступне: 
«Ви ж розумієте, що в нас зараз 
багато громадських організацій. 
Ми ними не командуємо. Зараз 
громадська організація скоро 
правитиме країною. Що я можу 
вас сказати? Більше нічого».

Між тим на сайті обласної 
ради з'явилося повідомлення про 
результати роботи комісії, але 
в ньому не було жодного слова 
про сутички та бійку з «тітуш-
ками» та взагалі не згадувалося 
про те, що на комісію не зміг по-

трапити представник НАБУ. Текст 
офіційного повідомлення тільки 
сповістив наступне: «Під час за-
сідання постійної комісії обласної 
ради з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та ви-
користання природних ресурсів 
18 жовтня депутати запропону-
вали звернутися до центральних 
правоохоронних органів щодо 
незаконного видобутку піску на 
території Житомирщини».

Депутат Верховної Ради Укра-
їни Вадим Кривенко на своїй 
сторінці у Фейсбуці так проко-
ментував події в облраді: «НОВА 
УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ АБО 
БИТВИ АКТИВІСТІВ: не можу не 
відреагувати на ситуацію, яка ста-
лася вчора у Житомирській ОДА. 
Так, кілька десятків громадських 
активістів у досить емоційній фор-
мі вирішили привернути увагу 
представників обласної влади до 
низки екологічних проблем, серед 
яких – функціонування міні-ГЕС 

у Житомирі. Люди заявляли про 
те, що її діяльність веде до ката-
строфи, а масова загибель флори 
і фауни у річці Тетерів є тому під-
твердженням. Тема для обласного 
центру не нова, адже впродовж 
тривалого часу містяни намага-
лися достукатися до керівництва 
підприємства «Житомиркомун-
сервіс», яке орендує малу ГЕС, й 
змусити його не нехтувати станом 
головної водної артерії міста. Втім, 
так і не отримавши позитивних 
зрушень, активісти прийшли шу-
кати відповіді у членів постійної 
комісії з питань екології, охорони 
навколишнього середовища та 
використання природних ресур-
сів. Крики, штовханина, взаємні 
звинувачення – це, якщо коротко, 
про результат цієї зустрічі влади 
і представників громадськості. 
Звісно, про ефективність такого 
методу врегулювання проблеми 
говорити не приходиться. На моє 
переконання, тільки конструктив-

ний діалог та співпраця усіх відпо-
відних структур зможе зрушити 
питання з мертвої точки».

Крім того, нардеп Вадим 
Кривенко підготував низку депу-
татських звернень, зокрема – до 
Державної екологічної інспекції 
у Житомирській області та Мі-
ністерства екології та природних 
ресурсів України з проханням де-
тально проаналізувати діяльність 
міні-ГЕС та надати фахову оцінку 
можливих порушень. «Тільки ма-
ючи результати незалежної екс-
пертизи, можна говорити про 
наступні кроки та ґрунтовний 
підхід до врегулювання конфлік-
ту», – зауважив Вадим Кривенко.

А в Фейсбуці тим часом 
з'явилися доволі різки коментарі 
з приводу ситуації, що склалася.

«Я тоже был поражён, когда 
увидел в облраде титушек-буце-
фалов с отмороженными рожа-
ми. Натуральная организованная 
преступная группировка засе-
дает в Житомирской облраде! 
В общем, так и не узнали, какие 
анализы по воде. Так что пейте, 
житомиряне, воду с фекалиями 
и химией! В городе аптек мно-
го!» – пише Олег Керимов.

«Вчорашні події в обласній 
раді, коли громадян не пустили на 
екологічну комісію, є репетицією 
президентських та інших виборів 
в Україні… Депутати, які накра-
ли грошей у народу, заряжають 
за ці гроші тітушок!» – коментує 
Андрій Поліщук.
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Микола Корзун

Минулими вихід-
ними Житомир став 
місцем проведення 
змагань на Кубок 
України з волейболу 
серед найсильніших 
команд країни.

Як і минулого тижня, коли 
у спорткомплексі Житомир-
ського державного університе-
ту імені Івана Франка проходив 
тур чемпіонату України серед 
колективів вищої ліги, знову до 
Житомира, і знову – у той же 
самий зал, прибули суперни-
ки значно вищого гатунку: до 
Житомира чи не вперше в іс-
торії України прибули коман-
ди Суперліги. Без сумніву, на 
майданчику спорткомплексу 
ЖДУ ім. Франка можна було 
спостерігати за справжніми 
волейбольними битвами за 
участі кращих волейболісток 
держави. Звісно і цілком при-
родно, що вся увага місцевої 
публіки була прикута до нашої 
команди. Адже ВК «Полісся» 
у Житомирі – поки що мало-
відома команда, яка стрімко 
увірвалася у волейбольний світ 
України і водночас здобуває 
свої перші кроки популярнос-
ті у місцевому спортивному 
житті. Тим паче, що якраз 
у поєдинках зі спортсменами 
Суперліги можна було по -
бачити справжній потенціал 
«полісянок» у майбутніх по-
єдинках вищої ліги. Знову ж 
таки керівництво команди, 
і найпершим чином головний 
ї ї  «продюсер» та натхнен-
ник Володимир Ширма, вже 
неодноразово зазначали, що 
основним завданням жито-
мирського волейбольного жі-
ночого клубу є путівка якраз 
у середовище найсильніших 
українських команд.

Що ми побачили і які вра-
ження можна було отримати 
під час поєдинків за участі 
житомирських волейболіс-
ток? Найпершим чином, ВК 
«Полісся» продемонстрував 
непогану волейбольну виучку, 
а подекуди – свій справжній 
бійцівський характер. Якщо 

у першому поєдинку із «Га-
личанкою» із Тернополя наші 
дівчата, вигравши обидві пер-
ші партії, у трьох наступних 
не змогли протидіяти більш 
досвідченій команді, то вже 
два наступних поєдинки «по-
лісянки» провели потужніше 
і стабільніше. Як наслідок, піс-
ля стартової поразки ВК «По-
лісся» здобуває дві перемоги 
над «Новатором» із Хмельниць-
кого та командою «Білозгар – 
Медуніверситет» із Вінниці. 
Особливо переконливою ста-
ла перемога житомирянок над 
хмельничанками. Для тих, хто 
не зовсім у курсі про те, яким є 
табель про ранги українського 
волейбольного життя, то якраз 
усі три суперники житомиря-
нок, що прибули на тур Кубка 
України 19–21 жовтня, є пред-
ставниками нинішніх фаво-
ритів українського волейболу. 
«Галичанка» є незаперечним 
лідером волейбольних першо-
стей України вже десятки років. 
Тернопіль завжди достойно 
протистояв найкращим укра-
їнським жіночим командам із 
Запоріжжя та Одеси, а сьогодні 
«Галичанка» претендує у чем-
піонаті України на абсолютну 
першість. У грі із ВК «Полісся» 
тернопільська команда про-
демонструвала свої найкращі 
волейбольні «кондиції», здолав-
ши житомирянок за підтримки 
домашньої аудиторії у надзви-
чайно драматичному поєдинку. 
Відчувається, що і «Галичанка» 
сьогодні ще лише підходить на 
«пік» своєї спортивної форми, 
але потенціал у команди на-
справді потужний. Житомир-
ський клуб при тому, що має 
гарний склад досвідчених грав-
ців у класі загальнокомандної 
гри помітно поступався терно-
полянкам. Хоча, можливо, ВК 
«Полісся» мав певні проблеми, 
які можна пояснити так званим 
стартовим хвилюванням. Що 
й казати, коли на початку по-
єдинку були оголошені титули 
та звання іменитих волейбо-
лісток «Галичанки», здавалося, 
що житомирянкам, які лише 
дебютують у великому укра-
їнському волейболі, у проти-
стоянні із авторитетами вже 
нічого «не світить». Але потім, 
коли поєдинок набрав темпу, 
виявилося, що й наша команда 
має нічим не гірший потенціал. 
Але, як кажуть, клас «Галичан-

ки» таки дався взнаки, і жито-
мирським волейболістам не ви-
стачило сил, аби здобути свою 
кубкову перемогу у першому 
матчі. Але вже наступного дня, 
коли ВК «Полісся» вийшов на 
гру із «Новатором», уроки та 
помилки попереднього дня 
стали помічними якраз для 
житомирських спортсменок. 
Поєдинок із  «Новатором» 
нічим не поступався за видо-
вищністю грі житомирянок із 
«Галичанкою», але наші дівчата 
зуміли дотиснути суперника 
у всіх трьох партіях. Вже за-
ключний свій поєдинок у до-
машньому «кубковому» турі 
ВК «Полісся» проводив із су-
перниками вінницького «Ме-

дуніверситету». Гра за своїм 
сценарієм багато у чому по-
вторювала перший поєдинок 
житомирянок із волейболіст-
ками Тернополя, але з однією 
відмінністю: житомирянки, 
вигравши перші два сети 
і поступившись у третьому 
та четвертому, у заключній 
партії все ж таки переграли 
«Медуніверситет». Тим самим 
здобувши дві сумарні пере-
моги у трьох матчах, ВК «По-
лісся» крокує далі у розіграші 
Кубка України. Звісно, надалі 
суперники житомирянок бу-
дуть нічим не слабкіші за «Га-
личанку» чи «Новатор», але 
якраз у подібних матчах «по-
лісянки» зможуть загартувати 
свій потенціал і претендувати 
на вихід до Суперліги наступ-
ного чемпіонату цілком про-
гнозовано і навіть беззаперечно.

Сьогодні очевидно, що Жи-
томир в особі ВК «Полісся» (так 
само, як і ВК «Житичі», який 
виступає у вищій лізі першості 
України і поки що впевнено 
крокує у кубкових поєдинках) 
розпочав нелегку ходу до ком-
панії авторитетних волейболь-
них центрів України. Раніше 
такими вважалися Харків, Ві-
нниця, Одеса, Запоріжжя і той 
же Тернопіль. Поки що зусил-
ля голови Житомирської об-
ласної ради Володимира Шир-
ми втілюються у позитивні 
і результативні стартові кроки 
обох волейбольних «дружин» 
Житомирщини. Але перекон-
ливої впевненості у тому, що 
великий волейбол у Житомирі 
пропишеться надовго, наразі 
немає. Передовсім тому, що 
жіноча команда ВК «Поліс-
ся» (так само, як і чоловічий 

ВК «Житичі») досі не має по-
тужних спонсорів і мецена-
тів, які є у наших суперників. 
Лише однієї назви команди 
із Тернополя («Галичанка – 
ТНЕУ – ГАДЗ») достатньо для 
того, щоб переконатися, що 
над командою наших іменитих 
суперників мають шефство по-
тужні організації, установи та 
навіть комерційні структури. 
Житомир у цьому відношен-
ні виглядає куди скромніше, 
і це поки що найголовніше 
завдання для стабільності та 
гарантованості участі наших 
команд у майбутніх першостях 
України. Керівництво Жито-
мирщини має розуміти, що 
якраз спортивний розвиток 
регіону значним чином ви-
значає рівень його престижу 
на рівні усієї держави, а по-
декуди спортивні команди є 
справжніми делегатами пре-
стижності своїх регіонів навіть 
за кордоном.

Наостанок варто заува-
жити, що спортивна споруда 
Житомирського університету 
ім. Франка, яка стала домаш-
ньою ареною для ВК «Полісся», 
сьогодні відповідає найкра-
щим вимогам для проведення 
змагань найвищого рангу. Звіс-
но, організаторам турів пер-
шості України, яка надалі буде 
проходити у стінах спорткомп-
лексу ЖДУ ім. Франка, варто 
подумати над тим, де краще 
і найзручніше розмістити міс-
ця для глядачів, кількість яких 
із часом буде лише збільшува-
тись. Бо волейбольні аншлаги 
у Житомирі таки будуть. При-
чому – вже незабаром!

