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Як буде працювати швидка 
допомога після реформи?

У Житомирі 17 жовтня  
стартує опалювальний сезон
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Ольга Сідлецька

З середи, 17-го жов-
тня, в домівках жито-
мирян потепліє.

Начальник управління кому-
нального господарства Олександр 
Марцун нагадав про особливості 
початку опалювального сезону: 
«15 жовтня уже календарно роз-
починається осінньо-зимовий 
період, на який ми орієнтуємося 
для початку опалювального сезо-
ну. Саме ця дата розраховується 
в тарифах, але разом з тим, згід-
но із законом, теплопостачання 
вмикається тільки тоді, коли 
протягом трьох діб середня тем-
пература опускається нижче +8 
град. С за добу.

За словами посадовця, про-
плата за газ на сьогодні складає 
91%, що дало право укласти від-
повідні угоди.

Олександр Марцун запропо-
нував увімкнути теплопостачання 
у місті 17 жовтня: «Пропонуємо 
17 жовтня. Якщо ми цю дату про-
писуємо, це буде підстава нарахо-
вувати пільги і субсидії, в тому 
числі і в приватному секторі».

Як розповів начальник управ-
ління комунального господарства, 
в першу чергу вмикатимуть лі-
карняні і дитячі заклади – школи 
і дитсадки. У житлові будинки 
опалення подаватимуть послі-
довно. Чиновник наголосив, що 
нарахування оплати йде з момен-
ту, коли будинок підключили до 
опалення.

«Заходи з підготовки до зими 
виконані повністю, що стосується 
комунальних підприємств, – про-

звітував Олександр Марцун, – разом 
з тим у нас є затримка з монтажу 
тепломережі в Північно-західно-
му мікрорайоні. Це мікрорайон, 
де розташовані вулиці Польський 
бульвар і Малікова. Підрядник, 
який виграв європейський тендер, 
дещо затримується з виконанням 
робіт, але ми плануємо, що ці бу-
динки будуть підключені від іншої 
котельні».

Міський голова Сергій Су-
хомлин повідомив, що проблеми 
з підрядником є, але роботи на 
цій ділянці, ймовірно, закінчать 
до 15 жовтня.

Олександр Марцун зауважив, 
що якщо температура повітря під-
вищиться, виконком збереться ще 
раз для коригування дати. За рі-
шення розпочати опалювальний 
сезон у Житомирі 17-го жовтня 
проголосували усі присутні члени 
виконавчого комітету.

Руслан Мороз

У середу, 10 жовтня, 
на засіданні виконко-
му журналісти звер-
нули увагу на те, що 
більшість членів ви-
конкому прийшли, як 
кажуть «на легкому», 
тобто без будь-якої до-
кументації та електро-
нних пристроїв.

Лише четверо присутніх вико-
ристовували для роботи планшети.

Складалося враження, що біль-
шість членів виконкому прийшли 
«для галочки»: розмовляли між 
собою, мляво брали участь в об-
говоренні, роздивлялися щось на 
мобільних телефонах. Але відчуття 
командної роботи не спостерігалось 
за всіма присутніми. Засідання про-
водив мер Сергій Сухомлин, який 
паралельно того ж дня вів прийом 
громадян. Він швидко щось запро-
понував, також швидко всі проголо-
сували за це й розбіглись.

Нагадуємо, що не так давно 
для потреб депутатського корпусу 
міськради та виконкому за бюджет-
ний кошт були закуплені сучасні 
планшети.

Наші журналісти звернулися за 
коментарем до керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради 
Ольги Пашко.

«На виконком ми закупили 25 
планшетів, три члена виконкому 
відмовилися від них, оскільки вони 
мають власні, тому ми їх здали. 
Але ми одночасно закупали план-
шети на виконком, депутатам та на 
муніципальну інспекцію. Кожно-
му члену виконкому та депутату 
був виданий планшет за догово-
ром, який складали наші юристи. 
Так що планшети були видані не 
в постійне користування: після за-
кінчення повноважень вони підля-
гають поверненню в робочому ста-
ні. Отже, всі документи депутатам 
та членам виконкому надаються 
в електронному вигляді. У папе-
ровому вигляді ви могли бачити 
лише ті документи, які містять 

у собі якусь інформацію, питан-
ня стосовно якої розглядаються 
в закритому режимі», – розповіла 
Ольга Пашко.

За словами посадовиці, через 
тендер було закуплено 92 план-
шети.

Додамо, що рішення про за-
купівлю планшетів було прийня-
то на березневій сесії міськради 
у 2017 році. На ці потреби було 
вирішено виділити 600 тис. грн.

Мер Житомира тоді прокомен-
тував це рішення наступним чином: 
«Якщо ви подивитесь вартість цього 
планшету на «Rozetka» – 9 тис. грн 
він коштував, а ми закупили на 
ProZorro за 7,5 тис. грн».

Питання, для чого витрачати 
бюджетні кошти на придбання 
гаджетів, якими майже ніхто 
не користується, залишається 
відкритим.

З 11 жовтня на те-
риторії Житомирщи-
ни запрацював безко-
штовний мобільний 
додаток «MyPol» (Моя 
поліція).

Про це інформує відділ ко-
мунікації поліції Житомирської 
області. Завантажити додаток 
можна з платформ PlayMarket 
та AppStore. Його переваги – це 
швидкий та зручний виклик по-
ліції, а також можливість отри-
мувати актуальні сповіщення про 
ситуацію в регіоні.

Презентували інновацію на-
чальник Головного управління 
Нацполіції в області В’ячеслав 
Печененко та керівник проек-
ту Дмитро Подворчанський на 
брифінгу.

«Щиро радий, що Житомир-
щина у числі перших приєд-
нується до корисної соціальної 
ініціативи, наш регіон став п’ятим 
у державі, де вона впроваджуєть-
ся, – сказав очільник поліції. – Це 
ще один наш крок партнерства 
та ефективної взаємодії право-
охоронців і громади».

Більш детально з роботою мо-
більного додатку присутніх позна-
йомив Дмитро Подворчанський, 
який розповів про його особли-
вості та можливості. Серед таких, 
зокрема, виклик «SOS» – для ви-
падків реальної загрози життю 
чи здоров’ю. Для інших ситуацій, 
наприклад зникнення людини, 

передбачено терміновий виклик 
за допомогою інших позначок. 
У будь-якому разі поліцейські 
отримують інформацію про місце 
розташування абонента та відо-
мості про нього, внесені під час 
реєстрації додатку на смартфоні.

Окрім того, користувачі ма-
ють можливість оцінювати ро-
боту поліцейських за номером 
жетону, знаходити найближчі 
відділення поліції та медичної 
допомоги, отримувати актуальні 
новини поліції.

Дмитро Подворчанський по-
відомив, що уже близько 60 тисяч 
людей завантажили цей додаток 
з інформаційних платформ і їх 
побажання та поради щодо удо-
сконалення функцій враховують-
ся розробниками, які працюють 
над цим. Навів керівник проекту 
і приклади ефективного вико-
ристання «MyPol» у критичних 
ситуаціях у регіонах, де він уже 
працює.

У випадку відсутності інтер-
нету додаток може відправити по-
відомлення про правопорушення 
за допомогою смс, поліція бачить 
виклик, як звичайне повідомлен-
ня, але з геолокацією абонента.

Нага даємо,  що додаток 
«MyPol» (попередня назва «Моя 
Поліція») був створений влітку 
2016 року. Сервіс розробили 
фахівці Noosphere Engineering 
School – одного з соціальних про-
ектів НГО «Асоціація Ноосфе-
ра» Максима Полякова. Завдяки 
«MyPol» швидкість реагування 
поліції на екстрені виклики ко-
ристувачів зросла на 40%.

У Житомирі 17 жовтня 
стартує опалювальний сезон

Економія чи гроші на вітер:  
чи користуються члени 
виконкому планшетами, 
придбаними за бюджетні кошти

Відтепер 
викликати 
поліцію можна 
за допомогою 
мобільного 
додатку «MyPol»
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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

Чи потрібно українцям  
міняти паспорт на ID-картку?

Кабмін нарешті 
дозволив усім гро-
мадянам України 
оформлювати плас-
тикову ID-картку 
замість звичайного 
паспорта.

З 1 листопада всі охочі змо-
жуть зробити це без зайвого 
клопоту. Центр громадського 
моніторингу та контролю на-
гадує, де і як оформити біоме-
тричний ID-паспорт, та відпо-
відає, чи потрібно переходити 
на нові паспорти.

�� Кому потрібно оформ-
ляти ID-картку? У Державній 
міграційній службі зазначають, 
що держава не змушує всіх укра-
їнців переходити на ID-картки. 
Паспорти-книжечки зразка 1994 
року не мають кінцевого термі-
ну чинності, тому їхні власники 
можуть спокійно користуватися 
ними далі.

Обов’язковим оформлення 
внутрішнього паспорта у ви-
гляді ID-картки є для тих осіб, 
які отримують його вперше. На-
приклад, для громадян, які до-
сягли 14 років. Також ID-паспорт 
видають замість втраченого чи 
зіпсованого документа, через 
зміну прізвища після укладення 
шлюбу тощо. Водночас українці, 
яким виповнилось 25 чи 45 років 
і які за законом повинні вкле-
ювати нову фотокартку, мають 
право вибору. Вони можуть за-
лишити старий паспорт або ж 
оформити ID-картку.

Варто зауважити, що біо-
метричний ID-паспорт містить 
таку ж інформацію, як і звичай-
ний: номер і серію документа, 
ім’я особи, її стать, сімейний 
стан, дані про реєстрацію, дату 
і місце народження, дані з Єди-
ного державного демографічно-
го реєстру, а також оцифроване 
фото і підпис. Оформити новий 
паспорт-книжечку закон нара-
зі не дозволяє. Хоча у вересні 
цього року на Житомирщині 

трапився прецедент: Верховний 
Суд визнав протиправною від-
мову ДМС у видачі паспорта 
старого зразка.

�� Де оф орм и т и док у-
мент? Перший внутрішній 
паспорт у формі ID-картки 
оформлюється у підрозділі 
ДМС винятково за зареєстро-
ваним місцем проживання. 
У решті випадків заяву на новий 
документ можна подати у будь-
який територіальний підрозділ 
міграційної служби або ж центр 
надання адміністративних по-
слуг (ЦНАП). Адреси та графік 
роботи найближчих підрозділів 
можна дізнатися на офіційному 
сайті ДМС – dmsu.gov.ua.

Для першого оформлення 
паспорта громадянина Украї-
ни потрібно подати свідоцтво 
про народження, паспорти обох 
батьків або інші документи на 
підтвердження громадянства. 
У разі заміни документа слід 
надати попередній паспорт та 
ідентифікаційний код, а також 
інші документи, які містять 

інформацію, що заноситься на 
електронний носій ID-карти. Це 
може бути довідка про місце 
реєстрації, свідоцтво про на-
родження дітей, свідоцтво про 
шлюб чи розлучення, свідоцтво 
про зміну імені тощо. Крім того, 
переселенці повинні надати до-
відку про взяття на облік вну-
трішньо переміщених осіб.

За оформлення пластиково-
го паспорта у 14 років платити 
не потрібно. У разі заміни пас-
порта-книжечки на ID-картку 
стягується адміністративний 
збір 279 грн. Виготовляють біо-
метричну картку 20 робочих 
днів, а за прискореною проце-
дурою – 10 днів. Втім, коштує 
це дорожче – 366 грн. У 14 років 
документ видають строком на 4 
роки, а з 18 років – на 10 років.

�� Чи має ID-картка пере-
ваги? У ДМС наголошують, що 
ID-картка має набагато більший 
захист, ніж паперовий документ. 
Завдяки вбудованому електро-
нному чипу її практично немож-
ливо підробити, на відміну від 

звичайного паспорта-книжечки. 
Крім того, ID-картка має зручні 
розміри, не забруднюється і не 
зношується, як паперовий до-
кумент. Варто зауважити, що 
з біометричним внутрішнім 
паспортом можна виїжджати за 
кордон – у Туреччину та Грузію.

Водночас власники ID-карток 
скаржаться на те, що банки та 
інші установи вимагають окре-
мо довідку про реєстрацію, 
аргументуючи це відсутністю 
пристроїв для прочитання ін-
формації з електронного чипу. 
Однак у Нацбанку запевняють, 
що фінансові установи мають усі 
технічні засоби для зчитування 
з ID-картки даних про особу, зо-
крема її місце проживання або 
перебування. У ДМС наголошу-
ють, що така вимога порушує 
закон, і закликають повідомляти 
про такі випадки, зокрема через 
сервіс «Електронна приймаль-
ня» на сайті служби.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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Щодо вартості проїзду  
Минулого тижня з'явилася інфор-

мація про можливе здорожчання 
вартості проїзду в маршрутках до 
7–8 гривень. Тобто за останні два 
роки проїзд може здорожчати 
більш ніж удвічі. Не потрібно мати 
багато розуму, щоб збільшити вар-
тість проїзду і цим самим вирішити 
проблеми громадського транспорту 
та перевезень. За три роки при владі 
реформатори так і не можуть на-
вести лад на ринку приватних пере-
везень і змусити перевізників до-
тримуватися графіків руху та взятих 
на себе зобов'язань.

Звісно, певні зрушення у сфері 
громадського транспорту відбулися, 
але вони не вирішують існуючих 
проблем. Представники влади роз-
повідають про новації, реформи та 
концепції, але не кажуть про кінцеві 
результати та коли слід їх очікувати.

Питання вартості проїзду, врахо-
вуючи інфляцію та загальне зростан-
ня цін, має сенс. Але навіть тариф 
у 5 гривень мав дуже сумнівне еко-
номічне обґрунтування. Адже досі 
ніхто не знає, яку кількість пасажирів 
перевозять приватні перевізники 
та яка собівартість однієї поїздки. 
Валідаторами, придбаними за 
бюджетні кошти, які б мали дава-
ти інформацію про пасажиропотік, 
приватні перевізники не користу-
ються. А це було однією з умов для 
підняття проїзду до 5 гривень. Так 
само не дотримуються перевізники 
і графіків руху та зобов'язань щодо 
перевезення пільговиків, хоча обі-
цяли це робити. Зі свого боку про-
фільне управління робить вигляд, 
що все добре. Більше того, навіть 
після рішення суду, який скасував 
незаконно встановлені часові об-
меження для пільговиків, міська 
рада сховала голову у пісок і вже 
третій місяць клеїть дурня та робить 
вигляд, що нічого не сталося.

Особисто я не маю жодного 
сумніву, що міська рада вчергове 
підіграє та економічно обґрунтує 
перевізникам будь-який тариф, 
який вони захочуть. Якщо це пи-
тання внесуть до порядку денного, 
залишається єдине сподівання, що 
серед членів виконкому буде до-
статньо людей, які не дадуть при-
йняти чергове антинародне рішен-
ня. Адже для переважної більшості 
немає жодних фінансових підстав 
до здорожчання проїзду. Потріб-
но шукати інші способи, а не пере-
кладати свою відповідальність на 
кишені житомирян.

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

Чи готові в Житомирі  
до раптового снігопаду та 
чи не вчинить це з часом 
екологічну катастрофу?

Руслан Мороз

Ще 11 липня в Жи-
томирі відбулося 
чергове засідання 
виконкому міської 
ради, на якому було 
підтримано рішення 
«Про завдання з під-
готовки міського 
господарства до но-
вого осінньо-зимово-
го періоду 2018–2019 
років».

