Митрополит Никодим: 50 архиереев
от украинской православной церкви
отказались от встречи с Путиным с. 11
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Чиновники міськради
шокували житомирян

20 000-ми
преміями

Попри величезну «діру» в міськбюджеті у кінці 2017 року, мер Сергій Сухомлин виписав можновладцям захмарні премії, суми яких
перевищили 20 тисяч гривень
с. 12

ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи

000 грн
9500 грн
19500 грн
39500 грн

Другі коригуючі або сонцезахисні окуляри в чеку за півціни*.
*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.01.2018 р.

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

www.fielmann.ua

Майонез
«Європейський»
160 г, Торчин

вул. П. Болбочана, 58

6 25

Пепсі 2 л

15 90

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

Молоко 2.5% 0.9л
ТМ Рудь

Хліб Селянський под.
0,800 кг у пакеті
ТМ Золотий Коровай

16 00

16 50

12 40
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Житомирські
лікарні
отримали
сучасне
обладнання

На Михайлівській встановили
льодові скульптури, одну з яких
пошкодили у перший же день
Ольга Сідлецька

На вулиці Михайлівській у Житомирі
8 січня урочисто відкрили і «запалили»
льодові скульптури.
Проте за годину до
відкриття крижаному оленю встигли
відірвати голову.
Цьогоріч на Михайлівській
за спонсорські кошти з’явилося
6 льодових скульптур: символ
Житомира, Святий Миколай,
янгол-охоронець, символи року –
собака і цифра «2018», олень.
Фігуру останнього невідомий
пошкодив за годину до відкриття. Зі слів очевидців, молодик
спробував застрибнути на крижану фігуру, внаслідок чого у неї
відпала голова. Згодом варвар
схопив пошкоджену частину
оленя і зник на короткий про-

Алла Гетьман

Три міські лікарні
Житомира – ЦМЛ
№ 1, ЦМЛ № 2 та дитяча міська лікарня
отримали 30 функціональних медичних
ліжок з електроприводом.
Сучасне обладнання – благодійна гуманітарна допомога
Мальтійського ордену. Покриття видатків на транспортування
взяла на себе компанія Євроголд
Індестріз ЛТД, австрійський інвестор з представництвом і виробництвом у Житомирі. Про
це під час передачі обладнання
в ЦМЛ№ 1 повідомив заступник
міського голови Матвій Хренов.
«Кожне таке ліжко в Україні
коштує близько 30–40 тисяч гривень. Ми дякуємо благодійникам
і сподіваємося на подальші спільні соціальні проекти», – зазначив
Матвій Хренов.
Завідуюча пологового відділення ЦМЛ № 1 Світлана Данилюк зазначила, що хоча обладнання не нове, втім у дуже
хорошому стані та значно покращує роботу медиків.
«Дуже зручне і функціональне

ліжко. Ми можемо будь-яке положення надати: транспортувати
пацієнтку з пологового залу на
вищий поверх чи в реанімацію,
куди нам потрібно. За своїми параметрами і функціональними
можливостями таке ліжко дуже
зручне як для перебування жінки, так і для роботи медичних
працівників», – зазначила Світлана Данилюк.
За словами керівника управління охорони здоров’я міської
ради Марії Місюрової, потреба у таких ліжках для лікарень
досить значна, тому співпраця
з благодійниками у цьому напрямку дуже важлива.
«Саме завдяки спільній роботі
ми сьогодні маємо можливість
отримати функціональні ліжка.
Однак потреба в них є, і дуже велика, тому що переважна більшість ліжок, які сьогодні стоять
у житомирських лікарнях, відслужили свій вік і потребують
заміни. Тому сподіваємось на подальшу співпрацю», – зазначила
Марія Місюрова.
Як повідомили у мерії, загалом цього року лікарні Житомирської області отримають близько
40 лікарняних ліжок з електроприводом (функціональних ліжок) з матрацами, 30 колісних
ходунків, 6 крісел на колесах, 3
пересувні шафи невідкладної допомоги. В цих лікарнях проходять
реабілітацію також і військовослужбовці із зони АТО.

міжок часу, а потім спробував
«відремонтувати» понівечену
скульптуру, поставивши голову
на місце.
10 січня один з організаторів
різдвяного ярмарку Олександр
Рєвнівцев написав до поліції заяву з проханням вжити заходів

щодо особи, яка пошкодила крижаного оленя. Нанесені збитки
склали 12 тис. грн.
Нагадаємо, що дівчині, яка
минулого року на різдвяному
ярмарку пошкодила льодову
скульптуру, присудили 28 годин
виправних робіт.

У Житомирі відзначили
111 річницю з дня народження
Сергія Корольова
Алла Гетьман

Урочисті заходи
розпочалися з покладання квітів до
пам’ятника на майдані Сергія Корольова,
а також біля Музею
космонавтики.
Відзначити річницю з дня
народження славетного земляка
академіка Корольова до Музею
космонавтики завітали представники влади та громадськості.
«Сьогодні, 12 січня – день народження Сергія Павловича Корольова, нашого видатного земляка,
вченого зі світовим визнанням. І це
вже стало доброю традицією, що
цього дня багато років поспіль, ми
збираємося біля пам’ятника і шануємо пам’ять Сергія Павловича. Всі
напрямки космічної діяльності, які
розвиваються, були започатковані
Корольовим. І тому є представники
і науки космічної, і техніки, і навіть

космічного мислення, тому що для
того, аби космонавтика розвивалася,
потрібно вміти мріяти і думати про
майбутнє», – розповіла директор
Житомирського обласного музею
космонавтики ім. С. П. Корольова
Ірина Дячук.
Після урочистого покладання