Перемоги вже є! 
А до «аншлагів»  
варто підготуватися!
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Навчання одного житомирського школяра 
обходиться місту у 16 тис. грн на рік

Житомир попрощався  
з Маріанною Поплавською

Віктор Мельниченко  
      Руслан Мороз

20 жовтня в трагіч-
ній аварії загинула 
відома житомирянка, 
актриса, зірка «Дизель 
шоу», лідер команди 
КВН «Девчонки из 
Житомира», літера-
турний редактор Асо-
ціації «КВН України» 
Маріанна Поплавська.

Прощання відбулося в понеді-
лок у Житомирському музично-
драматичному театрі імені І. Ко-
черги. Відспівували нашу відому 
землячку в костьолі святої Софії. 
Поховали улюбленицю публіки 
на алеї відомих житомирян на 
Корбутівському кладовищі.

Маріанна не тільки грала на 
сцені і знімалася в кіно, наша відо-
ма землячка також багато років 

працювала вчителем української 
мови та літератури в житомир-
ській школі № 33, була вчителем 
вищої категорії, визнавалась кра-
щим педагогом міста.

Маріанна Поплавська закінчи-
ла філологічний факультет Жито-
мирського державного університе-
ту ім. І. Франка. Ще в студентські 
роки почала грати в КВН.

Маріанна – чемпіонка України, 

переможниця кількох престиж-
них фестивалів КВН у Юрмалі, 
постійний учасник журі всеукра-
їнських фестивалів у Затоці.

«Ця талановита людина воло-
діла прекрасним голосом та не-
перевершеним почуттям гумору, 
завдяки чому створила на сцені та 
в кіно цілу низку цікавих жіно-
чих образів. А як Марина вміла 
дружити! КВНівська сім'я поне-
сла непоправну втрату. Але світла 
пам’ять про Мариночку, Марину 
Францівну Поплавську завжди 
буде зігрівати серця тих, хто знав 
її особисто, та надихати молодь 
на нові звершення в мистецтві по-
зитивного ставлення до викликів 
такого непередбачуваного світу», – 
пишуть друзі.

Уперше я побачив Маріанну 
Францівну на фестивалі гумору 
«Жартомир», де вона була в журі. 
До того, як і всі, із захопленням 
дивився її виступи на екрані. По-
знайомилися ми в стінах рідного 
ЖДУ ім. І. Франка. Спілкування 
переросло в щиру дружбу, яка для 
мене завжди була великою нагоро-
дою. За цей час вдалося зробити 
декілька інтерв'ю, в яких кожен 

зможе знайти в словах Маріанни 
пораду і стимул.

Ми неодноразово робили 
інтерв'ю з Маріанною, але прой-
шов час, і я пропоную до вашої 
уваги кращі фрагменти. Інтерв'ю – 
це виключно цитати Маріанни 
про те, що для неї було важливим. 
Маріанна була надзвичайно світ-
лою, щирою, духовною людиною. 
Просимо ваших молитов за ново-
преставлену рабу Божу Маріанну. 
Світла пам’ять та Царство Небес-
не! Спочивай з миром!

«ДИЗЕЛЬ ШОУ» СТАЛО ПРО-

РИВОМ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕН-
НЯ ТА ГУМОРУ. Про це говорять 
критики й глядачі. Надзвичайно 
приємно. І це не просто для «крас-
ного слівця». Шоу – для родини, 
для закоханих, для старшого по-
коління – наших поважних бабусь 
і дідусів. Люди впізнають себе на 
екрані – і, сміючись, тішаться. 
Дивляться, як то кажуть, на себе 
збоку. Згадайте класичний вислів 
з популярної вистави Театру сати-
ри: «Вередливий успіх приходить 
лишень до того, хто може вдосталь 
покепкувати з себе».

Ольга Сідлецька

Під час засідання 
виконкому 17 жовтня 
з̀ ясувалося, що в міс-
ті – дефіцит освітньої 
субвенції.

Начальник департаменту 
освіти Житомирської міської 
ради Валентин Арендарчук під 
час обговорення проекту рішення 
«Про організацію роботи щодо 
обліку дітей шкільного віку та 
учнів у м. Житомирі» розповів: 
«У нас 41 тисяча дітей взагалі, із 
них шкільного віку – 29 тис.; якщо 
говорити про першокласників, 
які в цьому році сіли за парти, – 

3 тис. 700. Кількість зросла на 
100 дітей, тобто в минулому році 
першокласників було 3 тис. 600. 
Міграція продовжується: в наше 
місто приїжджають військовос-
лужбовці й інші категорії грома-
дян, тому ця цифра динамічна».

Валентин Арендарчук за-
уважив, що дефіцит освітньої 
субвенції складає 22 млн грн. За 
словами начальника департамен-

ту освіти, навчання однієї дитини 
місту обходиться в 16 тис. грн, 
тоді як держава виділяє на одного 
школяра 10 тис. грн.

На запитання міського голо-
ви, скільки дітей недофінансо-
вується, Валентин Арендарчук 
відповів, що державна субвенція 
не враховує 1360 дітей. Представ-
ники департаменту освіти, які 
були присутні на засіданні ви-

конкому, пояснили, що така си-
туація склалася тому, що під час 
виділення субвенції на 2018 рік 
брали дані про кількість дітей, 
яка була станом на 1 січня 2016 
року. Відповідно, якщо визнача-
тимуть субвенцію на 2019 рік, 
знову буде недофінансування, 
оскільки враховуватиметься 
інформація про кількість учнів 
станом на 1 січня 2017 року.
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Які права гарантуються 
захисникам України?
(Продовження. 
Початок у № 40 від 17 жовтня)

У межах проекту «Я маю право» 
стартувала інформаційна кампанія 
«Права захисника». Ми підготували 
відповіді на найпопулярніші запи-
тання про права захисників України, 
механізми їх реалізації та захисту.

Безоплатне медичне 
забезпечення
Учасники бойових дій, особи з ін-

валідністю внаслідок війни, ветерани 
війни та прирівняні до них особи ма-
ють право на:

– Безоплатне одержання ліків за 
рецептами лікарів.

– Допомогу у військових госпіта-
лях та інших лікувально-профілактич-
них закладах.

– Обслуговування у військо-
вих госпіталях членів сім'ї (якщо 
військовослужбовець прослужив 
в ЗСУ більше 20 років).

– Обстеження та лікування у вій-
ськово-медичних закладах для себе та 
членів сім’ї (для військовослужбовців, 
звільнених з військової служби внаслі-
док захворювання, пов'язаного з вико-
нанням обов'язків військової служби).

– Першочергове зубопротезу-
вання.

– Путівки до санаторіїв для про-
довження лікування на основі ви-
сновку ВЛК.

– Пільгові путівки в санаторії 
Міністерства оборони та інших вій-
ськових формувань 1 раз на рік для 
себе та членів сім’ї (якщо сукупний 
дохід сім'ї в розрахунку на одну особу 
становить менше трьох прожиткових 
мінімумів).

Як отримати пільги?
1. Для безоплатного отриман-

ня лікарських засобів зверніться до 
державної аптеки, закріпленої за 
відповідним медичним закладом, 
лікар якого надав рецепт, за місцем 
проживання особи та пред’явіть по-
свідчення учасника бойових дій та 
рецепт лікаря. Якщо ви обслуговуєтесь 
у відомчому медичному закладі – 
можете отримати ліки в аптеках, за-
кріплених за таким закладом.

2. Для першочергового безоплат-
ного зубопротезування (за винятком 
протезування з дорогоцінних мета-
лів) пред’явіть посвідчення учасника 
бойових дій у державному закладі 
охорони здоров’я.

Як скористатися пільгою на 
безоплатне щорічне санаторно-
курортне лікування?

1. Отримайте довідку за формою 
070/о у тій лікувальній установі, де 
проходили лікування.

2. Станьте на облік у місцевому 
органі соціального захисту населен-
ня за місцем проживання, надавши 
документи:

– паспорт;
– посвідчення УБД;
– медичну довідку за формою 

070/о.
3. Щороку використовуйте пільгу.
Більше інформації про про-

ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної право-
вої допомоги).

Продовження у наступному номері

КОЛОНКА

Ольга Сідлецька

Журналісти «20 хви-
лин» з̀ ясовували, що 
турбує житомирян 
і на що вони зверта-
ють увагу у своїх елек-
тронних петиціях.

Максим Кудін у своєму елек-
тронному зверненні, яке опубліко-
ване на сайті міської ради 18 жов-
тня, просить владу звернути увагу 
на проблеми, які виникають у лю-
дей з обмеженими можливостями 
під час пересування містом. Автор 
петиції виступає проти високих 
бордюрів, через які страждають 
літні люди, мами з колясками 
і люди з обмеженими фізични-
ми можливостями. «Я против 
бордюров. Например, в Варшаве 
сделано все для удобства перед-
вижения человека, в том числе 
с ограниченными возможностя-
ми. А что у нас? Понаделовали 
высоких бордюров, что старички 
ноги должны ломать, а мамы с ко-
ляской, словно через баррикаду 
пробиваться, люди с инвалиднос-
тью, колясочники не способны по-
рхать над бордюрами… Вот для 
чего ещё с того «времени» делать 
такие нормы? Что вы этим хотите 
показать, местные власти. А?» – 
йдеться у тексті петиції.

Містянин Дмитро Сінченко 
бачить замість силоміць знесеного 
пам̀ ятника вождю світового про-
летаріату гетьмана Івана Вигов-
ського на коні. Петицію з відпо-
відною пропозицією він подав на 
сайт міської ради.

«Пропоную на місці колиш-
нього пам'ятника лєніну встанови-
ти пам'ятник одному із найвидат-
ніших наших земляків – гетьману 
Івану Виговському», – пропонує 
автор електронного звернення.

Чоловік нагадує про заслуги 
гетьмана: «Саме він, на чолі ко-
зацького війська, під час козацько-
московської війни 1658–1659 вщент 
розбив московитів під Конотопом. 
Втрати князя Трубецького стано-
вили близько 40 000 осіб москов-
ського війська вбитими, близько 
15 000 захоплено в полон».

«Постать гетьмана Виговсько-
го залишається недооціненою 
в українській історії, і це вкрай 
важливо змінити. Встановлення 
пам'ятника Виговському спри-
ятиме відновленню історичної 
справедливості та підтримці 
патріотичних настроїв житоми-
рян», – наголошує Дмитро Сінчен-
ко у своїй петиції. На його думку, 
встановити пам'ятник гетьману 
Виговському потрібно на коні 
в повний зріст. Нагадаємо, на-
разі триває конкурс на кращий 
проект реконструкції майдану 
Соборного і площі Перемоги. 
Можливо, хтось з архітекторів і ві-
зьме ідею з пам̀ ятником гетьману 
Виговському до уваги.

Жителі мікрорайону Про-
мавтоматика просять у міської 
влади збудувати молодшу шко-
лу. Петицію «Комфортна сучасна 
українська школа» подав Михайло 
Гвоздецький. Необхідність зведен-
ня нової школи автор пояснює 
переповненістю єдиної у цьому 
мікрорайоні школи – екологічного 
ліцею № 24.

«В зв'язку з тим, що мікрора-
йон Промавтоматика за останні 
роки щільно забудовується, у жи-
телів цього мікрорайону виникла 
проблема з комфортним відвід-
уванням дітьми школи», – пише 
Михайло Гвоздецький.

Він просить розглянути мож-
ливість будівництва молодшої 
школи в цьому мікрорайоні, на-
водячи в якості аргументу і те, що 
згідно з вимогами Нової україн-
ської школи, для молодших шко-
лярів має бути окрема будівля.