Адже з року в рік наші ко-
мунальники наступають на одні 
й ті ж граблі: сніг та ожеледь 
на дорогах завжди з'являються 
зимою зненацька, як в казці.

Нагадуємо, що 18 грудня 
минулого року снігопад і силь-
ний вітер в Житомирі та області 
практично паралізував життя 
в місті.

У Житомирі дороги 
посипатимуть піщано-
сольовою сумішшю, 
а тротуари – бішофітом

Н а ш і  ж у р н а л і с т и 
з̀ ясовували, чи готові комуналь-
ники до ожеледиці. Ситуацію 
з закупівлею піщано-сольової 
суміші для посипання доріг 
в зимовий період прокомен-
тував заступник начальника 
комунального підприємства 
управління автомобільних 
шляхів Житомирської міської 
ради Дмитро Павлов: «Вже за-
готовлено біля півтори тисяч 
тонн піщано-сольової суміші. 
Звичайна потреба в таких су-
мішах складаю біля 6 тис. тонн 
за зиму. Тобто вже є близько 
25% необхідної кількості. Ми 
плануємо заготувати всього 
10 тис. тонн такої суміші. Також 
в наявності є близько 50 тонн 
бішофіту. З 1-го листопада, на-
віть раніше, наша служба пе-
рейде на чергування, адже тоді 
очікуються перші морози. Ми 
плануємо витрачати бішофіт 
для обробки тротуарів, а дороги 
вже посипати піщано-сольової 
сумішшю».

А як за кордоном?
До найбільш загально -

поширених хімічних анти-
ожеледних реагентів зараз 
відносять хлористий натрій, 
хлористий магній, хлорис-
тий кальцій і піщано-сольову 
суміш. Ці реагенти розсипа-
ються в місцях потенційного 
скупчення крижаного покри-
ву в відповідних пропорціях 
і сумішах, процентне співвід-
ношення розчинів яких дозу-
ється відповідно до інструкцій 
використання того чи іншого 
реагенту. У деяких країнах – 

в Фінляндії, Нідерланди та ін. 
подібні антиожеледні реагенти 
давно вже замінюють на більш 
екологічно чисті продукти, такі 
як гранітна або мармурова 
крихта, що перешкоджають 
ковзання, однак і ці методи 
мають свої недоліки, такі, 
як вартість самого матеріалу 
(гранітний відсів варто значно 
дорожче хімічних антиожелед-
них реагентів), необхідних на 
одиницю площі для танення 
обмерзлого покриття, так і не-
доліки механічного впливу на 
транспортні засоби, зіпсоване 
покриття яких спричиняє від-
чутні втрати власникам авто-
транспортних засобів.

Найдешевшим і ефектив-
ним засобом для боротьби 
з ожеледицею є технічна сіль. 
Правильне застосування солі за-
вдає мінімальної шкоди. Тому 
на сьогоднішній день сіль є 
одним з головних засобів в бо-
ротьбі з обмерзанням.

Починаючи з зимового пері-
оду 2001–2002 років, у великих 
містах Європи стали відмов-
лятися від традиційної солі на 
користь екологічно безпечних 
і більш технологічних проти-
ожеледних реагентів (ПГР) ново-
го покоління.

Найбільш популярними 
і ефективними серед них є твер-
ді хімічні комбіновані реагенти 
на основі хлористого кальцію. Їх 
можна використовувати прак-
тично при будь-яких погодних 
умов і температурних режимів, 
а також під час снігопадів. Їх 
розподіляють за допомогою 
наявної у дорожніх служб спец-
техніки, що дозволяє обробляти 
великі території. Засіб глибоко 
проникає в товщу льоду, аж до 
поверхні дороги, перешкоджає 
зчепленню льоду з дорожнім 
полотном. Не злежується, не 
«пилить». Запобігає утворен-
ню льоду протягом 2–3-х днів 
з моменту нанесення.

Хлористий кальцій і його 
аналоги вже проходили ви-
пробування в Італії, Франції, 
Швейцарії, Німеччини та США. 
«Ризикнула» його використо-
вувати одна тільки Швейца-
рія, в якій морозів не буває. 
А в Норвегії і Швеції взагалі 
не користуються ніякої хімією. 
Просто прибирають замети 
снігоприбиральної технікою. 
У Фінляндії ж користуються 
рецептом часів царської Росії: 
солоної мармуровою крихтою.

За свідченням фахівців, піс-
ля того як вулиці почали поли-
вати новими реагентами, різко 
збільшилася кількість скарг від 
астматиків, людей, які страж-
дають атипичним дерматитом, 
аллергодерматозами, алергіч-
ними захворюваннями шкіри. 
Практично всі реагенти, в які 
входять солі і ефіри, в першу 
чергу оцтової кислоти, здатні 
викликати неспецифічні реакції 
шкіри, слизових і бронхів.

Коли замість звичної солі 
з піском стали використовува-
ти нові реагенти, почастішали 
скарги на утруднене дихання, 
задуха, бронхоспазм, свербіж 
і сльозотеча у хворих, які страж-
дають на алергію.

Для того щоб дати об'єк-
тивну оцінку всім цим сигна-
лам, необхідні широкомасштаб-
ні дослідження, які дозволили б 
відповісти на питання: наскіль-
ки серйозно впливають анти-
ожеледні реагенти на здоров'я 
людини. В Україні і так не все 
гаразд з екологією, тому досить 
навіть якогось невеликого додат-
кового фактора, щоб здоров'ю 
людей та навколишньому серед-
овищу було завдано серйозної 
непоправної шкоди.
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Кому вигідно, щоб 
комунальний МРТ не працював

Руслан Мороз

Практично півро-
ку не працює кому-
нальний МРТ у Жи-
томирській обласній 
лікарні. Але це не 
дуже турбує чинов-
ників від медицини.

Через вихід з ладу комуналь-
ного магнітно-резонансного то-
мографа в обласній клінічній 
лікарні ім. О. Гербачевського 
пацієнтів направляють на об-
стеження до приватних клінік. 
Не так давно томограф відре-
монтували, але, прийнявши 
декількох пацієнтів, МРТ знову 
наказав довго жити на невизна-
чено тривалий термін. У той же 
час поруч працюють комерційні 
МРТ. Враження, що вони без-
смертні, чи, можливо, комусь 
це вигідно? Депутати і обласна 
влада перед виборами бігають 
фотографуватися з дружиною 
Порошенка, яка останнім часом, 
на диво, дуже зачастішала до нас 
у місто. На хворих чиновникам 
відверто наплювати.

Вже самі співробітники лі-
карні відкрито говорять, що 
комунальний МРТ спеціально 
ламають, щоб було більше звер-
нень до комерційних МРТ. Ліка-
рі дають направлення на МРТ 
і кажуть, де можна зробити це 
дослідження. На питання, чи 
можна зробити його на кому-
нальному апараті, відповідають: 
«Він не працює – ви ж самі знає-
те, кому належить комерційний 
і хто зацікавлений, щоб апарат 
не працював». У ЗМІ знаходимо 
інформацію, що директором та 
головним лікарем приватного 
МДЦ «Експерт» у Житомирі 
з 2012 до 2014 року була на-
чальник управління охорони 
здоров’я Житомирської міської 
ради Марія Місюрова. Це той 
самий «Експерт», чий МРТ зна-
ходиться через стіну від кому-
нального в обласній лікарні.

Раніше таке називалося сабо-
тажем і шкідництвом. А зараз 
навіть «зрада!» не кричать. Всі 
бігають у вишиванках і співають 
гімн замість того, щоб працю-
вати.

Головний лікар обласної клі-
нічної лікарні ім. О. Гербачев-
ського Богдан Леськів стверджує: 
«Комунальний магнітно-резо-
нансний томограф не працює 
з кінця травня. Після ремонту 
він попрацював десь два тижні 
і знову поламався. Зараз фахівці 

фірми-постачальника намага-
ються виявити несправність, 
щоб її усунути. Коли прилад 
знову запрацює – невідомо».

До того ж, окрім комуналь-
ного МРТ, у Житомирі є ще два 
приватних – у МДЦ «Експерт» на 
території лікарні та МРТ, який 
належить фірмі «Асклепій».

Журналісти «20 хвилин» 
звернулися із запитом до управ-
ління охорони здоров'я Жито-
мирської обласної ради, але 
відповідь ми отримали трішки 
не на ті запитання, які ставили.

За підписом начальника 
управління охорони здоров'я 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації Миколи Сус-
лика було отримано роз'яснення 
про те, що «комерційного маг-

нітно-резонансного томографа 
на балансі КУ «Обласна клінічна 
лікарня ім. О. Ф. Гербачевського 
немає». Але питання було: яким 
чином на території та в примі-
щенні обласної лікарні функці-
онує комерційний МРТ? Також 
тут є посилання на те, що «МРТ 
після установки працював 2 
роки без суттєвих поломок», але 
питання також ставилося дещо 
по-іншому: «Чому комунальний 
томограф не працює тривалий 
час через поломки, а комерційні 
працюють і практично ніколи не 
ламаються? Та чи не зверталися 
чиновники до правоохоронних 
органів з цього факту?»

Пояснення отримати не 
вдалося вже тому, що рішення 
про придбання МРТ прийма-
лося Житомирською обласною 
радою, майно де-юре належить 

обласній раді, але оперативне 
управління закладом здійснює 
Житомирська обласна державна 
адміністрація. Такий собі дуже 
зручний спосіб постійно пере-
кладати відповідальність з од-
ного на другого, а в результаті 
ніхто ні за що не відповідає.

Нагадаємо, що саме вста-
новлення комунального МРТ 
у 2015 році нагадувало звичайні-
сінький детектив та відбувалося 
з акціями протесту з боку акти-
вістів. Через силу вдалося від-
стояти МРТ, прилад запрацював 
з червня 2016 року. Та перед цим 
до директора бази спецмедпос-
тачання Володимира Гришковця 
у 2015 році навідувалася полі-
ція. У преамбулі були бурхливі 
«розборки» активістів у кабінеті 

тодішньої голови обласної ради 
Анжеліки Лабунської стосовно 
того, що поставлене обладнання 
не нове, гроші за нього знахо-
дяться незрозуміло де, а влада 
не володіє ситуацією щодо 
питання про МРТ. Після цього 
довгий кортеж активістів, чинов-
ників і журналістів побував на 
базі. Один перед одним давали 
інтерв'ю журналістській братії, 
та все було дещо сумбурно і на-
віть мало показний характер.

У серпні 2015 року відбувся 
відкритий конкурс на закупівлю 
МРТ з чотирма фірмами-пред-
ставниками, які пройшли по-
передній відбір. Це були фірми 
«Philips», «Toshiba», «Siemens» 
і представник з Південної Ко-
реї. Переміг представник фірми 
Philips –  ТОВ «ЕМГ-Україна», 
який надав найбільш вигідні 

умови. Але кому ці умови ви-
явилися найвигіднішими, не-
відомо до цього часу.

Тоді директор бази спецмед-
постачання Володимир Гриш-
ковець так коментував появу 
представників поліції: «Так, 
дійсно, були два представники 
Національної поліції області. 
Вони представилися і на основі 
відкритого провадження кри-
мінальної справи проводили 
огляд безпосередньо апарату 
МРТ і комплектуючих до ньо-
го. Ними було встановлено, що 
апарат новий, виготовлений 
у вересні 2015 року. Були зви-
нувачення в тому, що апарат ви-
явився неновим, в зв'язку з цим 
і було відкрито кримінальну 
справу. Ми робили офіційний 

запит на фірму «Philips» в Гол-
ландію для того, щоб вони 
підтвердили або спростували 
твердження про те, що апарат 
новий. На це ми отримали та-
кож офіційне підтвердження 
про те, що під розміщене ого-
лошення в офіційному віснику 
міжнародних закупівель в разі 
перемоги в конкурсі вони ви-
готовлятимуть абсолютно новий 
апарат. Всі ми знаємо компанію 
«Philips». Для них авторитет до-
рожче, ніж гроші».

А головний лікар обласної 
клінічної лікарні ім. О. Гербачев-
ського Богдан Леськів у 2015 році 
стверджував: «Немає більш до-
сконалого і сучасного методу 
діагностики, ніж дослідження 
на апараті МРТ. Його купили 
за кошти обласного бюджету, та 
планується, що він буде працю-

вати 24 години на добу і 7 днів 
на тиждень. Це необхідно для 
забезпечення лікувального про-
цесу нашої лікарні. Крім того, 
ми приймаємо пацієнтів з усієї 
області. Що стосується МРТ, то 
амортизація, електроенергія, 
заробітна плата медичного 
персоналу, співробітників, які 
будуть на ньому працювати, 
будуть повністю відшкодовува-
тися з обласного бюджету. Що 
стосується витратних матері-
алів, які необхідні для прове-
дення дослідження, є рішення 
депутатського корпусу, обласної 
ради та обласної адміністрації 
про те, що витратні матеріа-
ли будуть забезпечуватися за 
рахунок обласного бюджету. 
Тобто практично планується, 
якщо будуть такі бюджетні 
вливання, то це буде повністю 
безкоштовно. Якщо ж бюджет 
не зможе відшкодовувати ці ко-
шти, то пацієнт буде оплачувати 
виключно витратні матеріали. 
Але сподіваюся на краще». На 
будівництво приміщення для 
установки МРТ всього було ви-
ділено 1 млн 110 тис. грн.

Тоді ж заслужений юрист 
України, громадський діяч На-
талія Циганчук звинувачувала 
тодішню обласну владу в сабо-
туванні запуску МРТ: «Заваді 
будівництва приміщення сприяв 
заступник голови адміністрації 
Дмитренко, Лагута, які давали 
команду головному лікарю об-
ласної лікарні Леськіву, щоб він 
зупиняв роботу».

Тоді з боєм громадськості 
вдалося добитися запуску ко-
мунального МРТ в обласній 
лікарні, але, як бачимо, пере-
мога виявилася не на боці пе-
ресічних громадян. Особливо 
ця проблема болюча для ма-
лозабезпечених категорій на-
селення: пенсіонерів, інвалідів, 
багатодітних сімей тощо. При 
обстеженні на комунальному 
магнітно-резонансному томогра-
фі діяла система пільг. Напри-
клад, для інвалідів обстеження 
було безкоштовним, і оплачува-
ти потрібно було лише за необ-
хідності контрастну речовину. 
Комерційні ж МРТ в Житомирі 
на даний час пропонують за-
лежно від ділянки обстежен-
ня послуги, що коливаються 
в межах від 850 до 1000 грн. 
Якщо потрібно обстежити дві 
ділянки організму, то вартість 
стає просто захмарною для тих, 
хто отримує мінімальну пенсію 
чи невеличку зарплатню. Таким 
чином хворі, замість допомоги 
від держави, залишаються сам 
на сам зі своїми проблемами. 
А хтось на цьому ще й досить 
непогано наживається.
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Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Культура і безпека 
Сьогодні, коли відповідальність 

і штрафи за невиконання правил до-
рожнього руху виросли в 20 разів, 
особливо потрібно бути уважним. 
Наш менталітет – мене не стосується 
чи пронесе – може не спрацювати, 
і коли настає час розплати, наслідки 
можуть бути дуже важкими. Щоб не 
кусати лікті потім, давайте думати 
і робити все так, щоб нам і тим, хто 
нас оточує, було комфортно і без-
печно поряд з нами.

