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свято наближається: 
як житомиряни відзначатимуть 
новорічні та різдвяні свята

У Житомирі з`явиться своя 
«ейфелева вежа»

с. 6

Бюджет України 
2018:
куди 
нардепи 
витратять 
понад 
1 трильйон 
гривень

Напій
Кока-Кола 0,5 л

Шампанське дитяче
«Мальвіна»,

«Золотий ключик»,
«П’єро» 1,25 л

Безалкогольне

Шампанське дитяче
«Мальвіна»,

«Золотий ключик»,
«П’єро» 1,25 л

Безалкогольне

508 9018 30203 2519207вул. П. Болбочана, 58

Кукурудза цукрова
«Чумак» ж/б, 420 г

Оселедчик «Святковий»
( нерозібраний) з аром.

дух. трав. розсолом

за 5 кг
відро 

Сардина бланшована
в олії, ж/б № 5, 240 г

ТМ «Аквамир»
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Алла Гетьман

Зимову ковзан-
ку просто неба на 
перехресті вулиць 
Михайлівської та 
Лятошинського 
планують урочисто 
відкрити 19 грудня. 

За словами радника місько-
го голови Олександра Черняхо-
вича, відкриття ковзанки для 
житомирян та гостей міста – це 
грандіозне дійство, адже такого 
у нас ще не було.

«Тривалість одного сеан-

су катання – 45 хвилин, вар-
тість якого становитиме від 
50-70 грн. Також буде прокат 
ковзанів, однак, якщо у вас є 
власні – можете взяти їх, тоді 
і білет буде дешевшим», – роз-
повів Олександр Черняхович.

Нагадаємо, раніше у комен-
тарі журналістам «20 хвилин» 
головний архітектор міста 
Юрій Безбородов розповідав, 
що також буде локація на міс-
ці, де стоїть фонтан, він буде 
законсервований і закритий 
щитами, а поверх нього вста-
новлено невеликий постамент 
(вертеп), біля якого можна буде 
сфотографуватися. Також по-
садовець запевнив, що будь-які 
застереження, що ковзанка по-
шкодить плитку на Михайлів-
ській, є марними. 

Сеанс катання на 
міській ковзанці 
у Житомирі 
коштуватиме 
від 50-70 грн 

Аліна Бойко

На центральній 
алеї парку Гагаріна 
біля пішохідного 
мосту планують вста-
новити 22-метрову 
копію знаменитої 
Ейфелевої вежі. 

Головний архітектор міста 
Юрій Безбородов зазначив, що 
подібний подарунок від корос-
тенського підприємця підсилить 
ефект пішохідного мосту та ста-
не чудовою локацією для фото-
сесій. Сама споруда, за словами 
архітектора, виготовлена з мета-
левих листів та посилена каркасом 
і має 22 метри заввишки.Також, як 
зауважив Юрій Безбородов, вста-
новлення конструкції без рішення 
виконкому неможливе.

«Без рішення виконкому 
встановлення не відбудеться . 
На коли саме призначать засі-
дання — поки невідомо. Наразі 
не сезон взагалі встановлювати 
таку конструкцію, адже треба 

заливати фундамент, а погодні 
умови поки не сприятливі», — 
розповів головний архітектор 
міста Юрій Безбородов.

Зменшену копію Ейфелевої 
вежі мали встановити у Коросте-
ні, але міська рада так і не визна-
чилася з місцем. Незадовго після 
обговорення нової подарованої 
конструкції у мережі Інтернет 
до діалогу підключились й самі 
коростенці, де зазначають, що си-
туація з вежою подібна до цирку.

«Рік обирали, де встановити 
дану фігуру в Коростені, навіть 
думку місцевих жителів запитува-
ли. І тут вже в Житомирі знайшли 

їй місце. А що ви думаєте з при-
воду цього цирку», — пишуть в 
коростенських місцевих ЗМІ.

Своєю чергою, Юрій Безборо-
дов прокоментував дану ситуацію 
журналістам «20 хвилин».

«Ця конструкція не настільки 
глобальна, щоб навколо неї ство-
рювати , як пишуть коростенці 
«цирк», підприємець прийняв 
рішення і подарував вежу місту 
Житомиру, це — його рішення, 
це — його власність. Якщо навіть 
коростенці і передумали, це пи-
тання я думаю закрите»,— наго-
лосив головний архітектор міста 
Юрій Безбородов.

Аліна Бойко

Дівчина, яка на 
минулорічному різд-
вяному ярмарку роз-
била льодову фігуру, 
отримала покарання.

За рішенням суду, дівчина, ко-
тра вчинила хуліганство, отрима-
ла 28 годин виправних робіт. Про 
це на засіданні міськвиконкому 6 
грудня розповіла член виконкому, 
директор приватного ЖЕКу №8 
Світлана Півоварова .

«Дівчина, яка минулого року 
розбила льодові фігури, відро-
бляла отримані години громад-
ських робіт в нашому ЖЕКу, 
підмітала вулиці, було це у лис-
топаді місяці», — повідомила 
Світлана Півоварова.

До слова про житомирських 
хуліганів. Патрульна поліція 
швидко зреагувала та впіймала 
хлопців, які нещодавно пошко-

дили навігаційні стовпчики на 
майдані Соборному. Про це по-
відомило управління патрульної 
поліції Житомира.

«30 листопада, приблизно о 
23:30, по спецлінії 102 надійшло 
повідомлення, що на площі Со-
борній невідомі особи зламали 
декілька стовпчиків та пішли в 
сторону фонтану. На місце події 

прибули патрульні поліцейські 
та під час обстеження прилеглих 
територій, невідомі особи були 
виявлені. Ідентифікувати хуліганів 
було легко, адже в руках вони не-
сли зламані стовпчики. Патруль-
ні затримали правопорушників 
та доставили до міського відділу 
поліції», — інформує патрульна 
поліція.

У Житомирі з’явиться 
своя «ейфелева вежа»

За розбиту льодову 
скульптуру житомирянку 
змусили мести вулиці
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ВІТАЄ УСІХ З
НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ
ТА ДАРУЄ ЗНИЖКУ

на послуги манікюру
та перукаря

САЛОН КРАСИ
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tehnosklad.ua

ГАРАНТІЯ
БЕ ЗКОШТОВНА ДОС ТАВК А
ОПЛАТА ГОТІВКОЮ АБО К АР ТКОЮ

ГАРАНТІЯ
БЕ ЗКОШТОВНА ДОС ТАВК А
ОПЛАТА ГОТІВКОЮ АБО К АР ТКОЮ
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(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

(0412) 46-12-30
(093) 215-10-02, (097) 469-55-51

(0412) 46-12-30
(093) 215-10-02, (097) 469-55-51
вул. Михайла Грушевського, 36вул. Михайла Грушевського, 36
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ: 
як житомиряни відзначатимуть 
новорічні та різдвяні свята

Аліна Бойко

Житомиряни мо-
жуть повідомляти 
про факти правопо-
рушення у громад-
ському транспорті 
за допомогою смарт-
фону.

КП «Житомиртранспорт» 
розпочинає співпрацю зі Всеу-
країнською книгою скарг «Ка-
ратєль». Наразі по всій Україні 
мобільним додатком користу-
ється майже 15 тис. користува-
чів. Щоб скористатись сервісом 
«Каратєль», потрібно завантажи-
ти на смартфон однойменний 
мобільний додаток. У меню за-
стосунку є опція «Книга скарг». 
На цьому екрані кожен зареє-

стрований користувач за допо-
могою смартфону може внести 
пропозиції або поскаржитися 
на порушення, надіславши про-
позицію безпосередньо до КП 
«Житомиртранспорт».

«Презентуємо нову ініціати-
ву, котра покращить взаємодію 
між управлінням транспорту 
та пасажирами. Житомир – це 
друге місто в країні, де впрова-
джено її. «Каратєль»  – це  нова 
можливість прослідковування 
та інформування порушень у 
громадського транспорту. На 
сьогодні фактично кожен має 
під рукою смартофон, тому це – 
чудова можливість бути почу-
тим», — наголосив заступник 
міського голови Дмитро Ткачук. 
Аби зафіксувати правопорушен-
ня у додатку потрібно: вказати 
номер маршруту, державний 
номер транспортного засобу чи 
його бортовий номер та зробити 
короткий опис проблеми і за-
значити, коли було зафіксовано 

проблему. Також, опціонально, 
можна додати фото або відео для 
підтвердження своїх слів.

«Усі порушення, які фіксу-
ватимуть користувачі додат-
ку, будуть йти напряму до КП 
«Житомиртранспорт». Зроби-
ти це дуже просто: обираємо 
проблему, яка сталась, номер 
маршруту, додаємо фото, відео. 

Автоматично фіксується дата та 
час, gps-координати, де це відбу-
лось», — розповів засновник про-
екту Всеукраїнська книга скарг 
«Каратєль» Андрій Богданович.

Інтерактивний сервіс «Кара-
тєль» доступний для платформ 
Android та iOS. Завантажити мо-
більний додаток можна за по-
силанням: http://karatel.org.ua.

Алла Гетьман

Заходи з нагоди но-
ворічних і різдвяних 
свят у Житомирі роз-
почнуться з 14 грудня 
та триватимуть до 15 
січня 2018 року.

Розпочнуться культурно-ма-
сові заходи з кінофестивалю «Но-
ворічна казка», який відбудеться 
14 грудня в спеціалізованому ди-
тячому кінотеатрі ім. І. Франка. 
В програмі: 

- виступи акторів дитячої те-
атралізованої студії «Юність» з 
міні-виставою перед початком 
сеансів;

- показ науково-популярних 
фільмів протипожежної темати-
ки: «Вогненебезпечна ялинка», 
«Морози та пожежі»;

- виступи фахівців Управління 
ДСНС України у Житомирській 
області на тему: «Правила безпеки 
поводження з електричними при-
ладами під час новорічних свят», 
«Діти та піротехнічна засоби»; 

- демонстрування кінофіль-
мів: «Найвеличніший шоумен», 

«Фердинанд».
Наступного дня, 15 грудня о 

14.00 на майдані Корольова роз-
почнеться святковий захід VR шоу 
«Вартові мрій» (покази відероли-
ків, конкурси, розіграш сувенірів 
та подарунків).

17 грудня о 10.00 у дошкіль-
ному-навчальному закладі № 59 
відбудеться новорічний ранок «В 
гостях у Святого Миколая». Також 
цього дня о 12.00 розпочнеться 
різдвяна туристична екскурсія 
казковими куточками міста «Де 
збуваються мрії?». А тим часом на 
майдані Корольова проходитиме 

родинний конкурс «Прикрашай-
мо разом резиденцію Святого Ми-
колая» (зроби власноруч ялинки 
або фігури казкових героїв).

У понеділок, 18 грудня о 12.00 у 
Домі української культури – свято 
до Дня Святого Миколая для ді-
тей, хворих на фенілкетонурію.

З 18 до 19 грудня пройде но-
ворічна соціальна акція на дому 
для дітей, обмежених у русі. А о 
15.00 (19 грудня) відбудеться захід 
експрес-листівка на колесах «Ву-
лицями з краю в край їде Святий 
Миколай». О 16.00 заплановане 
урочисте відкриття ковзанки на 

Михайлівській. У День Святого 
Миколая о 19:00 відбудеться уро-
чисте відкриття головної Ново-
річної ялинки міста Житомира. 
Основні заходи будуть розділені 
на локації: 

• новорічний ярмарок та голо-
вна ялинка міста – майдан імені 
С.П. Корольова; 

• фудкор – майданчик біля 
кінотеатру «Жовтень»;

• дитяча зона – вул. Михай-
лівська;

• ковзанка – перехрестя вулиць 
Михайлівської та Лятошинського. 

«Локації, звісно, схожі з ми-
нулим роком. Але головною ”ро-
дзинкою” святкувань буде саме 
ковзанка на вулиці Михайлівській. 
Завдяки активності бізнесу, нам 
вдалося залучити близько 300 
тисяч гривень спонсорських ко-
штів, це практично вдвічі більше, 
аніж на святкування виділяє міс-
то. Це доводить, що важливим у 
підготовці загальноміських свят є 
співпраця бізнесу та міста», – роз-
повів заступник міського голови 
Матвій Хренов.

Новорічне святкове дійство 
для житомирян проходити-
ме в ніч з 31 грудня на 1 січня 
(23.00 - 03.00) на майдані Корольо-
ва. Святкові заходи триватимуть 
до 14 січня 2018 року.

«каратєль»: житомиряни можуть 
скаржитися на порушення у громадському 
транспорті через смартфон

Як «Водоканал»  
борги нараховує

Нещодавно до мене звернулася Га-
лина Козаченко щодо нарахування 
їй боргу за воду, при тому, що жінка 
оплачувала водопостачання згідно з 
показниками лічильника.

Коли пані Галина з боями змогла до-
дзвонитися до потрібного їй спеціаліста 
у «Водоканалі» (як виявляється багато 
інформації приховується від громадян), 
щоб дізнатися інформацію по своєму 
рахунку, їй повідомили, що вона має 
борг більше 1000 грн. Абсурдність 
ситуації у тому, що пані Галина вже де-
кілька місяців через сайт «Водоканалу» 
передає показники лічильника та, як 
законослухняний споживач, сплачує 
за спожиті послуги. На що оператор 
повідомив, що вона повинна була звер-
нутися до «Водоканалу» за дозволом 
користуватися їхнім сайтом, щоб пере-
давати показники. Ситуація абсурдна. 
Оператор відмовився представитися 
та сказав, що сайт, через який здійсню-
ється передача показників лічильника, 
не є офіційним сайтом «Водоканалу».

Пані Галина передавала та оплачува-
ла реальні показники лічильника – це 
близько 3-4 м3 води. Натомість підпри-
ємство нараховувало їй щомісяця по 12-
14 м3 води. Як результат, пані Галина, яка 
добросовісно передавала через сайт по-
казники лічильника та сплачувала за них, 
виявилася винна «Водоканалу» більше 
1000 грн за послуги, які не отримувала.

Турбує те, скільки ще житомирян, 
які добросовісно передають та спла-
чують за воду, користуючись сайтом 
«Водоканалу», отримають подібні 
штрафи та борги?

Звернувся до міської ради та «Водо-
каналу», щоб отримати відповідь, кому 
ж належить сайт та скільки він коштує 
житомирянам, які за нього сплачують? 
Керівництво «Водоканалу» не надало 
інформації, пославшись на те, що це 
комерційна або таємна інформація. Це 
при тому, що, згідно із законодавством, 
інформація про використання бюджет-
них коштів приховуватися не може!

Спрямував повторні звернення 
щодо надання інформації про за-
гадковий сайт «Водоканалу», а також 
звернення до міського голови щодо 
ініціювання перевірки вищевказаного 
підприємства на предмет виконання 
Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації», який працівниками 
«Водоканалу» порушується.

Якщо зіштовхнулися з подібною 
ситуацію, не бійтеся захистити свої 
права – повідомте мене. Разом буде-
мо відстоювати правду! Зі свого боку 
гарантую негайне реагування.

Мої контакти: електронна пошта: 
mykola.cherednik@gmail.com 

Тел.: 0970128706

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Шикарная женщина 
и ее 12 привычек
(Продолжение. Начало читайте 
в № 47 от 6 декабря 2017 года)

Совет №4
Вдохновляйтесь другими стильными 

женщинами. Можете, например, изучать 
стиль известных модниц. Это могут быть 
ваши коллеги по работе, а может, бло-
герши в Инстаграме, или те же Виктория 
Бекхэм, или Джи Джи и другие. Как вари-
ант, вы можете стараться подбирать свой 
наряд по стильным фото в интернете.

Совет №5
Одевайтесь соответствующе. Звучит 

просто, но выглядеть стильно – еще зна-
чит выглядеть соответственно чему-то: 
погоде, ситуации, мероприятию. Смотря, 
куда вы идете, когда и к кому. На все 
время и место. Не стоит надевать ми-
ни-юбку на встречу с консервативным 
дресс-кодом. Или спортивный костюм, 
забегая на пару минут в офис.

Совет №6
Надевайте только то, что вам подхо-

дит по размеру. Конечно, даже у самых 
стильных женщин есть пара джинсов, 
в которые они мечтают влезть, но они 
их не носят. Как бы вам ни нравилась 
какая-то одежда, если она вам не по раз-
меру – забудьте о ней, а лучше подарите 
тому, кому она подойдёт.