Крім цих, у розділі елек-
тронних петицій з`явилося 
2 транспортні. Андрій Кулешов 
хоче бачити в маршрутках POS-
термінали. «Прошу міську раду 
зобов'язати перевізників міських 
та приміських маршрутних пере-
везень м. Житомира встановити 
POS-термінали у кожній марш-
рутці! Прикладом є маршрутки 
ТТУ, кожен пасажир отримує 
квиток, незалежно від оплати за 
готівку чи безготівково», – зазначає 
автор. Пам̀ятається, були вже у на-
ших маршрутках валідатори, та, 
очевидно, не прижилися.

Петицію «Про забезпечення 
міських та приміських автобусів 
(маршрутних) таксі терміналами» 
подав Сергій Хробуст. Він наго-
лошує у тексті петиції: «Треба 
наводити порядок у цьому на-
прямку роботи транспортного 

обслуговування». Які термінали 
автор має на увазі, де і яким чи-
ном їх мають встановити у наших 
маршрутках, більшість з яких на 
ходу розвалюється, наразі незро-
зуміло. Проте збір підписів на 
підтримку цієї петиції, як і всіх 
наведених вище, триває.

Як виявилося, частина жителів 
Богунії не може проголосувати 
за народного обранця. Принай-
мні так стверджує автор петиції, 
що опублікована 18 жовтня. 
Артем Шмерего зазначає: «Гро-
мадяни частини Богунського 
району міста Житомира, які 
зареєстровані на виборчих діль-
ницях № 181373–181381, 181387, 
181390–181398 не можуть обрати 
депутата Верховної Ради Украї-
ни від міста Житомира, хоча ці 
дільниці знаходяться в м. Жито-
мирі. Натомість вони обирають 
народного обранця ВРУ від 67-го 
одномандатного виборчого окру-
гу, центром якого є місто Чуднів 
Житомирської області. Ця про-
блема виникла через те, що вище-
зазначені дільниці входять до 67-го 
одномандатного виборчого округу. 
А виборчі дільниці м. Житомира, 
за виключенням вищезазначених, 
входять до 62-го одномандатного 
виборчого округу». Житомирянин 
пропонує вирішити цю проблему 
шляхом звернення міської ради до 
ЦВК з пропозицією виключити 
виборчі дільниці № 181373–181381, 
181387, 181390–181398 зі складу 67-го 
одномандатного виборчого округу 
та включити їх до складу 62-го од-
номандатного виборчого округу.

Нові петиції житомирян: 
пам`ятник Виговському,  
нова молодша школа  
на Промавтоматиці,  
термінал у кожну маршрутку
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Вентиляція приватного будинку – одна 
із складових комфорту. А якщо врахува-
ти, що приплив свіжого повітря – це не 
тільки здоров’я всіх членів родини, але 
і збереження майна (знижується ризик 
появи конденсату, грибка, плісняви), то 
дане питання другорядним назвати ніяк 
не можна.

«У приватних будинках та квартирах 
дуже важливо під час ремонту подба-
ти про вентиляцію. Зараз велика увага 
приділяється гарному утепленню та зву-
коізоляції приміщення, встановлються 
сучасні пластикові вікна та двері, при 
цьому будинок стає схожим на термос 
і свіже повітря в нього може потрапити 
лише тоді, коли ви відкриваєте вікно або 
двері. Та не завжди це зручно, наприклад, 
у зимовий період, або коли будинок вели-
кий і потрібно обійти багато кімнат, щоб 

спершу відкрити, а потім закрити вікна. 
Та й протяги. Тому обов̀ язково потрібно 
встановлювати систему вентиляції, яка 
буде подавати свіже повітря до кімнат та 
витягувати відпрацьоване. Залежно від 
комплектації системи, можна передбачити 
очищення, підігрів, охолодження повітря, 
а також повністю автоматизувати систему 
так, щоб заклавши один раз програму 
роботи, не регулювати її щодня», – розпо-
відає директор ТОВ «Поліська кліматична 
компанія» Ольга Комар.

Чому потрібно проектувати 
систему вентиляції до початку 
ремонтних робіт?

Спершу може здатися, що проекту-
вання – крок, який можна упустити, і тим 
самим заощадити. Але ми впевнені, що 

така думка є хибною, і ось вам причини, 
чому проектування інженерної системи 
повинно виконуватися до початку ремонт-
них робіт:

1. Тільки за таких умов можна вписати 
інженерні комунікації в дизайн інтер'єру.

2. Формування бюджету. Проектування 
системи дозволить вам визначити точний 
кошторис проекту до початку монтажних 

робіт. Таким чином, ви зможете підібра-
ти систему в строгих рамках виділеного 
бюджету.

3. Можливість інтеграції з іншими ін-
женерними системами (кондиціонування, 
зволоження).

4. Точне узгодження всіх робіт із «су-
міжниками» (будівельниками, дизайне-
рами, монтажниками і т. д.).

Вентиляція і кондиціонування 
в приватному будинку  
своїми руками

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

вул. Святослава Ріхтера, 40вул. Святослава Ріхтера, 40

вул. C. Ріхтера, 40вул. C. Ріхтера, 40

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

tehnosklad.ua
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5. Якісний результат. Проектування 
вентиляції дозволить створити ефектив-
ну систему вентиляції, яка максимально 
підходить під всі параметри і особливості 
приміщення.

Як підсумок – ви отримуєте систему 
відповідно до свого бюджету, вона ді-
ятиме ефективно, буде вдало розміщена 
і співпрацюватиме з іншими інженерними 
системами.

Види вентиляції
Найчастіше вентиляція будинку 

здійснюється за допомогою поєднання 
природної витяжної вентиляції та ме-
ханічної припливної вентиляції. З цією 
метою в стінах будинку прокладають 
окремі витяжні канали для душових, 
санвузлів і кухонь. Вентиляція в при-
ватному будинку буде здійснюватися 
природним шляхом або за допомогою 
установки вентиляторів, що вбудову-
ються у витяжні вентиляційні канали. 
Зазвичай використовують моноблочні 
системи. Дані установки оснащені авто-
матикою. Плюсом суміщення природної 
та механічної вентиляції є те, що вона 
перешкоджає проникненню неприємних 
запахів у житлові приміщення.

Припливно-витяжна система з охо-
лоджуванням припливу встановлюється 
в тому випадку, якщо вам необхідно, щоб 
влітку здійснювалася не тільки вентиля-
ція повітря, але і його охолодження. Це 
досягається установкою центрального 
кондиціонера. Плюсом даного рішення є 
100-відсоткова фільтрація повітря. Мінус – 
необхідність монтування великої кількості 
«повітроводів», установка холодильної ма-
шини і дорогої автоматики.

Можна встановити вентиляцію при-
пливно-витяжної системи з можливістю 
регулювання температури. Встановлюється 
система центрального кондиціонування, 
яка забезпечує подачу свіжого повітря, 
при цьому охолодження приміщень до 
необхідної температури здійснюється 
за допомогою спеціальних «доводчиків», 
в якості яких використовуються окремі 
кондиціонери. Це дає можливість у кожній 
кімнаті встановлювати необхідну для ком-
форту температуру. Щоб знизити рівень 
шуму, апаратура встановлюється у підвалі 
будинку. Якщо немає підвалу, припливні 
установки розміщують у підсобних при-
міщеннях першого поверху.

Кондиціонування приватного будин-
ку може бути організовано за допомогою 
обладнання на будь-який бюджет. Але 
підсумковий результат буде залежати від 
грамотного проектування (розрахунків), 
професійного підбору обладнання та якіс-
ного монтажу.

Види систем кондиціонування  
для приватного будинку

Слід пам̀ ятати, що кондиціонери пра-
цюють не тільки на охолодження, але й на 
обігрів. При цьому грітися кондиціонером 
дуже вигідно та комфортно, адже за 1 кВт 
спожитої електроенергії кондиціонер видає 
3,5–4 кВт тепла (в той час як електричний 
обігрівач за 1 кВт енергії видає 1кВт тепла). 
При цьому кондиціонер нагріє кімнату 
протягом лічених хвилин.

Зараз маємо дуже широкий вибір 
кондиціонерів, в тому числі таких, що 
можуть працювати на обігрів при низь-
ких зовнішніх температурах, наприклад, 
при –15С, –20С, –25С та навіть –30С. Звісно, 
такі температури трапляються не часто, 
та й у таку пору використовується основне 
опалення. Проте кондиціонери з таким 
широким температурним діапазоном зна-
чно надійніші, витриваліші, функціонально 
наповнені та дуже енергоефективні. Тому, 
обираючи кондиціонер, зважте, які вигоди 
отримаєте, придбавши хоч і дорожчу, зате 
надійнішу та економнішу модель. Тим біль-
ше, це прилад, яким будете користуватися 
не один рік і, напевно, точно довше, ніж, 
наприклад, мобільним телефоном.

Спліт-система – це поширений варіант 
в охолодженні квартир, але також може за-
стосовуватися і в житлових будинках. Під 
цим видом мається на увазі використання 
одного зовнішнього блоку і одного внутріш-
нього будь-якого типу (настінний, канальний, 
стельовий або підлоговий). Мінус такої сис-
теми в тому, що вона не зможе забезпечити 
кондиціонування повітря всього будинку. 
Спліт-система може підійти для однієї кім-
нати або бути частиною великої системи.

Мультиспліт-система найбільше 
підходить для приватного будинку. Забез-
печує комфортні умови повітря в декількох 
кімнатах одного приміщення. Її принцип 
дії полягає в тому, що до одного зовніш-
нього блоку можуть бути підключені до 
8 внутрішніх блоків різних типорозмірів 
і модифікацій. При грамотному підборі 
обладнання потужності одного зовнішнього 
блоку вистачає на всі внутрішні.

Мультизональна або багатозональ-
на система передбачає, що до одного зо-
внішнього блоку можуть бути підключені 
десятки внутрішніх блоків кондиціонерів. 
Організація комфортного мікроклімату 
приватного будинку в кілька поверхів за до-
помогою такої системи має ряд своїх пере-
ваг: надійна і проста конструкція подовжує 
загальний термін служби системи; маючи 
загальну систему трубопроводів, внутрішні 
блоки точно і рівно підтримують задану 
температуру в приміщенні. А особливості 
самої конструкції мультизональної системи 
дозволяють їй працювати з досить низьким 
рівнем шуму.

Розрахунок системи 
кондиціонування будинку

Проводиться з урахуванням таких па-
раметрів:

• площа кімнат і висота стель;
• кількість і площа вікон;
• сторони світу, на які виходять вікна;
• середня кількість осіб, які можуть 

перебувати в приміщенні;
• наявність техніки, що виділяє тепло: 

телевізори, комп'ютери, холодильник і т. д.;
• обладнання для обігріву.
«Слід пам̀ ятати, що кондиціонери пра-

цюють не тільки на охолодження, але й на 
обігрів. При цьому грітися кондиціонером 
дуже вигідно та комфортно, адже за 1 кВт 
спожитої електроенергії кондиціонер видає 
3,5–4 кВт тепла (в той час як електричний 
обігрівач за 1 кВт енергії видає 1кВт тепла). 
При цьому кондиціонер нагріє кімнату 
протягом лічених хвилин.

Зараз маємо дуже широкий вибір 
кондиціонерів, в тому числі таких, що 
можуть працювати на обігрів при низь-
ких зовнішніх температурах, наприклад, 
при –15С, –20С, –25С та навіть –30С. Звісно, 
такі температури трапляються не часто, 
та й у таку пору використовується основне 
опалення. Проте кондиціонери з таким 
широким температурним діапазоном зна-
чно надійніші, витриваліші, функціонально 
наповнені та дуже енергоефективні. Тому, 
обираючи кондиціонер, зважте, які вигоди 
отримаєте, придбавши хоч і дорожчу, зате 
надійнішу та економнішу модель. Тим біль-
ше, це прилад, яким будете користуватися 
не один рік і, напевно, точно довше, ніж, 
наприклад, мобільним телефоном», – розпо-
відає директор ТОВ «Поліська кліматична 
компанія» Ольга Комар.