квітів житомирян і гостей міста
запросили до приміщення музею
ознайомитися з експозицією «Космос» і новими надходженнями до
музею. А також показали короткометражну хроніку про Сергія
Корольова, кадри якої до цього
часу були засекречені.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Рік перед виборами
Саме так можна назвати
2018 рік, який передує президентським та парламентським
виборам в Україні. І ми це відчуємо зовсім скоро.
Сумнівні досягнення, гучні затримання та скандали, збільшення зарплат, пенсій та соціальних виплат, політичні протистояння і, найголовніше,
обіцянки нові і нові – усе це очікує на
нас цього та наступного року.
Влада знову своїми діями буде сама
себе заганяти «у глухий кут». Візьмемо
хоча б збільшення пенсій та зарплат,
які напевно будуть продовжуватися
і використовуватися як підготовка до
виборів. Збільшувати зарплати та пенсії немає звідки, зростання економіки
у 2017 році склало лише 2%. Додаткові кошти, які з’являються в людей,
не підкріплені економікою! Простими
словами, на ці додаткові гроші, які
опинилися в обігу, не було вироблено
додаткового товару.
Цього року економіка держави
не буде зростати більше ніж 3–4%.
І це не дивно. Інвестори не поспішають вкладати кошти в країну, де не
можливо захистити свою власність,
а закон існує лише на папері. Де правоохоронні органи замість того, щоб
ловити злочинців, займаються тиском
на підприємців. Якщо додати до цього
те, що тисячі українців кожного дня
виїздять працювати до сусідніх країн
(частина з трудових мігрантів ніколи
вже не повернуться назад) і в країні
вже є проблема з кадрами, ситуація
виглядає критичною.
Найбільша наша проблема – це невміння об’єднуватися та повірити один
одному. Бо ми хочемо усе і відразу.
Віримо тим, хто обіцяє змінити країну за декілька тижнів або закінчити
війну за години. Ми, як нація, не навчилися відрізняти чесного політика
від «рєшали», чесного підприємця,
який сам «з нуля» збудував свій бізнес,
від учорашнього правоохоронця, який
заробив на «віджимі» чужих активів.
І попри те, що ситуація в країні
нам не до вподоби, наступного разу
більшість піде та буде «голосувати
серцем», без жодних докорів совісті брати подачки від кандидатів та
партій у вигляді гречки, цукру, олії,
а потім знову їх ненавидіти. Може,
вже досить?
Якщо свідомі та чесні представники суспільства не зможуть повірити
один одному та об’єднатися перед викликом втрати країни, вочевидь знов
переможуть старі партії та старі лідери. І якщо так буде, тоді нічого не зміниться. Але це буде за рік. Українське
суспільство має ще час об’єднатися та
спробувати змінити власне майбутнє.

Актуально

Середа, 17 січня 2018

Інфляція 13,7%: економіку України
знов лихоманить. Що вилікує?
Алла Гетьман

Минулого тижня
Держстат оприлюднив показник річної
інфляції за 2017 рік.
Він виявився вищим
за всі прогнози.
Нацбанк закладав зростання цін на рівні 8 (+/-2%). Інфляція за останні 12 місяців навіть
перевищила показник 2016 року,
який склав 12,4%. У чому дійсна
причина зростання цін, розповів старший економіст Центру
економічної стратегії Дмитро
Яблоновський.
«Як висока температура лише
симптом хвороби, так й висока
інфляція – лише симптом нездорової економіки. Температуру збили із максимальних 43,3%
у 2015, але економіку не вилікували», – зазначає економіст Дмитро
Яблоновський.
Результат – поки економіки
країн, що розвиваються, наздоганяють лідерів, зростаючи на
4,6%, розвинуті економіки намагаються тримати темп 2,2%,
Україна відстає, закінчуючи рік із
зростанням трохи більшим за 2%.
Що є причинами, які викли-

кають такий симптом як інфляція та як вона пов’язана з економічним зростанням?
«Інфляція – похідна від змін
попиту та пропозиції на ринках.
З боку попиту зростання цін залежатиме від того, скільки грошей люди готові витратити на
товари та послуги. З боку пропозиції – наскільки готові компанії збільшувати виробництво
у відповідь на зростання попиту
та як швидко зростатимуть витрати виробників, які вони змушені закладати у ціни для споживачів», – розповідає Дмитро
Яблоновський.
У 2017 відбулося декілька подій, які призвели до зростання
попиту.
●●Це стимулювання державою зростання доходів через підвищення мінімальної зарплатні
до 3200 грн.
●●Осучаснення пенсій (після
осучаснення середній розмір пенсії для 10,2 млн пенсіонерів зріс
на 561,17 грн) та зростання зарплат внаслідок дефіциту робочої
сили. Останнє «грало» також й
з боку пропозиції, примушуючи
виробників закладати вищі витрати праці у продукцію.
●●Додало до інфляції пропозиції й те, що рег улятор
НКРЕКП, який мав би бути неупередженим арбітром, виявляв
більшу прихильність до олігар-

хічних монополій, ніж до бізнесу,
який споживає їх послуги.
За словами старшого економіста Центру економічної стратегії, стимулювання зростання
добробуту громадян – правильна
мета, але для того, щоб економіка
відповіла не інфляцією, а змогла
«перетворити» збільшення споживчого попиту на енергію для
зростання, потрібно збільшення
її ефективності: нові виробничі
потужності, в умовах дефіциту
робочої сили – збільшення її продуктивності, для стримування інфляції витрат – демонополізація
економіки. Основні ліки – інвестиції та конкуренція. Діючі речовини цих ліків – приватизація,
відкриття ринку землі, дерегуляція та спрощення умов ведення
бізнесу, боротьба із корупцією.
Саме інвестиції призводять
до розширення пропозиції та, як
наслідок, економічного зростання
замість зростання цін. Прямі іноземні інвестиції за 9 місяців 2017го склали $1,2 млрд – це менше,
ніж за такий самий період 2016-го
й навіть 2015-го року. Конкуренція
також стримує інфляцію, оскільки
стимулює виробників до ефективності – запропонувати свій товар
або послугу за найнижчою ціною.

Отже – що робити?