Совет №7
Дополните свой образ одной дорогой 

деталью. Вы когда-нибудь удивлялись, 
как иногда женщины могут выглядеть 
шикарно в простых джинсах и блузке? 
Конечно, есть много составляющих, но 
одна из них – это дополнение образа яр-
кой деталью: красивый кожаный ремень, 
элегантные серьги, брендовая сумка и т.д.

Совет№8
Знайте меру. Как советовала Коко 

Шанель, когда надеваете аксессуары, 
снимите последнюю вещь, которую вы 
надели – в том смысле, чтобы не было из-
лишеств. Стильные женщины знают меру.

Совет№9
Никогда не валяйтесь в постели в «хо-

рошей одежде». Смените шелковое пла-
тье на леггинсы и свитшот, если хотите 
поваляться на диване.

Совет 10
Доказано, что каблуки – не всегда 

шикарны. Шикарная женщина – умная 
женщина. Она знает, когда нужно обуть 
каблуки, а когда – балетки.

Совет №11
Регулярно стирайте вещи, не остав-

ляйте всё «на потом», когда уже будет 
нечего надеть чистого и подходящего. 
А если вещь с пятном, которое нельзя 
вывести – избавьтесь от неё.

Совет №12
Оставайтесь верными своему стилю. 

Шикарные стильные женщины не бегут 
за модой. У них есть арсенал классиче-
ской одежды, которая всегда актуальна, 
вне сезона и трендов. Им всегда есть, 
что надеть. Я, например, добавляю одну 
модную вещь в сезон – и вуаля.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа

Аліна Бойко

Житомир в числі 
міст, де приховують 
схеми містобудуван-
ня.

Відсутність у публічному до-
ступі містобудівної інформації 
регіону відштовхує інвесторів. 

Івано-Франківська, Донецька, 
Волинська, Сумська, Полтавська 
та Дніпропетровська області ста-
ли лідерами з оприлюднення 
даних про схеми планування.

Такі висновки зробили екс-
перти проекту рМАР за резуль-
татами дослідження якості та 
відкритості даних про схеми 
планування областей,  наголо-
шує керівник сектору "Будівни-
цтво" Офісу ефективного регу-
лювання (BRDO) Олена Шуляк.

Дослідження проводилось 
шляхом моніторингу офіційних 
ресурсів обладміністрацій. На 
основі отриманих даних сформо-
вано регіональний рейтинг об-
ластей. Основними критеріями 
при рейтингуванні були легкість 
пошуку матеріалів, підтверджен-
ня їх офіційного статусу та узго-
дженість із стратегією розвитку 
області. Сумарно ці три критерії 
впливали на показники в рей-
тингу на 25%. 

Так, 11 обласних рад із 25 
територіальних одиниць, які 
потрапили до рейтингу, отри-

мали найнижчий, нульовий, 
показник. Житомирщина теж 
в числі областей, які прихо-
вують публічну інформацію 
містобудування.

«Open city» — це сайт, де є 
викладені матеріали містобуду-
вання у публічному доступі. На 
сьогодні проводиться встанов-
лення спеціального обладнання, 
якє допоможе швидше орієнту-
ватись в тих документах, ця тех-
нічна можливіть відповість на всі 
запитання на рахунок містобу-
дування. На це виділено кошти 
міста, тому якщо наразі ми є в 
переліку закритого доступу до 
інформації про містобудування, 
то це питання часу» –, наголо-
шує головний архітектор Жито-
мира Юрій Безбородов.

Оприлюднення схем пла-
нування областей – необхідний 
крок для наведення ладу в сфері 
містобудування. 

Хаотичні забудови міст, при-
родоохоронних та зелених зон, 
управління земельними ре-
сурсами в ручному режимі, а 
також корупція при виділенні 
земельних ділянок під забудову. 
Це лише частина проблем, які 
є результатом того, що в Укра-
їні містобудівна документація, 
яка складається з генеральних 
планів населених пунктів, схем 
планування територій та пла-
нів зонування територій міст 
не покриває всі адміністратив-
но-територіальні одиниці та не 
знаходиться в повному обсязі у 
публічному доступі.

Така ситуація не стимулює 
зовнішніх інвесторів звертати 
увагу на регіон, а також обмежує 
інвестиційні плани внутрішніх. 

Для прикладу, інвестор знай-
шов земельну ділянку, на якій 
планує побудувати завод. 

За чинним законодавством 
і логікою, йому достатньо за-
йти на ресурс із відкритими 
даними про цю ділянку і вже 
за декілька хвилин отримати 
інформацію про можливість 
реалізувати проект з огляду на 
містобудівні обмеження.

В реальності інвестора чекає 
сто кіл пекла, сумнівні перемо-
вини з посередниками, купа 
запитів на отримання копій та 
інше. І ніхто не може спрогно-
зувати, скільки часу, грошей та 
нервів майбутній інвестор ви-

тратить на все це. Як ви думаєте, 
буде інвестор цим займатись? 
Певно, що ні. 

За даними Мінрегіону, на 
сьогодні оприлюднено 24% від 
містобудівної документації на 
всю Україну, в якій за даними 
офіційного звіту Державної 
служби статистики станом на 
1 січня 2017 року налічувало-
ся: 460 міст, 885 селищ міського 
типу, 28377 сіл.

Така ситуація неприйнятна, 
адже містобудівна документація, 
яка регламентує правила забудо-
ви, має бути опублікованою за 
всіма адміністративно-терито-
ріальними одиницям. Вона має 
бути відкритою та доступною.

Матеріал підготований 
у рамках співпраці з проек-

том «VoxConnector»

Аліна Бойко

На вулиці Михай-
лівській  підходить 
до завершення вста-
новлення першої з 
двох функціональ-
них лавок.

Запроектував цю структуру 
київський архітектор Ілля Сиро-
ватський. Її дивна форма — це 
повністю комп'ютерне моделю-
вання, продукт сучасного під-
ходу в дизайні. У коментарі «20 
хвилин» головний архітектор 

міста Юрій Безбородов розпо-
вів про фінішні роботи з вста-
новлення першої секції лавки.

«Параметрична лавка вже 
змонтована на 75%, до кінця 
тижня будуть закінчені ро-
боти, залишилось під’єднати 
світлодіодні стрічки, що світи-
тимуть вночі . Другий модуль 
будемо робити ближче до вес-
ни. Дуже зручно буде спостері-
гати за фонтаном, дивитись на 
екрані кінострічки або просто 
відпочивати», —говорить голо-
вний архітектор міста Юрій 
Безбородов.

Нагадаємо, на Михайлівській 
6 грудня житомирські комуналь-
ники встановили в дерев’яних 
ящиках 8 дерев ялин та ще 8 туй.

11 областей України 
не мають публічного доступу 
до містобудівної інформації

У Житомирі майже готова 
до експлуатації параметрична лавка
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Бюджет України 2018: 
куди нардепи витратять 
понад 1 трильйон гривень

Аліна Бойко

Депутати прийня-
ли державний бюджет 
на 2018 рік, кошторис 
країни передбачає 
збільшення видатків 
на утримання Верхо-
вної Ради України, 
Адміністрації Пре-
зидента та Кабінету 
Міністрів на 17%.

Для себе коханих
Видатки на утримання Кабі-

нету Міністрів України зростуть з 
1,2 млрд  в 2017 до 1,5 млрд у 2018 
році.

Не забули нардепи і про себе: 
витрати на Верховну Раду ставити-
муть 1,6 млрд грн, що на 400 млн 
більше у порівнянні з 2017 роком.

Окремої уваги заслуговує за-
робітна плата народних обран-
ців. Реальна зарплата пересічного 
нардепа відтепер буде на рівні 50 
000 грн. Те, що написали в додатку, 
то посадовий оклад, який встано-
вили на рівні 17 500 грн. Зараз про 
нього і пишуть усі ЗМІ. Наголошу-
ємо, це не зарплата, а оклад, який 
раніше складав трішки більше 6 
000 грн, а їхня реальна зарплата 
складала орієнтовано 17 000 грн.

А чому? Це все надбавки. Над-
бавка за ранг державного служ-
бовця, надбавка за особливий 
характер роботи та інтенсивність 
праці – 100% посадового окладу 
та надбавки за ранг державного 
службовця, плюс премія 80%. Те-
пер це все буде нараховуватися, 
зважаючи на суму окладу в 17 500.

Державне управління
Державне управління справа-

ми (ДУС) в першу чергу займаєть-
ся обслуговуванням Адміністра-
ції Президента та самого гаранта. 
Окрім того, орган займається мате-
ріально-технічним, соціально-по-
бутовим, лікувально-профілактич-
ним забезпеченням діяльності не 
лише АП, а також Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, Ради національної безпеки і 
оборони України, інших держав-
них органів, вищих посадових осіб 
iноземних країн. 

Видатки ДУС на виготовлення 
нагород: збільшилися від 20 до 47 
млн грн. Також дуже цікава стат-
тя для ДУС – «Фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження 
у сфері державного управління, 
стратегічних проблем внутрішньої 
та зовнішньої політики і з питань 
посередництва та примирення 
при вирішенні колективних тру-
дових спорів (конфліктів)», на цю 
статтю піде майже 55 млн грн. 
платників податків. Ще півмільяр-
да піде на відомчі поліклініки ДУС, 
які лікують наших чиновників.

Внутрішня безпека
Загалом на все МВС дадуть на-

ступного року на 13 мільярдів біль-
ше, аніж було цьогоріч. Бюджет 
міністерства на 2018 рік – 59,4 млрд.

З них:
– Нацгвардія – 9,9 млрд. На 

600 млн більше.
– Нацполіція – 24,3 млрд. 

На 6 млрд більше.
– Апарат МВС – 5 млрд, майже 

на 1 млрд більше.
– ДСНС – 9,7 млрд. На 2,4 млрд 

більше.
– Держприкордонслужба – 

9 млрд. Майже на 2 млрд більше.
Також підвищили фінансу-

вання і іншим правоохоронцям.
Зокрема СБУ – 7,5 млрд, а це на 
1 млрд більше. Генпрокуратура – 
6,7 млрд, з них на Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру – 
116 млн. Це на 1 млрд більше ніж в 
2017. ДФС – 11,1 млрд. Майже вдвічі 
більше. Такий висновок зробила 
влада після «ефективної» роботи 
екс-голови відомства Романа На-
сірова, якого НАБУ обвинувачує 
в розкраданні понад 2 млрд грн.

Вчителі
Як відомо, у 2017 році зарплата 

вчителів зросла на 50%. В Уряді 
не раз заявляли, що з 1 січня 2018 
року вона збільшиться ще на 25%.

Так само ухвалений недавно 
закон «Про освіту» каже, що вчите-
лям платитимуть суттєво більше, 
але не одразу. Що саме написано 
в законі?

По-перше, посадовий оклад 
педагогічного працівника най-
нижчої кваліфікаційної категорії 
встановлюється в розмірі трьох 
мінімальних зарплат.

По-друге, посадовий оклад 
педагогічного працівника кожної 
наступної кваліфікаційної катего-
рії підвищується щонайменше на 
10%. Тобто для фахівця найвищої 
категорії оклад повинен бути на 
30% вищим від нинішнього рівня.

Проте цього не станеться. 
В Уряді зазначають, що держ-
бюджет не впорається з таким 
навантаженням одразу, тому 
зарплату педагогам будуть під-
вищувати поступово — з 1 січня 

2018 року до 2023 року.
Крім мінімальної зарплатні пе-

дагогічного працівника та надбавки 
за кожну кваліфікаційну категорію, 
вчителі будуть отримувати щомі-
сячні надбавки за вислугу років: 
понад три роки — 10% посадового 
окладу, понад десять років — 20% 
посадового окладу, понад 20 ро-
ків — 30% посадового окладу.

Медики
Зміни для медиків стануть від-

чутними з 1 липня 2018 року, коли 
почне діяти медична реформа.

Як відомо, реформа передба-
чає введення принципу «гроші 
ходять за пацієнтом», тобто дер-
жава буде платити конкретним 
лікарням і лікарям за надані кон-
кретним пацієнтам медичні по-
слуги, а не за «утримання ліжок».

За рік лікар отримуватиме за 
людину 370 грн. За пацієнтів віком 
до п'яти років і після 65 років та-
риф буде удвічі вищим — 750 грн.

Поступово ця сума буде збіль-
шуватися. У 2019 році на пацієнта 
планується закладати 450 грн.

Максимальне навантаження 
на одну медичну практику (лікар 
і медсестра) становитиме 2 тисячі 
пацієнтів на рік. Таким чином, мі-
німальний дохід за максимального 
навантаження становитиме 740 
тисяч грн на рік або близько 62 
тисяч грн на місяць.

Навіть якщо вирахувати витра-
ти на розхідні матеріали та утри-
мання практики, місячна зарплата 
становитиме близько 20 тис грн.

Ця зміна стосується праців-
ників первинної медичної допо-
моги — сімейних лікарів, терапев-
тів та педіатрів. Лікарі вторинної і 
третинної ланок повинні перейти 
на нову систему з 2020 року.

Субсидія
Якщо у первинному варіанті 

бюджету на 2018 рік видатки на 
субсидії становили 55 млрд грн  і 
ще 7 млрд грн субсидій Уряд пла-
нував віддати «під опіку» місцевої 
влади, то згодом вирішили усю 
суму субсидій виплачувати цен-
тралізовано, а також збільшити 
її до 71 млрд грн.

До цієї суми зараховано і 
9 млрд грн субсидій, які Уряд 
не виплатив у 2017. Потреба у 
субсидіях виявилася майже на 
16 млрд грн більшою від первин-
них розрахунків.

Бюджетні витрати на субси-
дії — 71млрд грн виділено на ко-
мунальні субсидії у бюджеті 2018

У порівнянні з минулим 
роком, у 2017 р. на комунальні 
субсидії спочатку було виділено 
47 млрд грн, але за рік ці видатки 
були збільшені на 14 млрд грн.

Державний бюджет України 
за 2018 р. не можна назвати бю-
джетом успішного розвитку єв-
ропейської країни. Великий бізнес 
й надалі буде підкормлюватись за 
рахунок бюджетних пільг, збіль-
шуючи свої активи, а мале та се-
реднє підпримство нестиме осно-
вний тягар зростання фінансового 
навантаження економіки України.

Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Думай  
про безпеку сам

Пізня осінь і початок зими –  тради-
ційно важкі дні для всіх автомобілістів, 
а для початківців – особливо.

Передбачити усі можливі ситуації 
важко, але підготувати свідомість до 
труднощів можливо. Для початку необ-
хідно підготувати автомобіль: замінити 
гуму, залити незамерзаючу рідину до 
«омивача», підготувати АКБ та інше.

Не зайвим буде нагадати про ма-
неру і культуру водіння автомобіля. В 
зимовий час це особливо важливо. 
Знаходитись в «напівлежачому» ста-
ні, як і близько до дошки приладів, 
небезпечно. Кут огляду дороги по-
винен бути максимально широким і 
паралельним дорозі. Руки тримайте 
як стрілки годинника «без 10 хвилин 
2-а година». В такому випадку їх до-
вжини буде достатньо для будь-якого 
повороту і дій. За будь-якої зміни курсу 
руху, навіть незначного, відразу зни-
жуйте швидкість і не повертайтесь у 
напрямку, де автомобіль був до змі-
ни курсу, різким виворотом керма, а 
робіть це поступово, плавно. Спроба 
швидкістю «вирівняти» рух часто за-
кінчується «плачевно».

При невдало розрахованому обго-
ні, пов’язаному з виїздом на зустрічну 
смугу, не плануйте «влізти», адже це –  
дуже небезпечно. Якщо не впевнені 
навіть на долю секунди, не починайте 
маневру! А якщо ситуація склалась так, 
що зустрічний наближається, а ваш 
маневр не закінчився, «притискайтесь» 
до автомобіля, який хотіли обігнати, 
а не виходьте на зустрічну. Сумна ста-
тистика ДТП стверджує, що наслідки 
будуть меншими, ніж при зіткненні з 
зустрічним транспортом.

Не забувайте про «мертву зону» з 
боку правої стійки, інколи не видко 
навіть авто, яке рухається поряд. При 
повороті завжди тримайтесь свого 
ряду, навіть коли вам здається, що 
немає поблизу інших автомобілів. Не 
намагайтесь наздогнати і «провчити» 
того, хто «підрізав», не опускайтесь до 
рівня «людини з юрти», а то й про вас 
думатимуть, як про нього.