Кожний по-своєму розуміє куль-
туру поведінки водія, але принципи 
безпеки однакові для всіх. Дуже 
важливо контролювати емоції, і тут 
немалу роль відіграє комфорт во-
дія. Маленькі деталі мають велике 
значення.

Багато автомобілістів люблять 
далеко відкидати спинку крісла 
і знаходитись в автомобілі в напів-
лежачому стані, інші навпаки – мак-
симально наблизитись до панелі 
приладів. Це велика помилка: крісло 
повинно бути налаштоване так, щоб 
водієві не потрібно було тягнутись 
до руля і педалей, кут огляду був 
максимально широким, а погляд на-
правлений параллельно до поверхні 
дороги – це дозволить адекватно 
оцінювати швидкість приближення 
і відстань до об’єктів. Кермо постійно 
тримайте двома руками, розташо-
ваними, як стрілки годинника «без 
10 хвилин 2» (є любителі «без 15 
хвилин 3», але це вже не так важ-
ливо). У цьому випадку їх довжини 
завжди буде достатньо для любого 
повороту і довороту.

Якщо вперше сіли за кермо незна-
йомої машини, перевірте спочатку 
хід педалей гальм та акселератора. 
Всі автомобілі мають свою особли-
вість, навіть однієї моделі. При мож-
ливості під час перших заморозків чи 
на свіжому снігу випробуйте тран-
спорт на безпечній площині чи в від-
окремленому місці, відпрацювавши 
дії на випадок аварійних ситуацій. Всі 
знають і розуміють ситуацію при за-
носі, а ось вирахувати кут і швидкість 
такого маневру і підготуватись до 
нього психологічно набагато легше, 
вивчивши його на практиці.

Водій за кермом повинен бути по-
стійно зібраним і готовим у будь-
який момент до дій. Чути і розуміти 
двигун – це ще не весь автомобіль, 
відчувати рух коліс і «поведінку» ку-
зова дуже важливо, особливо у зи-
мовий період. Швидкість і відчуття 
безпеки для водія – відповідальність 
за себе і інших живих організмів, 
і неживих теж.

Далі буде.

КУТОЧОК

ВОДІЯ Стало відомо терміни  
проведення ЗНО у 2019 році

Житомир отримає  
50 тролейбусів  
за рахунок кредиту 
Європейського банку

У Житомирі з`явилася 
меморіальна дошка 
Миколі Блінову

Основна сесія ЗНО 
у 2019 році розпо-
чнеться 21 травня 
і закінчиться 13 черв-
ня.

Про це повідомляє Вінниць-
кий регіональний центр оціню-
вання якості освіти. Відповідно 
до наказу реєстрація осіб для 
участі у зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні триватиме 
з 5 лютого до 25 березня 2019 
року. Керівники закладів освіти 
зможуть зареєструвати учнів 
(слухачів, студентів) для прохо-
дження ДПА у формі ЗНО до 
18 березня 2019 року.

Звертаємо увагу на те, що до-
даткового періоду для перереє-
страції учасників зовнішнього не-
залежного оцінювання 2019 року 
не передбачено. Тож змінювати 
реєстраційні дані можна буде 
тільки до 25 березня 2019 року.

До 30 квітня 2019 року за-
реєстровані учасники зможуть 
завантажити зі своїх інформа-

ційних сторінок запрошення-
перепустки, де буде зазначено 
час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього 
незалежного оцінювання по-
чнеться 21 травня тестуванням 
з математики і завершиться 
13 червня тестуванням з хі-
мії. Тестування з української 

мови і літератури відбудеться 
23 травня, з іспанської, німець-
кої, французької мов – 27 травня, 
з англійської мови – 28 травня, 
з фізики – 30 травня, з історії 
України – 4 червня, з біології – 
6 червня, з географії –11 червня.

Інформацію про результати 
основної сесії зовнішнього не-

залежного оцінювання з усіх 
навчальних предметів буде роз-
міщено на інформаційних сто-
рінках учасників тестування до 
25 червня 2019 року. Результати 
зовнішнього незалежного оціню-
вання з математики, української 
мови і літератури та фізики буде 
оголошено до 14 червня, з інозем-
них мов та біології – до 20 червня, 
з історії України, географії, хімії – 
до 25 червня.

Реєстрація для участі в до-
датковій сесії зовнішнього неза-
лежного оцінювання окремих 
категорій осіб, які не мали змоги 
зареєструватися в основний пе-
ріод (зокрема, учасники анти-
терористичної операції, особи 
з окупованого Криму та непід-
контрольних Україні територій 
Донбасу), триватиме з третього 
до 20-го травня 2019 року. Гра-
фік проведення додаткової сесії 
зовнішнього незалежного оці-
нювання буде оприлюднено до 
30 квітня 2019 року. Результати 
зовнішнього незалежного оціню-
вання учасники додаткової сесії 
отримають до 18 липня.

Руслан Мороз

КП «ЖТТУ» мо-
дернізують на 10 млн 
євро.

На засіданні Житомирського 
виконкому 10 жовтня розгляда-
лось питання придбання на суму 
кредиту 10 млн євро 50 тролейбу-
сів для парку КП «ЖТТУ».

Було прийнято стратегічне 
рішення змінити назву в доку-
ментації «тролейбусний парк» 
на «тролейбусний транспорт». За 
словами очільника ЖТТУ Євгенія 
Демчика, це рішення пов'язане 
з прагненням мера Житомира 
Сергія Сухомлина замінити ста-
рий рухомий склад на новий і по-
повнити комунальний транспорт 
автобусами.

«Тобто ТТУ зараз є повноцін-
ним перевізником: є тролейбуси, 
трамваї і автобуси. Тому далі йде 
тільки закупівля і розвиток рухо-
мого складу, щоб якісно надавати 
послуги населенню», – наголосив 
Євгеній Демчик.

На виконкомі також нагадали 
про те, що Житомир на фіналь-
ній стадії отримання 10 млн євро 
кредитних коштів від Європей-
ського банку реконструкції та 
розвитку, за які міськрада планує 
закупити близько півсотні нових 
тролейбусів, та 2 млн євро гранту, 
щоб збудувати нову тролейбусну 
лінію протяжністю у 4,5 км.

Питання щодо доцільності 
отримання кредиту від ЄБРР, 
а з ним і гранту в розмірі 2 млн 
євро винесли на розгляд викон-
кому. Житомирський міський 
голова Сергій Сухомлин на-
полягав на терміновому вирі-
шенні цього питання: «Три чи 
чотири міста вже в цьому про-
екті, і місто Житомир останнє, 
яке зможе взяти цей кредит, 
бо вже закривається фінансу-
вання по цьому проекту. Якщо 
все буде за графіком, то напри-
кінці цього року або на початку 
січня може відбутися перший 
етап тендеру по закупівлі цих 
тролейбусів».

Проект модернізації гро-
мадського тролейбусного парку 
в Житомирі був одноголосно під-
триманий членами виконкому.

Руслан Мороз

У понеділок, 
8 жовтня, відбулося 
відкриття меморіаль-
ної дошки Миколі 
Блінову на місці його 
загибелі під час єв-
рейських погромів 
24 квітня 1905 р.

До революції ім'я Миколи 
Блінова було першим у поми-
нальних списках в синагогах. На 
одній з житомирських синагог 
було встановлено меморіальну до-
шку на його честь. У 1930-х роках 
ця синагога була знищена радян-
ською владою. У XXI столітті доля 
Миколи Блінова послужила осно-
вою для документального роману 
«Будинок горить, годинник йде» 
О. С. Ласкіна (журнальний варіант 
опублікований у 2010 році).

У 2012 році в місті Аріель в Із-
раїлі на честь Миколи Блінова 
були встановлені камінь і мемо-
ріальна табличка. На території 
кампусу Аріельского університету 
в пам'ять про нього посаджено 

лимонне дерево.
У відкритті меморіальної 

дошки взяли участь члени єв-
рейської громади нашого міста, 
краєзнавці, митці, а також автор 
документального роману про Ми-
колу Блінова – Олександр Ласкін.

Нагадаємо, 15 серпня члени 
виконавчого комітету міської ради 
надали згоду на встановлення ме-
моріальної дошки Миколі Бліно-
ву за адресою: вул. Київська, 1 та 
затвердили ескіз меморіальної 
дошки. Розмір дошки – 500*700*35, 
матеріал – чорний граніт, текст 
присвятного напису: «Блінов Ми-
кола Іванович. Праведник Украї-
ни. 6 (19).12.1981–24.04 (7.05).1905. 
Студент. Загинув на цьому місті, 
захищаючи євреїв Житомира від 
погрому».
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Руслан Мороз

Житомирський 
академічний облас-
ний театр ляльок 
недарма вважається 
одним з кращих 
в Україні.

Наші митці нещодавно по-
вернулися з тривалих гастролей 
і фестивалю. Своїми враження-
ми з журналістами «20 хвилин» 
поділилися актори Віктор Гу-
щин, Олег Яценко та Олександр 
Кондратович.

�� Руслан Мороз: Ви тіль-
ки що повернулись з гастро-
лей та фестивалю. В яких міс-
тах ви побували та з якими 
виставами?

Віктор Гущин: Перш за 
все гастролі у нас були у міс-
тах Чорноморську, це колишній 
Іллічівськ, Білгород-Дністров-
ському та інших. Ми проїхали 
майже половину Одеської об-
ласті. Нас запросив з виставою 
«Казка мандрівного лялькаря» 
приват ний театр «Is t-A r t» 
з міста Миколаєва. Скажемо, 
що зустріли нас дуже гарно – це 
наші друзі, які прийняли нас, 
як свою родину!

Олександр Кондратович: 
До речі, вони зараз у нас також 
на гастролях…

Віктор Гущин: Так, вони 
весь тиждень у нас зараз на 
гастролях у театрі. Щойно ви-
їхали на виїзну виставу. Тобто 
в нас такі обмінні гастролі. Під 
час гастролей сподобалась ро-

бота з театром «Ist-Art», тому 
що у нас в країні не так багато 
відомих приватних театрів ля-
льок. До того ж це один із най-
сильніших театрів; вони були 
в нас на фестивалі «Світ ляльок» 
у Житомирі та взяли Гран-прі за 
виставу «Історія однієї матері» за 
Г. К. Андерсеном. А потім, після 
гастролей, ми без відпочинку по-
їхали на фестиваль «Лялькова 
веселка» в місто Запоріжжя, куди 
повезли прем'єрну роботу моло-
дого режисера Руслани Новико-
вої «Як лисичка пташкою була». 
Автором цієї п'єси є Олександр 
Кузьмин. Це також наш гарний 
товариш, з яким ми співпрацює-
мо, спілкуємось, і сподіваємось, 
що ще будемо працювати. Зараз 
готуємо ще одну його виставу, де 
режисером вже буду я.

�� Руслан Мороз: Тобто це 
ваша режисерська робота за 
його п'єсою?

Ві ктор Гу щ и н:  Так.  Ц я 
вистава має назву «Їжачок-хи-
трячок».

О л е к с а н д р 
Кондратович: На 
гастролях ми прак-
тично за тиждень 
відіграли майже 
двадцять вистав. 
Тобто по чотири 
вистави на день. Це 
досить важко, але й 
цікаво.

�� Руслан Мо-
роз: А який був віковий ценз 
вашого глядача?

Олександр Кондратович: 
Починаючи з трьох років і за-
кінчуючи вісімнадцятьма.

�� Руслан Мороз: І як вас 
сприймав ваш глядач?

Віктор Гущин: Сприймали 
дуже гарно. Багато аплодували, 
сміялися. Тобто була дуже гарна 
реакція на нашу роботу. Глядач 
«відповідав» нам.

�� Руслан Мороз: Розка-
жіть, будь ласка, детальніше 
про фестиваль.

Віктор Гущин: На фестива-
лі було чотирнадцять професій-
них театрів і два студентських. 
Це багато для такого заходу. 
Крім нас, ще були Кропив-
ницький, Черкаси, Львів, Рівне, 
Вінниця, Полтава, Запоріжжя, 
Хмельницький, Дніпро та інші. 
Два студентських театри – це 
студенти з Дніпропетровського 
коледжу культури та мистецтв 
і Харківського національного 
університету. До речі, нам спо-
добалися студентські театри. 
Вони показали дуже гідні ро-
боти, але вони були поза кон-
курсом.

�� Руслан Мороз: Не так 
давно в Житомирі було за-
реєстровано Житомирське 
обласне театральне това-
рис т во,  де вс і  ви бере те 
участь. Скажіть, будь ласка, 
які в цьому напрямку у вас 
плани?

Олександр Кондратович: 
Взагалі головною метою ді-
яльності нашої організації є 
всебічний розвиток культури, 
національного театрального 

мистецтва, підвищення його 
професійного рівня. Тобто під-
няття культурного рівня нашої 
області. Будемо намагатися до-
помагати молодим колективам, 
студентським театрам. Це роз-
виток нашої культурної спад-
щини.

Ві к т ор Гу щ и н :  Взагалі 
я планую створити при нашій 
обласній театральній організа-
ції пересувний театр ляльок.

�� Руслан Мороз: Це буде 
вуличний театр?

Віктор Гущин: Так, це буде 
пересувний вуличний, площад-
ний театр, де благодійно будуть 
грати вистави аматорські колек-
тиви. Звісно, ми хочемо позна-
йомити наших глядачів з таким 
давно забутим площадним те-
атром, який був створений ще 
за Древньої Греції, де актори 
знайомили глядачів з відомими 
та сучасними на той час твора-
ми та драматургами. Та зараз 
ми також хочемо ознайомити 
житомирян з сучасними пі-
сенниками, але за специфікою 
таких площадних театрів.

�� Руслан Мороз: Але наш 
глядач не звик до площадно-
го театру…

Олег Яценко: Ні, взагалі 
вуличні театри були розпо -
всюджені в Житомирі. Наш 
драматичний театр на Жито-
мирщині вперше був створений 
як вуличний, площадний ама-
торський театр. Театр ляльок 
в Житомирі також спочатку був 
пересувним театром і тільки 
потім отримав постійне при-
міщення. Це було саме вуличне 
мистецтво. Останніми роками 

пішла тенденція, коли молодь, 
про яку ми вже згадували, вихо-
дить працювати на вулиці, тому 
що вони не знають, де саме себе 
реалізувати. Ось для такої мо-
лоді і було створено театральне 
товариство, щоб надавати змогу 
їм розкриватися. Не виходити 
та кидати шапку на вулиці про-
сто так, а займатися справжнім 
мистецтвом.

�� Руслан Мороз: Якщо це 
благодійна організація, то 
як ви збираєтесь знаходити 
кошти на костюми, ляльки? 
Це також значні витрати.

Віктор Гущин: Тому ми 
звертаємось до меценатів, хто 
бажає підтримати мистецтво 
на Житомирщині, допомогти 
нам. Ми, звісно, відкриті для 
всіх, але більше ми розраховує-
мо самі на себе. Зараз такі часи, 
що можна розраховувати тільки 
на самого себе. Але кому тема 
театру близька до серця, ми 
просимо допомогти. Театральна 
організація Житомирської об-
ласті завжди відкрита для всіх.

�� Руслан Мороз: Ви вже 
визначились з тим, якою 
буде перша ваша вистава?

Олег Яценко: Це питання, 
напевно, до мене. Вже після 
Нового року ми з учасниками 
дитячої студії, яку я очолюю, 
вирушаємо до Тбілісі, де по-
кажемо вже готову виставу за 
підтримки українського по-
сольства в Грузії. Це вистава на 
патріотичну тематику, вистава 
про нашу природу, ї ї збере-
ження. І вже наступного літа 
ми плануємо провести дитячий 
театральний табір в Грузії.