Детальну процедуру «лікування» було прописано у ме-

морандумі МВФ, який Україна
на словах погодилася виконувати, але насправді знову
почала шукати «чарівні» способи швидкого одужання від
ворожок на податкових пільгах,
знахарів індустріальних парків,
цілителів «купуй українське»
(законопроект № 7206, який
передбачає цінову дискримінацію іноземних виробників
при держзакупівлях).
«Вчені довели, що ефект
плацебо існує, але, полегшуючи
симптоми, він не здатний вилікувати від інфекції або вірусу.
Тож вірус корупції та інфекція
монополізації за дотримання
порад знахарів-популістів лише
набудуть більшого розповсюдження та призведуть до погіршення стану хворого.
Тому, якщо ми прагнемо
одужання економіки, потрібно
відмовитись від послуг ворожок
й цілителів та повернутись до
більш тривалої, але перевіреної
часом терапії інвестиціями та
розвитком конкуренції. Тоді,
нарешті, ми зможемо отримати реальне суттєве підвищення
добробуту громадян України
замість чергового витку інфляції», – наголосив Дмитро Яблоновський.
Матеріал підготований
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

Обласні та районні дороги
вже підпорядковані Житомирській ОДА
Із 1 січня 2018
року відбулась передача автомобільних
доріг загального користування місцевого значення зі сфери
управління Державного агентства
автомобільних доріг
України в управління місцевим органам влади.
Такі зміни відбулися в рамках децентралізації та згідно
з розпорядженням КМУ від
2 жовтня 2013 року № 759-р
«Про передачу автомобільних
доріг загального користування
місцевого значення».
Розподіл коштів по областях
пропорційний протяжності доріг, які знаходяться на балансі
ОДА та здійснюватиметься за
рахунок територіальних дорож-

ніх фондів, які безпосередньо
пов'язані з Дорожнім фондом.
За більшість доріг в Житомирській області з 1 січня поточного року відповідає місцева
влада.
На балансі ж Служби автомобільних доріг у Житомир-

ській області залишилося 26
шляхів державного значення
(це шляхи міжнародні, національні, регіональні та територіальні), в підпорядкування
Житомирської ОДА відійшло
948 шляхів місцевого значення.
Усі звернення щодо покра-

щення стану доріг обласних та
районних вже варто адресувати
Житомирській обласній державній адміністрації.
Те лефон «гаря чої л і н і ї»
управління дорожнього будівництва та інфраструктури при
ЖОДА: 47–46–52.
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ТОП-10 головних правових змін
в Україні з 1 січня 2018 року
Алла Гетьман

З 1 січня цього
року в Україні вступив в силу ряд важливих норм і законів,
які суттєво вплинуть
на життя українців, їх звичний ритм
життя та навіть екологію: від зміни мінімальної зарплати – до
обов’язкового сортування сміття.
Жу рна ліс ти «20 х ви лин»
підготували короткий огляд
основних законодавчих змін,
які вступили в дію з початку
2018 року.

Збільшилась мінімальна
заробітна плата
Мінімальна зарплата в Україні
з 1 січня 2018 року збільшилася
на 523 грн – до 3 723 грн. Під час
ухвалення бюджету урядовці
пообіцяли і надалі поступово
підвищувати мінімалку і за прогнозами вона повинна у 2018 році
сягнути 4 100 грнивень.
Варто зазначити, що прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць з 1 січня
2018 року становитиме 1 700 грн.
За курсом 28 грн це – 2 дол / день.
При цьому ООН визначає поріг
бідності в 5 дол / день.
Також з 1 січня зросли на 25%
зарплати вчителів. Як наголошують фахівці, зі збільшенням
розміру мінімальної заробітної
плати зростуть і штрафи за порушення трудового законодавства
та оплати праці.

Підвищення пенсійного
страхового стажу
Верховна Рада прийняла пенсійну реформу, яка передбачає
проведення осучаснення пенсій
з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу
на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня
2018 року.
У майбутньому щороку мінімальний стаж буде збільшуватися на 1 рік. До 2028 року він має
сягнути 35 років для чоловіків і 30
років – для жінок.
При цьому вік виходу на пенсію залишається незмінним – 60
років. Якщо стаж є меншим за
25, але більшим за 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63

роки. З 2028 року пенсії у 65 років
призначатимуться особам, які матимуть 15–25 років стажу.

Підвищення цін
на електроенергію
У 2018 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, заявила
про підвищення цін на електроенергію майже на 16%.
Підвищення має відбутися
у два етапи. Так, з 1 січня оптово-ринкова ціна підвищиться на 9,5%, а з 1 квітня – ще на
6,1%. У вересні 2017 року голова
НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що
тарифи для населення піднімати
не будуть, і зауважив, що ціни на
електроенергію в Україні – найнижчі в Європі.

Старт медичної реформи

Під час засідання Кабінету
Міністрів України у грудні минулого року був затверджений план
медичної реформи на 2018 рік.
Відтак з 1 січня 2018 року
пацієнти зможуть отримувати
первинну допомогу безкоштовно в обраного ними сімейного
лікаря.
Також пропонується укладати
декларацію з сімейним лікарем
у будь-який час, навіть під час
першого візиту, коли знадобиться
медична допомога. Базові аналізи
будуть безкоштовними в амбулаторії сімейного лікаря. Крім того,
пацієнтам пропонується скаржитися до Національної служби
здоров’я у випадку, якщо сімейний лікар вимагатиме додаткові
гроші за лікування.

Знижено швидкість руху
в населених пунктах
З 1 січня 2018 року в Україні
набуло чинності нове обмеження швидкості руху транспорту
в населених пунктах – 50 км/год.
На сьогодні у більшості країн
ЄС дозволена швидкість руху
транспортних засобів у населених пунктах становить не більш
ніж 50 км/год, а в окремих пунктах – 30 км/год. Таким чином,
ухвалення акта дозволить наблизити національне законодавство
до законодавства Європейського
Союзу.
Раніше Правила дорожнього руху передбачали максимальну швидкість в населених
пунктах 60 км/год. На окремих
ділянках доріг, за погодженням
з Національною поліцією, дозволена швидкість може бути
збільшена. Так зроблено, наприклад, на деяких магістралях в Києві. Окрім того, законопроектом

№ 7286 пропонується зменшити
поріг максимально допустимого порушення цієї швидкості –
з 20 км/год до 10 км/год.

Подорожчання цигарок

З 1 січня акциз на тютюнові
вироби зросте майже на 30%. Так,
за рахунок сигаретного акцизу
планується покрити 11,7 млн грн
із загального обсягу в 12,4 млн грн
додаткових бюджетних коштів.
У 2018 році акцизна ставка за
тисячу сигарет зросте з 21 євро
до 25,84 євро, тобто одна пачка
цигарок подорожчає приблизно
на 7 гривень.
Поступово розмір податку
буде збільшуватися щорічно
і в 2025 році складе 90 євро за тисячу штук. Крім того, протягом
7 років на 20% зросте мінімальне
акцизне податкове зобов'язання зі
сплати акцизного податку з тютюнових виробів.
Як раніше підрахували експерти, такий рівень податкових
відрахувань призведе до суттєвого подорожчання цигарок в Україні – ціна пачки найдешевших
тютюнових виробів до 2025 року
може скласти 80–90 грн.