Тримайте відстань, безпечну для 
будь - якого маневру і ставте під 
сумнів увімкнений сигнал повороту, 
бо він може бути ввімкненим іще з 
учорашнього дня без самого маневру 
(вчусь, забув, задумавсь, задививсь 
тощо). Вчіться передбачати! Будьте 
розсудливими і мудрими: поступіться 
дорогою «дурню». Його легко роз-
пізнати за манерою їзди. 

Життя і навчить, і провчить – кож-
ному своє, а вам –  дороги «без цвя-
ха і жезла».

КуточоК

ВоДІЯ
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Микола Корзун

У Житомирі 
упродовж кількох 
останніх місяців 
неодноразово бував 
екс-міністр еконо-
міки України Павло 
Шеремета. Засновник 
Києво-Могилянської 
бізнес-школи сьогод-
ні тісно співпрацює 
із житомирською 
владою у питаннях 
стратегічного плану-
вання розвитку Жи-
томира на період до 
2030-го року. 

Робота над стратегією роз-
витку Житомира – у самому 
розпалі, але вже сьогодні певні 
висловлювання Павла Шереме-
ти щодо майбутнього бачення 
розвитку найближчого до сто-
лиці України обласного центру 
можуть стати предметом дета-
лізації та стимулом для подаль-
ших пошуків вдалих варіантів 
вирішення найбільш актуальних 
для Житомира проблем. Напри-
клад, Павло Шеремета у своїх ви-
ступах вже зазначав, що бачить 
перспективу швидкого розви-
тку східної частини Житомира, 
де у найближчі десятиліття бу-
дуть сконцентровані потужні 
ресурси та потенціал розвитку 
міста. Певних конкретизацій 
своїх думок Павло Шеремета ще 
не розкривав, однак його увага 
до очевидних переваг розвитку 
східної окраїни Житомира є 
природною і зрозумілою. Власне 
кажучи, подібні бачення розви-
тку Житомира висловлювалися 
набагато раніше, ще у 80-ті роки 
минулого століття, коли радян-
ська економіка і промисловість 
Житомира знаходились у ціл-
ком робочому стані, а керівни-
ки міста періодично займались 
прогнозуванням і плануванням 
його майбутнього.

Про те, як мав виглядати Жи-
томир очима радянських фахів-
ців зразка 80-х років минулого 
століття, можна було б написати 
потужне дослідження, яке одно-
значно було б цікавим і повчаль-
ним для нинішніх стратегів і 
керманичів житомирської влади. 

Проте, важливо звернути увагу 
ще на одну спробу привернути 
увагу житомирян, житомирської 
управлінської еліти до необхід-
ності потужної розбудови схід-
ної околиці Житомира вже на 
початку ХХ I століття. Йдеться 
про осінь 2010-го року, коли у 
Житомирі було представлено 
Концепцію розміщення житло-
вого масиву по Київському шосе 
в районі аеропорту. Автором та 
ідейним натхненником розроб-
ки такої концепції був Микола 
Савенко, випускник факультету 
містобудування Київського інже-
нерно-будівельного інституту, 
свого часу –керівник управління 
житлово-комунального госпо-
дарства Житомирської міської 
ради, а сьогодні власник відомої 
в Житомирі фірми «Віндзор».

Які переваги отримував 
Житомир у мікрорайоні 
«Аеропорт»?

Суть Концепції розміщення 
житлового масиву по Київському 
шосе полягала у тому, щоб упро-
довж 5-7-ми, максимум 10-ти ро-
ків, розмістити на площі у 180 
гектарів абсолютно новий мікро-
район житлової забудови, роз-
рахований на 50 тисяч мешкан-
ців. Для цього авторів Концепції 
спонукали цілий ряд факторів, 
які надавали очевидних переваг 
концентрованій розбудові Жито-
мира у східному напрямі. Адже 
вже тоді, у 2010-му році, стало 
очевидним, що завдяки модер-
нізації автомагістралі Київ – Чоп 
дістатися із Житомира до захід-
ної околиці української столиці 
можна швидше, ніж наприклад, 
із Троєщини до центру Києва. 
Тим паче, вже тоді було зрозу-
міло, що Києво-Святошинський 
район стрімко розвиватиметься 
вздовж саме «житомирської» ав-
томагістралі. Цілком логічно, що 
східна частина Житомира мала 
стати своєрідними «воротами» 
для киян, а тим паче – місцем 
проживання багатьох тисяч пра-
цівників тих підприємств, що з 
кожним роком все інтенсивніше 
«обживають» найбільшу автома-
гістраль України. Ще одна «ро-
дзинка» майбутнього мікрорайо-
ну міста Житомира полягала у 
тому, що у ньому передбачалося 
будівництво житла бізнес-класу 
та соціального житла. Звісно – 
за найновішими проектами, з 
використанням найсучасніших 
будматеріалів і вирішенням ур-
баністичних зручностей. Якщо 
«бізнесові»житлові будинки 

передбачались для продажу, 
то так зване соціальне житло 
новозбудованого мікрорайону 
мало виконати трохи інші за-
вдання. Адже вже давно (років 
30-40 тому) житомирські архітек-
тори наполягали на тому, щоб 
суттєво оновити та впорядкува-
ти житлову забудову та обличчя 
центральних кварталів Жито-
мира. Йшлося про відселення 
мешканців центральних квар-
талів облцентру до помешкань 
очевидно вищого класу зруч-
ності, аніж «сталінки» та «хру-
щовки», не кажучи про будинки 
аварійного типу. Звісно, автори 
Концепції прорахували абсо-
лютно усі економічні та бізнесо-
ві аспекти спорудження нового 
житлового мікрорайону по Київ-
ському шосе. Було враховано, що 
майбутній мікрорайон матиме 
свою «гілку» міського електро-
транспорту, адже проект про-
довження тролейбусного руху 
в район аеропорту у Житомирі 
передбачався ще із радянських 
часів. У 2010-му році передбача-
лося продовжити тролейбусний 
рух вздовж новозбудованого мі-
крорайону з виходом на вулицю 
Баранова (тепер Параджанова).

Автори Концепції розбудови 
нового мікрорайону врахували 
ряд дуже важливих факторів, які 
однозначно сприяли майбутньо-
му будівництву. Враховано те, що 
у цьому районі рівень грунтових 
вод був низьким, а це сприяло 
побудові висотних будинків біз-
нес- класу із підземною парков-
кою автотранспорту. Важливо, 
що мікрорайон має значний 
енергетичний потенціал, сво-
го часу «запрограмований» на 
розвиток потужної промисло-
вої зони Житомира. Майбутній 
мікрорайон мав очевидні пере-
ваги і щодо водо-каналізацій-
ної інфраструктури, оскільки 
очисні споруди колишнього за-
воду «Хімволокно» знаходились 
зовсім недалеко. Важливою осо-
бливістю побудови нового мікро-
району мала стати відсутність 
котельного господарства, оскіль-
ки новобудови передбачалося 
оснастити автономними систе-
мами опалення. Передбачалось, 
що периметр майбутнього мі-
крорайону від Київського шосе 
мав бути забудований об’єктами 
культурно-соціальної сфери. Так, 
на в‘їзді до мікрорайону перед-
бачалося місце для спорудження 
«Житомир-Арени» — сучасного 
стадіону для 20 тисяч глядачів 
та легкоатлетичного манежу. 
Тут же мав бути збудований і 

готельний комплекс. Завдання 
міської влади міста Житомира 
зводилося лише до одного – до 
пошуку інвесторів і створення 
сприятливих умов для інтенсив-
ної забудови мікрорайону. Як по-
казує досвід процесу житлового 
будівництва у Житомирі за час, 
що минув після 2010-го року, ін-
весторів, які бажають будувати 
у Житомирі житло, не бракує. 
Однак, вибір нових майданчи-
ків для житлового будівництва 
вже тривалий час відбувається у 
Житомирі хаотично, без враху-
вання потужностей комунальної 
інфраструктури, без належного 
обгрунтування навантажень на 
установи соціально-побутового 
призначення, мережу дитячих та 
освітянських закладів. Житомир 
усі ці роки будується на інфра-
структурі та потужностях ще 
радянських часів, ресурси яких 
сьогодні знаходяться у вкрай 
плачевному стані.

Новий мер – новий 
вектор розвитку! Чи це 
правильно?

У Житомирі упродовж остан-
ніх десятиліть склалася сумна 
тенденція, коли очільники міста, 
отримавши владні повноважен-
ня, ледь не автоматично забува-
ють про будь-які напрацювання, 
пропозиції своїх попередників 
чи політичних конкурентів. Так, 
власне, сталося із Концепцією 
розміщення житлового масиву 
по Київському шосе, яка вири-
нула у полі суспільної уваги во-
сени 2010 року і ледь не одразу 
зникла із поля зору житомирян. 
Адже обраний восени 2010 року 
мер Житомира Воломир Дебой 
та його «команда» навіть не 
спробував детально розгляну-
ти «плюси» та «мінуси» раніше  

запропонованої М.М.Савенком 
Концепції. Натомість вже в 2011 
році у Житомирі вирував скан-
дал навколо побудови торгового 
маркету «Епіцентр» на території 
Ботанічного саду. Далі розпо-
чалися малі й великі виборчі 
кампанії, а міську раду періо-
дично лихоманило. Зрештою 
Володимир Дебой отримав «від-
ставку» і «не досидів» у кабінеті 
мера майже півтора року. Нова 
владна команда на чолі з Сер-
гієм Сухомлиним до питання 
про можливість забудови ново-
го мікрорайону біля аеропорту 
вже й не поверталася. Можливо 
тому, що на той час (йшов 2015-
й рік) у пріоритетах Сергія Су-
хомлина значились «аеропорт» 
та «робочі місця», а житлова 
забудова, як виявилось, опини-
лась в умовах хаотичного вибору 
нових будівельних майданчиків. 
Їх сьогодні у Житомирі немало, 
але стрункої логіки, розрахунку 
можливих наслідків новітнього 
урбаністичного «наступу» у ряді 
районів міста нинішня влада не 
має. І, скоріше за все, тому, що 
процес житлового будівництва 
у Житомирі поки що так і не 
отримав свого концептуально-
універсального обгрунтування.

Ну, а на місці колись запро-
понованого мікрорайону тепер 
облаштовують індустріальний 
парк. Можливо вище згаданий 
нами Павло Шеремета мав на ува-
зі, що саме технопарк на східній 
околиці Житомира стане епіцен-
тром «проривів» житомирського 
розвитку на перспективу до 2030 
року. Проте подібна перспектива 
має очевидні прогалини і куди 
слабший потенціал, аніж  вище 
згадана нами Концепція розмі-
щення нового житлового мікро-
району, яка виявилася сьогодні 
всуціль забутою.

однозначно – на схід!
Розвиток Житомира, як і раніше, 
спрямований у столичному напрямку
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У коростенському районі сталася смертельна 
аварія за участю шкільного автобуса

У Житомирі автомобіль в’їхав 
у зупинку. Троє постраждали

9 грудня розшуківці 
Житомирського відді-
лу поліції затримали 
організатора понад 
десятка шахрайств по 
всій Україні на суму 
більше мільйона гри-
вень. Його спільника 
затримали у м. Луцьку 
під час спроби отрима-
ти у відділенні пошто-
вої служби товар вартіс-
тю 200 тисяч гривень за 
допомогою підробле-
них документів. 

За зібраною поліцейськими 
інформацією, підозрюваний від-

працював кілька схем шахрайств, 
за допомогою яких отримував ти-
сячні прибутки, фактично ніде не 
працюючи.

— Чоловік через інтернет-мере-
жу підшукував клієнтів, укладав з 
ними домовленості про купівлю 
товару, наприклад гіроскутерів, 
як в останньому випадку, та про-
сив надіслати його через пошто-
ву службу, — розповів начальник 
Житомирського відділу поліції 
Михайло Сорока. – У відділенні че-
рез третю особу, якій надавав під-
роблені документи ніби власника 
товару, отримував його, сплачуючи 
по накладній лише за доставку.

Чоловік причетний до цілої 
низки подібних афер, тому діяв 
досить обережно, щоразу залу-
чаючи до отримання товару за 
підробленими документами іншу 
особу, яку у деталі своєї оборудки 
не посвячував.

Після реалізації чергової такої 
схеми розшуківці карного розшу-
ку Житомирського відділу поліції 
затримали виконавця у Луцьку, 
куди він прибув за товаром.

— Ще за кілька днів у м. Жито-
мирі за місцем тимчасового про-
живання і був затриманий під-
озрюваний, 28-річний уродженець 
Червоноармійського району Жи-
томирщини. Нами розслідується 3 
факти подібних шахрайств, однак 
у нас є інформація, що подібні 
схеми він реалізовував і в Києві, 
Одесі, Харкові, Львові, Умані, Чер-
нівцях та інших містах України, — 
продовжує Михайло Сорока.

З серпня 2016 року чоловік 
розшукувався Сарненським від-
ділом поліції Рівненщини за низку 
шахрайств з використанням під-
роблених документів.

Чоловікові, як і його спільникові, 
оголошено про підозру у вчиненні 

кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч.3 ст. 190 (Шахрайство), 
ст. 358 (Підроблення документів, 
печаток, штампів та бланків, збут 
чи використання підроблених до-

кументів, печаток, штампів) Кримі-
нального кодексу України.

Вирішується питання про об-
рання відносно організатора міри 
запобіжного заходу.

11 грудня на авто-
дорозі Виступовичі-
Житомир у Коростен-
ському районі сталася 
дорожньо-транспорт-
на пригода за участі 
автобуса зі школя-
рами та автомобіля 
«БМВ-520».

Водій останнього виїхав на 
смугу зустрічного руху, де ста-
лося зіткнення з іншим вказа-
ним транспортним засобом. У 
результаті керманич легковика 
загинув, четверо пасажирів авто-

буса отримали травми. Загрози 
їх життю немає.

Дорожньо-транспортна при-
года сталася близько 16.30 на 111 
км автодороги Виступовичі-Жи-
томир, поблизу с. Веселівки Ко-
ростенського району. За попере-
дньою інформацією, 56-річний 
водій автомобіля «БМВ-520», 
рухаючись у напрямку м. Корос-
теня, не впорався з керуванням 
транспортним засобом та ви-
їхав на смугу зустрічного руху, 
де сталося зіткнення з автобусом 
«ТАТА БАЗ».

В автобусі на момент ДТП зна-
ходилось 16 дітей різного віку та 
28-річна вчителька місцевої шко-
ли. Їі з тілесними ушкодженнями 
було доставлено до хірургічного 

відділення  лікарні. Дітям нада-
но медичну допомогу на місці 
без госпіталізації. Згодом 4 ді-
тей, віком 8, 11, 14 та 15 років, до-
датково звернулись за медичною 
допомогою: у них діагностовано 
забої різних частин тіла та при-
значено амбулаторне лікування. 
Керманич «БМВ», житель облас-
ного центру, від отриманих травм 
загинув на місці пригоди.

За вказаним фактом розпо-
чато кримінальне провадження 
за ч.2 ст. 286 (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, 
які керують транспортними за-
собами) Кримінального кодексу 
України. Триває з’ясування всіх 
обставин події.

8 грудня у Житоми-
рі автомобіль «Нісан» 
в’їхав у зупинку гро-
мадського транспор-
ту. У результаті трав-
ми отримали троє 
людей.

Дорожньо-транспортна при-
года сталася близько 8.00 на вул. 

Короленка у м. Житомирі, повідо-
мляє відділ комунікації поліції 
області. За попередньою інформа-
цією, 31-річний водій автомобіля 
«Нісан», рухаючись у напрямку 
майдана Короленка, не впоралась 
з керуванням транспортним засо-
бом та виїхала на тротуар, здій-
снивши наїзд на трьох пішоходів, 
які знаходились на зупинці гро-
мадського транспорту. У результаті 
травми отримали 7-річна дівчин-
ка, її 64-річний дідусь та 24-річний 

чоловік. Дитину доставлено до лі-
кувального закладу, іншим надано 
необхідну медичну допомогу без 
госпіталізації.

Триває з’ясування всіх обста-
вин події, яка має ознаки право-
порушення, передбаченого ст. 286 
(Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують 
транспортними засобами) Кримі-
нального кодексу України.