Житомирські лялькарі повернулись  
з фестивалю ляльок і гастролей
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Резонанс: затримали 
банду, яка займалася 
нападами на валютників

На Житомирщині знайшли 16-річну дівчину, 
яка п`ять днів гостювала у знайомих

Оперативники кри-
мінальної поліції Жито-
мирщини затримали гру-
пу валютних розбійників, 
яка діяла на території 
кількох областей.

«Викриття та затримання 
зухвалої групи розбійників, яка 
діяла на території кількох регі-
онів держави, стало результатом 
спільної роботи оперативників 
кримінальної поліції та слідчих 
ГУНП Житомирщини, Депар-
таменту карного розшуку НПУ, 
бійців КОРДу, за сприяння спів-
робітників УСБУ в області», – по-
відомляють у відділі комунікації 
поліції Житомирської області. 
Банда спеціалізувалась на напа-
дах на валютників. П’ятьох членів 
групи затримали 10 жовтня у м. 
Чернівцях відразу після чергово-
го злочину.

У березні 2018 року у м. Жи-
томирі було вчинено зухвалий 
напад на приватного підприємця. 

Увечері, коли чоловік повертався 
додому, у під’їзді його будинку, на 
сходинковому майданчику між 
поверхами, троє незнайомців, 
застосувавши силу та сльозогін-
ний газ, відібрали сумку. У ній 
потерпілий, який займається об-

міном валют, ніс кошти у гривнях 
та валюті на загальну суму майже 
8 мільйонів гривень.

– Робота над розкриттям цьо-
го розбою і стала стартом викрит-
тя злочинної групи, – розповів на-
чальник ГУНП у Житомирській 

області В’ячеслав Печененко. – Усі 
обставини, з’ясовані уже на пер-
шому етапі розслідування, вказу-
вали на ретельну підготовку на-
падників та їх добру обізнаність.

«Оперативники кримінальної 
поліції провели величезний обсяг 
заходів, щоб встановити коло осіб, 
ймовірно причетних до нападу. 
У результаті цілої низки звірок, 
аналізів, моніторингів, експерт-
них досліджень, а також інших 
дій непублічного характеру вда-
лося отримати свідчення про-
типравної діяльності злочинної 
групи», – інформують у поліції.

10 жовтня у м. Чернівцях 5 
членів банди були затримані 
відразу після вчинення ними 
жорстокого нападу на підпри-
ємця-валютника.

– Спецоперацію по затри-
манню нападників, які, за на-
шою інформацією, могли бути 
озброєні та чинити опір, провели 
працівники кримінальної поліції 
та бійці КОРДу Житомирщини, – 
розповів заступник начальника 
ГУНП в області Сергій Кру-
пєй. – А загалом до їх викриття 

були залучені сили не лише роз-
шуківців та слідчих області, а й 
Департаменту карного розшуку 
Нацполіції, та ми мали допомогу 
та сприяння співробітників УСБУ 
в Житомирській області.

У підозрюваних вилучено 
значну суму готівки, щойно ві-
дібраної у потерпілого, жителя 
Чернівців. Того ж дня поліцейські 
провели понад десятка обшуків 
за місцями проживання підозрю-
ваних. У результаті вилучено до-
кази їх злочинної діяльності.

Вказані заходи проводились 
у рамках досудового розслідуван-
ня провадження, розпочатого за 
ч. 4 ст. 187 (Розбій) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція 
статті передбачає відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі 
на термін від 8 до 15 років з кон-
фіскацією майна.

Водночас у правоохоронців є 
підстави стверджувати про при-
четність групи й до інших розбій-
них нападів, а також грабежів та 
крадіжок на території Житомир-
ської, Львівської, Тернопільської 
та Чернівецької областей.

Одинадцятиклас-
ницю Віолету Тетері-
ну, жительку Пулин-
ського району, яку 
розшукували рідні, 
поліцейські знайшли 
у Житомирі пізно 
увечері 10 жовтня.

За словами дівчини, майже 
тиждень вона провела з друзя-
ми в обласному центрі. Зранку 
11 жовтня дівчину передали мате-
рі, яку теж зобов’язали сумлінні-
ше ставитись до своїх батьківських 
обов’язків з виховання дітей.

Як повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомир-
ської області, 9 жовтня увечері до 
Житомирського відділу поліції 
звернулась жителька Пулинського 
району із заявою про зникнення 
її 16-річної доньки. Як розповіла 
жінка, дівчина ще 5 жовтня поїха-

ла у Житомир до старшої сестри, 
яка навчається в обласному цен-
трі. Уже 7 жовтня старша донька 
повідомила матір, що Віолета мала 
наміри їхати додому. Однак рідні 
її так і не дочекалися. Самостійні 
пошуки результатів не дали: у зни-
клої мобільного телефону немає.

– До пошуків 11-класниці були 
залучені працівники ювенальної 
превенції та підрозділу кримі-
нальної поліції. Вони поспілкува-
лися з членами родини зниклої 
і з’ясували коло її спілкування, 
у тому числі й безпосередньо в об-
ласному центрі. За інформацією, 
яка була зібрана упродовж перших 
кількох годин пошуку, було встанов-
лено, що дівчина самостійно нікуди 
з обласного центру не виїжджала. 
Отже, тримаючи постійний зв'язок 
з її сестрою, ми відпрацьовували усі 
можливі місця, де могла перебувати 
розшукувана, – розповів начальник 
Житомирського відділу поліції Ми-
хайло Сорока.

Після 22-ї години 10 жовтня 
Віолета дала про себе знати. Вона 

зателефонувала старшій сестрі 
з чужого номера і плутано пояс-
нила, на якій вулиці знаходиться 
і куди прямує. Зустрічали знайду 
працівники ювенальної превенції, 
які одразу повідомили новину ма-
тері і запросили її до Житомира 
забрати доньку.

За словами Віолети, вона 
витратила усі наявні гроші і не 
встигла на автобус. Отже, гуляла 
по місту, аж поки не зустріла зна-
йомих, в яких і перебувала увесь 
цей час.

Уранці наступного дня полі-
цейські Житомирського відділу 
поліції вели бесіду і з ненькою, 
і з обома її доньками. Юначкам 
роз’яснили наслідки подібних 
вчинків і зобов’язали матір сум-
лінніше ставитись до своїх батьків-
ських обов’язків з виховання дітей. 
Окрім того, відносно жінки були 
складені адміністративні матеріа-
ли за ст. 184 (Невиконання батька-
ми або особами, що їх замінюють, 
обов'язків щодо виховання дітей) 
Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення.
Правоохоронці вкотре закли-

кають усіх батьків відповідально 
ставитись до обов’язків щодо 
виховання своїх дітей. Будьте 
уважними до дитячих і підліт-

кових проблем, не пропустіть 
тривожних змін у їх поведінці. 
Можливо, вчасне батьківське 
втручання у ситуацію допоможе 
уникнути багатьох непорозумінь 
і неприємностей.
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Які права гарантуються 
захисникам України?

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

Безоплатна правова допомога
Первинна:
– Отримання правової інфор-

мації, консультацій і роз'яснень 
з правових питань.

– Складення заяв, скарг та ін-
ших документів.

– Допомога в забезпеченні до-
ступу до вторинної правової допо-
моги та медіації.

Вторинна:
– Захист у кримінальних про-

вадженнях.
– Представництво в судах, ін-

ших державних органах, органах 
місцевого самоврядування.

– Складення документів про-
цесуального характеру стосовно 
питань, пов’язаних із соціальним 
захистом.

Як отримати безоплатну пра-
вову допомогу?

1. Підготуйте необхідні до-
кументи:

– паспорт громадянина України;
– ідентифікаційний номер;
– посвідчення учасника бойо-

вих дій.
2. Зверніться до:
– найближчого центру з надан-

ня безоплатної правової допомо-
ги Їх адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі «Міс-
цеві центри». Або отримайте юри-
дичну консультацію телефоном: 
0800-213-103 (цілодобово та 
безкоштовно в межах України).

Щорічна разова грошова до-
помога

Постановою Кабінету Міністрів 
України у 2018 році передбачено 
виплату щорічної разової грошової 
допомоги*:

Учасникам бойових дій – 
1 265 грн.

Особам з інвалідністю вна-
слідок війни:

– I групи – 3 685 грн;
– II групи – 3 265 грн;
– III групи – 2 845 грн.
Членам сімей загиблих та дру-

жинам (чоловікам) померлих осіб 
з інвалідністю внаслідок війни, які 
не одружилися вдруге – 630 грн.

*станом на 2018 рік
Як отримати щорічну разову 

грошову допомогу?
Органи праці та соціального за-

хисту населення формують списки 
ветеранів війни у розрізі відповід-
них категорій, тому відсутня необ-
хідність звертатися та подавати 
будь-які документи.

Якщо ви не отримали грошову 
допомогу до 5 травня поточного 
року, зверніться із заявою до органу 
соціального захисту населення за 
місцем реєстрації.

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 пра-
вової допомоги).

Продовження у наступному номері

КОЛОНКА

За період з 1987 
року до 1 квітня 2018 
року у Житомирській 
області офіційно за-
реєстровано 6362 ВІЛ-
інфікованих особи та 
2100 осіб, хворих на 
СНІД.

85% ВІЛ-інфікованих – особи 
репродуктивного та працездатно-
го віку (25–49 років). Померли від 
СНІДу 974 особи, 40 з них – діти.

Проблема епідемії ВІЛ/СНІДу 
продовжує залишатись актуаль-
ною як в Україні, так і в цілому 
світі. Як не прикро, але Україна 
займає одне з перших місць в Єв-
ропі за темпами розповсюдження 
ВІЛ-інфекції. За неофіційними 
даними, сьогодні в Україні ВІЛ-
інфікованими є понад 400 тисяч 
людей, що складає понад 1% на-
селення країни.

ВІЛ-інфекція– це соціально 
небезпечне інфекційне захворю-
вання, що розвивається внаслідок 
інфікування вірусом імунодефіци-
ту людини (ВІЛ), довготривалої 
персистенції ВІЛ в лімфоцитах, 
макрофагах та клітинах нервової 
тканини. Хвороба характеризуєть-
ся прогресуючою дисфункцією 
імунної, нервової, лімфатичної та 
інших систем організму. ВІЛ та 
СНІД – не одне й те саме. ВІЛ – це 
вірус, що вражає імунну систему, 
а СНІД – це комплекс захворю-
вань, які виникають у людини 
з ВІЛ на фоні низького імунітету.

Людина, що живе з ВІЛ, з ча-
сом може почати хворіти частіше, 
ніж звичайно. Власне, хвороба 
СНІД (синдром набутого імуно-
дефіциту) зазвичай виникає через 
кілька років після зараження ВІЛ, 

коли у людини розвиваються одне 
або декілька дуже серйозних за-
хворювань.

Виявити ВІЛ в організмі можна 
приблизно через два-три місяці 
після зараження за допомогою 
спеціального аналізу крові, що 
виявляє антитіла до вірусу. Цей 
період після зараження і до появи 
антитіл до ВІЛ у крові називається 
«періодом вікна».

ВІЛ передається через рідини 
організму, що містять вірус в кон-
центрації, достатній для заражен-
ня: кров, сперма, вагінальні виді-
лення, грудне материнське молоко. 
Особливо небезпечні анальний, 
вагінальний статевий акт без пре-
зерватива, орально-генітальний 
контакт. Найбільшу небезпеку 
становить спільне використання 
шприца при внутрішньовенному 
введенні наркотиків.

При спільному користуванні 
побутовими речами, посудом, ро-
боті в одному приміщенні, у лазні 
та сауні, під час поцілунків, при 
обіймах та рукостисканні, при 
чханні та кашлі, через поручні, 

дверні ручки, столи, стільці, при 
укусах комарів чи інших комах 
ВІЛ не передається.

Пам'ятайте про те, що ВІЛ не 
передається побутовим шля-
хом.

Ознаками інфікування ВІЛ 
можуть бути наступні симптоми:

– швидка безпричинна втрата 
ваги;

– сухий кашель і часті про-
студні захворювання, які не під-
даються лікуванню;

– гарячка, що часто повторю-
ється (довготривала температура) 
і рясне потовиділення під час ніч-
ного сну (пітливість);

– часта (хронічна) і незрозумі-
ла втома (загальна слабість);

– збільшені пахові лімфатичні 
вузли, лімфатичні вузли в підпа-
ховій ділянці і на шиї;

– пронос, який не припиня-
ється більше тижня;

– висипка на тілі і слизовій 
ротової порожнини невідомого 
походження.

Тим не менше, не можна ду-
мати, що людина інфікована ВІЛ, 

якщо у неї спостерігаються деякі 
з вищеперелічених симптомів, 
оскільки вони подібні до симп-
томів багатьох інших захворювань. 
Єдиним надійним методом 
діагностики ВІЛ-інфекції є 
лабораторне тестування!

Люди, що живуть  
з ВІЛ / СНІД

Говорячи на цю тему, не можна 
не згадати про людей, які живуть 
з ВІЛ і СНІД. Не варто забувати 
про те, яку важливу роль відіграє 
для них підтримка суспільства 
і тих, хто знаходиться поряд 
з ними. Ефективність лікування 
сучасними антиретровірусними 
препаратами дуже висока. Ліки, 
що діють на ВІЛ, «послаблюють» 
вірус і його можливість розмно-
жуватися. Терапія дає змогу про-
довжувати життя, зміцнювати 
послаблений імунітет та проти-
стояти супутнім захворюванням. 
Діагноз ВІЛ – це не кінець, не ви-
рок. Люди з інфекцією живуть до 
старості, за умов вчасного лікуван-
ня та дотримання рекомендацій 
лікаря.

Де можна анонімно  
здати аналізи?

Звернутися до кабінету «Дові-
ра», який знаходиться за адресою: 
Велика Бердичівська, 32, за кон-
сультацією та для проходження 
медичного обстеження. Обсте-
ження анонімне та безкоштовне! 
Людина, яка вчасно звернулася до 
лікаря та дотримується рекомен-
дацій щодо лікування, не тільки 
відновлює своє здоров’я, але й на 
96% знижується ризик передачі 
хвороби тим, хто його оточує.

Будьте здорові!
Лікар-інфекціоніст  

Тетяна Поліщук

З 1 жовтня розпо-
чався епідемічний 
сезон з грипу та ГРВІ.

Як інформують у ДУ «Жито-
мирський обласний лаборатор-
ний центр Міністерства охорони 
здоров̀ я», за 1-й тиждень нагляду 
в області на грип і ГРВІ захво-
ріло 5443 особи, інтенсивний 
показник 451.1, що на 3% нижче 
епідемічного порогу.

Серед тих, хто захворів, 3966 
дітей, що становить 73% від всіх 
хворих. Найвищий показник за-
хворюваності серед дітей до 4-х 
років – 2000.2 на 100 тис. дітей 
даної групи.

Госпіталізовано 147 хворих, 
з них 128 (87%) становлять діти. 

Вірусологічною лабораторією 
обласного лабораторного цен-
тру за тиждень методом іму-
нофлюорисцентної мікроскопії 
обстежено 9 хворих та отримано 
2 позитивних результати (22%). 
Захворювання були викликані 
Rs-вірусами – 50% та парагри-
пом – 50%.