Як зберегти фасад будинку: 
ефективні рішення

Застосування мультиспліт-системи або 
мультизональної системи обгрунтовано, 
якщо ви не хочете псувати зовнішній вигляд 
фасадів вашого будинку. Різниця між ви-
щевказаними системами кондиціонування 
в приватному будинку полягає в тому, що 
в разі застосування мультиспліт-системи від 
кожного внутрішнього блоку йде окрема фре-
онова магістраль до зовнішнього блоку, а при 
мультизональній системі – від зовнішнього 
блоку йде одна загальна фреонова магістраль 
з відгалуженнями до внутрішніх блоків.

При установці в будинку канальних кон-
диціонерів необхідно пам'ятати, що для 
розведення повітропроводів по кімнатах 
і установки решіток необхідно виділити міс-
це під стелю підшивання. В цьому випадку 
ви бачите тільки решітки для розподілу 
повітря. Також можливі варіанти охолоджу-
вання повітря в будинку з одним потужним 
канальним кондиціонером (наприклад, 
один блок на поверх) або установкою окре-
мих внутрішніх блоків на кожну кімнату 
окремо (якщо дозволяє місце). Недоліком 
використання одного потужного блоку є 
відсутність можливості регулювання тем-
ператури в кожній кімнаті окремо, оскільки 
пульт управління всього один. Застосування 
декількох внутрішніх блоків канального 
типу здорожчує саму систему, але й до-
цільність використання такого поєднання 
є обгрунтованим рішенням.
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м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 

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

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

ПРЕМІУМ ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД» 
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall» 
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я 
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» 
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна 
Виробник молочної продукції: Молокія 
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
                                                                   Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» 
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета 
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity 
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки» 
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect» 
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island 
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан 
Магазин будматеріалів:  Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол, Олді
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза 
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт» 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group 
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes»
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA 
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go 
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури» 
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент 
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте 
Торговельний центр:  ТРЦ Глобал.UA 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл 
Ювелірний магазин: КЮЗ вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69 

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

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

ПРЕМІУМ ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

МЕГАПАРТНЕР

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД» 
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall» 
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я 
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК» 
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Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity 
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки» 
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Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза 
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Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт» 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group 
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes»
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA 
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go 
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури» 
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент 
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте 
Торговельний центр:  ТРЦ Глобал.UA 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл 
Ювелірний магазин: КЮЗ вул. Рильського, 9, оф. 506

ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
в житомирській області

м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
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За сфабрикованное 
дело против одного из 
лидеров оппозиции 
отказались голосовать 
большинство депута-
тов, в том числе даже 
из провластных пар-
тий. Набралось толь-
ко 137 голосов.

Александр Вилкул так проком-
ментировал итоги голосования 
в парламенте:

– Даже изначально негативно 
против меня настроенным членам 
регламентного комитета и всем де-
путатам, присутствующим в зале, 
от других политических партий 
стало ясно, что дело на 100% 
сфальсифицировано. Нет не то, 
что состава, нет события престу-
пления. Все эти обвинения – это 
попытка власти руками Генпроку-
ратуры, как инструмента, устра-
нить политического оппонента, 
который не хочет договариваться 
и плясать под их дудку. Это за-
чистка политического поля перед 
выборами.

«Парламент не снял с меня 
депутатскую неприкосновен-
ность по сфальсифицированному 

«делу». Сегодня мы стали свиде-
телями очередной серии фарса, 
устроенного политиканами из 
Генпрокуратуры. Именно поли-
тиканами. Потому что их цель 
не эффективное расследование, 
сбор доказательств и наказание 
преступников, а борьба с поли-
тическими оппонентами и пиар. 
Именно для устранения своих 
конкурентов, в данном случае 
речь идет обо мне. Они идут на 
шантаж, фальсификацию. Пы-
тают и запугивают свидетелей, 
травят моих адвокатов.

Мои адвокаты нашли в дей-
ствиях сотрудников ГПУ при-

знаки 7 составов преступлений 
Уголовного кодекса, причем по 
всем этим преступлениях уже 
собраны доказательства. Власть 
превратила силовиков в инстру-
мент давления. Но рано или позд-
но фальсификаторы не уйдут от 
ответственности. А если будет 
еще одна атака, я также уверен, 
что мне удастся отстоять свое 
честное имя в любом честном 
суде. И если это не удастся сде-
лать в украинском суде, то меня 
оправдает Европейский суд по 
правам человека», – написал на 
своей странице в Facebook оппо-
зиционер.

«Я продолжу политическую 
борьбу с этим режимом и корруп-
ционным террором, который они 
развернули», – подчеркнул Вилкул.

Адвокат Вилкула Олег Бабич 
написал на своей странице в Фейс-
бук: «Парламент не проголосовал 
за снятие депутатской неприкос-
новенности с Вилкула. Генпро-
куратура перегнула палку, когда 
попыталась обвинить Вилкула 
практически даже в разрушении 
«часовни 14 века».

Когда вскрылись факты, что 
основного свидетеля прокурату-
ра заставляла дать ложные по-
казания под пытками, а законы, 
на которые ссылались силовики, 
утратили действие еще в 2001 году, 
нардепы отказались голосовать 
так, как надо власти».

Напомним, выяснилось, что 
свидетеля – 70-летнего старика 
Вадима Кобыляцкого без реше-
ния суда прокуратура поместила 
в декабре 2017 года в неотапли-
ваемую камеру и требовала 
дать ложные показания против 
Вилкула. Но даже в этих усло-
виях Кобыляцкий не согласился 
оговорить нардепа. Кобыляцкий 
подписал компромисс, предло-
женный прокуратурой, что ему 
якобы звонили из приемной обл-
сгосадминистрации.

Защитник Вилкула – бывший 

адвокат Юрия Луценко, экс-
замгенпрокурора Алексей Баганец 
обвинил Генеральную прокура-
туру в искусственном создании 
доказательств и фальсификации 
материалов досудебного рассле-
дования для привлечения заве-
домо невиновного лица – нардепа 
Александра Вилкула – к уголовной 
ответственности.

Сторона защиты предоставила 
также материалы, показывающие 
несостоятельность обвинений 
ГПУ в том, что Вилкул, будучи 
главой Днепропетровской ОГА, 
в 2011 году якобы незаконно за-
брал землю в Покровском районе 
Днепропетровской области.

Выяснилось, что земля про-
должает оставаться в государ-
ственной собственности, а еще 
в 1999 году, за 10 лет до того, как 
Вилкул стал губернатором Дне-
пропетровской области, решение 
о выделении государственной зем-
ли в аренду Орджоникидзевскому 
горно-обогатительному комбина-
ту было принято парламентом. 
В 2016 году Минюст подтвердил 
правильность договора, заключен-
ного облгосадминистрацией в 2011 
году, и он был еще раз продлен 
уже нынешним руководством 
облгосадминистрации. Это раз-
било и второй пункт обвинения 
прокуратуры.

За рахунок бюдже-
ту участі реалізують 
8 великих та 11 малих 
проектів.

18 жовтня відбулося засідання 
Координаційної ради з питань 
бюджету участі. Як повідомля-
ють у прес-службі Житомирської 
міської ради, члени Координа-
ційної ради розглянули лист від 
Фонду Східної Європи, який на-
давав систему для голосування за 
проекти бюджету участі. У листі 
йдеться, що в системі виявлені 
голоси громадян, які не зареє-
стровані у місті Житомирі, але 
віддали голоси за певні проек-
ти. Координаційною радою було 
прийнято рішення не знімати 
дані голоси.

На голосування були постав-
лені пропозиції, жодна з яких 

не була підтримана більшістю 
голосів: зняти всі голоси онлайн 
за проекти бюджету участі від-
повідно до списку «Східної Євро-
пи» (3 – «за»), не знімати жодних 
голосів онлайн (2 – «за»); зняти 
голоси онлайн та офлайн, ви-
знавши голосування недійсним 
(1 – «за»).

Отож, було визначено пе-
реможців у великих та малих 
проектах.

На великі проекти виділено 
70%, що складає 10 млн 653 тис. 
370 грн 51 коп:

1. Каскадні сходи до річки 
Кам'янки. Автор – Онопрієнко 
Валерій Васильович. Бюджет – 
1500000 грн.

2 .  Ф у т б о л  д л я  в с і х  н а 
Мар'янівці. Автор – Ничипор-
чук Олена Юріївна. Бюджет – 
1499995 грн.

3. Перший в Житомирській 
області «Зелений лабіринт». Ав-

тор – Дяченко Володимир Васи-
льович. Бюджет – 1435000 грн.

4. Міському парку –  нові 
атракціони. Автор – Хренов Мат-
вій Володимирович. Бюджет – 
950000 грн.

5. «Музей каменю Житомир-
щини». Автор – Кропивницький 
Микола Петрович. Бюджет – 
1500000 грн.

6. «ДрагонСіті» – гребля на 
човнах «Дракон» у місті Жито-
мирі. Автор – Мороз Дмитро Ми-
хайлович. Бюджет – 940500 грн.

7. Вуличне відеоспостережен-
ня в мікрорайоні Малікова: «Раді 
Вас бачити!». Автор – Онопрієнко 
Вікторія Валеріївна. Бюджет – 
1499150 грн.

8. Благоустрій прибудинкових 
територій. Автор – Пархомець 
Вікторія Ігорівна. Бюджет – 
1000000 грн.

Малі проекти (30% – 4 млн 
565 тис. 730 грн 22 коп.):

1. Благоустрій стежки між 
Крошнею та Вільським Шляхом 
(колишня Максютова) Автор – Ра-
кович Анна Юріївна. Бюджет – 
500000 грн.

2. Алея здоров'я. Автор – Оно-
прієнко Валерій Васильович. Бю-
джет – 500000

3. Мрії дитини: «Спортляндія 
над Кам'янкою». Автор – Габрук 
Олена Вікторівна. Бюджет – 
412900 грн.

4. Спорт у кожен двір (Бори-
са Тена, 104). Автор – Пархомець 
Вікторія Ігорівна. Бюджет – 
499977 грн.

5. Територія здоров’я на Ма-
льованці. Автор – Сорокопуд 
Михайло Васильович. Бюджет – 
500000 грн.

6. «Дитяча мрія» – облашту-
вання дитячої зони у Мальо-
ванському сквері. Автор – Кро-
пивницький Микола Петрович. 
Бюджет – 473100 грн.

7.  Декоративний фонтан 
на  розі  Небес ної  Сот н і  та 
Лятошинського «Лотос Не -
бесної Сотні». Автор – Сквор-
ц о в а  А л і с а  М и х а й л і в н а .  
Бюджет –401063 грн.

8. Сучасна зупинка. Автор – 
Лось Іван Володимирович. Бю-
джет – 499217 грн

9. Зона відпочинку для мам 
з маленькими дітьми. Автор – 
Хренов Матвій Володимирович. 
Бюджет – 143000 грн.

10. Архітектурне освітлення 
музичної школи № 1 ім. Б. Ля-
тошинського на Михайлівській. 
Автор – Яремчук Євген Юрійо-
вич. Бюджет – 399216 грн.

11. «Єдина школа –  єдина 
платформа». Автор – Рєткова 
Анастасія Вадимівна. Бюджет – 
217717 грн.

Нагадаємо, загальна сума 
бюджету участі у 2018 році ста-
новить понад 15 000 000 грн.

Рада не сняла с Вилкула 
депутатскую неприкосновенность по 
сфальсифицированному прокуратурой делу

У Житомирі визначили  
переможців бюджету участі-2018
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Стань інвестором  
свого майбутнього!