Водночас поліцейські застері-

гають водіїв: керуючи транспорт-
ним засобом,будьте максимально 
обережні, обирайте швидкість 
руху та дистанцію, що дозволять 
вчасно зреагувати на зміну до-

рожньої обстановки. Обов'язково 
враховуйте час доби, стан проїзної 
частини та дорожнього покриття, 
не забувайте вмикати ближнє світ-
ло фар чи протитуманні фари.

Житомирські поліцейські затримали 
шахрая з аферами на сотні тисяч гривень 
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Поділу не підлягає: 
що є особистою 
приватною власністю 
чоловіка, дружини 

Поділ майна між подружжям — 
одне із перших та найбільш супер-
ечних питань, яке виникає у разі 
розірвання шлюбу.

Що є особистою приватною 
власністю чоловіка та дружини? 
Відповідь на ці питання, в рамках 
правопросвітницького проекту «Я 
маю право», надали фахівці Рома-
нівського бюро правової допомоги 
Бердичівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Особистою приватною власністю 
дружини або чоловіка є: 

-  майно, набуте до шлюбу; 
-  майно, набуте за час шлюбу, 

але на підставі договору дарування 
або в порядку спадкування; 

-  майно, набуте за час шлюбу, 
але за кошти, які належали їй, 
йому особисто;

-  житло, набуте за час шлюбу 
внаслідок його приватизації від-
повідно до Закону України "Про 
приватизацію державного жит-
лового фонду";

-  земельна ділянка, набута за 
час шлюбу внаслідок приватизації 
земельної ділянки, що перебувала у 
її, його користуванні, або одержана 
внаслідок приватизації земельних 
ділянок державних і комунальних 
сільськогосподарських підпри-
ємств, установ та організацій, або 
одержана із земель державної і ко-
мунальної власності в межах норм 
безоплатної приватизації, визначе-
них Земельним кодексом України;

- речі індивідуального корис-
тування, в тому числі коштовнос-
ті, навіть тоді, коли вони були 
придбані за рахунок спільних 
коштів подружжя.

- Премії, нагороди, одержані 
за особисті заслуги. Суд може ви-
знати за другим з подружжя пра-
во на частку цієї премії, нагороди, 
якщо буде встановлено, що він 
своїми діями (ведення домаш-
нього господарства, виховання 
дітей тощо) сприяв її одержанню;

- страхові суми, одержані за 
обов'язковим особистим страху-
ванням, а також за добровільним 
особистим страхуванням, якщо 
страхові внески сплачувалися за 
рахунок коштів, що були особистою 
приватною власністю кожного з них.

При розпорядженні своїм май-
ном дружина, чоловік зобов'язані 
враховувати інтереси дитини, інших 
членів сім'ї, які відповідно до закону 
мають право користування ним.

Бердичівський місцевий 
центр – вул. Чорновола, 9,  
тел.: (04143) 4-14-42

Ж и т о м и р с ь к и й  м і с ц е -
вий центр – вул. Гагаріна, 47,  
тел.: (0412) 43-01-76

Коростенський місцевий 
центр – вул. Сосновського, 28-Г, 
тел.: (04142) 5-09-45,49

Новоград-Волинський місце-
вий центр – вул. Івана Франка, 31А, 
тел.:(04141) 2-15-82

КолонКа

Минулої суботи, 
9 грудня, в Києві ро-
зіграли першу поло-
вину нагород чемпі-
онату України серед 
чоловіків і жінок зі 
спортивного й бойо-
вого самбо.

Участь у змаганнях взяли понад 
300 спортсменів із 21 регіонів держа-
ви. Було визначено 15 переможців 
турніру, який підсумовує календар 
національних першостей 2017 року.

Нашу область на цих змаган-
нях представляли вихованці жи-
томирських ДЮСШ №2 та «Ди-
намовець», а також КУ КДЮСШ 
м. Коростишів, ДЮСШ ЖОР. В 
активі наших спортсменів — дві 
срібні та три бронзові медалі.

ЖРЦ «ІНВА-
СПОРТ» 6 грудня 
провів відкритий 
чемпіонат міста Жи-
томира з шахів серед 
дітей та осіб з обме-
женими фізичними 
можливостями з на-
годи Міжнародного 
дня людей з інвалід-
ністю.

Змагання відбулися у будин-
ку культури Житомирської об-
ласної організації «Українсько-
го товариства глухих» (ЖОО 
«УТОГ»). У змаганнях взяли 
участь 28 спортсменів з Бере-
зівського навчально-реабіліта-
ційного центру, ЖО ДЮСШ-і, 
Житомирського вищого про-
фесійного училища-інтернату, 
Житомирської спецшколи №1, 
Житомирської спецшколи №2, 
Житомирського ТО «УТОГ», 
Житомирського УПВ «УТОС», 
спортсмени м. Новоград-Волин-
ський, Пулинського району та 
ЖРЦ «Інваспорт». 

Вікових обмежень для учас-
ників не було, тож де, як не в 
шахах, можна побачити дійсно 
різновіковий склад учасників, 
які прибули на змагання.

За підсумками змагань серед 
дівчат чемпіонкою стала Цим-
балюк Тетяна (ДЮСШ-і), друге 
місце посіла Щукіна Анастасія 
(ДЮСШ-і), а бронзову нагороду 
отримала Бойко Марія (Жито-

мирська спецшкола №2). 
Серед юнаків чемпіоном 

з шахів міста Житомира став 
Мірило Іван (Житомирська 
спецшкола №1), срібну нагороду 
здобув Бігдаш Ярослав (Жито-
мирська спецшкола №1), а третє 
місце – у Грищука Владислава 
(ДЮСШ-і).

Серед дорослих перемож-
цем став багаторазовий призер 
чемпіонатів області Дощин-
ський Анатолій (м. Новоград-
Волинський), срібну нагороду 
отримав Цаплін В’ячеслав (м. 
Новоград-Волинський) і брон-
зову – Ковальчук Юрій (ЖРЦ 
«Інваспорт»).

Всі учасники змагань отри-
мали дипломи та медалі від 
управління у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту Житомирської 
міської ради та смаколики, а 
переможці та призери – пода-
рункові новорічні набори.

Шахи для людини з інвалід-
ністю — це ще один шлях до 
повноцінного життя, сповненого 
пошуками, творчістю, спортив-
ним азартом, інтелектуальною 
боротьбою, ще один засіб са-
мовдосконалення, підвищення 
своєї самооцінки. Змагання про-
водяться з метою масового залу-
чення до занять з шахів людей 
з інвалідністю, пропаганди та 
популяризації шахів як ефектив-
ного засобу розумового розвитку 
дітей, виявлення найсильніших 
спортсменів для формування 
збірних команд міста та облас-
ті для участі у всеукраїнських 
змаганнях.

За матеріалами 
ЖРЦ «ІНВАСПОРТ»

Житомирські спортсмени 
здобули 5 медалей 
на чемпіонаті Україні 
зі спортивного
та бойового самбо

У Житомирі пройшов 
відкритий чемпіонат міста 
з шахів серед дітей та осіб 
з обмеженими фізичними 
можливостями

На чемпіонаті світу 
з пауерліфтингу депу-
тат облради Микола 
Григорович завоював 
срібну нагороду. 

Із 30 листопада до 3 грудня в 
місті Седльце у Польщі проходив 
XXVII чемпіонат світу з пауерліф-
тингу та жиму лежачи (WPA). На 
цих змаганнях депутат обласної 
ради Микола Григорович (в «арсе-
налі» якого є вже не одна перемога 
на всеукраїнських та світових зма-
ганнях), завоював срібну нагороду. 
Депутат обласної ради виступав 
у ваговій категорії до 100 кг серед 
аматорів у вправі «жим лежачи», 

продемонструвавши усім неабия-
ку жагу до перемоги, впевненість 
та майстерність. 

Його тренер Віталій Фі-
лоненко у категорії 110 кг М3 
АМ здобув дві срібні нагоро-
ди з жиму лежачи та станової 
тяги. За результатами змагань 
у загальнокомандному заліку 
українська збірна піднялась на 
першу сходинку, друге та третє 
місця посіли господарі чемпіо-
нату – збірна Польщі та команда 
американських спортсменів від-
повідно. У чемпіонаті світу брали 
участь близько 300 спортсменів з 
17 країн світу. До складу збірної 
України увійшли 30 спортсме-
нів, серед яких і депутат обласної 
ради Микола Григорович.

депутат Житомирської 
облради здобув «срібло» 
на чемпіонаті світу 
з пауерліфтингу

Житомирська 
спортсменка Дарина 
Самчик виграла чемпі-
онат Європи зі зміша-
них єдиноборств ММА, 
який 10 грудня завер-
шився в Німеччині.

Наша спортсменка у фіналі ва-
гової категорії 52 кг перемогла Ан-
тоніну Kулешову, володарку кубку 
республіки Білорусь по ушу-саньда.

Нагадаємо, 29 листопада у 
Житомирській міській раді жи-
томирських тренерів нагородили 
преміями та дипломами виконав-
чого комітету Житомирської міської 
ради за високі досягнення у галузі 

фізичної культури і спорту, піднят-
тя авторитету міста  Житомира на 
спортивній арені. Серед нагоро-
джених тренер Дарини Самчик — 
Домарецький Руслан.

Житомирянка 
дарина Самчик виграла 
чемпіонат Європи 
зі змішаних єдиноборств
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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



11 Середа, 13 грудня 2017www.20minut.ua Споживачу

Як захистити свій будинок 
від крадіжок: поради експертів

Хоч прогрес і не стоїть на 
місці, донині найбільш ефек-
тивним способом захисту 
в разі квартирної крадіжки 
і злому є охоронні системи 
безпеки : система відеоспос-
тереження та охоронна сиг-
налізація для квартири.

Наскільки буде ефективною охорона 
квартири, ціна якої стартує від кількох тисяч 
гривень за установку мінімального набору 
обладнання і може досягати десятків тисяч 
гривень за повний фарш, залежить від кількох 
факторів: специфіки самого житла, бажань 
замовника, професіоналізму охоронної фір-
ми, яка пропонує послугу «пультова охорона».

Пропонуємо вам розглянути, якими ж 
можуть бути елементи сучасних охоронних 
систем безпеки і які з них є найбільш надій-
ними способами захисту квартири від злодіїв.

Електронні замки. Повірте, для про-
фесійного зломщика не складе особливих 
труднощів розкрити механічний замок. На-
віть якщо механізм складний, за наявності 
мінімального набору інструментів, він витра-
тить трохи більше часу, але доб’ється свого. 
Інша справа – електроніка. У такому випадку 
злодієві знадобиться спеціальне обладнання 
і особливі знання, так що електронний замок 
може стати однією зі складових охоронної 
системи вашої квартири.

Камери спостереження. Це —один 
з найбільш дієвих способів відлякування 
зловмисників, особливо, коли на об’єкті була 
раніше підключена пультова охорона. У разі 
злому запис на камерах буде головним до-
казом, який допоможе знайти злочинців.

Віконні датчики. Якщо ви живете на 
нижніх поверхах, датчики на вікнах повинні 
стати вірними інформаторами в разі проник-
нення злочинців у житло. Як тільки злодій 
спробує вирізати скло або зламати кватирку, 
сигнал із спеціального датчика повідомить 
про проблему.

Датчики руху. Ці розумні пристосу-
вання зможуть швидко оповістити про 
екстрену ситуацію охоронну фірму, якщо 
злодієві все-таки вдалося пройти кордон 
через камери відеоспостереження. Охорон-
ні датчики руху бувають декількох різно-
видів: одні реагують на рух за допомогою 
лазерних променів, інші пристрої мають 
інфрачервоні датчики, які помічають об’єкт, 
що випромінює тепло.

Не вдаючись у складні технічні подро-
биці, про те, що являє собою охоронна сиг-
налізація для квартири, відзначимо, що ві-
конні датчики і датчики руху є основними 
елементами цієї системи.

Як працює охоронна сигналізація  
для квартири

Пультова охорона об’єкту займає перше 
місце серед усіх існуючих перешкод. Наклей-
ка на двері «Об’єкт під охороною» ясно свід-
чить – залишитися непоміченим при спробі 
проникнення не вийде. Особливо ризикових 
злодіїв, які все-таки вирішують проникнути 

в житло, де встановлена пультова охорона, 
співробітники груп мобільного реагування 
затримують в лічені хвилини.

Величезний плюс цієї послуги – пультова 
охорона працює невпинно цілу добу.

Залежно від методу передачі сигналу, 
охоронна сигналізація для квартири під-
розділяється на провідну та бездротову, 
кожна з яких має ряд переваг і недоліків. 
Провідна система охорони хороша тоді, 
коли виникла необхідність у тимчасовій 
охороні житла. Ви можете на час відпустки 
або відрядження орендувати обладнання та 
укласти договір на обслуговування. Дротова 
сигналізація в 2-3 рази дешевше комплектів 
бездротової сигналізації. Основний її плюс 
полягає в тому, сигнал по дроту передається 
впевненіше, ніж по радіоканалу, але теле-
фонний кабель ненадійний тим, що його 
можна знайти і пошкодити.

Охоронна сигналізація для квартири з 
бездротовими датчиками по радіозв’язку 
дає можливість в будь-який момент змі-
нювати місця установки датчиків, але вони 
уразливі від дії навмисних перешкод і ко-
штують недешево.

Зв’язок приймально-контрольного при-
ладу (ППК) з диспетчерським пультом охо-
ронної фірми можливий:

– По дроту телефонного зв’язку (стаціо-
нарні дротяні телефони),

– Через GSM зв’язок (мобільні стільни-
кові телефони),

– Радіозв’язок,
– Інтернет (прийом ТВ-сигналів).

Як обрати безпечні вхідні двері?
Сталеві квартирні двері уособлюють на-

дійність, безпеку і впевненість у завтрашньо-
му дні. Ринок дверей настільки величезний, 
що вибрати двері — зовсім не проблема, 
проблема — вибрати правильні двері, які 
підійдуть саме Вам за якостямя, зовніш-
нім виглядом і ціною, звичайно ж. Така, 
здавалося б, проста і всім знайома річ, як 
двері, насправді приховує безліч нюансів. 
За допомогою та якісною консультацією 
найкраще звернутися до фахівця, який по-
сприяє правильному вибору. Консультанти 
в салонах «Двері Полісся» — це експерти, 
які знають всі особливості. Але, як покупце-
ві, Вам корисно володіти базовим набором 
знань про вхідні двері.

Двері повинні бути:
• Надійні. До захисту своєї квартири від 

непрошених «гостей» варто поставитися сер-
йозно. Конструкція дверей повинна бути 
міцною, оснащеною надійними потужними 
замками, які убезпечать житло від інтелек-
туального і фізичного злому;

• Тепло- та шумоізоляційні. Ціни на те-
пло зростають із шаленою швидкістю, тому 
важливо, щоб Ваші двері були не тільки 
надійним захисником квартири, але і пре-
красно зберігали тепло в холодну пору року, 
в спекотну — зберігала прохолоду. Також, 
правильні двері в квартиру захистять Вас 
від зовнішнього шуму і протягу.

• Естетично правильною. Правильною — 
це значить, що вона повинна відповідати 
інтер'єру всередині приміщення, або навпа-
ки — служити зовнішньою обманкою, не 
привертаючи зайвої уваги до оселі. 

• Доступ огляду. Оснащеність якісним 
дверним вічком, відеоглазком або відеоспос-
тереженням.

• Гарантійність. Важливо вибирати двері 
виробників, які дають гарантію на свої виро-
би. Гарантія дозволить Вам, в разі виникнення 
проблеми, отримати безкоштовне гарантійне 
обслуговування.

Вхідні двері не повинні бути тонкими або 
навпаки — дуже товстими. Товсті двері будуть 
дуже важкими, і можуть виникнути склад-
нощі з відкриванням. Важливо, щоб замки і 
петлі були захищені додатково накладками. 
Немає сенсу в модерних механізмах, якщо 
полотно можна легко зрізати з петель і про-
никнути в квартиру.

Слабким місцем дверної конструкції вва-
жаються петлі. Причина цього є те, що їх 
можна зрізати або вибити. Щоб уникнути 
подібних неприємностей, існують проти-
знімні штирі. Коли двері закривається, штирі 
йдуть в гнізда в дверній коробці, таким чином 
щільно фіксуючи полотно. Навіть якщо петлі 

зріжуть, полотно буде непорушне. Ідеальним 
рішенням будуть приховані петлі, до яких 
неможливо підібратися. Як бонус, такі петлі 
покращують естетичний вигляд дверей.