12 жовтня 2018 року ДУ 
«Житомирський обласний ла-
бораторний центр МОЗ Украї-
ни» перший в області розпочав 
проведення профілактичних ще-
плень проти грипу своїх праців-
ників. За перший день щеплено 
51 особу.

Всього придбано 200 доз 
вакцини «Ваксігрип» на суму 
54 тис.грн. Кошти на придбання 
вакцини виділив профспілко-

вий комітет державної установи. 
Наступного тижня щепленнями 
будуть охоплені інші працівни-

ки, в тому числі і територіаль-
них відділів та відділень лабо-
раторного центру.

Зупинимо ВІЛ разом!

Грип і ГРВІ атакують
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Давно пройшли ті часи, 
коли приватний будинок за 
межею міста асоціювався зі 
«зручностями на вулиці».

Зараз при будівництві будинків прак-
тично завжди передбачається наявність 
в них каналізаційної системи незалежно 
від того, чи можна підключити її до цен-
тралізованої системи каналізації.

Грамотно організована каналізаційна 
система є необхідною умовою комфорт-
ного життя разом із водопостачанням, 
електрифікацією та системою опалення. 
Звичайно, можна прожити і без неї, але 
навіщо ускладнювати собі життя, позбав-
ляючи себе елементарних зручностей, тим 
більше зробити каналізацію самостійно 
не так вже й складно.

Що таке каналізаційна система 
приватного будинку?

«По суті, каналізація – це система 
з’єднаних між собою труб, якими з дому 
виводяться продукти життєдіяльнос-
ті людини і відпрацьовані води. Вона 
поділяється на зовнішню і внутрішню 
каналізацію. Внутрішня система скла-
дається зі стояка, фанової труби і труб, 
підведених до кухні, санвузлів і ванних 
кімнат. Зовнішня каналізація призначе-
на для виведення вод з будинку і їх тран-
спортування до місця їх очищення або 
до місця з’єднання з централізованою 
системою каналізації», – розповідають 
у компанії «Центр Утеплення».

Розглянемо більш докладно кожну 
з систем.

Схема внутрішньої каналізації 
в приватному будинку

Внутрішня каналізація складається 

з розгалуження труб, має досить складну 
структуру, тому для полегшення її мон-
тажу краще спочатку намітити її схему, 
враховуючи деякі особливості і рекомен-
дації. Саму схему потрібно розробляти 

Як правильно  
ЗРОБИТИ КАНАЛІЗАЦІЮ  
в приватному будинку

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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паралельно з проектуванням будинку, коли 
вибираються місця розташування кімнат. 
Бажано, щоб всі приміщення з мокрими 
процесами (кухня, ванна, санвузол, ду-
шова і т. д.) були розташовані поряд, що 
скоротить витрати на з’єднувальні труби 
і спростить їх монтаж. Проектування ка-
налізаційної системи зазвичай почина-
ють з вибору місця розташування стояка 
і колекторної труби і, відштовхуючись від 
цього, розміщують «мокрі» приміщення.

Фахівці компанії «Центр Утеплення» 
зауважують, що для гарантії якісної і без-
перебійної роботи системи каналізації 
необхідно придбати наступний перелік 
обладнання та матеріалів:

1. Труби. Кількість їх потрібно прора-
хувати наперед.

2. Відводи каналізаційної системи. Їх 
діаметр повинен бути рівнозначним діа-
метру труб.

3. Розводка системи реалізується спеці-
ально підібраними трійниками необхідних 
фасонів.

4. Для з’єднання труб різного діаметру 
необхідні перехідники і редуктори.

5. Для герметичного закриття отворів 
краще всього підійдуть спеціальні заглушки 
для розтрубів.

Розмір труб каналізації
Діаметр труб каналізації вибирається 

залежно від їх призначення: для відведення 
стоків із санвузлів використовуються труби 
з діаметром 100–110 мм, а для відведення 
відпрацьованої води з ванної, душової 
і кухні – труби діаметром 50 мм. Довжина 
труб, по яких виводяться стоки з санвузла, 
не повинна перевищувати 1 м Труби для 
каналізації використовуються полівінілх-
лоридні (ПВХ) або поліпропіленові (ПП), 
а не чавунні, як раніше. Такі труби легко 
монтуються, можуть прослужити досить 
тривалий час і коштують набагато дешевше 
чавунних.

Монтаж каналізаційної системи
При з’єднанні труб надійніше викорис-

товувати два коліна з поворотом 45 градусів 
кожне. Це дозволить скоротити ризик за-
смічення труб, а такожс спростити процесс 
очищення системи.

Найбільш складний і тривалий етап 
монтажу каналізаційної системи – проклад-
ка труб. Зробити це одній людині досить 
важко, тому краще скористатися допомо-

гою друзів. З’єднання труб, особливо ПВХ 
або ПП, не потребує особливої праці – для 
цього виробники випускають широкий 
ассортимент різних кріплень, трійників, 
колін та інших з’єднувальних елементів. 
Самі стики додатково обробляються герме-
тиками. При закінченні прокладки бажано 
кілька разів перевірити правильність мон-
тажу і герметичність з’єднань, пропускаючи 
через систему чисту воду.

Місце з’єднання внутрішньої і зовніш-
ньої каналізації – випуск каналізації – має 
бути «точкою відліку» при монтажі, тобто 
саме з нього треба починати монтаж, щоб 
потім не виникло проблем зі стикуванням. 
По суті, випуск являє собою з’єднання ка-
налізаційного стояка будинку з трубою, що 
веде до септика. Щоб випуск не замерзав 
і не деформувався в холодну пору року, 
він повинен знаходитися нижче рівня про-
мерзання грунту і проходити крізь фун-
дамент. Якщо його встановити вище рівня 
промерзання, потрібно буде додатково його 
утеплити.

Каналізаційний стояк
Стояк каналізаційної системи зазвичай 

встановлюється в санвузлах, щоб довжина 
труб від унітазів до нього була мінімальною. 
В якості з’єднань труб зі стояком викорис-
товуються косі трійники, а для стикування 
труб, що мають різний діаметр, – перехід-
ники. Крім того, в місцях перетину труб 

потрібно встановити колекторну трубу діа-
метром 100–110 мм, а також не забути про 
гідрозатвори, що запобігають потраплянню 
неприємних запахів у будинок.

Якщо в будинку кілька поверхів, кожне 
«мокре» приміщення повинне обладну-
ватись усіма переліченими елементами 
системи.

Обов’язковим елементом каналізації є 
фанова труба, яка з’єднує труби каналізації 
із зовнішнім середовищем, забезпечуючи 
їх вентиляцію і нормальний тиск у системі. 
Така труба виводиться на дах або горище 
і повинна монтуватися не вертикально, а під 
невеликим кутом.

Схема зовнішньої каналізації 
в приватному будинку

Тепер розглянемо зовнішню каналіза-
цію, її схему і призначення. Така система 
призначена для відведення брудної води 
та її очищення.

«Зовнішня каналізація реалізується 
двома основними способами: самопливом 
і з використанням спеціального обладнан-
ня. Самопливна каналізація функціонує 
за рахунок різниці висот розташування 
каналізаційних вузлів, а під використанням 
обладнання маються на увазі насоси, які 
сприяють відведенню стічних вод до сеп-
тику, ям та інших сховищ», – інформують 
у компанії «Центр Утеплення».

Найбільшою популярністю при само-
стійній організації каналізаційних систем 
користується самопливна каналізація, 
в якій стоки під дією сили тяжіння руха-
ються у відстійник по трубах, укладених 
під певним ухилом.

Перевагами такої системи каналізації 
є її дешевизна, зручність в обслуговуванні 
і незалежність від зовнішніх джерел енергії, 
а єдиний мінус полягає в тому, що відстій-
ник повинен знаходитися на обмеженій 
відстані від стоків.

Ухил каналізаційних труб у такій сис-
темі вибирається у відповідності з їх діа-
метром.

Занадто маленький ухил труб може 
призвести до осідання твердих частинок 
в трубі, що сприяє її засміченню, а занадто 
великий ухил може порушити транспорту-
вання стоків, крім того, доведеться глибше 
розташовувати відстійний колодязь.

Очищення води септиком цілком реаль-
но зробити самостійно. Необхідний обсяг 
септика розраховується, виходячи з кіль-
кості води, яку потрібно очищати, а вона зі 
свого боку залежить від кількості людей, що 
проживають у будинку. В середньому одна 
людина використовує до 200 л на день, крім 
того, вода повинна відстоюватися в септику 
протягом 3-х днів. Провівши нескладний 
розрахунок, легко визначити потрібний 
обсяг септика.

Для його виготовлення потрібно:
• підготувати резервуар заданого об-

сягу із залізобетонних або ПП кілець або ж 
викласти його із цегли і залити бетоном;

• вибрати область доочищення води: на 
поле фільтрації або в колодязі;

• викопати котлован під септик і тран-
шеї для підведення до нього труб від стояка;

• з’єднати між собою всі елементи;
• прокласти труби під нахилом від 2 см 

на 1 м, стики обробити герметиком;
• забезпечити септик вентиляцією;
• захистити септик шаром тепло- і гід-

роізоляції.
Як видно, немає нічого складного в уста-

новці каналізаційної системи. Головне – пра-
вильно її спроектувати і використовувати 
якісні матеріали. Перед початком робіт 
незайвим буде додатково ознайомитися зі 
спеціальною літературою або порадитися 
з фахівцями. Якщо чітко дотримуватися 
технології, проблем з установкою у вас не 
виникне.
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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
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»
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 
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 
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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Регламентный ко-
митет Верховной Рады 
рассмотрел повторное 
представление Гене-
рального прокурора 
на снятие депутатской 
неприкосновенности 
с Вилкула.

Во время заседания выясни-
лось, что прокуратура построила 
обвинение на законах, утративших 
силу еще в 2001 году, – за 10 лет до 
того периода, в котором ГПУ «про-
веряла» деятельность Александра 
Вилкула на посту губернатора Дне-
пропетровской области.

«Даже изначально негативно 
против меня настроенным членам 
комитета от других политических 
партий стало ясно, что дело на 
100% сфальсифицировано. Нет не 
то что состава, нет события пре-
ступления. Все эти обвинения – это 
попытка власти руками генпроку-
ратуры, как инструмента, устра-
нить политического оппонента, 
который не хочет договариваться 
и плясать под их дудку на выбо-
рах», – подчеркнул Вилкул.

«Прокуроры, чтобы слепить 
хоть какое-то обвинение, были вы-
нуждены использовать законы, не 
существовавшие в 2011 году. На-
пример, Земельный кодекс, на 
который они ссылаются, утратил 
силу еще в 2001 году. И это не един-
ственные фальсификации со сто-
роны силовиков, на которые указал 
мой адвокат», – отметил Вилкул.

Напомн им,  ч то  защ и т -
ником Вилкула стал бывший 
адвокат Юрия Луценко, экс-
замгенпрокурора Алексей Баганец.

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

Члены Регламентного коми-
тета получили официальные до-
кументы, что земля продолжает 
находиться в государственной 
собственности. Эта земля на-
ходится в аренде Орджоникид-

зевского горно-обогатительного 
комбината (ГОКа).

Еще в 1999 году Верховная 
Рада приняла решение о пере-
даче этой земли в аренду ГОКу. 
Аналогичный договор аренды 
был подготовлен и в 2011 году 
облгосадминистрацией. После 
экспертиз и согласований были по-
ставлены 12 подписей профильных 
руководителей, и только потом, 
в соответствии с законом, Вилкул 
поставил свою, 13, подпись. В 2016 
году Министерство юстиции под-
твердило правильность пользо-
вания комбинатом этого участка, 
и договор аренды был продлен.

Вилкул отметил, что сейчас 
именно ГПУ своими действиями 
пытается передать эту землю част-
ной фирме с уставным капиталом 
2 тыс. грн и несколькими миллио-
нами долларов долгов. При этом 
предприятие еще и находится 
в состоянии банкротства. «Соот-
ветственно, это может указывать, 
что силовики решили не только 
выполнить политический заказ 
власти. В этом может быть и ко-
рыстный интерес исполнителей», – 
отметил адвокат Олег Бабич.

Также выяснилось, что пока-
зания «свидетелей», на которых 

ссылается прокуратура, были даны 
под давлением.

Бывший глава Днепропе-
тровской райгосадминистрации 
70-летний Вадим Кобыляцкий 
сделал официальное заявление, 
что дал показания против Вил-
кула после того, как прокуратура 
без решения суда посадила его 
в декабре 2017 в холодную камеру. 
Условием освобождения, пред-
ложенным следователем, было 
написание Кобыляцким фаль-
шивых обвинений на Вилкула 
для того, «чтобы можно было 
заставить Вилкула голосовать 
в Раде так, как надо». В частно-
сти, Кобыляцкий был вынужден 
дать показания, что ему якобы 
«звонили какие-то голоса из об-
лгосадминистрации и требовали 
оформить документы». Аналогич-
ная формулировка «про голоса 
и звонки из облгосадминистра-
ции» была и у второго свидетеля.

«При этом дело против са-
мого Кобыляцкого по тому же 
эпизоду было закрыто в суде», – 
подчеркнул адвокат. В связи 
с этим ранее выбитые из него 
«признательные» показания ав-
томатически стали недопусти-
мыми, отметил Баганец.

Індивідуальний 
облік тепла став мож-
ливим і для власників 
квартир у старих 
будинках з вертикаль-
ною розводкою.

Встановлення розподільно-
го обліку теплової енергії дасть 
можливість кожному українцю 
заощаджувати споживання тепла 
і платити виключно за власним 
лічильником. Вибір споживача-
ми оптимальної системи індиві-
дуального обліку здійснюється за 
технічної можливості інженерних 
систем й економічної доцільності 
для кожного будинку.

Так прокоментував прийняття 
на засіданні уряду проекту поста-
нови «Про затвердження Порядку 
визначення технічної можливості 

встановлення вузлів розподільного 
обліку теплової енергії та еконо-
мічної доцільності встановлення 
приладів – розподілювачів тепло-
вої енергії» віце-прем’єр-міністр – 
міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України Ген-
надій Зубко.

Постанова розроблена Мінре-
гіоном на виконання закону «Про 
комерційний облік теплової енергії 
та водопостачання».

Урядовець пояснив, що раніше 
індивідуальний (поквартирний) об-
лік був доступний лише для меш-
канців будинків з горизонтальною 
системою опалення, а мешканці 
старих будинків, де відсутня тех-
нічна можливість встановити інди-
відуальний лічильник, сплачували 
за обсяг тепла, яке споживала вся 
будівля за комерційним будин-
ковим вузлом, а спожита енергія 
ділилась пропорційно площі на 
всіх. І всі платили однаково.

«Відтепер власники квартир, 
які встановлять квартирні лічиль-
ники (при горизонтальній розводці 
інженерних мереж у будинку) або 
прилади-розподілювачі на опалю-
вальні прилади (при вертикальній 
розводці) зможуть регулювати 
температуру в своїх помешканнях, 
заощаджувати тепло і платити ви-
ключно за власним лічильником, 
а не за перевитрати недбалого 
сусіда. Доплата складе лише за 
обігрів загальних місць користу-
вання та допоміжних приміщень 
згідно з площею їх квартири. Це 
загальноєвропейська практика», – 
наголосив Геннадій Зубко.

Для системи обліку за допо-
могою приладів-розподілювачів 
необхідно, щоб їх встановили не 
менше як 50% мешканців бага-
токвартирного будинку. Оплата 
встановлення такої системи здій-
снюється коштом споживачів – 
власників квартири.