7 основних змін у програмі 
житлових субсидій 

Ми живемо в справді крутий 
час! Руйнуємо стереотипи, відкри-
ваємо нові підходи до вирішення 
справ, створюємо такі інновації, 
про які наші прадіди і не мріяли. 
А найбільше вражає те, що зараз 
ти сам господар своєї долі і мо-
жеш стати ким забажаєш. Будь-
яка освіта, робота, інформація та 
корисні знайомства доступні для 
кожного, просто прийди і візьми! 
Саморозвиток – ось що зараз мод-
но. В списку найбагатших людей 
за версією Форбс більшість мільяр-
дерів – ентузіасти, які починали 
з нуля, не маючи власних фінансів.

Сучасна молодь зараз сама 
навчить бувалих підприємців, як 
робити бізнес. Наймолодшому ІТ 
підприємцю зі списку Форбс Ева-
ну Шпігелю (засновику Snapchat) 
28 років, хоча в топі журналу він 
з’явився ще у віці 25. Марку Цу-
кербергу було 20 коли він заснував 
Facebook, а вже через 4 роки там 
зареєструвалось більше 80 міль-
йонів користувачів. Стів Джобс 
залишив навчання в університеті 
та в гаражі змайстрував перший 
комп’ютер-прототип Apple. Ці 
історії доводять, що якщо ти 
молодий ентузіаст, у тебе є ідея, 
бізнес-модель та мотивація – пе-
ред тобою немає ніяких бер’єрів. 
Навіть фінансових. Ці майбутні 

інфлюенсери виросли в простих 
сім’ях, а в Форбс у топ 100 підпри-
ємців у інформаційних технологі-
ях лише шестеро отримали гроші 
у спадок.

В чому секрет такого успіху? 
Всіх топових бізнесменів в ІТ, які 
визначають зараз наше майбутнє, 
об’єднує одне. Вони знають, що 
найкраща інвестиція – це інвес-
тиція в себе. Вони переконані, 
що такі ресурси, як час, зусилля, 
кошти потрібно витрачати не на 
сумнівні інвестиції та застарілі 
бізнес-ідеї, а на свій саморозвиток. 
Щоб потім створити інновацій-
ний продукт, який стовідсотково 
стане не лише прибутковим, але 
й корисним людству. Немає лю-
дини, яка не чула слово “стартап” 
(компанія чи продукт-новачок, 
які пропонують новітні рішен-
ня). Стартапами свого часу були 
Apple, Facebook, Google, SpaceX, 
Twitter, Instagram – унікальні сер-
віси, які змінили наше життя раз 
і назавжди. І наразі, кожен може 
створити власний стартап, пре-
зентувати його на одному з кон-
курсів та виграти фінансування 
для подальшого розвитку свого 
бізнесу. А що робити, якщо ти 
бажаєш стати самостійним під-
приємцем, іноватором, та роз-
вивати свій продукт в ІТ, але не 

можеш зрозуміти, як це зробити? 
Вінницька ІТ-Академія здійснить 
твою мрію!

Почни інвестувати в себе вже 
зараз – стань студентом ІТ-Академії 
на одному з курсів – програму-
вання, веб-дизайн чи тестування. 
Хочеш створити свій мобільний до-
даток – вивчай Mobile Development 
для Android (Java) та iOS (Swift). 
Мрієш про власний веб-сайт – 
вивчай інтернет-програмування 
(верстка, JavaScript, PHP, Ruby). 
Бажаєш розвиватися в сфері 
E-Commerce – опануй C#. А також 
пізнай базові принципи програму-
вання та алгоритмізації завдяки 
елементарній, вищій та дискрет-
ній математиці і вивченню C/C++. 
Мрієш створити крутий дизайн 
для свого продукту – вивчи UX/UI. 
Зробити свій продукт ідеальним, 
без жодного недоліку – для тебе 
тестування. Хочеш вийти зі стар-
тапом на міжнародний ринок – 
вивчай з нами бізнес-англійську 
та англійську для IT.

Після випуску з ІТ-Академії ти 
отримаєш правильне розуміння 
створення власного продукту. Це 
принципи розробки, унікальність 
продукту, менеджмент проекту, 
ефективна робота в команді та 
віра в те, що все можливо.

А хочеш отримати престижну 

освіту в ІТ-Академії та стати ближче 
до cвоєї мрії БЕЗКОШТОВНО? Не 
прогав свій шанс! Кожен, хто здасть 
екзамен з математики та логіки на 
максимум і пройде тестування з ан-
глійської мови, буде зарахований 
на бюджетне навчання. Достатньо 
круто знати шкільну програму, не 
лінуватись сидіти над задачами 
з підвищеною складністю та люби-
ти математику. Конкурс буде про-
ходити в 2 етапи: письмове вико-
нання завдання та захист письмової 
роботи і співбесіда з викладачами.

Уяви, що вже за рік-півтора ти 
збереш ефективну команду, за-
пустиш свій крутий стартап та 
станеш власником інноваційного 
продукту. А одного дня тебе на-
звуть Джобсом чи Безосом нового 
покоління! Хочеш стати господа-
рем свого життя? Почни з вдалої 
інвестиції в себе вже зараз.

Програмуй своє майбутнє
разом з ІТ-Академією!
Реєструйся: https://ita.in.ua
Телефонуй: 067–431–19–21

Правила надання 
житлових субсидій 
вкотре змінилися.

З 1 жовтня 2018 року при роз-
рахунку житлової субсидії не вра-
ховуються до сукупного доходу 
сплачені аліменти та спеціальна 
бюджетна дотація за вирощу-
вання молодняка великої рогатої 
худоби, яка в рік складає до 2500 
гривень за голову.

Субсидію на загальних умовах 
можуть отримати ті громадяни, 
в яких є заборгованість зі сплати 
єдиного соціального внеску з вини 
роботодавця.

Право на допомогу від уряду 
мають ті родини, опалювальна, 
а не загальна площа житла яких 
не перевищує 120 кв. метрів для 
квартири та 200 кв. метрів для 
індивідуального будинку.

У разі, якщо член домогосподар-
ства не має доходів, бо перебуває 
у складних життєвих обставинах 
через хворобу, або в складі домо-
господарства є працездатні алко- чи 
наркозалежні (за наявності довідки 
від лікаря), онкохворі (за наявності 
висновку ЛКК), субсидію вправі 
призначити комісія з питань при-
значення житлових субсидій.

На понаднормову площу, але 
не більш ніж 30% від норми, ма-
ють право громадяни, які отриму-
ють пенсію у зв’язку з втратою го-
дувальника, хто досяг пенсійного 
віку чи отримує пенсію за вислу-
гою років, а також ті, хто отримує 
державну соціальну допомогу за 
інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю.

Зміни також стосуються спла-
ти обов’язкового платежу. З 1 жов-
тня 2018 року якщо вартість фак-
тично спожитої послуги менша 
обсягу обов’язкового платежу, 

субсидіант має право сплачувати 
лише вартість фактично спожитої 
послуги.

Для прикладу, якщо розмір 
обов’язкового платежу за певну 
послугу становить 200 гривень на 

місяць, але домогосподарство реаль-
но її спожило тільки на 120 гривень, 
сплаті підлягатиме фактичний об-
сяг споживання, тобто 120 грн.

Без обов’язкової сплати ЄСВ 
субсидію можуть отримати:

• Безробітні в сільській місце-
вості, райцентрі, селищах міського 
типу. Комісія з питань призна-
чення житлових субсидій вправі 
прийняти позитивне для заявника 
рішення.

• Безробітні в місті за умови 
перебування на обліку в центрі 
зайнятості

• Громадяни, які працюють за 
кордоном і сплачують там ЄСВ, 
що підтверджується докумен-
тально. Тоді субсидію в Україні 
домогоподарство, де зареєстрова-
на така особа, має змогу отримати 
на загальних умовах.

Якщо субсидію на 2018–2019 
рр. уже призначено, то її розмір на 
опалювальний сезон управління 
соціального захисту населення 
у жовтні розрахує автоматично, 
без повторного звернення з до-
кументами. Розмір своєї субсидії 
можна дізнатися он-лайн – на сайті 
subsidii.ioc.gov.ua.
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Контейнери для роздільного 
збору сміття: вдалий задум  
і необдумана реалізація

Руслан Мороз

Містяни не так дав-
но звернули увагу на 
конструкції, розстав-
лені у центральній 
частині міста, які ви-
явилися контейнера-
ми для збору сміття.

Здавалося б, задум хороший: 
сміття збирається окремо, а по-
тім утилізується в різний спосіб 
залежно від його природи.

Але на своїй сторінці Facebook 
користувач Serhii Dunev опублі-
кував відео, на якому чітко видно, 
що відсортоване житомирянами 
сміття – метал, скло, папір і плас-
тик – працівники комунальних 
служб просто скидають в одну 
купу. Тоді одразу виникає питан-
ня: а для чого взагалі цей проект?

Ми звернулись за коментарем 
до начальника управління житло-
вого господарства Житомирської 
міської ради Юрія Мостовича.

Юрій Мостович: Так, дійсно, 
був проект по бюджету участі по 
контейнерах для роздільного збо-
ру сміття. І цей проект переміг. 
Ми виготовили ці контейнери 
та згідно з документацією про-
ектанта та його локації, ми ці 
контейнери розставили ще на 
День міста. Коли ми зробили 
цей проект, то проектантом не 
було передбачено, ким буде ви-
возитися сміття, кому потрібно 
брати на баланс ці контейнери. 
Проектант також не передбачив 

і машину, яка повинна вивозити 
це сміття, тобто взагалі, крім са-
мих контейнерів, не було ніякого 
розрахунку. Ми зараз думаємо, 
кому поставити на баланс ці кон-
тейнери, яка техніка необхідна 
для того, що їх вивозити.

Друге питання – це все ж роз-
дільній збір. Ми намагаємося на-
вчити людей, щоб вони розділяли 
сміття. На даний час бачимо, що 
в цих баках все вкупі. Тобто люди 
не розуміють, для чого потрібно 
розділяти сміття. У Житомирі є 
спеціалізована фірма, яка займа-
ється сортуванням сміття, – це 
ПП «ВЖРЕП № 4». Ми зараз ве-
демо з ними переговори з приводу 
того, чи мають вони змогу взяти на 
баланс ці контейнери та розділяти 
сміття. Тому що не кожна фірма 
взагалі з цим впорається. Якщо 
ЖЕК № 4 візьметься за це, то буде 
добре, якщо ні – нам доведеться 
вирішувати це питання із залу-

ченням додаткових коштів. Але 
все це зараз на стадії вирішення.

Все, що зараз коїться з цими 
контейнерами, повинна була пе-
редбачити конкурсна комісія та 
залучені експерти. Але вони не 
дуже переймалися цим питанням, 
і ось що ми маємо на наших ву-
лицях. Повинні бути прораховані 
питання, кому на баланс надати 
ці контейнери, а зараз це вже го-
ловний біль для міста. Потрібні 
маленькі машини для вивозу сміт-
тя, оскільки контейнери стоять 
у центрі міста і велика машина 
туди не заїде.

Руслан Мороз: Ще одне пи-
тання: а хто розставляв ці контей-
нери? В нас місто і так не надто 
вражає архітектурою та дизайном. 
А зараз ці контейнери просто 
псують зовнішній вигляд міста. 
До того ж вони стоять в дуже нео-
чікуваних місцях.

Юрій Мостович: Ці кон-
тейнери вже прибираються. Ми 
розставляли їх до Дня міста. На 
площі їх залишиться по одному-

два. Але вони залишаться тільки 
тоді, якщо ми будемо чітко знати, 
хто їх буде прибирати та вивозити 
сміття. Декілька контейнерів ми 
вже прибрали, наприклад, від 
афганського пам'ятника.

Руслан Мороз: У попередні 
роки вже були по місту розвішені 
урни, подекуди вони залишилися. 
Але більшість з них вже знищені, 
просто спалені недопалками. Як 
зараз справи з антивандальністю 
вже у нових контейнерів?