Три посилки в одні руки

Ухвалені до Податкового кодексу зміни вводять нові правила ввезення в Україну посилок
з-за кордону. Тепер українці
зможуть отримувати без сплати мита лише по три посилки
на місяць із товарами не більше, ніж на 150 євро в кожній.
Четверта і всі наступні посилки
будуть обкладатися податком на
додану вартість – 20%, митом –
10%, а деякі категорії товарів –
акцизом. Оподатковуватися буде
вся сума митної вартості товарів
у наступній (після трьох одержаних у місяць) посилці. Навіть
якщо товар у ній буде коштувати
тільки 1 євро, податки все одно
доведеться заплатити. Наразі,
до набрання законом чинності,
максимальна сума товарів для
пересилки без мита така ж – 150
євро. Але приймати посилки
можна хоч кожен день.
Провезти в багажі без сплати
податків за новими правилами
можна буде товарів на 500 євро
(через аеропорти – на 1 тисячу
євро) і вагою до 50 кг, але максимум один раз на три доби. Якщо
перетинати кордон частіше, сума
безподаткових покупок знижується вдесятеро – до 50 євро. Раніше
таких обмежень не було.
Експерти стверджують: подібні податкові новації вдарять по
любителях он-лайн-шопінгу, а також спровокують подорожчання
більшості товарів в українських
інтернет-магазинах.

Електромобілі стали
більш доступними
З 1 січня електрокари стануть
доступнішими завдяки змінам до
Податкового кодексу щодо скасування ПДВ на ввіз електромобілів.
Завозити їх в Україну дозволили
без сплати акцизу та податку на
додану вартість. Проте такі умови будуть діяти лише протягом
наступного року – з 1.01.2018 до
31.12.2018.
Скасування ПДВ та акцизу
буде стосуватися усіх електрокарів: як нових, так і тих, що були
у вжитку, а не лише тих, які реалізують офіційні імпортери.
З 1 січня 2018 року також буде
поступово зменшуватись ввізне
мито на автомобілі з ЄС у межах
угоди про вільну торгівлю – на 1%
в рік. Цього року мита складатимуть від 5% до 7,3% у залежності
від об’єму двигуна.
Нагадаємо, імпорт електроавтомобілів з 2016 року вже був
звільнений від сплати ввізного
мита. У 2016 році обсяги ввезення таких транспортних засобів
склало 2274 одиниці. Протягом
11 місяців 2017 року імпорт збільшився на понад 13% – до 2676 одиниць. До бюджету було сплачено
82,37 млн грн та 115,6 млн грн відповідно (ПДВ, акциз).
Так, наприклад, якщо зараз
при ввезенні бюджетного електрокару Nissan Leaf 2016 року випуску, який був у використанні,
оформленого ДФС за вартістю
5600 доларів, імпортером було
сплачено понад 34,3 тис. грн, то
з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів.
З нової Tesla S, мінімальна митна
вартість якої складає 103,6 тис.
доларів зараз необхідно сплатити майже 566,5 тис. грн. митних
платежів.

Біометричний контроль

1 січня у пунктах пропуску на
державному кордоні запрацювала
система фіксації біометричних
даних іноземців та осіб без громадянства.
Прикордонники фіксують
відбитки пальців правої руки.
Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовують у відповідності до визначеного МЗС
переліку 70 країн, у тому числі
Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. Решта
іноземців – за результатами аналізу та оцінки ризиків.
У перший день, коли на пунктах пропуску на кордоні у повному обсязі запрацювала система
фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства

прикордонники оформили пропуск понад 2700 людей, близько
500 із них – громадяни Росії.
Зг і дно з пові домленн ям,
звільняються від фіксації біометричних даних глави держав
і урядів зарубіжних країн, члени
парламентських та урядових делегацій, особи до 18-річного віку,
круїзні туристи, члени екіпажів
транспортних засобів, дипломатичний персонал, посадові особи
міжнародних організацій.
За даними ДПСУ, для створення системи біометричного контролю технічно дообладнали 157
пунктів пропуску та 3 КПВВ на
адмінмежі з окупованим Кримом.

Обов’язкове
сортування сміття
В Україні з 1 січня 2018 року
встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів.
Крім цього, українці повинні
сортувати сміття. Про це йдеться
в законі України «Про відходи»,
до якого відповідні зміни були
додані ще 2012 року.
Великогабаритні, ремонтні та
небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо
від інших видів.
Небезпечні відходи мають відокремлюватися на етапі збирання
чи сортування та передаватися
спеціалізованим підприємствам,
що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження
з небезпечними відходами.
Перевезення побутових відходів має здійснюватися спеціально обладнаними транспортними
засобами.
Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах
відтепер визначає виконавця
послуг з перевезення побутових відходів з певної території
населеного пункту.
Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього
полігонах/звалищах.
В Україні за невідсортоване
сміття також доведеться заплатити. Для населення штраф
складатиме від 340 до 1360 грн,
для юридичних осіб – від 850 до
1700 грн – повідомляють чиновники. Водночас міністр екології
і природніх ресурсів Остап Семерак вважає ці штрафи “непомітними”.
“Будемо просити парламент
суттєво переглянути ті норми,
які передбачені в адміністративному кодексі, можливо, стосовно
деяких порушень потрібно перекваліфікувати і в кримінальну
відповідальність”, – наголосив
Остап Семерак.
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ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Німе спілкування
водіїв
Неважливо, на якому автомобілі ви
рухаєтесь – головне, як ви це робите.
Будь-яка професія має свої вислови, жести, сигнали, міміку тощо. Автомобілісти теж мають свою «абетку».
І, незалежно від того, аматор чи професіонал, використання «абетки» для
водіїв полегшить і допоможе в дорозі.
А з чим зрівняти відчуття зробленої
великої справи, коли ваші зусилля не
марні і ви допомогли іншому водієві?!
Починаючи свій шлях в якості водія,
не відразу опануєш всю палітру звуків
і жестів. Ось і вирішив допомогти. Почну зі знаків вдячності. Поступились
шляхом, дали можливість проїхати,
розвернутись, зупинитись, заїхати чи
виїхати – багато різних ситуацій, і якщо
хтось заради вас зупинив рух і надав
вам можливість здійснити маневр –
подякуйте. Увімкніть «аварійку», і ці декілька секунд миготіння сподобаються
людині, яка вам допомогла, а ви здійснили бажане. Особливо це стосується ситуацій, які не завжди співпадають
з правилами дорожнього руху, але солідарність підвищує ваш імідж водія.
Під час руху піднята долонею до
лобового скла рука є подякою за попередження про ситуацію, яка чекає на
вас попереду. Особливо це стосується
моменту, коли контролюється швидкість
руху відповідною структурою.
Вислови з інтонацією з автомобіля
замініть на звуковий сигнал. Якщо один
гудок – легке незадоволення, то два –
це вже гнів, а три і більше – вирази, які
перекладу не підлягають. Миготіння
фарами не завжди свідчить про зустріч
із поліцію на дорозі, а може бути сигналом про небезпеку руху, аварійний стан
дороги, місце заносу чи «голольоду»,
аварії на трасі – підвищуйте увагу.
Якщо вас пропускають – подвійне
миготіння фарами. Особлива увага використанню світла в нічний час. Якщо
зустрічний автомобіль засліплює вас
світлом, ви повинні короткочасно ввімкнути далеке світло, і якщо в зустрічному
автомобілі сидить за кермом водій, а не
«наїзник», він зрозуміє і зреагує на зауваження. Цьому моменту особлива
увага. Якщо реакції на ваше прохання
перемкнути світло немає – знижуйте швидкість, тримайтесь ближче до
узбіччя, переконавшись в можливості
таких дій. Не кожен має гарну іномарку
з сучасним приладами, але всі заслуговують на правильне використання
освітлення. Мушу зауважити, що останнім часом збільшилась кількість водіїв,
які ставляться до інших з розумінням.
Продовження теми
у наступному номері.