Залежно від ваги двері, потрібно розрахо-
вувати кількість петель. Для полотна вагою 
до 70 кг буде досить 2х петель, але якщо вага 
перевищує 70 кг, необхідно 3-4 петлі.

Дверне вічко може бути як відео, так і зви-
чайним. Головне — це хороший кут огляду.

За зовнішнім виглядом дверей кожен 
може підібрати саме той декор, який бажає 
Але, не забувайте, що обробка повинна бути 
стійкою до впливу зовнішніх факторів.

На закінчення, хочеться нагадати, що те-
атр починається з вішалки, а квартира — з 
дверей. Тому будьте уважні у виборі вхідних 
дверей, звертайтеся до професіоналів, які 
допоможуть прийняти правильне рішення 
на користь якості і надійності. «Двері Поліс-
ся» — це компанія, яка продає двері тільки 
перевірених виробників, які дають гарантію 
якості на свої вироби.
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МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
та ковані вироби

2017

«Коваль-
Полісся»

МЕРЕЖА АЗС

2017

«АЗК WOG»
МАГАЗИН 

ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ

2017

«Voronin»
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

2017

«Медібор»
МАГАЗИН САНТЕХНІКИ

ТА КЕРАМІКИ

2017

Будівельний
центр кераміки

«Океан»
МАГАЗИН УТЕПЛЕННЯ

БУДИНКІВ

2017

«ЦЕНТР 
УТЕПЛЕННЯ»

МАГАЗИН ЕЛЕКТРОНІКИ 
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

2017

«Техносклад»
КРАЩА

 РАДІОСТАНЦІЯ

2017

«Хіт FM»
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

2017

«Житомирські
ласощі»

Курси іноземних
мов

2017

«My English
School»

МАГАЗИН 
БУДМАТЕРІАЛІВ

2017

«ОЛДІ»
МАГАЗИН 

АВТОЗАПЧАСТИН

2017

«Stop Transit»

Забудовник

2017

ЖК«Полісся»
ДВЕРІ, ВОРОТА

(ВИГОТОВЛЕННЯ,
ВСТАНОВЛЕННЯ)

2017

Фабрика дверей
«Океан»

КАФЕ, ПІЦЕРІЯ

2017

«Маріо»
КАДРОВА АГЕНЦІЯ

2017

«Вакансія +»
КІНОТЕАТР

2017

«MULTIPLEX»
ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН

2017

«Варюшки
Андрюшки»

Весільний салон

2017

«Панна»
Ветеринарна

клініка

2017

«Багіра»
ВІКНА (ВИГОТОВЛЕННЯ,

ВСТАНОВЛЕННЯ)

2017

 Фабрика вікон
«Океан»

Будівельні
послуги

2017

ПП «Компанія РОС»

ВОДА

2017

ТМ «Наша вода»

Веб-студія

2017

«Uzor.group»

БАНК

2017

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

АПТЕКА

2017

«Sanitas»
АВТОСАЛОН

2017

"ОПАД" (Автомир-57),
Офіційний дилер SKODA

АГЕНТСТВО З 
ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ

2017

«JAM студія»
БАР, ПАБ

2017

Паб «Вульф»
АГЕНТСТВО 

НЕРУХОМОСТІ

2017

АН «Сіті»

МАГАЗИН ОПАЛЕННЯ

2017

«ЦЕНТР 
УТЕПЛЕННЯ»

МАГАЗИН 
ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

2017

«COLIN'S»
МАГАЗИН 

САДОВОЇ ТЕХНІКИ

2017

«ДОБРИЙ 
ГОСПОДАР»

МАГАЗИН МЕБЛІВ

2017

«Луч»
МАГАЗИН КВІТІВ 

ТА ДЕКОРУ

2017

«Люба Флора»
МАГАЗИН КОМП'ЮТЕРІВ 

ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ

2017

«Gigabyte»

ТОВ Радомисль ТК
— офіційний дистриб’ютор

Тел.: (0412) 47 35 12

Медичний центр

 вул. В. Бердичівська, 43
вул. Гагаріна, 47,
(068) 86 09 890

Тренажерна зала

Фітнес клуб

вул. Гагаріна, 13/69
Тел.: (096) 440-93-02вул. Київська, 94

Тел.:  (0412) 22 57 57

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

«Автоцентр на Ялинці»
с. Довжик, вул. Богунська, 1-а

ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ

вул. Київська, 79, оф. 412
тел.: 068-835-0001ПАРТНЕРИ 

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 

ФОТОПАРТНЕР



2017

Шановні читачі, нам приємно, що ви взяли активну участь в голосуванні «Народний бренд 2017».
Ви обирали найдостойніших у 69 номінаціях за своїми вподобаннями.
Щиро вдячні усім вам за активність. Ваша думка допомогла визначити найкращих у кожній номінації.
П’ятірка лідерів голосування по кожній номінації розміщена на сайті 20minut.ua.

САЛОН КРАСИ

2017

Студія краси
«INNA BILA»

СПОРТЗАЛ (КЛУБ)

2017

«Lime»
СПОРТИВНІ ШКОЛИ

2017

«Додзё»
САЛОН, МАГАЗИН

ВЗУТТЯ

2017

«Badura»
СТО

2017

«Stop Transit»
СТОМАТОЛОГІЧНА

КЛІНІКА

2017

«Омега дент»

НАПІЙ АЛКОГОЛЬНИЙ

2017

ТМ «Президентський
стандарт»

НІЧНИЙ КЛУБ, ДИСКО

2017

«INDIGO»
НАПІЙ

БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ

2017

«Coca-Cola»
НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

2017

«Сєтак В.Я. і
Демецька С.Л.»

НАПІЙ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИЙ
(пиво)

2017

ТМ «Чернігівське»

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

2017

«Кострица»

РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД

2017

«Liberty Hall»
ОПЕРАТОР ЗВ’ЯЗКУ

2017

ПРаТ «Київстар»

ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР

2017

«Оксиліон»
ОХОРОНА

2017

«Управління поліції
охорони в Житомирській

 області»
ПРОДУКТОВИЙ 

магазин біля дому

2017

«Полісся-Продукт»

РЕСТОРАН

2017

«Золоте руно»

ТАКСІ

2017

«Пілот»
СТУДІЯ ВОКАЛУ

2017

«Amadeus»
ТАНЦЮВАЛЬНА СТУДІЯ

2017

«VARSHALEX»
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР

2017

ТРЦ
«Глобал UA»

СТРАХОВА КОМПАНІЯ

2017

СГ «ТАС»
СТУДІЯ

ДИЗАЙНУ І ДЕКОРУ

2017

«DDStudio»

ЦЕНТР
ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

2017

«Капітошка»
ЮВЕЛІРНИЙ 

МАГАЗИН

2017

«КЮЗ»
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО

2017

«Креветка–тур»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

МЕГАПАРТНЕР ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

вул. Вільський Шлях

м. Житомир, вул. Івана Сірка, 54, тел.: (067) 412-64-64
вул. Вітрука, 3, тел.: (0412) 41 04 41

вул. Вокзальна, 23а, тел.: (0412) 41 40 19
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После бурных дис-
куссий Верховная 
Рада продлила еще 
на год, до 1 января 
2019 года, морато-
рий на продажу 
сельскохозяйствен-
ных земель.

Сопредседатель фракции 
«Оппозиционного Блока» в 
парламенте Александр Вилкул 
перед голосованием призвал 
депутатов не дать власти начать 
распродажу последнего, что 
осталось у страны и людей – 
земли.

– Один из вариантов – про-
сто продлить мораторий еще на 
год. И хоть это полумера, но мы 
это поддержим.

Однако очередной морато-
рий не решает проблему по 
сути, а только дает очередную 
отсрочку. Эффективным реше-
нием должен стать запрет на 
продажу до проведения всеу-
краинского референдума.

Пусть власть выйдет и ска-
жет: мы, власть, за продажу 
земли. А мы, оппозиция, вы-
йдем и скажем, что мы против 
продажи земли. Окончатель-
ное решение о том, что делать с 
землей, должен принять народ, 
которому она принадлежит.

«За» мораторий проголосо-

вали 236 депутатов.
Вилкул подчеркнул, что сле-

дующим шагом должно стать 
внесение изменений в переход-
ные положения «Земельного 
кодекса Украины» – до прове-
дения и установления результа-
тов референдума ввести запрет 
на продажу сельхоз земель, в 
том числе отчуждение други-
ми способами – эмфитевзисом 
и внесением земли в уставной 
капитал.

В это время, если у собствен-
ника возникнет необходимость 
продать землю, он сможет ее 
продать государству по рыноч-
ной стоимости. Эта цена должна 
определяться на основании цен 
на сельхозземлю в ЕС.

– В этом процессе мы откры-
ты для диалога со всеми поли-
тическим силами, которые не 

хотят, чтобы украинские селяне 
стали крепостными на родной 
земле, – подчеркнул Вилкул.

вилкул: мы не дали власти начать распродажу 
последнего, что осталось у страны и людей – земли

У Житомирі створять сучасний центр 
для реабілітації та лікування аТовців

Мітингувальники в центрі Києва 
оголосили 4 вимоги до ВР

У неділю, 10 груд-
ня, на Майдані Неза-
лежності у Києві від-
бувся мітинг і марш 
за імпічмент.

Організатори маршу з ви-
могою прийняття закону про 
імпічмент оголосили 4 вимоги 
до Верховної Ради України, яка 
повинна їх прийняти з 19 по 22 
грудня.

Організатори акції закли-
кали громадян наступної неді-

лі також зібратися на марш за 
імпічмент. Представник партії 
“Рух нових сил” Ольга Галабала 
повідомила, що у цьому році у 
період з 19 по 22 грудня відбу-
деться останній сесійний тиж-
день у парламенті. Вона заявила, 
що учасники маршу за імпіч-
мент вимагають від парламенту 
прийняття 4 вимог: “Перша ви-
мога — це закон про імпічмент. 
Друга вимога — це закон про 
антикорупційний суд. Третя ви-
мога — в другому читанні при-
йняти закон про вибори, тому 
що перше читання ми відстояли 

19 жовтня. І четверта вимога — 
це відставка генерального про-
курора Юрія Луценка, який в 
змові з Порошенком і іншими 
фактично минулого тижня хотів 
зробити корупційний перево-
рот. За це Юрій Луценко, який 
став на чолі цього процесу, має 
піти геть”, — сказала Галабала. 
Також вона закликала українців 
в усіх областях виходити на ву-
лицю та проводити мітинги біля 
всіх адміністративних установ у 
містах та містечках всієї Украї-
ни з вимогою виконати озвучені 
4 вимоги.

У Житомирі 8-10 
грудня пройшла ІІІ 
щорічна Всеукраїн-
ська конференція 
організацій учасників 
бойових дій та ветера-
нів АТО.

Представники громадських 
організацій з 12 областей Украї-
ни обмінювалися досвідом щодо 
вирішення питання фізичної та 
психологічної реабілітації бійців-
учасників АТО у різних регіонах.

В області діє кілька регіональ-
них програм, які спрямовані на 
підтримку, соціальних захист, 
реабілітацію, лікування бійців-
учасників АТО, учасників бойо-

вих дій, на підтримку військових 
частин, що дислокуються на Жи-
томирщині.

В м. Бердичеві є обласний 
госпіталь для ветеранів, в якому 
проходять реабілітацію та ліку-
вання АТОвці. Впродовж року 
на ремонт цього закладу було 
виділено 1,5 млн грн.

Наступного року у Житомирі 
планується запустити обласний 
лікувальний центр вертебрології 
та реабілітації, на який з обласно-
го бюджету та фонду регіонально-
го розвитку буде спрямовано 13 
млн грн. Це буде сучасний центр, 
де зможуть лікуватися наші бійці. 
Адже зараз їм доводиться їздити 
в інші регіони, витрачати кошти 
в приватних медичних закладах. 
У нашому центрі буде сучасне 
медичне обладнання та працю-

ватимуть висококваліфіковані спе-
ціалісти. Також в обласній раді 
створена робоча група, яка роз-
глядає звернення щодо надання 
добровольцям статусу учасника 
АТО на рівні області. Волонтерам 
та представникам громадських 
організацій вручили відзнаки. 
Голову обласної організації «аф-
ганців» Павла Ментова нагоро-
джено медаллю «Честь і слава 
Житомирщини».
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Наприкінці жовтня Сві-
товий банк оприлюднив 
нові результати міжнарод-
ного авторитетного рейтин-
гу легкості ведення бізнесу 
Doing Business. За його під-
сумками, Україна піднялась 
на 4 позиції та посіла 76 
місце серед 190 країн світу, а 
за показником «отримання 
дозволів на будівництво» 
рекордно покращила свої 
позиції і потрапила у  
топ-40 країн. 

Як вдалося досягти таких результатів у 
будівельній сфері і які ще зміни відбулися 
у галузі, досліджували експерти Центру 
громадського моніторингу та контролю. 

Від кризи – до «буму»
Останній великий будівельний «бум» 

в Україні припав на 2011 рік, коли держа-
ва готувалася до проведення чемпіонату з 
футболу «Євро-2012». Потім темпи будів-
ництва пішли на спад, невеликий стабіль-
ний приріст у 3,5-10% щорічно зберігався 
лише у житловому секторі. Однак минулого 
року Державна служба статистики України 
вперше за чотири роки зафіксувала ріст 
обсягів будівельних робіт у всіх сегментах 
будівництва. Це явище спостерігається і 
цього року. Загальний приріст за 10 міся-
ців 2017 року склав 23%, зокрема зведення 
житлових будівель збільшилося на 13%, не-
житлових – на 27%. Будівництво інженерних 
споруд зросло майже на третину – 28%. У 
грошовому еквіваленті загальний обсяг 
робіт склав 73,5 млрд грн.

«Цей рік продовжує показувати, що 
галузь стабільно розвивається, – наголошує 
заступник міністра регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. – І 
дуже добре, що позитивна тенденція спо-
стерігається не стільки у столиці, як усі зви-
кли, а в інших регіонах України. Лідерами є 
Житомирська, Кіровоградська, Запорізька, 
Одеська та Київська області». 

Сплеск будівельної активності позна-
чився на вартості квадратних метрів. За 
словами президента Спілки фахівців з неру-
хомого майна України Віктора Несіна, цього 
року на столичному первинному ринку 
житла можна було придбати квартиру за 
ціною 500-600 дол. за кв. м і навіть дешевше. 
Ця ситуація грає на руку споживачам, втім, 
невигідна забудовникам. За підрахунками 
ріелторів, пропозиція у найбільших містах 
України, зокрема у столиці, перевищує по-
пит у десятки разів. 

«При будівництві 200 квартир вдається 
продати за рік тільки 10. Тому в найближчі 
два-три роки ми побачимо безліч замороже-
них будівельних об'єктів», – вважає експерт 
з питань нерухомості Ярослав Цуканов. Од-
нак із такими прогнозами не погоджується 
генеральний директор державної будівель-
ної корпорації «Укрбуд» Олег Майборода. За 

його словами, обсяги продажів зростають 
практично пропорційно обсягам будівни-
цтва.  До того ж на ринку зберігається так 
званий відкладений попит, тобто чимало 
потенційних покупців готуються придбати 
житло найближчим часом. 

Серед негативних тенденцій спеціалісти 
також називають хаотичну забудову населе-
них пунктів. Будівельники нерідко нехтують 
генеральними містобудівними планами та 
необхідністю розвивати прилеглу інфра-
структуру, а також часто знищують зелені 
зони та руйнують архітектурний вигляд міст. 

На розсуд громади
Одним із факторів, який посприяв бу-

дівельному «буму», експерти вважають де-
централізацію системи будівельного контр-
олю, що стартувала у 2015 році. Державна 
архітектурно-будівельна інспекція України 
(ДАБІ) поступово передає на місцевий рі-
вень право припиняти незаконні будівельні 
роботи, виділяти земельні ділянки, прово-
дити перевірки на будмайданчиках та вирі-
шувати питання щодо початку будівельних 
робіт і прийняття в експлуатацію нових та 
відремонтованих споруд. На сьогодні вже 86 
громад користуються новими повноважен-
нями. Це дозволяє громадянам ефективно 
впливати на містобудівну ситуацію у своєму 
населеному пункті. Тож за останні два роки 
в регіонах значно пожвавилося зведення 
об’єктів соціальної інфраструктури – шкіл, 
лікарень, спортивних майданчиків тощо. 