Юрій Мостович: Так, їх за-
лишилось не так багато. Вандалізм 
процвітає. Наприклад, у Вінниці 
вже пробують закопувати контей-
нери під землю і зверху залиша-
ється тільки наземна частина. Хо-
дять чутки, що в Житомирі також 
розглядають цю схему. Але поки 
люди не звикнуть до цивілізації, 
навряд чи це буде мати сенс. Кон-
тейнери, яки зараз встановлені, 
все ж мають невеличкий захист від 
вандалів. Там щось на зразок «кон-
тейнера в контейнері». До того ж 
ми намагаємось ставити їх там, 

де є камери відеоспостереження.
Нагадаємо, різнокольорові ме-

талеві урни для роздільного збору 
сміття були закуплені в рамках ре-
алізації одного з проектів бюдже-
ту участі-2016 – «Житомир – НЕ 
смітник!». Автором даного про-
екту на сайті міськради зазначено 
Ірину Мороз. А метою проекту є 
очищення міста від забрудненос-
ті, організація роздільного збору 
сміття (папір, скло, пластик, ме-
тал, біовідходи), переробка від-
ходів. Ось тільки з переробкою 
відходів і вийшло непорозуміння.

У рамках проекту було заку-
плено 190 спеціальних сміттє-
вих баків для роздільного збору 
сміття.

Бюджет проекту –  969 000 
гривен. Вартість однієї малень-
кої урни –  2600 грн, а вели-
кої – 4600 грн. Об'єкти мають ан-
тивандальне покриття і повністю 
виготовлені з металу. Крім того, 
маленькі урни мають спеціальні 
пристосування для збору недо-
палків.
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Сьогодні все час-
тіше у шкільному 
середовищі звучить 
слово «булінг». У пе-
рекладі з англійської 
воно означає зну-
щання, цькування чи 
залякування.

Булінг відрізняється від зви-
чайної суперечки між дітьми тим, 
що супроводжується фізичним 
чи психологічним насиллям: 
дитину висміюють, залякують, 
б'ють, псують речі. За даними Мі-
ністерства освіти, тільки минулого 
року шкільні психологи отримали 
близько 109 тисяч звернень через 
цькування учнів. Проте лише тре-
тина з них була від дітей, частіше 
про проблему булінгу наважува-
лись говорити вчителі або батьки. 
Як розпізнати, що дитину обра-
жають у школі, і як вирішується 
проблема дитячої жорстокості на 
державному рівні, досліджувати 
наші експерти.

Стоп булінг
У серпні цього року в рамках 

проекту «Я маю право!» Мініс-
терство юстиції розпочало ін-
формаційну кампанію #СтопБу-
лінг, орієнтовану на дітей і їхніх 
батьків. Головна мета – розказати 
суспільству про види булінгу 
і протидію йому.

Найбільш поширені різновиди 
цькування: психологічне і фізичне. 
Вони відрізняються низкою ознак. 
До психологічних прикмет того, 
що дитина зазнає булінгу, нале-
жать: відсутність у дитини друзів, 
страх ходити до школи, занижена 
самооцінка. Ознаками фізично-
го булінгу можуть бути зламані 
іграшки, зіпсовані особисті речі, 
брудна шкільна форма, синці. 
Через поширення ролі Інтернету 
і соціальних мереж з'явився новий 
вид цькування – кібербулінг. Один 
із його проявів – це надсилання 
погрозливих та образливих тек-
стових повідомлень.

Фахівці радять, що дитині не 
варто намагатися вирішити ситуа-
цію самостійно. Краще звернутися 
до батьків, вчителів або дорослих, 
яким дитина довіряє.

«Надзвичайно важлива небай-
дужість батьків до своєї дитини 
і постійне відстежування ситуа-
ції, настрою і стану дитини. Крім 
того, не варто забувати про тісний 
контакт із класним керівником, 
налагодження комунікації з ін-
шими батьками в класі», – радять 
у Міністерстві юстиції.

На думку психолога Катери-
ни Данилевської, для вирішення 
проблеми із цькуванням у школах 
повинна проводитись системна 
робота з батьками, вчителями та 
самими учнями.

Відповідальність  
за цькування

Над вирішенням проблеми 
працюють і в парламенті. Так, 
2 жовтня Верховна Рада ухвалила 
у першому читанні законопро-
ект № 8584 про протидію булінгу 
у школах. Згідно з документом, 
в українському законодавстві 
вперше з’являється таке поняття, 
як «булінг», а також штрафи за 
знущання над школярами.

У рамках цього закону до від-
повідальності можуть бути при-
тягнені діти, їхні батьки, вчителі 
та директор школи. За моральне 

або фізичне насильство та агресію 
у будь-якій формі кривдникам за-
грожуватиме штраф на суму від 
340 до 850 грн. Якщо правопору-
шення вчинив малолітній і ще не 
може відповідати перед законом, 
стягнення очікує на батьків.

За повторне порушення або 
вчинення дій із особливою жор-
стокістю будуть штрафувати від 
1700 до 3400 грн. Будуть карати 
і вчителів – за приховування бу-
лінгу передбачається штраф від 
850 до 1700 грн. Директори шкіл 
повинні будуть розглядати заяви 
про випадки цькування від учнів 
та їхніх батьків і за потреби звер-
татись до правоохоронців.

«Ініціатива ввести такі штрафи 
хороша – коли вдарять по гаманцю 
батьків, вони поміняють підхід 
у вихованні свого чада», – вважає 
психолог Лілія Вороніна.

Схвалюють законодавчу ініці-
ативу і юристи. Адже на сьогодні 
змусити відповідати за знущання 
у школі вкрай складно.

«Батьків притягують до відпо-
відальності за статтею 184 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення, і знаєте, яка за нею 
санкція? 51 гривня! Багато разів 
у нашій практиці було, коли го-

ворили з батьками з приводу того, 
що з дитиною треба спілкуватись, 
відвести до психолога, бо вона б’є 
дітей, а натомість чуємо: «Ми від-
дали дитину в школу – займай-
тесь!». І коли ця дитина завдає ін-
шій шкоди, виписується протокол, 
у суді виносять санкцію у 51 грив-
ню. Батьки приходять і буквально 
в обличчя кидають цю сплачену 
квитанцію», – розповідає началь-
ник відділу зв’язків з громадськістю 
управління патрульної поліції міс-

та Києва Сергій Безпальчук.
Аби нові штрафи запрацюва-

ли, Верховна Рада повинна ухвали-
ти закон у другому читанні, після 
цього його має підписати глава 
держави. Потім Кабмін і профіль-
ні міністерства (МВС і МОН) мати-
муть три місяці, аби підготувати 
необхідну нормативну базу.

Крім інформаційних та законо-
давчих ініціатив, проблема булінгу 
в українських школах порушується 
на міжнародному рівні. Так, у рам-
ках візиту Президента Петра По-
рошенка в США для участі у 73-й 
сесії Генасамблеї ООН перша леді 
Марина Порошенко обговорила 
питання протидії булінгу з ке-
рівництвом Департаменту освіти 
Нью-Йорка. На зустрічі йшлося 
про вивчення досвіду США з про-
філактики цієї проблеми.

«Оскільки булінг в освітньому 
середовищі негативно впливає на 
розвиток особистості дитини і на 
формування її системи цінностей, 
дуже важливо своєчасно і ефек-
тивно протидіяти жорстокій 
і насильницькій поведінці школя-
рів», – заявила Марина Порошенко 
за підсумками зустрічі.

Вчителі, психологи і правники 
погоджуються, що повністю викорі-
нити булінг зі шкільного середови-
ща майже неможливо. Але звести 
випадки знущань до мінімуму 
можна шляхом спільних зусиль 
батьків і вчителів, а також за на-
лежного контролю з боку держави.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Дитяча жорстокість.  
Як боротися із 
цькуванням у школі?
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 
12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)(097)
(093)2261010

• АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ОБУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ. ГРАФИК РАБОТЫ ГИБКИЙ. 
0677964046,422251

•	Адміністратор-прибиральниця в	хостел	
м.Київ.	Г/р	вахтовий,	без	шз,	бажано	жінка,	воло-
діння	ПК.	Обов	язки:	підтримка	порядку	і	правил	
у	гуртожитку,	заселення,	прибирання,	контроль.	
Зп	2000	грн/тижд	або	8000	грн/міс+проживання.	
0663664336,0637940200

БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ, ПОСУДОМОЙЩИ-
КИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КАФЕ. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
243849,0636359006

•	Будівельники різних	спеціальностей	на	бу-
дівництво	котеджів,	різноробочі,	охоронники,	
м.Київ	та	Київська	обл.,	вахта,	житло,	з/п	висока,	
гідна.	0967954963

•	Будівельники у	м.Київ:	різнороб.,	бетонярі,	

зварники,	мулярі,	фасадники,	штукатури,	ма-

лярі,	облицювал.,	покрівельники,	плиточники,	

охорон.,	електрики,	житло,	вахта,	харчув.,	з/п	

9000-25000грн.	0671888494

• В ОКОЛИЦІ КАТОВІЦ ПОТРІБНІ ЧОЛ., ЖІНКИ 
І СІМЕЙНІ ПАРИ НА ЗБИРАННЯ І ВИГОТ. ІГРА-
ШОК, ДЕКОРАЦІЙ, ГІРЛЯНД, РІЗНИХ ПРИКРАС. 
ПРАЦЮВАТИ ПО 10-12 ГОД/ДЕНЬ. ЗП ВІД 24 
000 ГРН. 0500263389

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 25/7 
ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 7000-8000 
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потрібні	з	на-

вчанням:	різник	металу,	оператор	верстатів	з	

ЧПУ,	автоклавниця,	формувальник,	плавильник,	

зачисник-наждачник,	шліфув.,	свердл.,	стропал.	

ЗП	висока.	Надаємо	гуртожиток.	0504927524

•	Виробнику с/г	техніки	(Одеса)	потрібні:	підсо-
бний	робочий,	вантажник,	зав.складу,	диспетчер	
цеху,	майстер	цеху,	токар,	зварювальник,	контр-
олер	ОТК,	слюсар-ремонтник,	інші.	ЗП	висока.	
Надаємо	гуртожиток.	0504927524

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА 
ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 13000 ГРН. 
СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ З 9-00 
ДО 18-00. 0734379994

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙ-
СЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
ТЕЛЕФОНОМ. 0634615340

•	Высокооплачиваемая работа	в	Польше,	
Чехии,	Израиле	для	всех.	Такого	еще	не	было:	
Оформление	и	проезд	за	наш	счет.	З/п	от	20	
000	до	60	000	грн.	0685859090

• ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. ОБОВ`ЯЗКИ: ВЕ-
ДЕННЯ БУХ. ОБЛІКУ ПО ТОВ, ФОП. ВИМОГИ: 
ЗНАННЯ 1С БУХГАЛТЕРІЯ 7 ТА 8 ВЕРСИИИ, 
EXSEL, МЕДОК, КЛІЄНТ-БАНК ТА ІН. ПОЧАТ. 
ЗП 8000 ГРН. ОСТАТОЧНА ПІСЛЯ ВИПРОБУВ. 
ТЕРМІНУ. 0674128497

• ДВІРНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ НА-
ВКОЛО ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ. ГРАФІК РОБОТИ 
ПОЗМІННИЙ, Є ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ 
ЇЖІ ТА ВІДПОЧИНКУ. ОФІЦ. ОФОРМЛЕННЯ, 
СОЦ. ПАКЕТ. ЗАРПЛАТА 3750 ГРН. 0674128497

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 
З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 
0987815888

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ 
ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ ПОТРІБЕН В САЛОН 
КРАСИ МОНЕ. БАЖАНО З ДОСВІДОМ РО-
БОТИ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0674113079