Центральна ви-
борча комісія при-
значила на неділю, 
23 грудня 2018 року, 
перші вибори у 125 
ОТГ, серед них 7 Жи-
томирської області.

Про це повідомив Офіс ре-
форм у Житомирському РВ 
АМУ.

Перелік об’єднаних тери-
торіальних громад, утворених 
у межах Житомирської області, 
у яких призначаються перші міс-
цеві вибори 23 грудня 2018 року:

1.  Ві льшанська с і льська 
об’єднана територіальна гро-
мада Чуднівського району,

2. Вчорайшенська сільська 

об’єднана територіальна грома-
да Ружинського району,

3. Гришковецька селищна 
об’єднана територіальна гро-
мада Бердичівського району,

4. Райгородоцька сільська 
об’єднана територіальна гро-
мада Бердичівського району,

5. Романівська селищна 
об’є д нана  територіа льна 
громада,

6 .  Ч у д н і в с ь к а  м і с ь к а 
об’єднана територіальна гро-
мада,

7.  Швайк івська с і льська 
об’єднана територіальна гро-
мада Бердичівського району.

Також ЦВК оголосила на 
цю дату додаткові вибори у 24 
об’єднаних громадах України.

Нагадаємо, що на Житомир-
щині не залишилося жодного 
району без ОТГ.

Обвинения ГПУ против Вилкула оказались 
основанными на законах, действие 
которых закончилось почти 20 лет назад

Відтепер у старих будинках 
теж можна встановлювати 
лічильники тепла

Перші місцеві 
вибори в 7 ОТГ 
Житомирщини 
відбудуться 23 грудня 



15 Середа, 17 жовтня 2018WWW.20MINUT.UA Споживачу

Новому поколінню – 
престижну освіту!

Експерти прогнозують зростання 
тарифів на газ та опалення на 20-25%

21 століття – це пора інтелек-
туального розквіту. Технологічний 
прогрес зумовлює розвиток усіх 
сфер життя. Діти ще не вміють 
читати, але знають, як увімкнути 
мультик на планшеті. Покоління 
міленіалів перевертає уявлення 
про ведення бізнесу, соціальне 
життя та мистецтво. Однак, є ще 
одна сфера, що пасе задніх у ряді 
інновацій – це освіта, яка вперто 
не підлаштовується під темп су-
часного життя.

Кожен день сповнений нових 
відкриттів, які вже за кілька хви-
лин стають доступними кожно-
му завдяки мережі Інтернет. Але 
учні та студенти змушені вивчати 
дисципліни, які абсолютно не 
потрібні їм, а інформація, яку 
вони отримують – мінімум 30-ти 
літньої давності. Традиційні під-
ходи до навчання, спрямовані на 
принципи колективізму зовсім не 
працюють з сучасною молоддю. 
Після сидіння багатьох років за 
партою, людина не готова поча-
ти кар’єру у прогресивному 2018 
і реалізувати себе. Невже молодь 
зобов’язана витрачати свої най-
кращі роки на отримання папір-
ця про “вищу освіту”, на який не 
зважають роботодавці, а потім 
їхати за кордон працювати на 
низькокваліфікованих роботах?

Але це не означає, що в Укра-
їні неможливо отримати пре-
стижну прогресивну освіту, яка 
гарантуватиме професіоналізм 

та працевлаштування здобувачів 
за спеціальністю.

Вже 8 років Вінницька ІТ-
Академія руйнує шаблони 
і створює нові стандарти елітної 
та ефективної освіти, які забез-
печують результат. Результат – це 
отримані знання і вміння, з яки-
ми випускники академії успішно 
проходять співбесіди і отримують 
першу роботу в ІТ.

Рецепт успіху випускників ака-
демії складається з 5 компонентів.

Гнучкість програми навчання.
Навчання розпочинається 

з опанування базових принципів 
програмування та алгоритмізації, 
веб-дизайну та тестування ПЗ, 
що забезпечує повноцінне ро-
зуміння основи. Завдяки такій 
базі, студенти вільно опановують 
наступні технології за короткий 
період. В залежності від обраного 
напрямку навчання формують-
ся невеликі групи. Обираються 
керівники, які слідкують за про-
гресом студентів. Студент може 
змінити технологію, яку вивчає. 
Це забезпечує економію часу та 
сил. Висока якість освіти полягає 
в індивідуальному підході до кож-
ного студента.

Викладачі-практики,  
які працюють в сфері.

Можна прочитати безліч книг 
та статей, але отримати лише ілю-

зорне уявлення про ІТ-бізнес. Ніх-
то не підготує до роботи в сфері 
краще, ніж ті, хто вже в ній. Ко-
манда викладачів академії скла-
дається зі спеціалістів-практиків, 
які точно знають, на що потрібно 
звернути увагу при вивченні.

25% теорії та 75% практики.
Зубріння теорії залишилось 

в минулому столітті. Для того, 
щоб працювати, потрібно мати 
певний досвід та чітке розуміння, 
як все відбувається в реальному 
житті. Особливість навчання в ака-
демії – це застосування отриманих 
знань на практиці, командна та 
індивідуальна робота на реальних 
проектах, експертні відгуки про 
виконані завдання та робота на 
результат.

Середовище, максимально 
наближене до роботи.

Зараз молодь має далеке від 
реальності бачення майбутньої 
професії. Переглянувши голівуд-
ські фільми та почитавши пости 
блогерів, ньюкамери виходять 
у свій перший день на роботу, 
очікуючи довгі кава-брейки, 
успішні контракти та піца-party 
щоп’ятниці. Однак у фільмах не 
показують овертайми айтішників, 
коли горять всі строки і злиться 
клієнт, коли код не працює, а по-
милок в програмі стало більше, 
ніж було до їх виправлення. Уні-

кальний прийом ІТ-Академії – це 
створення умов роботи, як в ре-
альній ІТ-компанії, і студенти не 
лише виховують необхідні нави-
чки, але й готові одразу після ви-
пуску працювати.

Розвиток  
особистісних якостей.

Ми виховуємо цінності, на 
основі, яких і формується бачення 
успіху. Віра в себе дозволяє студен-
там досягати поставлених цілей. 
Незалежне мислення є джерелом 
креативності та нових рішень. 
Командна робота доводить, що 
успіхи і перемоги в період надзви-
чайно масштабних ідей, рішень 
і проектів стають можливими за-
вдяки тим, хто працює з тобою 
пліч-о-пліч – незалежно від відмін-
ностей. Турбота про інших, навко-

лишній світ – стає фундаментом 
позитивного мислення. Творчість 
та новаторство, а не академічні 
знання, дозволять конкурувати із 
машинами, які можуть захопити 
ринок праці.

В Україні є престижна якісна 
освіта, яка відкриває шлях до 
професійної реалізації молоді. 
ІТ-Академія підтримує талановиту 
молодь. Вже зараз скористайтесь 
унікальним шансом отримати 
престижну освіту безкоштовно. 
Кожен, хто здасть екзамен з ма-
тематики та логіки на максимум 
і пройде тестування з англійської 
мови, буде зарахований на бю-
джетне навчання.

Доведи всім, що саме ти вар-
тий цього шансу.

Реєструйся https://ita.in.ua
Телефонуй 067–431–19–21

Ольга Сідлецька

15 жовтня в Україні 
стартував черговий 
опалювальний сезон.

Станом на початок місяця за-
паси газу у підземних сховищах 
складають близько 16,2 млрд 
кубометрів. Експерт РПР, коор-
динатор житлово-комунальних 
програм громадянської мережі 
ОПОРА Тетяна Бойко розповідає, 
чи вистачить державі запасів та 
скільки українці платитимуть за 
газ цієї зими.

Станом на 29 вересня україн-
ські підземні газові сховища були 
заповнені на 52%

«Кількість необхідного газу 
для успішного опалювального се-

зону значною мірою залежить від 
погодних умов восени та взимку.

Наразі немає даних, наскільки 

за 2018 рік збільшилася енерге-
тична ефективність будівель (тоб-
то наскільки менше тепла вони 

потребують), але не думаю, що 
суттєво. Тому орієнтуватися варто 
на минулий опалювальний сезон. 
16,18 млрд кубометрів газу у схо-
вищах – думаю, досить реальний 
обсяг, щоб пройти опалювальний 
сезон без проблем, якщо не буде 
природних катаклізмів», – інфор-
мує Тетяна Бойко.

Як вважає експерт, суми в пла-
тіжках повністю залежать від рі-
шення уряду щодо ціни на газ. 
80–85 відсотків у вартості тепла 
і гарячої води – це газ. Тому під-
няття ціни на газ потягне зростан-
ня фактично усіх платежів.

Нагадаємо, що 28 вересня Ка-
бінет Міністрів прийняв рішен-
ня продовжити дію зобов'язань 
із продажу природного газу для 
населення і теплокомуненерго за 
зниженою ціною до 18 жовтня. 
Після цієї дати очікується пере-
гляд ціни на газ у напрямку підви-

щення, – повідомляє VoxConnector.
«Я прогнозую, що підвищення 

ціни на газ буде, але десь на 20–25 
відсотків після 18 жовтня. Відпо-
відно тариф на газ для населення 
зросте на 20–25 відсотків, ціна на 
тепло/гарячу воду – на 25–20 від-
сотків. Також на кілька відсотків 
зростуть тарифи на електроенер-
гію і питну воду (де використову-
ється для виробництва цих послуг 
природний газ), – припускає коор-
динатор житлово-комунальних 
програм громадянської мережі 
ОПОРА.

На думку експерта, точно ска-
зати, чи буде підвищення, ніхто не 
може – все-таки це рішення уряду. 
Після 18 жовтня ми знатимемо 
напевне, чи підвищиться ціна на 
газ для українців і якою мірою.

Матеріал підготовлено 
у рамках співпраці  

з проектом «VoxConnector»

 Станом на 29 вересня українські 
підземні газові сховища були заповнені на 52%
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Відповідно до за-
кону про екстрену 
медичну допомогу, 
час прибуття швидкої 
на місце виклику має 
складати 10 хвилин 
у містах і 20 хвилин 
у сільській місцевості.

Однак у житті тривалість очі-
кування медиків може займати 
більше години. Головні при-
чини такої ситуації – повільна 
обробка виклику диспетчером, 
нестача санітарних авто та вибір 
не найближчої за розташуван-
ням бригади. У МОЗ обіцяють, 
що з наступного року ситуація 
зміниться, адже на черзі реформа 
системи екстреної медицини. Що 
вона передбачає і чи вплинуть 
зміни на якість допомоги, дізна-
вались наші експерти.

Покрокова стратегія
На початку 2018 року в Украї-

ні стартувала медична реформа. 
Оскільки вона передбачає струк-

турні зміни у сотнях медичних 
закладів, міністерство охорони 
здоров’я розробило етапи пере-
ходу. Цього року почалась пере-
будова первинної ланки медич-
ної допомоги, пацієнти взялися 
обирати своїх сімейних лікарів, 
а медичні заклади переходити 
на нове фінансування. За планом 
на 2019 рік реформа торкнеться 
спеціалізованої та екстреної ме-
дичної допомоги.

У МОЗ пояснюють, що робо-
ти дуже багато. Потрібно підви-
щувати кваліфікацію медичних 
бригад, збільшувати зарплати 
для фахівців, закупляти новий 
транспорт, оснащений необхід-
ним обладнанням, підключати 
диспетчерські служби до єдиної 
електронної системи. Загалом 
усі ці трансформації займуть 
близько п’яти років і вимагати-
муть 10 млрд гривень витрат із 
держбюджету.

«У 2019 році МОЗ України роз-
починає перший етап реформи 
екстреної медичної допомоги, яка 
стартує у Донецькій, Одеській, 
Тернопільській, Полтавській, Ві-
нницькій областях та місті Києві. 

Зміни почнуться в областях, що 
мають інфраструктуру, можли-
вості для перекваліфікації меди-
ків та продемонстрували свою 
управлінську ефективність під 
час реформи первинної медич-
ної допомоги. Тут додатковий 
1 млрд грн, закладений у дер-
жавному бюджеті на наступний 
рік, забезпечить помітні зміни, 
поки інші області готуватимуть-
ся», – розповідають про плани на 
наступний рік у прес-службі мі-
ністерства.

Швидка  
і невідкладна допомога

Однією із найцікавіших серед 
запланованих змін видається роз-
ділення швидкої медичної допо-
моги на екстрену і невідкладну. 
Принципова відмінність полягає 
у тому, що невідкладна допомога 
буде приїздити, коли у людини 
піднялася температура, стрибнув 
тиск або загострилась хронічна 
хвороба, мета екстреної – ряту-
вати життя. Останню варто ви-
кликати, якщо є необхідність 
термінової госпіталізації: сильні 
травми, наприклад, у разі ДТП, 
кровотечі, інфаркти тощо.

За словами в. о. міністра Уляни 
Супрун, якщо по невідкладну до-
помогу пацієнти звертатимуться 
до сімейних лікарів, з медичних 
бригад буде знято багато непро-
фільних викликів. Адже зараз 
понад третина викликів швидкої 
припадає на те, щоб поміряти 
температуру або тиск.

Нову систему вже тестують 
у Києві. З 1 вересня столичні бри-
гади швидкої медичної допомоги 
перейшли у підпорядкування 
Центру екстреної медичної до-

помоги. За словами глави депар-
таменту охорони здоров'я КМДА 
Валентини Гінзбург, усі виклики 
тепер приймають фахівці, які 
миттєво допоможуть людині 
зорієнтуватися – потрібна їй не-
відкладна допомога чи екстрена.

«Тим, кому потрібно, – бу-
дуть бригади швидкої, або екс-
трена служба лікарні своєчасно 
доставить людину, уже маючи 
результати і знаючи, що саме го-
тувати для того, щоб не втрачати 
час», – поділився досвідом столиці 
Президент Петро Порошенко під 
час робочої поїздки до Одеської 
області у жовтні.

Викликати медичну допо-
могу, як і раніше, можна буде 
через єдиний номер 103. Вона 
надається без обмежень щодо 
місця реєстрації та проживання, 
безоплатно та цілодобово.

Як зміниться робота 
диспетчерських служб?

Аби виклики оброблялись 
оперативніше, а бригади медичної 
допомоги доїжджали швидше, 
МОН планує підключити диспет-
черські служби до єдиної електро-
нної системи «Централь 103».

Якщо сьогодні середній час 
обробки виклику складає 3–5 хви-
лин, то «Централь 103» повинна 
скоротити його до однієї хвилини. 
Це стане можливим завдяки авто-
матичному підбору найближчих 
доступних бригад. Адже сьогодні 
диспетчери повинні дзвонити до 
кожної групи медиків окремо. 
Аби система «бачила» місце роз-
ташування кожної команди і її 
статус, на всіх машинах швидкої 
допомоги встановлять GPS. Це 
допоможе медикам швидше до-

биратися до пацієнтів – за 9–12 
хвилин замість 16–20 хвилин зараз.

«На виклик повинен їхати 
автомобіль, який знаходиться 
найближче, а не та машина, яка 
територіально належить якійсь 
станції швидкої допомоги», – під-
креслює Супрун.

Першими до системи під-
ключать диспетчерські служби 
у Вінницькій, Донецькій, Запо-
різькій, Одеській, Полтавській, 
Тернопільській, Харківській, 
Херсонській областях. Після за-
вершення тестового періоду всі 
регіони зможуть підключитись 
до центральної системи й обмі-
нюватись даними про прийняті 
та оброблені виклики.