«Щороку ми відкриваємо по одній об-
ласній лікарні. Реконструюємо медзаклади, 
які не бачили ремонту десятиліттями. Нове 
життя вже отримала обласна дитяча по-
ліклініка, нині – Центр матері та дитини 
імені Руднєва, наступного року відкриваємо 
нове хірургічне відділення», – розповідає 
голова Дніпропетровської ОДА Валентин 
Резніченко.

Доля таких будівель тепер залежить 
від рішень місцевої влади та наповнення 
місцевих бюджетів, доходи яких, за даними 
Мінрегіонрозвитку, за 9 місяців 2017 року 
збільшилися на 31,1 млрд грн у порівнянні 
з аналогічним періодом 2016 року та склали 
134,9 млрд грн. А власні доходи ОТГ зросли 
на 83% та досягли 6,3 млрд гривень.

Менше довідок, більше контролю
На думку експертів, на будівельний ри-

нок позитивно вплинули законодавчі зміни. 
Цього року уряд максимально спростив 
процедуру реєстрації документів на будів-
ництво об’єктів незначного класу наслідків 
(СС1). До таких належить власне приватне 
житло, дачні будиночки, адміністратив-
но-побутові приміщення для малого та 
середнього бізнесу (наприклад, склади чи 
магазини, на яких постійно перебуває не 
більше 50 осіб). Тепер можна починати зво-
дити такі споруди вже наступного дня після 
подачі повідомлення у ДАБІ. А можливість 
зробити це в режимі он-лайн робить процес 
ще простішим та зручнішим.  

Дозволи на будівництво тепер потрібно 
оформляти лише для зведення приміщень 
середнього та значного класу наслідків (СС2 
та СС3). Це житлові комплекси, офісно-тор-
говельні та розважальні центри, промислові 
споруди, об’єкти громадського, виробничого 

та інженерно-транспортного призначення. 
Також були скасовані категорії склад-

ності споруд. За словами міністра регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадія Зубка, раніше найбільше 
корупційних зловживань виникало саме у 
питанні визначення категорії складності 
об’єкта, що в свою чергу впливало на вид до-
звільного документа (декларація або дозвіл). 
Тепер цю корупційну складову усунуто. 
При цьому був посилений контроль під час 
введення будівлі в експлуатацію, що сприяє 
викорененню незаконного будівництва та 
змушує забудовників виконувати сучасні 
вимоги та приписи щодо приміщень, зокре-
ма, обладнувати їх загальнобудинковими 

лічильниками, пандусами, використовувати 
енергоефективні технології тощо. 

«Завдяки зрозумілим та прозорим 
правовим механізмам у будівельній сфері 
України за останні місяці виокремилося 
кілька позитивних тенденцій. По-перше, 
на ринку з'явилися нові інвестори малого і 
середнього сегменту. По-друге, менше стало 
самочинної забудови», – підкреслив голова 
Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

Влада планує продовжити процес 
оптимізації будівельного законодавства 
та ухвалити низку законів, які ще більше 
наблизять Україну до європейських норм. 

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Фундамент закладено. 
Що змінилося у будівельній галузі?
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Потяг у майбутнє. 
Чи стане українська 
залізниця комфортнішою?

На початку грудня 
«Укрзалізниця» від-
крила продаж квитків 
на потяги до семи кра-
їн Євросоюзу. Відтепер 
в українців з’явилася 
залізнична альтерна-
тива авіасполученню 
і автомобільним зато-
рам на кордонах з ЄС.

 Проте попри розширення 
географії, рівню комфорту в 
українських потягах ще далеко 
до ідеального. В «Укрзалізниці» 
обіцяють, що найближчим часом 
подорожі стануть зручнішими. 
Які зміни вже відбуваються та ще 
очікують галузь пасажирських 
перевезень, проаналізували екс-
перти Центру громадського мо-
ніторингу та контролю.

У пошуках комфорту
Подорожі українськими потя-

гами зазвичай викликають низку 
нарікань. Незручні вагони, неймові-
ра спека або лютий холод у купе – 
звичайні скарги пасажирів. Справа 
в тому, що за 26 років української 
незалежності парк пасажирських 
вагонів «Укрзалізниці» фактично 
не оновлювався. Якщо це і відбу-
валось, то переважно за рахунок 

модернізації старих радянських 
або куплених у Росії вагонів. Але 
схоже, що ситуація почала потро-
ху змінюватись. Наразі українська 
залізниця розірвала торговельні 
відносини із державою-окупантом 
і звернулась до купівлі вагонів ві-
тчизняного виробництва. 

Восени цього року на рейки 
стали нові українські купейні ваго-
ни, які виробив Крюківський ваго-
нобудівний завод. Для початку по 
одному новому вагону включили 
до складу потягів: Київ – Ужгород, 
Київ – Трускавець та Київ – Ново-
олексіївка. За своєю конструкці-
єю – це звичайні купейні вагони, 
але їхня головна відмінність у 
внутрішньому облаштуванні. У 
кожному купе є вікна з кватир-
ками, розетки для зарядження 
мобільних пристроїв, крім того, 
кліматичні системи, завдяки яким 
пасажири самостійно можуть ре-
гулювати температуру повітря. 
Ще однією зручністю для паса-
жирів є вакуумні туалети, завдяки 
яким вбиральні не зачиняються і 
пасажири вагону не залежать від 
санітарних зон. У кожному такому 
вагоні встановлені мікрохвильова 
піч та кавова машина. 

Звісно, попри заяви очільни-
ків «Укрзалізниці», інноваційни-
ми ці вагони назвати складно, але 
головне, що це – перший крок до 
підвищення комфорту в україн-
ських потягах. На підприємстві 

обіцяють, що найближчим часом 
пасажирський парк поповниться 
ще 27 такими вагонами.

«У 2018 році ”Укрзалізниця” 
планує закупити 60 нових паса-
жирських вагонів та модернізувати 
до 260 одиниць. Загалом в 2017-2018 
рр. планується оновити 1/6 від усьо-
го пасажирського парку компанії. 
Це найбільше оновлення за останні 
10, навіть 15 років», – розповідає 
про плани на наступний рік. в.о. 
голови правління «Укрзалізниці» 
Євген Кравцов.

Водночас із підвищенням 
комфорту планується розділен-
ня пасажирських перевезень на 
три сегменти: комфорт, стандарт 
і економ. Очікується, що поїзди 
комфорт-сегменту будуть фор-
муватися винятково з нових ваго-
нів і, відповідно, коштуватимуть 
дорожче. Деталі подорожчання 
поки невідомі, проте, за словами 
в.о. голови «Укрзалізниці» Євгена 
Кравцова, підвищення цін повинно 
відбутися вже у 2018 році. 

«Йтиметься лише про певний 
відсоток підвищення і щодо тих пе-
ревезень, які не належать до кате-
горії соціально важливих. Це буде 
стосуватися, в першу чергу, поїздів 
”Інтерсіті” та поїздів майбутньої 
категорії «комфорт», – підкреслив 
в.о голови підприємства. 

Варто зазначити, що питан-
ня модернізації рухомого складу 
«Укрзалізниці» наразі порушуєть-

ся на найвищому рівні. У жовтні 
Президент Петро Порошенко 
провів перемовини з головою 
американської компанії General 
Electric Transportation Джемі 
Міллером. Мова йшла не тільки 
про оновлення рухомого складу 
української залізниці, а й про ін-
вестування у галузь. 

«У мене особисто відбулась 
зустріч з керівництвом компанії 
General Electric Transportation. 
Близько 300 локомотивів мають на-
дійти до ”Укрзалізниці”. Тут мати-
ме місце державне кредитування. 
У нас є державні банки, які готові 
спільно з Ексімбанком США взяти 
участі в цьому», – зауважив укра-
їнський Президент після зустрічі.

За інформацією «Укрзаліз-
ниці», у рамках першого етапу 
співпраці у вересні 2018 року 
General Electric поставить за-
лізничній компанії перші 30 
локомотивів, зібраних також і з 
українських запчастин. 

Потягом за кордон
Безвізовий режим із ЄС відкрив 

перед українською залізницею 
можливості для освоєння ринку 
міжнародних перевезень. Тож з 10 
грудня «Укрзалізниця» анонсувала 
новий графік руху пасажирських 
поїздів з України до Європи. Пер-
ший закордонний маршрут з Ки-
єва до польського Перемишля був 
запущений ще у грудні 2016 року. 
Ціна на квиток склала всього 660 
гривень у першому класі, 460 – у 
другому.

Рік потому «Укрзалізниця» 
пропонує пасажирам уже понад 
10 потягів, що прямують до країн 
ЄС, а саме: Польщі, Словаччини, 
Угорщини, Болгарії, Чехії, Руму-
нії та Австрії. Зокрема, потягом з 
України можна доїхати до Варша-
ви, Братислави, Праги, Кощице, 
Бухареста, Будапешта та Відня. І 
хоча більшість міжнародних по-

їздів їдуть із Києва, дістатися до 
Європи потягом можливо не лише 
зі столиці. Наприклад, поїзд до 
Перемишля їде із зупинками у Ві-
нниці, Хмельницькому і Тернополі. 
У свою чергу зі Львова курсують 
поїзди до Варшави, Вроцлава та 
Будапешта, а зі станції Вадул-Сірет 
Чернівецької області їдуть поїзди 
у Бухарест та Сучаву. 

Ціна квитків залежить від 
курсу гривні до євро. Напри-
клад, із розрахунку 32 гривні 
за 1 євро, квиток за маршрутом 
Київ – Варшава коштує 1440 грн, 
зі Львова до Будапешта можна 
дістатися за 1490 грн. В «Укрза-
лізниці» запевняють, що це 
лише початок включення Укра-
їни у європейську транспортну 
мережу. Про зацікавленість у 
створенні прямого залізничного 
сполучення з Україною вже за-
явила Литовська залізниця. Тож, 
можливо, вже у 2018-2019 роках 
буде запущений потяг Київ-
Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллінн. 

Щодо внутрішніх перевезень, 
то з грудня їх теж спіткали зміни. 
Зокрема, був запущений найдо-
вший маршрут української заліз-
ниці Ужгород – Лисичанськ. Керів-
ництво «Укрзалізниці» зазначає, 
що зацікавлене запускати марш-
рути, які без пересадок сполучать 
схід та захід України. Нові потяги 
курсуватимуть за напрямками Іва-
но-Франківськ – Костянтинівка, 
Харків – Одеса, Одеса – Лисичанськ, 
Івано-Франківськ – Чернігів та Хар-
ків – Рахів. 

Відкриті кордони з ЄС, нові 
можливості для подорожей – усе 
це має стати «поштовхом» для 
української залізниці розвиватися 
та покращувати якість перевезень. 
Тому, цілком ймовірно, наступного 
року на нас чекатиме ще більше 
залізничних нововведень.
Матеріал Центру громадсько-

го моніторингу та контролю
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Як ветеранам АТО 
працевлаштуватися у мирному житті?

За три роки росій-
ської агресії на Донба-
сі в Україні з’явилося 
більше ніж 300 тисяч 
учасників бойових дій. 
Колишні військові по-
вертаються додому – і 
мусять заново шукати 
себе у мирному житті.

Влучні снайпери, безшумні роз-
відники і відчайдушні мінометники 
опиняються раптом на професій-
ному роздоріжжі. Як можна засто-
сувати набуті на фронті навички у 
цивільних умовах? Хто може допо-
могти із новою професією чи влас-
ним бізнесом? Центр громадського 
моніторингу та контролю спробував 
відповісти на ці запитання. 

Кошти від держави
Попри те, що держава гарантує 

учасникам АТО збереження їхнього 
робочого місця на час служби в ар-
мії, багато хто повертається із війни 
безробітним. Із 2015 року до держав-
ної служби зайнятості звернулося 
понад 70 тисяч колишніх військо-
вих, які брали участь у війні на Сході 
України. Лише 2017 року на облік 
стало 40,5 тисяч колишніх атовців 
(близько 4% всіх безробітних). Понад 
10 тисяч із них вже отримали роботу 
цього року. І зовсім невелика частка з 
них (1800 осіб) повернулися на служ-
бу до ЗСУ. Решта – мусять боротися 
за свої права на ринку праці. 

Допомогти колишнім військо-
вим повернутися до праці пови-
нна Державна служба зайнятості і, 
зокрема, ухвалений минулого літа 
закон, який надає додаткові гарантії 
працевлаштування учасникам АТО. 
Згідно із документом, організація чи  
підприємство з кількістю співробіт-
ників понад 20 осіб має зберігати 5% 
квоту для атовців. 

Втім, закон стосується лише 
тих військових, які офіційно зареє-
стровані як безробітні та перебува-
ють на обліку у службі зайнятості. 
У такому разі кожен роботодавець, 

який працевлаштовує учасника 
АТО строком на 2 роки за на-
правленням служби зайнятості, 
щомісяця отримує компенсацію 
єдиного соціального внеску. 

Якщо служба зайнятості не 
може одразу працевлаштувати 
ветерана за спеціальністю, то 
пропонує безкоштовну переква-
ліфікацію – навчання у Центрах 
професійно-технічної освіти. При 
цьому поранені військовослужбов-
ці можуть отримати сертифікат у 
14,5 тис. грн на навчання у виші. 
Мінусами такої системи експерти 
називають обмеженість спеціаль-
ностей для перекваліфікації. 

«Державна служба зайнятості 
більшою мірою орієнтована на 
потребу ринку, а не на схильність 
людини… І це значно обмежує для 
мобілізованих пошук роботи, яка 
б була їм до душі. Відповідно до 
існуючої бази вакансій здійсню-
ється і перенавчання на держав-
них курсах», – зауважує науковий 
співробітник Інституту демографії 
та соціальних досліджень НАН 
України Лідія Ткаченко.

Утім, держава має і механізм за-
охочення для тих, хто хоче відкрити 
власну справу: майбутні бізнесмени-
атовці можуть звернутися по одно-
разову матеріальну допомогу. Щоб 
отримати кошти, потрібно надати 
детальний бізнес-план своєї ідеї. 
Наприклад, 30 тис. грн на розви-
ток власної справи – екологічного 
фермерського ягідного господар-
ства – отримав від центру зайнятості 
львів’янин Микола Стецьків, який 
служив у добровольчому батальйоні 
«Львів». При цьому землю для гос-
подарства йому, як учаснику АТО, 
також надала держава.

«Найголовніше, що може зро-
бити для ветерана держава, – не 
підкидати йому якісь копійки, а 
допомогти стати на ноги, бути са-
мозайнятим», – вважає заступник 
голови урядової служби у справах 
ветеранів війни та АТО В’ячеслав 
Марченко.

Щоб отримати допомогу від дер-
жавного центру зайнятості, учасник 
АТО повинен подати відповідні до-
кументи: паспорт, ідентифікаційний 

код, трудову книжку та документи 
про освіту (за наявності), а також вій-
ськовий квиток. Зробити це можна 
у будь-якому зручному  відділенні 
незалежно від місця реєстрації.

Волонтерська підтримка
Крім держави, професійним 

орієнтуванням колишніх військо-
вих, займаються низка громадських 
організацій. Зокрема, це – Всеукра-
їнський союз ветеранів АТО і міс-
цеві спілки ветеранів АТО, Центр 
зайнятості вільних людей, Центр 
практичної допомоги захисникам 
України AXIOS та інші. Експерти 
вважають, що іноді вони працюють 
значно ефективніше за державні ін-
ституції, адже наразі волонтери ма-
ють найвищу довіру серед громадян.

Сьогодні Центр зайнятості віль-
них людей реалізує кілька проектів, 
спрямованих на демобілізованих 
учасників АТО. Найгучніший із 
них – «Воїнам – гідну працю». 

«Ми допомагаємо людям, які 
повернулася з АТО, в соціальній 
адаптації, написанні резюме, пошу-
ку вакансій. Функціонує так званий 
”бізнес-інкубатор”: ветеранам АТО 
надають можливість перекваліфі-
куватися, визначити схильність до 
тієї чи іншої спеціальності», – роз-

повідає піар-менеджер Центру 
Анастасія Ковальчук. За її словами, 
завдяки партнерам і благодійни-
кам можна отримати менеджерську 
освіту і навіть допомогу у відкритті 
власної справи. До кожного колиш-
нього бійця волонтери намагаються 
знайти індивідуальний підхід, чого 
поки не може зробити державна 
служба зайнятості.