Акцент тижня
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«Чорні лебеді» 2018-го
з’явилися вже в січні
Микола Корзун

Несподівані події
та новини з неприємним присмаком, які
здобувають широкий
відгомін у суспільстві,
сьогодні прийнято
називати «чорними
лебедями». «Чорний
лебідь» став символом
неприємного сюрпризу, провісником
катастрофічних змін
чи потрясінь, а тому
до появи у щоденному
житті «чорних лебедів» суспільство виявляє підвищену увагу.
Січневий календар 2018-го року
відміряв лише свою половину, але
«чорні лебеді» не стали чекати,
поки житомиряни відзначать традиційні новорічно-різдвяні свята.
Вони стрімко увірвалися вже на
старті нового календаря і зосередили на собі увагу багатьох людей.
Вже із 2-го січня 2018-го року
мешканці Житомирщини відчули присутність «чорного лебедя»,
який приніс суттєве подорожчання вартості проїзду у приміських
та міжміських автобусах. Подекуди
вартість квитка у автобусах зросла
на 20 відсотків, подекуди – на 50,
а у ряді випадків здорожчання
сягнуло двократного показника.
Підвищення вартості спричинило
до справжнього шоку, який ніяк
не можна було компенсувати святковим застіллям чи різдвяним колядуванням, адже кожного дня
людям доводиться добиратися
на роботу, до лікарні, або ж навіть проїхати у гості до друзів чи
родичів. Свято святом, але люди
одразу почали обурюватися, вимагати пояснень, хоча відчутного
протестного «вибуху» підвищення
вартості проїзду у приміському
та міжміському транспорті на
старті нового року не набуло. До
звичного у таких випадках «перекриття доріг», на щастя, поки що
не дійшло, але вже 15 січня 2018
року потужна делегація громадських активістів з приміських сіл
Житомирського району прибула
до приймальні губернатора. Розмова із очільником області була
нетривалою, хоча обидві сторони
швидко встановили суть проблеми і вже за тиждень (тобто 23 чи
24 січня 2018 року), Ігор Гундич

пообіцяв з’ясувати усі причини
та підстави, які спричинили до
подорожчання проїзду в автобусах приміського та міжміського
сполучення. Очевидно, що саме
наприкінці січня житомиряни та
мешканці області будуть «у курсі»,
чому саме і наскільки економічно
обгрунтоване і виправдане зростання тарифів на пасажирські перевезення. Тим паче, що нові тарифи, запроваджені із початку січня
2018-го року, наприкінці місяця
куди болючіше «вжалять» основну масу пасажирів на міжміських
маршрутах. І найпершим чином –
студентів, які збиратимуться на
навчання у новому семестрі. Так
що «чорний лебідь»№ 1 у 2018му році поки що лише розпочав
свій зловіщий «політ», а у тому,
що «траєкторія» його «польоту»
упродовж року буде масштабною,
можна не сумніватися. Адже, як
би не контролював губернатор
і його служби правомірність підвищення вартості проїзду у автобусах та «маршрутках», підстави
для чергового подорожчання
вартості проїзду у 2018-му році
обов’язково з’являться.
Втім, услід за транспортом,
«чорні лебеді» з’явилися і над
приміщенням обласного діагностичного центру, де його пацієнтам з початку нового року
раптом запропонували здавати
добровільні благодійні внески.
Очевидно «підводні камені» нової медичної реформи, про яку
житомиряни начулися всіляких
жахів, із самого старту 2018-го
почали виринати назовні. Адже
зазвичай на початку року грошей
у бюджеті вистачає на всі передбачені витрати. Та й «добровільна
благодійність» зазвичай набирає
розмаху аж ніяк не після новорічної ночі. Новина про «благо-

дійні внески» у діагностичному
центрі поки що «розлетілася»
не так масово, як звістка про підвищення вартості проїзду, але
тут, як кажуть, все ще попереду.
Хоча, можливо, реформатори
від медицини у Житомирі знову
щось наплутали?
Ще одна новина, про яку заговорили у Житомирі у перші
новорічні дні, також може стати
таким собі «чорним лебедем».
Адже ініціатива депутатів фракції ВО «Свобода» у Житомирській
обласній раді про визнання 2019
року на Житомирщині «роком
Степана Бандери» виявилася несподіванкою не лише для більшості громадян Житомирщини, але й
для колег – «свободівців» у Житомирській обласній раді. Тим паче,
що куди більшої уваги та оперативності потребують вирішення
питань про заготівлю молока, про
молодіжне житлове будівництво
та увагу до ветеранів АТО, про будівництво та ремонт доріг у сільській глибинці, про припинення
нелегального видобутку бурштину,
про добудову чи перебудову обласної онколікарні. І таких проблематичних питань у житті області
сьогодні – «тьма». А депутатам від
«Свободи» закортіло провести «рік
Бандери». І що то за рік такий на
Житомирщині буде, якщо його
провести під стягом Степана Бандери? Із конкретних пропозицій
і завдань такого року, окреслених
найбільш свідомими депутатамипатріотами, зрозуміло лише, що
у підсумку влада міста Житомира
отримає рекомендації «передбачити кошти» у міському бюджеті
на спорудження у 2019-му році
пам’ятника Степану Андрійовичу
Бандері. Така пропозиція сьогодні
виглядає не інакше як «чорний лебідь». Адже уславлювати пам’ять