МАЛЯРИ-ШТУКАТУРИ ДЛЯ РОБОТИ В 
ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ. ПЛОЩА - 422 М2 
(КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ОПЛАТА ДОГОВІР-
НА. НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0672322787,ОЛЕНА,ОЛЬГА
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В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 

ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-

НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІС-

ЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 

0952872944;0677869928

ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-
БОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 
ПОВНИЙ СОЦ.ПАКЕТ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
6000-9000 ГРН. 0976064072,068257285
3,0673509395

ПЕРУКАР-УНІВЕРСАЛ ТЕРМІНОВО ПО-
ТРІБЕН В САЛОН КРАСИ МОНЕ. БАЖАНО 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТА ВІДПОВІДНОЮ 
ОСВІТОЮ. ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ХО-
РОШІ УМОВИ РОБОТИ. ВСІ ДЕТАЛІ ЗА 
0674113079

ПЛИТОЧНИКИ-ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ ДЛЯ 
РОБОТИ В ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ КИЇВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ. НА ЧАС РОБОТИ НАДА-
ЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЗА 0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ГРАФІК РОБОТИ 2/2 
ДНЯ З 11:00-23:00, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ОБ-
ГОВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0971529657

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-
ЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Виплати	що-
тижня.	Графік	роботи	обговорюється	індивіду-
ально.	Іногороднім	надається	житло.	0635191236

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 7500ГРН. 0974870271

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	різ-
норобочі,	водій-оператор	бурової	та	самоскида,	
екскаваторник,	прораб,	кошторисник	для	роботи	
в	Київ.	Компанія	надасть	житло	іногороднім.	
0973297339,0689290102

•	Операторів виробничої	лінії	з	навчанням	за-
прошує	автомобільний	завод	(Закарпаття),	на-
даємо	житло.	ЗП	8000	-	12	000.грн	0986293979

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	
Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000грн.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011

•	О ф і ц і й н о  ( П о л ь щ а , 	 Ч е х і я ) .	
Будівництво,промисловість,	водії,	готелі,	рес-
торани,	догляд,	фабрики,	заводи.	Відкриття	
віз	(робоча,	шенген,	Воєводська).	Л.МСПУ-
АВ585242-24.09.12.	0676705141,0508316355

• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО ВІ-
ННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. ПРО-
ЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, ПРОЇЗД 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІРМА 0981185916

• ОХОРОННИК НА ФЕРМУ С. СІНГУРИ ЖИ-
ТОМИРСЬКОЇ ОБЛ. ТЕРМІНОВО!!! ТИМЧАСО-
ВА РОБОТА З МОЖЛИВІСТЮ ПОДАЛЬШОГО 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ВІД 20 ГРН В ГОДИНУ. ВИПЛАТА СВОЄЧАСНА. 
0955862017;0676274018ІННА

•	Охоронник- 8400	грн.	за	місяць.	Вахтовий	
метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	
фірми.	Довідки	за	0730230982

ОХОРОННИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО СПІВП-
РАЦІ В ОХОРОННУ КОМПАНІЮ ДОБЕРМАН. 
ВАХТА. ЖИТЛО + ФОРМА НАДАЄТЬСЯ. 
ОБ`ЄКТИ В М. КИЇВ. ВЧАСНА ВИПЛАТА 
З/П + АВАНС. ОПЛАТА ВІД 350 ГРН/ДОБА. 
0995131422

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В 
ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРО-
ЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. З/П 
ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 0968689080,0983155059
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• ПОМОЩНИК ПОВАРА В КАФЕ В ЦЕНТРЕ ГО-
РОДА. Г/Р ДОГОВОРНОЙ, С 11.00 ПО 01.00. ЗП 
ОТ 4000ГРН. 0677867084,0961583517

•	Продається 1-	поверх.	буд.	в	с.	Сподахи	пло-
щею	–	48,6	кв.	м.	У	дворі	колодязь,	дворівневий	
гараж,	кам`яний	сарай,	підвал.	Опалюється	га-
зом	та	піччю.	Земля	–	68	соток.	Повний	пакет	
документів.	Ціна	160000	грн.,	торг.	0675837443

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	ра-
склейщики	 объявлений.	Свободный	 гра-
фик.	 Оплата	 ежедневная.	 0506917120,	
0636917120,0676917120

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

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИ-
НОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 
ОПЛАТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТНИЙ, 
НЕ ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ З ДО-
КУМЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ. 
0443039220,0672322787ОЛЕНА,ОЛЬГА

•	Різноробочі на	ферму.	Проживання	та	харчу-

вання.	Оплата	проїзду.	Гідна	зарплата.	Львівська	

область.	0972758396

РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБРІЗКА ПЛО-
ДОВИХ ДЕРЕВ, ВАКАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 
120 ГРН/ГОД.ФІЗ. ЗДОРОВІ, БЕЗ ДОСВІДУ, 
ДОЇЗД, ВІЗИ, СТРАХУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
З/П ВІД 26000 ГРН. (067)8270435

• РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПОТРІБНІ: 
ШИНОМОНТАЖНИК, АВТОСЛЮСАР, АВТО-
ЕЛЕКТРИК. ПРОЖИВАННЯМ ТА ХАРЧУ-
ВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО БЕЗКОШТОВНО. 
0661443318,0970250911

СЛЮСАРІ В ТРАНСПОРТНУ КОМПАНІЮ В М. 
КИЇВ (РЕМОНТ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЛАСНОГО АВТОПАРКУ.). 
Г/Р - 6-ТИ ДЕНКА, У СЕРЕДНЬОМУ ЗАРОБІТ-
НА ПЛАТА 20000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. 
0672465446,0637549111

•	Спільно польсько-україн.	агенція.	Візи	на	
Польщу,	Чехію,	Естонію.	Робота	-	Польща,	Чехія,	
Німеччина,	Швеція,	Естонія,	Словакія.	Візи	США,	
Канада,	Англія.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0674550664,	0996348031,0632154039

•	ТОВ "БРЕГО"	під-во	з	виробн.	буд.	матер.	в	
пропонує	роботу	для	різноробочих.	Вітаються	
навички	роботи	з	бетоном	Обов`язки:	замішу-
вання	бетону,	склад-ня	продукції.	з/п-15000	грн.	
Житло	надається	0662552413	Микола

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "АВТОСОЮЗ" 
М. БРОВАРИ ЗАПРОШУЄ ВОДІЇВ КАТ. D 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ (МАРШРУТ "БРО-
ВАРИ-КИЇВ"). ЛІЖКО-МІСЦЕ НАДАЄТЬСЯ. 
0672321854,(04594)51190

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ ВО-
ДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В КИЇВ 
(АВТОБЕТОНОЗМІШУВА/МІКСЕР) ЗП ВІД 15 
ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! СТАЖУ-
ВАННЯ, СТАБІЛЬНА РОБОТА 0954044923

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕС-
ТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ДО-
СТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТАЛЬЯ-
НИКОЛАЕВНА

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ, МОН-
ТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА 
РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИ-
ВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15. 
0635831415,0442878713

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАМ 3-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКИЙ Р-Н, С.НОВОГУЙВИНСКОЕ, ЗАВОДСКЕ. 
ЦЕНА 1 151 685 ГРН. 0632107380

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	
центру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	до-
говірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	ділянку	
2	га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	(р-н	Хімво-
локно).	0673911769

2.16. Здам в оренду 

• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1-НО КОМ.КВ., 
2/5 ЭТАЖЕЙ, 38М/25М/8М, Г.ЖИТОМИР, 
ЦЕНТР, СТАРЫЙ БУЛЬВАР. ЦЕНА 8 000 ГРН. 
0938350842
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Об’єкт незаверш. буд. заг.пл. 381.5 кв.м., та земел. діл. пл. 0,5 га., 
К/№1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Павленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 19.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №309554 (уцінено лот № 301486);

2. Земел. діл. пл. 0.1508 га за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, 
смт. Попільня, вул. Володимирська, 13. Дата торгів: 19.11.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №309523 (уцінено лот № 299769);

3. Садовий буд.  №857 заг.пл. 27.8 кв.м. та земел. діл. № 857, 901 
К/№1822083000:01:000:0440, пл. 0.09 га, за адресою: Житомирський р-н, Іванівська 
сільрада, Давидівський масив. Дата торгів: 19.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №301509 (уцінено лот № 293352);

4. 3-кім квартира заг.пл. 56.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Ново-Іванівська 35 А, кв.1. Дата торгів: 19.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №309541 (уцінено лот № 301487);

5. Нежиле прим. (будівля їдальні), заг.пл. 454.2 кв.м., та земел. діл. заг.пл. 
0.0823 га К/№1821155100:01:001:0105 за адресою: Житомирська обл., смт. Хорошів, вул. 
Героїв України,79. Дата торгів: 19.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №309544 (уцінено лот № 301491);

6. 1-кім квартира спільного заселення заг.пл. 26.66 кв.м. за адресою: Житомир-
ський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Дружби, 131, кв. 13. Дата торгів: 19.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №309534 (уцінено лот № 300941).

• ЗДАЮ  ПОДОБОВО  1-КІМ.КВ.  ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракторів	Фотон,	
Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.
agrozone.com.ua	.	(050)1811180;(097)1811011
;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-
НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211;(097)4742272.

•	Причеп 3ПТС-12	самоскидний,	тракторний,	
товарний	вигляд,	знятий	з	обліку.	(093)0458242.
(050)6146423

•	Причепи автомоб."Лев".	Розміри:1,1х1,3-
3,6х1,6м.	Потовщ.метал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	
5р.Завод-виготівник.	0671181888,0503098085

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

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

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 
0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ В БУДЬ-
ЯКОМУ СТАНІ – ЦІЛІ, НЕСПРАВНІ, ПІСЛЯ 
ДТП. САМОВИВІЗ. 0674267828,0939499776

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, 
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, 
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, 
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050
)5158585,(067)9040066

•	Продам трактор	МТЗ-82.	0685177367

•	С/г техніка:	 косарки,	 грабарки,	 трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбираль-
ні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	доставка.	
0966809590;0989744418

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-3,6(5,4),	
Great	Plains-2000.	Культиватор	КРН-5,6.Діс-
кова	борона	АГ-2,1-3,1.	0677801439

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (097
)1521331;(093)2613742;(097)7266640

3.8. Автозапчастини. Куплю 

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ ЛЬВІВ. ПО-
РІЗКА, ПОМОЛ І АНАЛІЗ. ОЦІНЮЄМО ШВИДКО 
І ДОРОГО. САЙТ: WWW.AVTOKATALIZATOR.
COM.UA. 0985599922(ВАЙБЕР),0673230202

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	кільця,	вкла-
диші,	вали,	р/к.	Ориг.з/ч	КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	
ГАЗ.	aktiv-agro.com.ua.	0675702202

3.11. Паливно-мастильні 
матеріали. Продам 

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	припой	
ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	в	будь-якому	
вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	за	ціною	домови-
мось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

•	Продам дизельне	паливо.	0685177367

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
виробництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	
прес	полублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	
0675669709

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опалення	для	
цехів,	вир-ва,	сушильних	камер,	теплиць,	пташ-
ників,	складів,	магазинів,	ангарів,	автомийок,	
СТО.	Монтаж	під	ключ.	Потрібні	дилери,	пред-
ставники.	0666008784,0680450764

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	(зва-
рювання,	заточка,	розводка).	Якість	гарантуємо.	
0962461677

4.14. Зварювальне, 
обладнання. Продам 

•	Трубогиби, комплекти	обладнання	для	ви-
робництва	кованих	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	
боковини	для	лавок.	Ковані	лавки,	столи,	гой-
далки.	(097)3588260,decorzabor.prom.ua

4.16. Металообробка, ковка 
металу. Послуги 

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащення,	вер-
стати,	лещата,	патрони,	фрези,	великі	свердла,	
люнети,	різці.	Міряльний	інструмент,	інше.	Фото	
на	пошту	обов`язк.:	оlegsustrikoff@gmail.com	
0968709687,0964180586

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	стро-
гана	в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	
обрізна	різних	розмірів,	балки,	крокви,	мон-
тажна	рейка,	дошки	обрішотки,	штахетні,	
дерев`яні	відходи	з	пилорами)	з	доставкою	
на	дом.	0673911769

4.38. Монтаж систем газо-, 
водо-, теплопостачання. 