У жовтні у Львові відбувся вже 
V-й Форум «Захоплені життям. Іс-
торії успіху ветеранів АТО». Парт-
нером події виступив Львівський 
центр надання послуг учасникам 
бойових дій. На заході колишні вої-
ни розповідали про власні досягнен-
ня і мотивували інших брати з них 
приклад. Зокрема, своїми історіями 
поділилися такі бізнесмени-атовці: 
власник книжкового видавництва 
для ветеранів, автор бренду чоловічої 
білизни, співвласник школи інозем-
них мов та багато інших.

Щоб підтримати бізнесові по-
чинання колишніх військових, 
минулого року з’явилася «Асоці-
ація підприємств ветеранів АТО» 
(«АПВА»). Як розповів її засновник 
Леонід Остальцев, учасники асоці-
ації обов’язково повинні займатися 
доброчинністю, підтримувати ін-
ших ветеранів і створювати якісний 

і відповідальний бренд. 
За словами психологів, з одно-

го боку, колишнім бійцям критич-
но необхідно спілкуватися з таки-
ми ж ветеранами, за принципом 
«рівний - рівному». Вони схильні 
більше довіряти порадам своїх 
побратимів, ніж інших людей. 
З іншого боку, демобілізованим 
військовим важливо відчувати, що 
держава не забула про їхні заслуги 
перед нею. Саме на це спрямовані 
зусилля державних інституцій і 
волонтерських організацій. 

«Після повернення з передової 
додому воїн повинен відчути, що 
він потрібен своїй країні», – пере-
конаний Президент України Пе-
тро Порошенко, який виступає за 
створення окремого міністерства у 
справах ветеранів.

Куди б колишні військові не звер-
талися по допомогу – до державної 
служби зайнятості чи до волонте-
рів, – у будь-якому разі улюблена 
справа допомагає швидше подо-
лати посттравматичний синдром 
і відчути себе на своєму місці. Як 
стверджує адвокат і ветеран АТО 
Кирило Сергеєв, «краще власної 
справи бійця не соціалізує ніщо».
Матеріал Центру громадського 

моніторингу та контролю

Аліна Бойко

Рішення про на-
дання адресних соці-
альних допомог було 
прийняте на позачер-
говій сесії Житомир-
ської міської ради.

К р і м  ц ь о г о  д е п у т а т и 
міської ради спрямували 150 
тис. грн людям,  в будинку 
яких наприкінці листопада 
згорів дах.

«Це проект рішення, яким 
виділяються гроші родині за-
гиблого Максима Перепелиці 
та погорільцям», — пояснила 
директор департаменту соц-
захисту Вікторія Краснопір.

Родині загиблого в АТО 

снайпера 95-ї бригади Мак-
сима Перепелиці виділили 
50 тис. грн, людям, в будинку 
яких наприкінці листопада 
згорів дах, — 150 тис. грн. 

Крім того, депутати до-
датково виділили 30 тис. грн 
родині Ільницьких, де наро-
дилася трійня.

"Там дуже важкий стан у 
жінки, залишилось троє ді-
тей, потрібно підтримати ї ї, 

пропоную поки додатково 
виділити 30 тис. грн",— за-
пропонував очільник міста 
Сергій Сухомлин.

Н а г а д а є м о ,  у  2 0 14  р. 
Андрій та Лілія Ільницькі 
втратили єдиного сина.  29 
листопада 2014 р. під Доне-
цьким аеропортом важке 
осколкове поранення отри-
мав Дмитро І льницьк ий, 
хлопець помер у лікарні не 

приходячи до тями.
Повертаючись до фінан-

сових проблем, житомирські 
депутати у рамках чергової 
сесі ї  нагадали вищим ор -
ганам влади про проблеми 
фінансування міста. Зага-
лом, у проекті бюджету на 
наступний рік недостатність 
фінансування медичним пра-
цівникам – 82 млн грн, педа-
гогам – 84 млн грн.

родині загиблого в аТо снайпера виділили кошти
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ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

Робота в м.Києві:
Робота в м.Києві:8 0008 000Заробітна платня

від

грн

Комплектувальники • Відбірник

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

1. Робота 
1.1. Пропоную 

• Вантажники. З/п 5200 грн, ніч-
ний комірник, З/п 6300 грн. графік 
роботи: 14/14 дніВ + прожиВання 
+  харчуВання  +  беЗкоштоВний 
спецодяг.  м.киїВ,  борщагіВка. 
0676593198,0673286897

•	Водителя с	опытом	работы	кат.С	на	авто	
MAN	5т.	Работа	по	Украине,	5-ти	дневка.	
Зарплата	договорная.	0957285059.

Водії ,  категорія е В ЛФ тоВ 
«орЛан-транс-груп». переВага 
надається Водіям із д/р, оФі-
ційне працеВЛаштуВання, з/п 
Від 25 тис.грн. 0(67)4338911(м.
ЛьВіВ);(67)4338809(м.киїВ

Водій на постійну роботу кат.с,е. 
біЛьш детаЛьна інФорм.за ном. 
0679950556

• доглядальниці За старшими та 
хВорими людьми В польщу, бажано 
д/р,ч/ж, бажано Знання пол.моВи.
прожиВання та харчуВання За рах. 
сімї.Виїжджати по пол. робочих Ві-
Зах D 05 або 06 або по біометрич-
них паспотрах на 3 місяці (беЗВіЗу) 
0985605910,0669096449

запрошуємо на роботу В за 
кордон:сімейні пари,няні,до
могосподарки,догЛядаЛьни
ця.гарантоВано, без передо-
пЛати.  www.debon.com.ua. 
+79164007000,+79262210651

інженер Водопостачання та Во-
доВідВедення, опаЛення та Вен-
тиЛяція. заробітна пЛата - по ре-
зуЛьтатам спіВбесіди. адреса м. 
житомир, ВуЛ. покроВська, 112. 
0977299141,0976889218

•	Консультирую по	трудоустройству	в	г.	
Варшава.	Каменщики,	штукатуры,	моно-
литчики,	бетонщики,	арматурщики.	З/п	
95	грн./час.	1	день	10	часов	(надбавка	
коэффициент	1,5	за	переработку).	Жилье,	
проезд	по	Варшаве	за	счет	работодателя.	
Официально.	0632577199

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

ЛегаЛьна праця В поЛьщі та єс. 
агенція добра праця допомо-
га В пошуку роботи, перВинна 
Віза + Вакансія, річна Віза + Ва-
кансія. Вакансії безкоштоВні. 
ВуЛ. басейна 2а, оФ.53. Ліц мсп 
україна № 1241 Від 27.10.2016. 
0731289141;0988207972

• на работу В г.киеВ требуются 

уборщики и уборщицы. удобный 

график работы, спецодежда. жи-

льем обеспечиВаем, оплачиВаем 

проеЗд до г.киеВа. Зарплата 5000-

8000 грн. 0689838536,0992189663.

•	Менеджер по	роботі	з	персоналом.	Ро-
бота	в	центрі	міста,	г/р	з	09.00	до	17.00,	
з/п	від	4000грн.	418189

охоронець В магаЗин, Вул.шеВ-
ченка, 103. графік роботи 3/3, Зп 
Висока і сВоєчасна.  0675084531

•	Охоронник, 7000	грн.	за	місяць.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	вул.	
Незалежності,	83.	0678457965

•	Охоронники міцної	статури	потрібні	в	
охоронну	компанію	Доберман.	Вахта.	Жит-
ло	+	форма	надається.	Об`єкти	в	м.	Київ.	
Вчасна	виплата	з/п	+	аванс.	Оплата	від	
350	грн/доба.	0995131422

•	Охоронники терміново	потрібні,	чоловіки	
і	жінки.	Вахта.	Проживання	і	проїзд	без-
коштовні.	0961835260

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

Жилье предоставляем.

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

800 грн в день

Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36
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охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та 
прожиВання за рахунок підпри-
ємстВа. з/п Висока та сВоєчасна. 
0983155059

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

охоронці (чоЛоВіки та жінки) на 
підприємстВо прат росаВа. Вахта 
В м. біЛа церкВа. г/р- 15/15, 30/15. 
з/п Від 6300 грн/місяць. житЛо та 
спецодяг надаємо. проїзд ком-
пенсуємо. 0679110959, 0503586564 
ВоЛодимир ВоЛодимироВич, 
0502396115натаЛяВікторіВна

•	Персонал для	прибирання	торгівель-
них	центрів	терміново	в	Київ.	Допомога	
з	житлом.	Компенсація	проїзду.	Аванси.	
Прямий	роботодавець.	З/П	5500-7500	грн.	
0981549942,0501403176

•	Польща. Чехія.	 Німеччина.	 Буд-во.	
М`ясокомбінати	(птиця).	Прибирання.	
Ресторани.	Водіі.	Візи	(шенген,	робочі,	
Воєводи).	0676705141

• підприємстВу потрібні: складаль-
ники фоторамок, складальники 
мебліВ З дсп, ріЗальники скла, 
продаВці-консультанти. оф. пра-
цеВлаштуВання. З/п Від 8000 грн. 
0677968054

помічник поВара В ресторан. хо-
роші умоВи праці, гідна заробітна 
пЛата. детаЛі за 0974823119

• праціВники по догляду За тВари-
нами, поВар для тВарин, ріЗноробо-
чі для дрібних будіВельних робіт, 
фельдшер. робота 50 км Від києВа. 
притулок для тВарин. 0676567098

прибираЛьниці(-к) В ресторан. 
хороші умоВи роботи. 0974823119

•	Регіон.торговий представник	по	засобах	

захисту	рослин.	Бажано	з	агрономічной	

освітой,	авто.	0675101307,www.tdatonagro.

prom.ua

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

ТЕРМIНОВО

Робота в м. Житомирі

Заробітня плата                     грн
Робота в теплому приміщенні

Потрібні жінки та чоловіки віком 18-55 років
для прибирання в гіпермаркеті.

Додаткова інформація за телефонами:
098 713 28 50
050 202 63 08
063 244 78 04

5 0005 000

Требуются

Водители кат. "Е"
067-412-61-36

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	
0990140026;0989489508

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можли-
во	без	досвіду	роботи	(навчаємо).	З/п	
10000	грн.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Робота	в	м.	Київ.	Надаємо	житло.	
0666362655,0934975808

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

1.2. Шукаю 

• менеджери В офіс. З/п Від 5000грн. 
0674120150
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3.2. автомобілі. Продам 

•	2 П Т С - 4 ,  т р а к т о р н ы й 	 п р и ц е п ,	
самосвальный,	новая	резина,	борта,	снят	
с	учета.	(050)6146423.(096)3507337

•	Двигатель ЯМЗ-240	(комплектный).	Цена	
32000	грн.	(050)6146423.(096)0795238

• Запчастини до Всіх ВидіВ м/аВто-
бусіВ та мініВеніВ, у наяВності та 
на ЗамоВлення (2-7 дніВ), ноВі, б/В, 
гуртом та ВроЗдріб, ВідпраВка по 
україні, Власний Великий склад. (0
97)1521331,(093)2613742,(097)7266640

• фургон Renault MasteR груЗ., 
2014 г.В., белый, 2.3 л, 207 тыс.км. 
г.Винница 0674306137

3.3. автомобілі. Куплю 

Викуп аВтомобіЛіВ будь-яких ма-
рок, В будь-якому стані, пісЛя дтп, 
не розмитнені, пробЛемні. доро-
го. 0976484669,0635852350

купим Ваш аВтомобиЛь на 
Выгодных дЛя Вас усЛоВиях, В ко-
роткие сроки. Возможна покупка 
кредитных, пробЛемных, посЛе 
дтп аВтомобиЛей. 0962494994ярос-
ЛаВ

купЛю аВто В будь-якому ста-
ні: ціЛе, пісЛя дтп, потребую-
че ремонту, пробЛемне, кре-
дитне, арестоВане, будь-якої 
марки. еВакуатор. шВидко. 
0731617000,0976646575

купЛю аВто Вітчизняного або за-
рубіжного ВиробництВа. можЛи-
Во пісЛя дтп. шВидко та дорого. 
0677459877,0632439432,0687905005

•	Куплю старинные	мотоциклы	и	запчасти	
к	ним:	М	72,	М	61,	М	62,	К	750,	Днепр	12,	
16,	БМВ,	Харлей,	ДКВ,	ТИЗ,	АВО,	все	мо-
дели	с	ведущими	колясками.	Самовывоз.	
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• агроЗапчастини до обприску-
ВачіВ,  прес-підбирачіВ,  ЗерноЗ-
биральних комбайніВ, косарок, 
картоплеЗбиральних комбайніВ, 
картоплесаджалок,  копачок; 
шини, камери. адр.:www.agRokoM.
in.ua.  (099)2012978, (067)6713553, 
(063)962823

комбайни картопЛезбираЛь-
ні "анна", прес-підбирачі різних 
марок, трактори т-25, т-82, пЛуги 
оборотні, інша с/г техніка, поЛь-
ща. 097)4742211,(097)4742272.

•	Куплю напівпричіп-рефрижиратор:	
ALKA-13,	ОДАЗ,	Тіраспольку,	термичку,	
ізотермічний	фургон,	вагончик,	побутівку,	
контейнер,	фургон	(будка	КАМАЗ/МАЗ).	
0674201570

• 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,(0
67)9040066

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Цілісний майновий комплекс, заг.пл. 7211,10 кв м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Кооперативна, 20. Дата торгів: 03.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №252829 (уцінено лот № 244362);

2. Трикімнатна квартира заг.пл. 56,38 кв м, житл.пл. 41.40 кв м, за адресою: м. 
Житомир, м-н Перемоги, 7, кв,8. Дата торгів: 04.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №253361 (уцінено лот № 245264);

3. Житлова трьохкімнатна квартира заг.пл. 63.6 кв м, за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростишів, вул. Гвардійська, 41, кв.1. Дата торгів: 09.01.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №253752 (уцінено лот № 245497);

4. Об'єкт незавершеного будівництва, заг.пл. 151.2 м кв, відсоток готовності 
складає 58%, та земельна ділянка К/№ 1822081200:03:001:0378, пл. 0.1 га, за адресою: 
Житомирський р-н, с. Вереси, пров. 1-й Панаса Мирного, 3. Дата торгів: 09.01.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №253731 (уцінено лот № 245251).

2. НеРухоміСть 
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	Продам 2-х	кім.квартиру	с.Рея,	Берди-
чівський	р-н.	Без	зручностей,	неподалік	
траса.	0679591268

• продам 2-х ком.кВ., 11/11 этажей, 
80м/0м/25м,  г.льВоВ,  франкоВ-
ский, порохоВа. цена 3 005 464 грн. 
0975464111

• продам 2-х ком.кВ., 12/23 этажей, 
60м/28м/11м, г.киеВ, соломенский 
р-н, ул.механиЗатороВ. цена 1 732 
970 грн. 0996035788

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• продам 3-х ком.кВ., 7/9 этажей, 
68м/0м/0м,  житомирская  обл., 
ноВоград-Волынский р-н, с.толубка. 
цена 313 352 грн. 0637089849

2.7. Продам будинки в місті 

• продам  1-но  этажный  дом, 
г.житомир, ул.бараноВа. цена 683 
060 грн. 0958331303

2.8. Продам будинки в передмісті 

• продам 1-но этажный дом, жито-
мирская обл., андрушеВский р-н, 
с.старая котельня, ул.маякоВского. 
цена 232 432 грн. 0674173339

• продам 1-но этажный дом, жито-
мирская обл., андрушеВский р-н, 
с.старая котельня, ул.маякоВского. 
цена 281 501 грн. 0674173339

2.10. Продам Дачі 

•	Продам дом,	Гоголево	В.Багачанского	
р-на	Полтавской	обл.,	все	удобства,	ка-
нализация,	спутниковое	ТВ,	кондиционер,	
интернет.	Баня.	(097)7841491

2.16. Здам в оренду 

• долгосрочная аренда торгоВые 
площади, 1/2 этажей, 1500м/0м/0м, 
г.днепр, кироВский р-н, просп. алек-
сандра поля 0992342248

• 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 
3.1. мотоцикли, мопеди. Продам 

•	Запчастини до	міні-тракторів	китайсько-
го	в-ва:	"Фотон",	"Донг	Фенг",	"Сінтай",	
"Джинма",	ДТЗ,	"Булат"	та	ін.	(050)1811180,	
(097)1811011,	(093)0881880,	www.agrozone.
com.ua
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• прес-підбирачі, комбайни Зер-
ноЗбиральні, бурякоЗбиральні, 
картоплеЗбиральні та ін., можлиВа 
достаВка, часткоВе кредитуВання.
(050)9242613; www.Rustexno.coM.
ua, Rustexno@Mail.Ru 0505158585, 
0679040066

•	П р и ч е п и  а в т о м о б . " Л е в " .	
Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	Потовщ.ме-
тал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	2р.Завод-
виготівник.	0671181888,0503098085

•	Саджалки, сівалки,	 плуги,	 грун-
тофрези,	борони,	мінітрактори,	мо-
тоблоки.	 Запчастини.	 Зернодро-
барки,	 траворізки. 	 Доставка	 по	
Україні.	(095)0465090,(096)0465090	
Сайт:agrokram.c

•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	
Культив.КРН-5.6.	 Диск.борона	 АГ.	
Оприскув.ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8).	
0677801439,0990556745

3.7. автозапчастини. Продам 

• агроЗапчастини до ЗерноЗби-
ральних комбайніВ, обприскуВачіВ, 
косарок, прес-підбирачіВ, карто-
плеЗбиральних комбайніВ, карто-
плесаджалок, копачок, шини, каме-
ри. www.agRokoM.in.ua. (063)9628236, 
0676713553,0992012978

3.9. автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

еВакуатор по місту житомиру, 
обЛасті та україні . до 4-х тон, до-
Вжина -5 м. будь яка Форма за-
Вантаження 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	

Доставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 

Послуги 

• б р и г а д а   д і В ч а т   В и к о н .