одного із очільників українського
націоналізму варто потужним
і очевидним зміцненням української державності. А це означає
зміцнення і динамічний розвиток
економіки країни, її агросектору,
а на основі всього цього – відчутне
покращення життя людей. Уславити пам’ять лідера ОУН можна
і варто було б успішним завершенням антитерористичної операції
на сході України. У даному випадку
із «проведенням року Бандери на
Житомирщині» політики і депутати вочевидь плутають причини
із наслідками і демонструють свій
«патріотизм» у дещо дивний спосіб. Який однозначно призведе до
виникнення чергових політичних
чварів, зовсім необов’язкових у нинішній непростий час. Тим паче,
якщо вже проводити «рік пам’яті
героїв-націоналістів», то до їх переліку на Житомирщині варто було б
віднести постаті наших земляків
Миколи Сціборського, Олега Ольжича, Олега Штуль-Ждановича чи
Тараса Бульби-Боровця. Але «свободівці» забажали «року Степана
Бандери», і подібні бажання нічого іншого, ніж стати «чорним
лебедем» у житті Житомирщини,
не викличуть. І водночас, можуть
спричинити чергові протистояння
та безплідні дискусії, як то кажуть,
«на рівному місці».
Взагалі – то, як для початку
року, неприємних звісток і неочікуваних сюрпризів для Житомирщини виявилося однозначно
забагато. Якщо подібна тенденція зберігатиметься і надалі, рік
Жовтого Собаки для житомирян
та мешканців області нічого доброго чи оптимістичного не принесе. Хіба лише «чорні лебеді»
збиратимуться докупи у ключі,
аби все відчутніше затулити собою сонце життєвої надії.
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Точка зору

Ирина Ноздровская – не жертва, а
символ народа Украины со стержнем
Александр Коцюбко

Громкое убийство
Ирины Ноздровской – это финал борьбы
правозащитницы
с «мусорским» беспределом.
Ирина пошла против системы,
против прокуроров, полиции, судей Вышгородского района. А насиловали Ирину для того, чтобы
показать своё превосходство над
народом, а убивали, чтобы скрыть
свои преступления. Напомню,
что Ирина Ноздровская всё-таки
на семь лет засадила за решётку
убийцу своей сестры Светланы.
Убийца – племянник судьи Вышгородского суда. Убийце всячески
помогали избежать наказания,
и для этого были задействованы
следственные органы. Реформа
полиции – фикция, экспертизы по
этому делу подделывали правоохранительные органы.
У нас, в Житомирской области,
также есть масса резонансных преступлений. Но хочу остановиться
на некоторых из них. Для примера, попытка убийства бывшего
солдата Вооруженных сил Украины Пилипчука неподалёку от села
Стрижевка на песочном карьер.
Мотивация – солдат запретил незаконно добывать песок со Стри-

жевского карьера. И это циничное
убийство должно было показать
обществу превосходство над ним,
так сказать, запугать. Извращенцы. Руководитель Стрижевского
карьера сначала предлагал деньги,
потом начали запугивать, а затем
жестоко убивали – ломали рёбра,
пробивали перепонки, ломали
нос, позвоночник у основания
черепа, выбили зубы и оставили одного ночью умирать. Это
преступление никогда не было
бы раскрыто, но человек выжил
и озвучил имена убийц. В странах,
где действует закон, людей, пытающихся лишить человека жизни,
лишают свободы на длительный
срок. В данном случае все четверо
на свободе, несут угрозу потерпевшему и обществу. Два пистолета
Макарова, которые были задействованы обвиняемыми, не найдены до сих пор.
Телефоны обвиняемых были
на месте преступления в момент
его совершения. Золотые часы
и золотой телефон, которыми
«подкупили» потерпевшего,
были показаны потерпевшим на
очной ставке с Пухтаевичем, который подтвердил факт подарка
выжившему потерпевшему. Коростышевский районный судья
Пасечник отказался арестовывать
их. Так почему все на свободе?
А мотивация проста: вся система коррумпирована, и директор
незаконного карьера по добыче
песка – один из винтиков.
Песочный карьер в Стрижев-

ке начал функционировать с 2011
года и принёс коррупционерам 1
миллиард 286 миллионов гривен.
Разрешения на использование земельного участка и лицензия на
добычу песка отсутствуют. В бюджет не было уплачено ни копейки.
В США за неуплату налогов дают
пожизненное. А у нас – Стрижевский песочный карьер работает
дальше, принося сверхприбыли
коррупционерам. Так кто же зарубит курицу, несущую золотые
яйца?!
Средства массовой информации не показали приход около
трехсот бывших солдат к Стрижевскому карьеру 15 ноября 2017
года. Не показали и не озвучили
слова Пухтаевича, сказанные в порыве испуга: «Идите к Зубко – это
наш вице-премьер». Не потому
ли молчат чиновники, полиция,
экологи, Госгеонедра. Единственный, на кого Зубко не может надавить – это народ. А раз не может,
значит пошло насилие. Пухтаевич
позирует на фотографии с Зубко.
Пухтаевич в Луганской области,
в качестве заместителя главы Луганской военной администрации,
освоил 800 миллионов гривен, выделенных Зубко на остекление
зданий, вставку окон и т. д. и т. п.
В декабре 2017 года Пухтаевич обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением, что
добробаты совместно с прокурором Житомирской области пытаются «отжать» у него, Пухтаевича,
песочный бизнес. Общественность