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

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-
Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	або	па-
кети.	0981554242

4.45. Насоси, насосне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	

прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	термомеханіч-

ний	регулятор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	

Власне	виробництво.	Доставка.	www.frezer.com.

ua,	0961059178,0473631062

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАН-
ТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛ-
ТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРА-
ТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

•	Адвокат по	проблемних	кредитах!	Дзвоніть	

прямо	зараз!	Сайт:	best.org.ua	0800757207

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДО-
КУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 
0664133079,0970683443

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кредит-

ная	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, ОБ-
ЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА 
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 
0980066600,0976646575
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ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 129 грн/м2 від 85 грн/м2

від 172 грн/м2 від 23 грн/м.п.

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМП-
ЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. 
ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
•	Міжнародні пасажирські	перевезення:	з	АС	
м.Рівне	-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	-	06.10,	з	АС	
м.Варшава	-	08.20,	з	АС	м.Люблін	-	11.40.	;	сайти:	
www.zubustik.com.ua;	www.busfor.ua.	(099)2861
600,(063)8967762,(067)9112004

•	Продам цибулини	сортових	тюльпанів	для	
любителів.	Маю	12	сортів	ціна	3	грн./шт.	Вінниця,	
по	області	пересилка	від	50	шт.	–	Укрпошта.	
Детка	80	коп.	0959482821,0636922249

7. ВСЕ ДЛЯ ДОМУ 

7.4. Меблева фурнітура, 
фасади. Продам 

•	Продам машинки	швейні	"Mitsuyin",	5	шт.,	2000	
грн./шт.,	"Siruba",	5	шт.,	2800	грн./шт.	0672703470

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам пшеницю	і	ячмінь.	0685177367

ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

Дахові вікна та драбини на горище
м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)

Тел.: (068) 957-54-04;  (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

розрахунок, заміри, продаж

Металочерепиця
Металевий

сайдинг

Водозбіжні

системи
Металопрофіль

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старов.	ікони,	картини	
худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.художн.	до	1995р.	
Янтарне	намисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	
намисто,	книги	видані	до	1917р,	коньяки	СРСР,	
ін.предмети	старовини.	Гаран.	порядність,	спра-
вед.	оцінку.	0503466068

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

•	Куплю професійне	швацьке	обладнання	б/в:	
професійні	швацькі	машинки	(у	тому	числі	по	
товстим	матеріалам),	оверлоки,	залишки	тканини	
та	інші	швацькі	матеріали.	0674201570

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твер-
дих	та	м`яких	порід	деревини.	0981554242

•	Продам саджанці	морозостійких	ківі,	інжиру,	

хурми.	Саджанці	черенковані,	вирощені	в	кон-

тейнерах.	0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНА КАРТКА ТАХОГРАФА UAD 
0000094827000 ВИДАНА НА ІМЯ БАХУР 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНОЮ

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙО-
ВИХ ДІЙ ВИДАНЕ 26.09.2016Р, СЕРІЯ УБД 
№ 161574 НА ІМ"Я МАСЛОВА СТАНІСЛАВА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО КАДАСТРОВИЙ НОМЕР НА ІМ'Я 
АБРАМОВИЧ КАЗИМИР ГАБРОВИЧ, СЕРІЯ 
ЯА № 428378 ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ



23 Середа, 24 жовтня 2018WWW.20MINUT.UA

24 жовтня 2018 р.
№ 41 (707)

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

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Верстальник: 
Олег Щербінський
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180441
Передпл. індекс: 08976

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений 
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Основними факторами ризи-
ку, що призводять до депресії, є фі-
зичні, сексуальні, емоційні образи, 
певні медикаменти (часто таблетки 
для зниження кров’яного тиску), 
конфлікти між членами сім’ї або 
друзями, смерть близьких, хроніч-
на хвороба і спадкова схильність 
до депресії.

• Близько 30% людей, що зло-
вживають цигарками, алкоголем 
і наркотиками, також страждають 
від депресії.

• Жінки вдвічі частіше страж-
дають від депресії, ніж чоловіки.

• Дослідники нещодавно ви-
явили, що у тих, хто страждає від 
депресії, знижується щільність 

кісткових тканин. Жінки в такому 
стані піддаються ризику розвитку 
остеопорозу.

• Авраам Лінкольн вперше 
впав у депресію після смерті його 
першої коханої, Енн Рутледж. По-
тім він страждав від хронічної де-
пресії все своє життя.

• У країнах з розвиненою 
ринковою економікою, таких, 
як Сполучені Штати, депресія 
є найпоширенішим психічним 
розладом.

• У стані депресії людина здат-
на розкрити собі вени або вчинити 
самоспалення.

• Оскільки мозок престарілих 
людей більше схильний до хіміч-

них аномалій, вони страждають 
частіше від депресії, ніж молодь.

• Люди, схильні до депресив-
них станів, застуджуються частіше, 
ніж люди, що живуть з позитив-
ним настроєм.

• У середні століття вважалося, 
що психічно хворі люди перебу-
вають під впливом диявола або 
злих духів.

• Перша психічна лікарня 
в Сполучених Штатах була від-
крита в 1773 році у Вільямсбурзі, 
штат Віргінія.

• Приблизно 80% людей, які 
страждають від депресії, не до-
зволяють себе лікувати.

Гороскоп на тиждень 24 - 30 жовтня

ОВЕН
Ти ж д е н ь  по с т а -

райтесь провести без 
метушні та поспіху, 

користуючись плодами успіхів 
минулих місяців.

ТЕЛЕЦЬ
Сконцентруйте ува-

гу на роботі, можлива 
поява нових обов'язків та завдань. 
Не будьте занадто різкими в су-
дженнях, уникайте суперечок. 

БЛИЗНЮКИ
Тримайте емоції під 

контролем і не кидай-
теся в крайнощі. Непоганий час 
для ділових поїздок і зустрічей 
з друзями, партнерами. 

РАК
Вдалий тиждень, 

підвищиться загальний 
тонус і покращиться на-

стрій. Справи можуть піти не 
так, як ви планували раніше, 
але це дрібниці.

ЛЕВ
Шукайте можли-

вість провести макси-
мум часу в спокійній, комфорт-
ній атмосфері. 

ДІВА
Тиждень успіхів у 

діловій кар'єрі й осо-
бистому житті. Але спочатку 
необхідно перевірити та під-
твердити свої амбіції реальни-
ми справами. 

ТЕРЕЗИ
Найкращими ліка-

ми від життєвих роз-
чарувань буде повне 

занурення в улюблену роботу 
чи хобі, якщо такі є.

СКОРПІОН
Сприятливий час 

для нових починань, 
геніальних ідей і сві-

жих вражень. Прислухайтесь 
до інтуїції. 

СТРІЛЕЦЬ
Доведеться попра-

цювати понад норму, 
але це принесе додатковий при-
буток. Вихідні – чудова нагода на-
лагодити стосунки з родичами. 

КОЗЕРІГ
Напружений ритм 

минулого тижня може 
вплинути на вашу працездат-
ність. Не вплутуйтеся в чужі ін-
триги, відпочиньте від метушні.

ВОДОЛІЙ
Професійна діяль-

ність та навчання зажа-
дають посиленої уваги 

та додаткового часу, заради чого 
доведеться жертвувати особис-
тим життям. 

РИБИ
Практично весь тиж-

день буде присвячений 
діловим контактам. 

Робота на совість знайде кон-
кретне вираження в зростанні 
матеріального добробуту.

Цікаві факти про депресію

24
жовтня
середа

25
жовтня
четвер

26
жовтня

п’ятниця

27
жовтня
субота

28
жовтня
неділя

29
жовтня

понеділок

30
жовтня
вівторок

+ 3°
+ 7°

+ 2°
+ 6°

+ 3°
+ 8°

+ 6°
+ 15°

+ 9°
+ 16°

+ 10°
+ 19°

+ 9°
 + 17 °

722 731 737 736 738 740 743
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Життя, яке воно є
Жанр: драма, романтика
Усі ми живемо в одному світі та творимо 

одну історію. Кожен день наші долі пере-
тинаються з десятками, сотнями, тисячами 
інших людей. Молода нью-йоркська пара 
Вілла й Еббі пройшла довгий шлях від зви-
чайного роману до сім'ї. Спочатку чоловік 
довго не хотів робити цей важливий крок – 
запросити дівчину на побачення. Це би змі-
нило життя їх обох, що і сталося. Але вони 
точно не шкодують про свій вибір. Доказом 
тому є їхня дитина. А що якщо сказати, що 
їх доля була визначена дуже давно? Що 
якщо одна дуже важлива подія пов'язує цю 
нью-йоркську історію з іспанським селом?    

Перша людина 
Жанр: біографія, драма, історія
Буквально за останні півстоліття людина 

перейшла від освоєння рідної планети до 
освоєння космосу. У 1961 році Юрій Гагарін, 
радянський космонавт, став першою люди-
ною, яка опинилася в космосі. Після цього 
американська організація НАСА зрозуміла, що 
програє гонку освоєння космосу. Тому вони 
вирішили піти далі – вони готують місію на 
Місяць. У період із 1961 по 1969 роки команда 
американців готувала зробити те, що до них 
не робив ніхто. Цей час найбільше пов'язано з 
однією людиною – Нілом Армстронгом. Багато 
хто навіть не уявляє, чим йому довелося по-
жертвувати заради цієї місії.

Луїс і прибульці
Жанр: мультфильм, сімейний
Хлопчик Луїс ріс без матері. Та й батько 

майже ніколи не має часу для сина – він 
одержимий тим, щоб довести всьому світу, що 
інопланетяни існують. Хлопчик стає свідком 
того, як прямо біля їхнього будинку розбилася 
літаюча тарілка із трьома інопланетянами. 
Але показати цих прибульців кому-небудь з 
дорослих – це дуже погана затія. У той же час 
директор школи, де вчиться Луїс, вирішує, що 
хлопчика треба відправити до інтернату. Тіль-
ки нові друзі підлітка його розуміють. Ці веселі 
хлопці можуть перевтілюватися в будь-яку 
живу істоту, що дуже допомагає їм ховатися. 
Луїс всіляко їм допомагає полагодити тарілку. 

Я все ще бачу тебе
Жанр: трилер
Через незрозумілу апокаліптичну подію на 

Землі зруйнувалися всі межі між нашим світом 
і світом, де існують так звані "залишки" – 
душі померлих. Цей катаклізм забрав мільйо-
ни життів, але тепер на нашій планеті живуть 
і ці примари. 9 років нічого не заважало нам 
усім співіснувати у мирі, але колись це пови-
нно було скінчитися. Старшокласниця Роні, 
отримала жахливе повідомлення з іншого 
світу. Боячись за своє життя, дівчина попро-
сила про допомогу в цій дивній справі свого 
загадкового однокласника Кірка. Як виявило-
ся, на контакт із Роні вийшов залишок, який 
колись був убивцею. І він усе ще жадає крові.

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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«Заповіт  
цнотливого бабія»

26.10
Початок о 19:00

«Мауглі»
27.10

Початок о 12:00

«Божі тварі»
27.10

Початок о 19:00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Зникла людина
05.10.2018 в районі села Пряжів зникла 
Грицик Настасія Іванівна 1943 р. народження. 
Будемо вдячні за будь-яку інформацію.

тел.: 097-96-41-095
0412-40-37-28