«У рамках проекту ми вперше 
отримаємо достовірну та прозору 
статистику в режимі реального 
часу і побачимо, на яких етапах 
виникають проблеми. На осно-
ві цих даних Агенція екстреної 
медицини зможе давати реко-
мендації щодо підвищення якості 
надання допомоги. Наприклад, 
це можуть бути рекомендації 
щодо необхідної кількості бри-
гад у певному регіоні та місць їх 
розміщення», – пояснює керівник 
проекту з оптимізації роботи 
оперативно-диспетчерських 
служб Роман Ланський.

У МОН обіцяють, що з ча-
сом «Централь 103» інтегрують 
у систему «Електронне здоров’я». 
Це дозволить створити повну 
електронну медичну картку 
пацієнта та забезпечити обмін 
даними між системою екстреної 
медицини та іншими рівнями 
медичної допомоги.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

Як буде працювати швидка 
допомога після реформи?
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Ольга Сідлецька

У Житомирській 
області нарахували 
28318 невитребуваних 
паїв.

Територія практично п’яти 
Києвів не потрібна своїм власни-
кам – 391 тисяча гектарів, згідно 
з Моніторингом земельних від-
носин, який був започаткований 
в рамках проекту Світового банку 
та провів повну інвентаризацію 
всієї ріллі в земельному кадастрі, 
вважаються невитребуваними. 
Що від цього втрачає країна, роз-
повідає кандидат економічних 
наук Віталій Данкевич.

«У житті «невитребуваними 
паями» вважають усі ті землі, 
які опинилися на півдорозі між 
колишньою колективною влас-
ністю колишніх колгоспів та при-
ватними земельними ділянками 

пайовиків. Це – або землі, на які 
не було видано сертифікати, або 
земельні ділянки, визначені в на-
турі, але без оформленого права 
власності. Фактично люди, які 
мали б ними володіти, прав на 
цю землю не мають. За словами 
юристів, які займаються цим пи-
танням, оформлювати документи 
власники часто відмовляються 
через існуючий мораторій на 
продаж землі: змоги продати 
паї вони не мають, а займатися 
здачею в оренду чи обробкою не 
мають можливості чи бажання», – 
інформує Віталій Данкевич.

Згідно із законодавством, 
здавати в оренду ці невитре-
бувані паї можна за рішенням 
відповідної сільської, селищної, 
міської ради чи районної дер-
жавної адміністрації для вико-
ристання за цільовим призна-
ченням. Але до моменту, коли 
їх власники оформлять дер-
жавні акти на право власності 
на земельну ділянку. Це зазна-
чається в договорі про оренду. 

Водночас реєстрація 
п р а в а  о р е н д и 
таких д і лянок 
законодавством 
не передбачена 
і орендарі не мо-
жуть їх включи-
ти в зареєстрова-
ний земельний 
банк. Через це 
під час перевірок 
часто можуть ви-
никати питання 

щодо законності використання 
таких земель.

«Тому часто невитребувані паї 
орендуються нелегально, не про-
ходять по документах, а громади, 
на чиїй території знаходиться 
найбільше таких невитребуваних 
паїв, втрачають чималі суми по-
датків», – зазначає експерт.

Лідерство з кількості невитре-
буваних паїв належить Житомир-
ській (28318 шт.), Івано-Франків-
ській (26080 шт.), Чернігівській 
(9561 шт.), Хмельницькій (6736 

шт.), Вінницькій (4458 шт.) об-
ластям. Найменша їх кількість – 
у Чернівецькій (143 шт.), Терно-
пільській (290 шт.), Закарпатській 
(418 шт.), Миколаївській (666 шт.) 
областях.

За площею найбільше не-
витребуваних паїв залишилось 
у Житомирській (85976,0 га), 
Чернігівській (40766,4 га), Сум-
ській (30116,6 га), Івано-Фран-
ківській (26436,0 га), Харківській 
(25382,9 га) областях. Найменше 
за площею невитребуваних паїв 

у – Чернівецькій (188,0 га), Закар-
патській (450,5 га), Тернопільській 
(552,0 га) областях.

«Через невизначеність питан-
ня невитребуваних паїв величезні 
території обробляються фак-
тично незаконно, а їх власники 
та громади, до яких географічно 
належить ця земля, втрачають 
величезні кошти», – резюмував 
Віталій Данкевич.

Матеріал підготовано 
у рамках співпраці  

з проектом «VoxConnector»

У вівторок, 16 жов-
тня, Житомирщина 
отримала нову партію 
пакунків малюка.

Наразі всі дитячі комплекти 
розвозять по районах і доставля-
ють у пологові відділення. Про 
це повідомляють у прес-службі 
Житомирської ОДА.

Ще 462 пакунки малюка об-
ласть отримала сьогодні. Загалом 
від Міністерства соціальної по-
літики надійшло 1562 пакунки 
маляти для новонароджених 
Житомирщини.

За інформацією департаменту 
праці, соціальної та сімейної по-
літики ОДА, наразі область по-
вністю забезпечена пакунками 
малюка. Ці набори направляються 

до кожного пологового відділення, 
де тепер можна буде при виписці 
отримати натуральну соціальну 
допомогу при народженні дитини.

Усі породіллі Житомирщини, 
котрі не отримали у пологовому 
пакунок малюка для своєї дитини, 
забезпечені відповідними набора-
ми. Якщо батькам дітей, які наро-
дилися з 1 вересня 2018 року, ще не 
доставили пакунок маляти, можуть 
звернутися до місцевого органу со-
ціального захисту населення.

Нагадаємо, що пакунок ма-
люка – це разова безкоштовна 
соціальна допомога від держави 
для кожного новонародженого 
громадянина України. У наборі – 
25 речей, необхідних при наро-
дженні дитини:

– підгузки одноразові для 
новонароджених, 2–5 кг;

– серветки вологі одноразові;

– пелюшка ситцева;
– пелюшка фланелева;
– пелюшка муслінова;
– пелюшка багаторазова 

вологостійка;
– шапочки;
– боді з коротким рукавом;
– боді з довгим рукавом;
– штани-повзунки із закрити-

ми носочками;
– чоловічки з довгим рукавом 

та штанцями;
– шкарпетки;
– термометр для води;
– термометр для тіла елек-

тронний;
– ножиці манікюрні дитячі;
– прокладки для лактації;
– ковдра тепла/демісезонна;
– плед-ковдра;
– матрац;
– рушник махровий для ку-

пання з кутком;

– іграшка-брязкальце роз-
виваюча;

– крем із вмістом ланоліну;

– рідке мило-шампунь дитяче;
– коробка-колиска із міцного 

картону.

Нічийна земля: Житомирщина – лідер 
за кількістю невитребуваних паїв

Житомирщина отримала  
чергову партію пакунків малюка

ДОВІДКА
«Невитребуваний пай» або 

«невитребувана земельна 
частка (пай)» – терміни, які 
широко використовують як 
державні службовці, так і 
громадяни. Але офіційно ці 
терміни не визначені.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АВТОСЛЮСАР, МОТОРИСТ, АВТОЕЛЕК-
ТРИК-ДІАГНОСТ, ШИНОМОНТАЖНИК, 
ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРИК, ОХОРОННИК, ВО-
ДІЙ КАТ. Д НА СТО В М. БОРИСПІЛЬ. 
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ХАРЧУВАННЯМ, ЖИТ-
ЛОМ. 0503574386,0503328704

• АГЕНТЫ ПО НЕДВИЖИМОСТИ. ОБУ-
ЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ГРАФИК РАБОТЫ 
ГИБКИЙ. 0677964046,422251

•	Адміністратор-прибиральниця 

в	хостел	м.Київ.	Г/р	вахтовий,	без	
шз,	 бажано	жінка,	 володіння	ПК.	
Обов	язки:	підтримка	порядку	і	пра-
вил	у	гуртожитку,	заселення,	при-
бирання,	 контроль.	 Зп	 2000	 грн/
тижд	або	8000	грн/міс+проживання.	
0663664336,0637940200

• БАРМЕН-ОФІЦІАНТ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/2. 
0967654470

•	Будівельники різних	спеціальнос-
тей	на	будівництво	котеджів,	різно-
робочі,	охоронники,	м.Київ	та	Київська	
обл.,	вахта,	житло,	з/п	висока,	гідна.	
0967954963

•	Будівельники у	м.Київ:	різнороб.,	
бетонярі,	зварники,	мулярі,	фасадни-
ки,	штукатури,	малярі,	облицювал.,	
покрівельники,	плиточники,	охорон.,	
електрики,	житло,	вахта,	харчув.,	з/п	
9000-25000грн.	0671888494

• ВАКАНСІЯ ДЛЯ СІМЕЙНИХ ПАР В ПОЛЬ-
ЩУ, ПАКУВАННЯ АВТОЗАПЧАСТИН. РО-
БОТА 6 ДНІВ В ТИЖДЕНЬ. ГР. РОБОТИ 12 
ГОД. ОПЛАТА ПРАЦІ ЗП + ПРЕМІЇ. ЖИТЛО 
БЕЗКОШТОВНЕ, КОМУНАЛЬНІ 420 ГРН. 
НА МІСЯЦЬ. МІСТО РОБОТИ ВАРШАВА 
0500263389

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИ-
ЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РО-
БОТИ: 25/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
З/П 7000-8000 ГРН. 0967877394,ОЛЕК-
САНДР

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

• ВОДІЇ КАТЕГОРІЙ С, Е НА МІЖНАРОДНІ 
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ПО УКРАЇНІ. 
(067)3326330,(095)8742170

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРО-
ПЕЙСЬКА 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: 
ВЕДЕННЯ БУХ. ОБЛІКУ ПО ТОВ, ФОП. ВИ-
МОГИ: 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 
НАВКОЛО ТОРГОВОГО ЦЕНТРУ. ГРАФІК 
РОБОТИ ПОЗМІННИЙ, Є ПРИМІЩЕННЯ 
ДЛЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ ТА ВІДПОЧИНКУ. ОФІЦ. 
ОФОРМЛЕННЯ, СОЦ. ПАКЕТ. ЗАРПЛАТА 
3750 ГРН. 0674128497

•	Двірники, прибиральниці,	оператори	
підлогомийної	машини	на	роботу	в	м.	
Київ.	Висока	заробітна	плата.	Надаємо	
житло.	0673417292,0673417323

ЕЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НА РАБОТУ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 
З/П ОТ 8000ГРН. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 
0987815888
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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 Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБО-
ТУ В ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРО-
ЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК 
ПІДПРИЄМСТВА. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 
0968689080,0983155059

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

• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ 
ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, 
ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО, 
ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. 
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! (095)(097)
(093)2261010

•	Пакувальники продукції,	ЗП	від	8000	
грн.	Оброблювачі	риби,	ЗП	від	10000	
грн.потрібні	рибопереробному	під-ву	
(Київська	обл.)	Безкоштовне	житло	та	
обіди.	0978101848,0509531032

ПЛИТОЧНИКИ-ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ 
ДЛЯ РОБОТИ В ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. НА ЧАС РОБОТИ 
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО. ДАТАЛЬНА ІНФОР-
МАЦІЯ ЗА 0443039220,0672322787ОЛЕ
НА,ОЛЬГА

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ГРАФІК РОБОТИ 
2/2 ДНЯ З 11:00-23:00, ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ОБГОВОРЮЄТЬСЯ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0971529657

ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ: БУДІВЕЛЬНИКИ З 
ДОСВІДОМ; РОБОЧІ НА ВИРОБНИЦТВО; 
ОБРОБНИКИ РИБИ (КОНСЕРВИ, ЗБЕРІ-
ГАННЯ). УКИЄВІ:ТЕЛ.:0443347583

• ПРИБИРАЛЬНИЦЯ/ПОСУДОМИЙНИЦЯ. 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРИ СПІВБЕСІДІ. ГРА-

ФІК РОБОТИ 1/2. 0967654470

• КУХАР-МАНГАЛЬНИК. ЗАРОБІТНА ПЛА-
ТА ПРИ СПІВБЕСІДІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/2. 
0967654470

МАЛЯРИ-ШТУКАТУРИ ДЛЯ РОБОТИ В 
ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ. ПЛОЩА - 422 
М2 (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ОПЛАТА ДО-
ГОВІРНА. НА ЧАС РОБОТИ НАДАЄМО 
ЖИТЛО. 0672322787,ОЛЕНА,ОЛЬГА

•	Масажистки. Зарплата	висока.	Ви-
плати	щотижня.	Графік	роботи	обго-
ворюється	індивідуально.	Іногороднім	
надається	житло.	0635191236

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

•	Монтаж ПВХ-мембрани.	Від	90	грн/
год.,	від	24000	грн/міс.,	можна	без	до-
свіду	роботи.	Офіційне	працевлашту-
вання	в	українську	фірму.	Графік	6/1	
по	12	год.	Відрядження.	0971161515

•	Офіц. робота	 в	 Європі.	 Поль-

ща,	 Латвія, 	 Чехія, 	 Фінляндія.	

Житло	 б/к.З/П	 14000-52000грн.	

Л . Д С З - А Е 6 3 7 1 1 8 - 1 6 . 0 3 . 1 5 .	

0979391431,0662731011

• ОХОРОНА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ ПО ВІ-

ННИЦЬКІЙ ОБЛ. 20/10, 30/15 ДНІВ. ПРО-

ЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ФОРМА, ПРОЇЗД 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІРМА 0981185916

•	Охоронник- 8400	грн.	за	місяць.	Вах-

товий	метод	роботи.	Проїзд	та	про-

живання	за	рахунок	фірми.	Довідки	

за	0730230982

ОХОРОННИКИ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДО 
СПІВПРАЦІ В ОХОРОННУ КОМПАНІЮ 
ДОБЕРМАН. ВАХТА. ЖИТЛО + ФОРМА 
НАДАЄТЬСЯ. ОБ`ЄКТИ В М. КИЇВ. ВЧАС-
НА ВИПЛАТА З/П + АВАНС. ОПЛАТА ВІД 
350 ГРН/ДОБА. 0995131422
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•	Продається 1-	поверх.	буд.	в	с.	Спо-

дахи	площею	–	48,6	кв.	м.	У	дворі	ко-

лодязь,	дворівневий	гараж,	кам`яний	

сарай,	підвал.	Опалюється	газом	та	

піччю.	Земля	–	68	соток.	Повний	па-

кет	документів.	Ціна	160000	грн.,	торг.	

0675837443

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	

расклейщики	объявлений.	Свободный	

график. 	 Оплата	 ежедневная.	

0506917120,	0636917120,0676917120

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-

матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-

ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	

0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧИЙ В ПРИВАТНИЙ БУДИ-
НОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 
ОПЛАТА 300 / ДЕНЬ. ВИМОГИ: АКУРАТ-
НИЙ, НЕ ЗЛОВЖАВАЮЧИЙ АЛКОГОЛЕМ 
З ДОКУМЕНТАМИ ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ 
ОСОБУ. 0443039220,0672322787ОЛЕН
А,ОЛЬГА

•	Різноробочі на	ферму.	Проживан-

ня	та	харчування.	Оплата	проїзду.	

Гідна	зарплата.	Львівська	область.	