Житомирщины с нетерпением
ждёт реакции Генпрокуратуры
Украины на данное заявление
и добросовестного расследования по факту этого заявления.
А именно – какой именно бизнес
хотят «отжать» у Пухтаевича, какими документами подкреплено
право использования житомирской земли – земельного участка
под Стрижевским карьером, какие
имеются лицензии на право добычи песка, разрешения на нарушение плодородного слоя земли при
основании карьера, документы на
уплату налогов с доходов от данного бизнеса и т. д. Я думаю, что
общественность Житомирщины
не останется в стороне и обратится в прокуратуру с просьбой
обнародовать результаты данного
расследования.
Второе страшное преступление – это попытка убийства житомирского журналиста Руслана
Мороза. Обвиняемые охотились за
ним два часа, убедившись, что он
возвращается домой, за несколько
сот метров от дома устроили засаду и напали на него. Журналист
получил переломы черепа, руки,
пальцев. Нападавшие забрали
у журналиста ценное дорогостоящее имущество – фотоаппарат,
камеру, а потом скрылись. Но,
благодаря камерам видеонаблюдения, которые были в том районе,
и благодаря друзьям журналиста,
напавшие на журналиста были
идентифицированы. Но следователь Балазюк В. Г. и прокурор

Старунский Ю. С. ходатайствуют
и просят у судьи Чишман Л. М. не
применять к обвиняемым меру
пресечения в виде лишения свободы до суда, а также не применять
к ним средства электронного контроля. И обвиняемых отпускают
без браслетов и даже без залога.
Нападавших было трое плюс водитель, но только двоим вынесли
обвинение. 27 ноября 2017 года
заседание суда по данному делу
не состоялось потому, что обвиняемые в суд не явились. И судья
просто перенёс слушание этого
дела на 22 января 2018 года (заседание должно состояться в 17–00
в Королёвскомй районном суде
города Житомира в кабинете
№ 204). Никаких дополнительных
мер в виде лишение свободы или
применения средств электронного контроля к обвиняемым
применено не было. Поэтому, не
исключено, что зверски избитая
19-летняя студентка Виктория Шелюк, тоже их рук дело (у девушки забрали ценные украшения,
а у журналиста – дорогостоящее
оборудование).
Мотивация одна и та же – недобросовестные полицейские,
прокуроры и судьи, которые ходатайствуют за преступников, выпускают их, аккумулируют этих
преступников для своих личных
целей. Яркий тому пример – Ирина Ноздровская, которая боролась
против беспредела. Но Ирина
Ноздровская – не жертва, а символ народа Украины со стержнем.

взимку, особливо на тротуарах
і зупинках транспорту, які стають
нездоланними перешкодами для
громадян, і звісно ж дорогий проїзд
у маршрутках, які не відповідають
жодним стандартам», – говорить

житомирянин Андрій.
Чи враховує «Рейтинг українських мерів-інноваторів» такі типові
«дрібнички» міського життя, невідомо. Адже найперше оцінювали
інноваційний успіх розвитку міста.

Міський голова Житомира —
на другому місці серед мерівінноваторів України
Аліна Бойко

Завершилося загальнонаціональне голосування «Рейтинг українських мерів-інноваторів», яке визначило
п’ятірку мерів міст з населенням до 500 тисяч
осіб, де найуспішніше
впроваджуються інновації.
Цей проект ініційований відомими українськими журналістами, громадськими організаціями та
Міжнародним самітом мерів.

Місця розподілилися так:
1 місце – мер Вінниці Сергій
Моргунов,
2 місце – мер Житомира Сергій Сухомлин,
3 м іс це – мер Тростянц я
Юрій Бова,
4 місце – мер Долини Володимир Гаразд,
5 місце – мер Вознесенська
Віталій Луков.
Відбір відбувся у три етапи:
спочатку кандидатів номінували
шляхом заповнення анкети на сайті
«Української правди» та оцінювало
журі за критеріями світового аналогу. А саме: міське планування, громадські послуги, культура, охорона
здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво,
стартап-екосистема та бренд міста.
Члени журі звертали увагу не
лише на застосування технологій

у цих сферах, а й на креативні рішення для лінійних задач. Результатом етапу став перелік із 20 мерів.
Другий етап передбачав живе
обговорення та експертне оцінювання журі, де враховувався не
лише факт наявності електронних сервісів, але й їхній реальний
вплив на життя містян, комплексний розвиток міста та незаангажованість, репутація мера.
Третій етап передбачав загальнонаціональне голосування на сайті
«Української правди».
Житомиряни погоджуються із
другим місцем Сергія Сухомлина
у списку мерів-інноваторів, адже
переконані, що очільнику ще є над
чим працювати.
«Місто має проблеми, що є типовими і для інших міст України:
непрозорий розподіл земель громади, неякісне прибирання снігу
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ДТП у Житомирі:
різкий маневр призвів
до зіткнення 5 авто

Перепитії на залізниці: двох
керівників залізничної станції
Житомирщини спіймали
на хабарі у 20 тис. грн
Співробітники
СБ України спільно з прокуратурою,
Управлінням захисту
економіки та слідчими Нацполіції викрили на хабарі керівників залізничної
станції на Житомирщині.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 січня близько
9.00 по вул. Великій
Бердичівській.
Унаслідок ДТП з тілесними
ушкодженнями до лікарні була
доставлена водій автомобіля
«Skoda». Наразі з’ясовуються
обставини та причини ДТП.
Про це повідомили у відділі
комунікації поліції Житомирської області.
“Близько 09:00 по вулиці Великій Бердичівській сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередньою інформацією,

водій маршрутного мікроавтобуса «РУТА 20», 54-річний місцевий
житель, під час маневрування
допустив бокове зіткнення з автомобілем «Skoda Fabia». У подальшому відбулось «ланцюгове»
зіткнення автомобілів, що рухались у попутному напрямку.
У результаті механічні ушкодження отримали транспортні
засоби «РУТА», «Skoda Fabia»,
«Toyota Land Cruiser», «УАЗ» та
«Peugeot Expert». Попередньо,
травми унаслідок події отримав
водій автомобіля «Skoda».”, – інформують у поліції.
На місці події працюють
патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

У центрі Житомира
нетверезий водій зчинив
наїзд на поліцейського
15 січня водій автомобіля Honda Accord
під час оформлення
адміністративних
матеріалів травмував
патрульного.
33-річний кермувальник, намагаючись втекти з місця, скоїв
наїзд на поліцейського, у результаті чого той отримав тілесні
ушкодження та був доставлений
до лікарні.
«Нині водієві, окрім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще
й за насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Частина 2 ст. 345 передбачає

відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі
на термін до 5 років», – написав
начальник головного управління Нацполіції.
За попередніми даними, у поліцейського після травмування
виявили струс головного мозку,
закриту черепно-мозкову травму
і численні забої.
«Працівника патрульної поліції доправляли до травматологічного відділення. Попередньо
у нього струс головного мозку,
закрита черепно-мозкова травма
та забої», – розповіли у поліції.
Згідно з чинним законодавством, подібні порушення передбачають відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення
волі на термін до 5 років. Розслідування справи триває.