м а л я р н і   р о б о т и   р і З н о ї 

с к л а д . , д е к о р . ш т у к ат у р к а , 

утепл.буд, короїд, байрамікс. 

0633571633,0982599951Зоя.

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,enGRouP
consult.com

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ФОП  Сірик Т.В. (м.Житомир, проїзд Юрія Кондратюка,7 кв.64) має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами. Джерела викидів розташовані на одному майданчику за адресою: 
м.Житомир, вул.Промислова,1/154. Основна діяльність – виготовлення паливних 
брикетів та гранул з відходів деревини.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі 
технологічного обладнання по виготовленню брикетів та гранул, металообробних 
верстатів, ручного інструменту, зварювального апарату, твердопаливного котлоагре-
гату для сушки тирси, буржуйок для опалення виробничих, побутових та офісних 
приміщень, складів зберігання тирси.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами: двоокис азоту – 0,324; окис вуглецю – 0,315; тверді 
суспендовані частинки  - 2,340; метали та їх сполуки – 0,00022; оцтова кислота – 0,00001; 
двоокис вуглецю – 175,5.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забрудню-
ючих речовин у приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосфер-
ного повітря населених міст як на межі так і поза межами СЗЗ по всіх забруднюючих 
речовинах, на всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів  пропонується 
прийняти як нормативні. 

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу бу-
дуть здані на погодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
державної адміністрації.   

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни  із зауваженнями  можуть звертатись 

до  місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
каб.№101, тел.481212. 

Із пропозиціями звертатися до керівництва ФОП  Сірик Т.В. за телефоном 
(067) 6581170.  

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди -  
ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

Повідомлення про намір отримати доповнення до дозволу на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТОВ «Житомирський картонний комбінат» (м.Житомир, майдан Станишівський,7) 
має намір отримати доповнення до дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які відбуваються  при роботі 
твердопаливних котлоагрегатів для опалення офісного приміщення і для виробки 
насиченого пару для технологічних потреб та при зберіганні тріски деревини.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин (т/рік), які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами: двоокис азоту – 49,397; окис вуглецю – 48,162; 
тверді суспендовані частинки  -22,739; двоокис вуглецю – 31176,96.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК (ОБРВ) 
атмосферного повітря населених міст як на межі так і поза межами СЗЗ по всіх за-
бруднюючих речовинах, на всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів  
пропонується прийняти як нормативні. 

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання доповнення 
до дозволу будуть здані на погодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації.   

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни  із зауваженнями  можуть звертатись  

до місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, 
каб.№101, тел.481212. 

Із пропозиціями звертатися до керівництва ТОВ «Житомирський картонний 
комбінат» за телефоном (0412) 34-35-61.  

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди - ПП 
«Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

6.5. Кредити. ломбарди 

• кредит до 100 000 грн. беЗ спраВ-
ки. кредитная карта до 50 000 грн. 
перекредитуем Ваши кредиты до 
200 000 грн. ліц. аВ №580561 Від 
11.01.2012р. 0984456667

6.7. вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

• груЗопереВоЗки песок, щебень. 
ВыВоЗ мусора аВтомобилями Зил, 
камаЗ. 0969524540

6.13. Ремонт техніки 

ремонт хоЛодиЛьникіВ, замі-
на компЛектуючих, запраВка. 
якість, гарантія. Виїзд по обЛасті. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Iнтернет-магазин http://tele.in.ua	реалізує:	
чолов.збудники:	Vigrx	Plus	і	Віагра	200мг	
за	ціною	1000гр(10	табл/упак).	0962000369

• антени супутникоВі. більше 100 ка-
наліВ. підключення по житомиру та 
області. гарантія, обслугоВуВання, 
прошиВка та ремонт. м.житомир, 
Вул.Вітрука 17б. сц полісся net. 
0963607722,0933129393,449131

•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	

Економія	до	70%	на	опаленні!	Економні	

ел/радіатори,	керам.	панелі.	Вир.	Україна.	

0675236614

заВжди готоВа Вам допомогти 
В будь-яких життєВих ситуаціях. 
рішення сімейних неурядиць. до-
помога за датою народження. 
прийом можЛиВий на Відстані. 
0988152470

•	Куп. Баббіт	 Б-16,-83	 (чушка,	 лом);	

припой	ПОС-30,-40,-61;	олово.	Термін.	

б-якому	вигляді,	кількості.	Офіс-Кривий	

Ріг.	0963409983

• куплю ВідпрацьоВані мастила. 
дорого! 0967006677,0936939398
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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,

Продам/куплю
піддони

тел.: (063) 733-71-51

нові та вживані
вигідна ціна

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

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.

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	
250	до	2000	грн	за	1	грамм),	кора-
лові	буси,	бивні	мамонта.	А	також	
старовинні	ікони,	картини	до	1990	
року,	ордена,	медалі,	книги	видані	до	
1917	р.,	коньяки	виробництва	СРСР	
до	1991	р.	та	інші	предмети	старо-
вини.	0503466068

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чо-
боти	хромові,	бурки,	нагороди,	зна-
чки,	янтар,	зуби	кашалоту,	бівень,	
сервізи,	картини.	0683345254

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

•	Поршнева група	 МД-Кострома,	
КМЗ,	гільза,	поршень,	кільця,	пальці,	
прокладки,	вкладиші.	Ориг.з/ч	КА-
МАЗ,	МТЗ.	0675702202,0507190074

•	Холодильні пром.камери,	овочесхо-
вища,	двері	хол.камер,	компресора,	
конденсатори,	повітряохолодж,	інше.	
0671002008,lsndnepr.com.ua

8. РіЗНе 
8.6. Продукти харчування. Куплю 

• куплю сою, соняшникоВе насіння, 
гречку та ін. ЗерноВі Від населення. 
0679826838

8.13. вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

купуємо Відходи пЛіВки поЛієти-
ЛеноВої, пЛастмаси та макуЛату-
ру. 0505580047,447919

• купуємо холодильники, пральні 
машини, плити, телеВіЗори, ком-
пютери, монітори та іншу побу-
тоВу та компютерну техніку. ста-
ру або не працюючу. самоВиВіЗ. 
0634792504,0677035457,449131

8.21. Знайомства. вiн пише 

м. 45 с млс поЗнакомится с ж 
желательно с юр. обраЗоВани-
ем для с\о, контр. услоВия, смс. 
0663630665

8.23. інше. Продам 

• аккумулятор смартфона PRestigio 
MultiPhone 4020 Duo. аккумулятор 
перепакоВанный поВышеной ем-
кости родной 1400 Mah этот 1900 
Mah. плата контроллера Заряда от 
родного смартфона (PRestigio 4020 
Duo) 0974953605

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

8.24. інше. Куплю 

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	
также	другую	филателистическую	про-
дукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

•	Куплю орден	"За	службу	Родине"	ВВ	
СССР	 II	 степени	 -	 20000грн.	 Другие	
награды,	медали.	(095)3961168

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	
0663393634	
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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

●● У своєму первісному ви-
гляді біткоїн з’явився ще у 2008 
році, а його творцем є якийсь 
анонім під ніком Сатоши На-
камото. Цікаво, що багато ро-
ків не було відомо, ким же є 
ця людина або ж ціла група 
таємничих фахівців. 

●● Як відомо, максимальна 
кількість біткоїнів обмежуєть-
ся 21 мільйоном монет. Ціка-
во, що на сьогоднішній день 
«видобуто» трохи більше по-
ловини від усієї цієї кількості.

●● Характерно, що спочат-
ку суспільство з величезним 
скептицизмом ставилося до 

перспектив криптовалюти. 
Найавторитетніші фінансові 
експерти впевнено заявляли, 
що незабаром курс біткоїна 
повністю зруйнується, а сама 
платіжна система Bitcoin ста-
не абсолютно непотрібною. 
Проте система біткоїнів існує 
і розвивається вже протягом 
майже 10 років, а актуальний 
курс 1 BTC на сьогодні дорів-
нює рекордним 12 000 доларів.

●● Робилися спроби ство-
рити реальний фізичний 
еквівалент біткоїну. Це пови-
нні були бути вироби у фор-
мі монети золотого кольору 

з логотипом Bitcoin. Це, по 
суті, свого роду «холодні га-
манці», на яких видрукуваний 
голографічний код доступу до 
криптовалюти. На жаль, по-
ширення ця технологія так і 
не отримала.

●● Цікаво, що усього лише 
36% від обсягу монет біткоїнів 
відзначалися у будь-яких тран-
закціях і платіжних операціях.

●● На сьогоднішній день в 
коді біткоїна – понад 80 ти-
сяч рядків програмного коду. 
Причому близько 72 000 з них 
написані традиційною мовою 
програмування C ++. 

гороскоп на тиждень 13 - 19 грудня

ОВЕН
Налаштуйтесь на 

роботу. Це допомо-
же досягти успіху та 

визнання. Не сперечайтесь з 
начальством і не створюйте 
конфліктних ситуацій. 

ТЕЛЕЦЬ
Сміливість і рішу-

чість дозволить реалі-
зувати «далекоглядні» плани. 
Не відмовляйте людям, які 
звернуться до вас за допомогою. 

БЛИЗНЮКИ
Чим би ви не за-

ймалися цього тиж-
ня – все буде вдало. Але не 
«надривайтесь» і  давайте 
менше обіцянок – виконати 
їх буде важко. 

РАК 
Й мов ірн і  я к іс ь 

несподіванки. Збе-
рігайте спокій, завершуйте 
важливі справи й не пере-
втомлюйтесь. 

ЛЕВ 
Присвятіть поча-

ток тижня особливо 
активній роботі, бо резуль-
тат залежатиме тільки від 
витрачених зусиль. Будьте 
тактовні у суботу.

ДІВА 
Цього тижня ве-

лике значення мати-
ме вміння йти на розумний 
компроміс. У вихідні під-
тримайте рідних, друзів та 
однодумців. 

ТЕРЕЗИ 
Напружений пе-

ріод. Бажано не по-
спішати з важливими рішен-
нями, бо буде важко зробити 
правильний вибір.

СКОРПІОН 
Опинитеся в цен-

трі цікавих подій. На 
вас очікує фінансовий успіх 
та гармонія в особистому 
житті.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня важ-

ливо зберігати «ясну 
голову» та тверезість думок. 
Підтримка впливових людей 
допоможе зайняти нові позиції.

КОЗЕРІГ 
Сприятливий пе-

ріод, якщо не лінува-
тися й не сидіти самотньо в 
чотирьох стінах. Приділіть 
більше уваги своїм дітям та 
підлеглим.

ВОДОЛІЙ 
Намагайтесь уни-

кати перевантажень на 
роботі, це може нега-

тивно позначитись на здоров’ї. 
Вихідні – для дому та сім’ї.

РИБИ
Будьте уважні з ін-

формацією, можливі 
помилки, неточності та ви-
кривлення. Уникайте людей, 
які вас дратують і провоку-
ють на конфлікти.
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

кіборги
Жанр: бойовик, військовий
Україна, 2014 рік. Історія про справжніх 

героїв своєї країни. Вони тримають До-
нецький аеропорт тоді, коли ворожі сили 
перевершують їх чисельно в рази. Більше 
того, вороги вже повідомили про захоплення 
стратегічного об'єкта. Українці 4 місяці вже 
утримують об'єкт, і поки в них вірять ті, хто 
чекає їх вдома, вони будуть стояти до кінця.  
Це місце зведе разом музиканта, сина 
багатих людей, простих хлопців які хочуть 
тільки одного – щоб їх країна була надійно 
захищена, щоб їх мами, дружини, дівчата і 
сестри були в безпеці.   

За прірвою у житі
Жанр: біографія, драма
Нью-Йорк ХХ століття. Молодий Джером 

Селінджер намагається в цьому величез-
ному і прекрасному місті знайти себе. Він 
закохується в чарівну Оону О'Ніл. Їм обом 
судилося стати всесвітньо відомими. Згодом 
Джером потрапляє на фронт Другої Світо-
вої війни, де отримує чималий життєвий 
досвід. І пізніше він його втілює в найбіль-
шому своєму творінні – книзі "Над прірвою в 
житі". Саме створення персонажа Холдена 
Колфілда принесло Селінджеру всесвітню 
популярність і славу. І йому потрібно буде 
ховатися від поглядів публіки все життя. 

Щасливий день смерті
Жанр: детектив, трилер, жахи
Трі Шельбман – одна з найяскравіших 

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

іноземець
Жанр:  бойовик, трилер
У центрі сюжету - ветеран в'єтнамської 

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

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

«Жінка в Style JAZZ»
14 грудня

Початок о 19.00

«Снігова королева»
16 грудня

Початок о 12.00

«Маскарад 
у новорічному лісі»

17 грудня
Початок об 12.00 та 14.00

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

Комунальне підприємство «Агенція з питань 
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради 
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального підприємства 
по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

1.1. Нежиле приміщення на сьомому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська,25 загальна площа 26,50 кв.м, розрахункова орендна плата – 9 грн. 29 коп. за 1 кв.м у 
місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – розміщення громадської організації 
на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Нежилі приміщення на шостому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська,25 загальна площа 90,70 кв.м, розрахункова орендна плата – 73 грн. 04 коп. за 1 кв.м 
у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

1.3. Нежилі приміщення на шостому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Мала 
Бердичівська,25 загальна площа 35,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 12 грн. 17 коп. за 1 кв.м 
у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення громадської 

2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Кому-
нальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної 
ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, загальна площа 19,00 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 69 грн. 20 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призна-
чення – розміщення суб'єкту господарювання, що діє на основі приватної власності і здійснює 
господарську діяльність з медичної практики.

3. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Комуналь-
ний навчальний заклад "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
№2 Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, проїзд професора Арциховського, 8, 
загальна площа 167,40 кв.м, розрахункова орендна плата – 27 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.09.17), цільове призначення – заняття з бально-спортивних танців.

4. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Жи-
томирського комунального комерціалізованого підприємства "М'ясомолторг" Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 3, загальна площа 22,60 кв.м, розра-
хункова орендна плата – 35 грн. 54 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.09.17), цільове 
призначення – розміщення офісного приміщення.

5. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Жи-
томирського комунального комерціалізованого підприємства "М'ясомолторг" Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 3, загальна площа 27,12 кв.м, розра-
хункова орендна плата – 70 грн. 19 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове 
призначення – розміщення офісного приміщення.

6. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Жито-
мирського обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради за адресою: м. 
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4, загальна площа 134,40 кв.м, розрахункова орендна 
плата – 8 грн. 22 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.08.17), цільове призначення – ви-
робництво та постачання теплової енергії з альтернативних видів палива (з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії).

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 27 грудня 2017 року включно за адресою: 
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди 

вказаних об'єктів оренди.