0972758396

•	Робота на	сучасному	виробництві	

європейського	типу	у	м.	Ужгород!	Без	

досвіду!	Повний	соц.пакет.	Поселен-

ня,	обіди	за	рахунок	компанії.	Вимоги:	

чоловік/жінка/сімейні	пари/бригади.	ЗП	

8700-16000грн.	0952766218Святослав

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

• СОРТИРОВЩИК ПЛЁНКИ В ЛИТВУ. 
ТРЕБОВАНИЯ: БЕЗ О/Р; МУЖ. И ЖЕН. 
ОТ 20-60 ЛЕТ; РАБОТА НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ, УПАКОВКА ПЛЕНКИ; НАКЛЕИВАНИЕ 
ЭТИКЕТОК. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: ПОЧАСО-
ВАЯ З/П, ПЛЮС ЕСТЬ МНОГО ПЕРЕРАБОТ-
КИ. РАБОТА В 2 СМЕНЫ (С 7.00 ДО 19.00) 
И (С 19.00 ДО 7.00) 0734384755

•	Спільно польсько-україн.	агенція.	

Візи	на	Польщу,	Чехію,	Естонію.	Робо-

та	-	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	різно-

робочих.	Вітаються	навички	роботи	з	

бетоном	Обов`язки:	замішування	бе-

тону,	склад-ня	продукції.	з/п-15000	грн.	

Житло	надається	0662552413	Микола

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

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ 
ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В 
КИЇВ (АВТОБЕТОНОЗМІШУВА/МІКСЕР) 
ЗП ВІД 15 ТИС. ГРН. ЖИТЛО БЕЗКО-
ШТОВНО! СТАЖУВАННЯ, СТАБІЛЬНА 
РОБОТА 0954044923

•	Фасувальники, пакувальники,	різно-

робочі,	водії	навантажувача,	оператори	

сушки	піску,	водії	вант.	автомобілів,	

комірник,	електрик	на	вир.	будсумішей	

в	Києві.	ЗП	від	10500	грн.	Забезп.	жит-

лом.	0730569259

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки  

в передмісті 

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-

МИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, 

С.МАЛАЯ ПЯТИГОРКА, УЛ.ШКОЛЬНАЯ. 

ЦЕНА 423 729 ГРН. 0504122263

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ   МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

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

•	Запчастини до	китайських	мінітракто-
рів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	
ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(05
0)1811180;(097)1811011;(093)0881880.

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБО-
РОТНІ,  ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211;(097)4742272.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ 
В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ – ЦІЛІ, НЕ-
СПРАВНІ, ПІСЛЯ ДТП. САМОВИВІЗ. 
0674267828,0939499776
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Земел. діл., пл. 0,1 га, К/№1822081200:03:001:0262, за адресою: Житомирська 

обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №541. Дата торгів: 09.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307438;

2. Житл. буд. заг.пл. 69.1 кв.м. та земел. діл. пл. 0,1421 га., К/№1822084100:03:002:0061, 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Левків, вул. Лісова, 30. Дата 
торгів: 09.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №286797;

3. Земел. діл., пл. 0,1 га, К/№1822081200:03:001:0464, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №312. Дата торгів: 09.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307477;

4. Житл. буд.  заг.пл. 334,4 кв. м. та земел. діл. заг.пл. 1200 кв. м. 
К/№1822083200:06:001:0506 за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Довжик, вул. Космонавтів, 144. Дата торгів: 12.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №307803;

5. Житл. буд. заг.пл. - 105.2 кв.м. та земелю діл. пл. 0.1298 га К/№1824755100:01:008:0047, 
за адресою: Житомирський обл., Попільнянський р-н, смт. Попільня, вул. Б. Хмель-
ницького, 30. Дата торгів: 12.11.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№307964 (уцінено лот № 299807);

6. Нежитл. буд., магазину №63 заг.пл. 182.6 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Лібкнехта К., 141. Дата торгів: 12.11.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №307958 (уцінено лот № 296910);

7. 4-кім квартира заг.пл. 74.9 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 31, кв. 20. Дата торгів: 12.11.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №307956 (уцінено лот № 299161);

8. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №681. Дата торгів: 12.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307937 (уцінено лот № 300663);

9. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 683. Дата торгів: 12.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307933 (уцінено лот № 300670);

10. Земел. діл., пл. 0,25 га, К/№1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 679, 680. Дата торгів: 12.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307927 (уцінено лот № 300653);

11. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0643, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №682. Дата торгів: 12.11.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №307916 (уцінено лот № 300821).

Тел.: (067) 368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник пропонує саджанці

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли

"Саджанці Житомирщини"
Вадим
В’ячеславович

Cаджанці яблунь, груш, слив, абрикос, персиків, аличі гібридної, кизила та фундука. 
Також є саджанці смородини, порічки, агрусу, малини та ожини.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта. 

районованих та морозостійких плодових дерев

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-

БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-

ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-

СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 

WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@

MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(

067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	тракто-

ри	МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплез-

биральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	

доставка.	0966809590;0989744418

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-

3,6(5,4),	Great	Plains-2000.	Культива-

тор	КРН-5,6.Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	

0677801439

3.7. Автозапчастини. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ 
І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗА-
МОВЛЕННЯ  (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В 
ОПТОМ  І  ВРОЗДРІБ.ВІДПРАВКА  ПО 
УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331; 
0932613742;0977266640

3.8. Автозапчастини. Куплю 

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ ЛЬВІВ. 
ПОРІЗКА,  ПОМОЛ  І  АНАЛІЗ.  ОЦІ-
НЮЄМО  ШВИДКО  І  ДОРОГО.  САЙТ: 
WWW.AVTOKATALIZATOR.COM.UA. 
0985599922(ВАЙБЕР),0673230202

3.11. Паливно-мастильні 
матеріали. Продам 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

•	Повний комплект	обладнання	міні-

заводу	для	виробництва	шлакоблоку:	

прес	шлакоблочний,	прес	полубло-

ків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	

0675669709

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Виготовляємо, реалізуємо.	Опален-

ня	для	цехів,	вир-ва,	сушильних	камер,	

теплиць,	пташників,	складів,	магазинів,	

ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	під	

ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	

0666008784,0680450764

4.10. Електромонтажні роботи. 
Послуги 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-

дійні,	сучасні,	прості.	Сталь-4	мм,	

площа	100-300м2.	www.frezer.com.

ua,	0961059178,0473631062

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

•	Куплю відходи	металопластикових	

вікон,	пластмаси,	текстоліту.	Ліц.АЕ	

№287054	від	12.12.2013р.,	МЕПРУ.	

0679905433

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

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

•	Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	
Радіолампи	 ГУ,	 ГИ,6н,6ж,6п,	 в	
т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Ва-
куум.конденсатори.	0979902807

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОН-
СУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧ-
НИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗА-
РУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUPCO
NSULT.COM

•	Адвокат по	проблемних	кредитах!	
Дзвоніть	прямо	зараз!	Сайт:	best.org.
ua	0800757207

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ 
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ 
УКРАЇНОЮ. 0664133079,0970683443

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	
грн.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, 
КАМАЗ. 0969524540

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, 
ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДО-
ВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗА-
ВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225
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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:

6.17. 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)2861600,(063)8967762,(067)9112004

8. РІЗНЕ 

8.7. Насіння, с/г продукція. 
Продам 

•	Продам саджанці	морозостійких	ківі,	
інжиру,	хурми.	Саджанці	черенковані,	
вирощені	в	контейнерах.	0997982988

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.	іко-
ни,	картини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	
проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	на-
мисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	
намисто,	книги	видані	до	1917р,	ко-
ньяки	СРСР,	ін.предмети	старовини.	
Гаран.	порядність,	справед.	оцінку.	
0503466068

•	Куплю марки, 	 альбомы	 для	
марок, 	 а	 также	 другую	 фила-
телистическую	 продукцию.	 Ку-
плю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО 2 ДОДАТКИ ДО ДИПЛО-
МІВ НА ІМ'Я ТИМОФІЄНКО АНАС-
ТАСІЯ ДМИТРІВНА 1) АГРОКОЛЕДЖ 
ДИПЛОМ МАГІСТРА ТМ №45735083; 
2) ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БА-
КАЛАВР ТМ №43929618 ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ
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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

• Винахідниками диванів 
і крісел сучасного зразка можна 
вважати древніх римлян, які пер-
шими почали оббивати стільці 
і лави шкурами тварин.

• Винахідник Томас Едісон 
у 1911 році представив усім бе-
тонні меблі, говорячи про їх красу 
і довговічність, але винахід так 
і залишився незатребуваним.

• Перші м’які меблі почала 
з’являтися в замках європейської 
знаті в період класицизму.

• Пам̀ятник ліжку знаходить-
ся в Огайо, США.

• Архітектор Джанджаапом 
Руіджссенар винайшов левітуюче 

ліжко, яке без всіляких мотузок 
ширяє в повітрі. Секрет ліжка 
простий: воно перебуває в силь-
ному магнітному полі.

• На візитній картці американ-
ського гангстера Аль Капоне було 
написано «торговець меблями».

• Барна стійка придумана на 
Дикому Заході. Перші барні стій-
ки робилися для того, щоб бармен 
зміг сховатися від куль. У них вши-
валися сталеві листи, які з легкістю 
відбивали кулі з пістолетів.

• У 1895 році ЛінфордРут 
запропонував для зручності 
пасажирів у спальних вагонах 
поїздів використовувати надув-

ні матраци. Після нетривалого 
тестування від ідеї відмовилися, 
оскільки матраци, накачані га-
рячим паром, часто лопалися, 
обпалюючи пасажирів.

• Найдорожчим предметом 
інтер'єру став комод князів Бад-
мінтон, виготовлений у 1726 році 
у Флоренції. Він був з рідкісних 
порід дерева, оброблений брон-
зою і золотом. На аукціоні комод 
був проданий за більш ніж 15 млн 
доларів США.

• Найбіліша квартира, інтер-
єр і меблі – в квартирі Джонна 
Леннона. Все в його квартирі було 
білого кольору.

Гороскоп на тиждень 17 - 23 жовтня

ОВЕН 
Головне завдання ви-

конаєте, а з дрібницями 
можна впоратися згодом. 

Не зациклюйтесь на проблемах.
ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся не 

давати грошей у борг, 
не розкидуйтесь щедрими обі-
цянками. Варто серйозно заду-
матися і про своє майбутнє.

БЛИЗНЮКИ
Вас переповнює на-

тхнення, доброзичли-
вість і турботливість про інших 
людей. Почуєте багато теплих 
слів і навіть отримаєте матері-
альну винагороду. 

РАК
Вдасться обернути 

невигідну ситуацію на 
корисну для себе, якщо 

трохи поміркуєте. У вихідні 
ловіть нові оригінальні ідеї, їх 
варто запам'ятати. 

ЛЕВ
Розпочаті справи 

приречені  на  про -
вал без вашої провини, тому 
не перенапружуйтеся самі й 
не вимагайте надто багато від 
оточуючих. 

ДІВА
Тиждень насичений 

спілкуванням з друзя-
ми, вигідними знайомствами, 
короткими вдалими поїздками.

ТЕРЕЗИ
Будьте готові  до 

новин, напружених 
ситуацій на роботі, 

щось доведеться ремонтувати й 
відбудовувати. А у вихідні вашої 
уваги зажадають рідні. 

СКОРПІОН
Не відмовляйтесь 

від перспективної ді-
лової поїздки. Можливе по-
ліпшення матеріального ста-
новища.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся де-

тально спланувати цей 
тиждень, тоді встигнете пере-
робити всі справи.

КОЗЕРІГ
Можете уникнути 

певних складнощів на 
роботі, але намагайтеся пере-
віряти свої дії й усі важливі до-
кументи, цифри та факти. 

ВОДОЛІЙ
Нарешті з'явиться 

бажана свобода дій, 
по с тара й т е с я  р о -

зумно нею розпорядитися. 
Уникайте зайвих балачок і 
непотрібних втрат. 

РИБИ
В а м  п і д у т ь  н а -

зустріч,  створивши 
сприятливі умови для роботи 
й відпочинку. Залишиться лише 
діяти і не підвести близьких 
людей.

Цікаві факти про меблі

17
жовтня
середа

18
жовтня
четвер

19
жовтня

п’ятниця

20
жовтня
субота

21
жовтня
неділя

22
жовтня

понеділок

23
жовтня
вівторок

+ 9°
+ 22°

+ 9°
+ 20°

+ 8°
+ 18°

+ 9°
+ 14°

+ 4°
+ 10°

+ 4°
+ 13°

+ 4°
 + 12 °

749 746 743 745 749 752 750
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Позивний Бандерас
Жанр: бойовик, драма
Досвідчений вояка, капітан Антон Саєнко, 

якого в загоні всі називають просто за по-
зивним "Бандерас", ось уже 20 років не був 
в рідному селі. Але почалася антитерорис-
тична операція, яка змусила не тільки Ан-
тона, а й тисячі інших українських чоловіків 
потрапити на цю територію. Біля цього села 
незабаром передбачається серія диверсій, 
яким Бандерас разом із іншими розвідника-
ми повинен запобігти, щоб не загинули мир-
ні жителі. Найгірше те, що десь серед своїх 
хлопців знаходиться зрадник, який може в 
будь-який момент встромити ніж у спину.   

Погані часи у Ель Роялі 
Жанр: детектив, трилер
Співачка, похмурий священик, завзятий 

продавець пилососів і мовчазна дівчина. Що 
могло звести разом усіх цих людей в одному 
готелі під назвою "Ель Рояль"? Цей заклад 
знаходиться на кордоні штатів Каліфорнія 
та Невада, і, при бажанні, відвідувачі можуть 
вибрати, у якому штаті переночувати. Зараз 
готель далеко не такий популярний як раніше, 
але часом тут бувають такі ось цікаві особис-
тості. Особливо спекотно стає тоді, коли до 
"Ель Рояль" підходить лідер зловісного культу, 
у якого є свої цілі. Кожен із постояльців закла-
ду має таємниці, які краще би нікому і ніколи 
не дізнатися, але ця ніч багато що змінить..

Пригоди Квака
Жанр: мультфильм, сімейний
Навіть звичайним жабам живеться 

непросто. Ріббіт – це взагалі унікальне 
земноводне: він страшенно боїться води та 
ненавидить стрибати. Він постійно почу-
вається некомфортно серед родичів, адже 
абсолютно на них не схожий. У нього є дуже 
багато запитань про життя, для яких поки 
немає відповіді. Один Шаман йому сказав, 
що насправді Ріббіт – принц у тілі жаби, і він 
повинен знайти свою принцесу, щоб знову 
стати нормальним. Він готовий відправитися 
в довгу й небезпечну подорож разом зі своїм 
другом білкою Сенді, щоб відшукати своє 
справжнє призначення у цьому житті. 

Веном
Жанр: бойовик, фантастика
Людей дуже часто тягне до чогось незви-

чайного та незрозумілого. Ось так і репор-
тер Едді Брок – як тільки на землі з'явився 
незрозумілий симбіот, його потягнуло до 
цієї невивченої субстанції. Хлопця просто 
завжди цікавить те, що заборонено владою. 
І вона змінила чоловіка до невпізнання - 
тепер у ньому живе зла сутність, яка хоче 
вбивати. Його звуть Веном. Одна корпорація 
використовує інші частини симбіота для 
того, щоб створювати суперлюдей. Особис-
тість Едді Брока роздвоїлась кардинально, 
але сила Венома має і плюси. Тільки ось 
впоратися з монстром дуже складно.  

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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«Зовсім інші»
18.10

Початок о 19:00

«Show must go on»
19.10

Початок о 19:00

«Попелюшка»
20.12

Початок о 12:00

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