Кримінал

Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали від
підлеглого чергового по станції
двадцять тисяч гривень. У випадку
відмови зловмисники погрожу-

вали «дати хід» сфабрикованому
акту про нібито порушення працівником трудового законодавства з подальшим звільненням
з посади. Про це повідомляється
на офіційному сайті СБ України.
Оперативники спецслужби затримала заступника керівника станції
у Бердичеві поблизу банкомата.
Він контролював перерахування
всієї суми хабара на банківську
картку дружини.
Правопорушнику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 14, ч. 3
ст. 368 Кримінального Кодексу
України та, за клопотанням, погодженим із прокуратурою області,
ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира підозрювано-

му обрано запобіжний захід у виді
домашнього арешту у нічний час
із застосуванням електронного
засобу контролю. Про це повідомляє Прес-служба прокуратури
Житомирської області.
Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче
управління Головного управління
Нацполіції в області. Хід розслідування перебуває на контролі
керівництва прокуратури області.
Злочини такої категорії караються
позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У Житомирі невідомі
зв’язали прибиральницю
та пограбували СвятоМихайлівський собор

Близько 4 години
ночі 8 січня невідомі
зайшли до Михайлівського Собору через
тимчасово незамкнені двері і почали виносити церковні речі.

За словами керівника відділу
комунікації ГУ НП у Житомирській області Алли Ващенко, подія сталась близько третьої ночі.
Невідомі, скориставшись тим, що
у храмі тимчасово були відкриті
двері, проникли всередину та почали зривати елементи оздоблення церкви, прикраси. Також злодії
викрали скриньку для пожертв.
«Побачивши охоронницю
закладу, двоє молодих чоловіків відібрали у жінки телефон
та втікли через інший вихід.
Однак, вже невдовзі патрульні
поліцейські знайшли викрадені з церкви речі – їх крадії викинули неподалік місця злочину.
Наразі проводяться заходи для
встановлення осіб нічних крадіїв.
На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження», – розповіла Алла Ващенко.
Настоятель Свято-Михайлів-

ського собору отець Богдан Бойко
розповів, що злодії вкрали небагато, а втікаючи, навіть погубили
награбоване, каже – головне, що
ніхто не постраждав.
«Вони встигли у великому залі
рамки порозламувати і витягнути людську пожертву, яка була,
і осквернити ікону Матері Божої
і забрати ту пожертву, те все, що
люди дякували Богородиці за її

молитву і допомогу. Вони втікали
через паркани і по дорозі губили
награбоване, поліція ці речі знайшла, зараз вони у них, і після
дізнавання вони все повернуть», –
розповів отець Богдан Бойко.
Наразі усі обставини та особи, причетні до кримінального
правопорушення, встановлюються у рамках досудового розслідування.
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Результати роботи сервісних центрів МВС
в Житомирській
області за 2017 рік
Протягом 2017-го
року сервісні центри
МВС в Житомирській області провели 37 509 реєстраційних операцій
і поповнили місцеві
бюджети на понад
7 мільйонів гривень.
За 12 місяців минулого року
співробітники сервісних центрів
МВС в Житомирській області
підготували 17 667 кандидатів
у водії й видали 24 846 посвідчень водія. Варто відзначити, що
понад 40% водіїв склали іспити
з першого разу.
Разом з тим під час реєстрацій та перереєстрацій транспортних засобів адміністратори
сервісних центрів спільно з працівниками Експертної служби
виявляли авто з підробленими

номерами агрегатів. Таких «проблемних» автомобілів цьогоріч
виявили 45. Ще 14 транспортних засобів виявилися такими,
що викрадені або перебувають
у розшуку.
Завд як и у важ нос т і спі в робітників сервісних центрів,
виявлено 13 фактів підробки
документів. Про кожен з таких
випадків негайно повідомляли
до правоохоронних органів.
Також значною популярністю користується нова послуга, яка з’явилася в сервісних
центрах МВС з 1 лютого 2017
року – видача довідок про наявність або відсутність судимості.
Варто зауважити – ця послуга є
не лише абсолютно безкоштовною, а й надзвичайно зручною,
оскільки таку довідку можна
замовити онлайн і забрати в заздалегідь обраному замовником
сервісному центрі МВС. Тож не
дивно, що протягом 11 місяців
послугою скористалися майже
10 тисяч осіб.

Житомирський виконком розподілив
субвенцію з державного бюджету
Алла Гетьман

У середу, 10 січня,
на позачерговому засіданні виконавчого
комітету міської ради
було розподілено
субвенцію та дотацію
з державного і обласного бюджетів на
суму 224, 5 млн грн.

За словами в. о. директора департаменту бюджету та фінансів
міськради Діни Прохорчук, зазначена сума складається з субвенцій і дотацій, які відведені місту
відповідно до рішення обласної
ради від 21 грудня 2017 року про
обласний бюджет на 2018 рік.
«Ці суми потрібно вже використвувати. Субвенцією передбачено цільові кошти для
лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет у сумі
8,3 млн видатки на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань у розмірі 7, 9 млн грн, – за-

значила Діна Прохорчук. – Вперше ми отримали субвенцію на
суму 501, 8 тис. грн на обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи. Крім того, однією із
сум субвенції на відшкодування
виплат сім’ям з дітьми та інших
пільг та компенсацій є надання
державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на
пенсію – 9, 7 млн грн», – повідомила Діна Прохорчук.
Також під час виконкому
Діна Прохорчук повідомила, що
бюджет Житомира на 2018 рік
збільшився до 3 млрд грн. «Зо-

крема, визначити на 2018 рік:
доходи міського бюджету у сумі
3 072 832 432 гривні, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 3 002 399 160 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 70 433 272
гривні, у тому числі бюджету
розвитку 34 900 000 гривень; видатки міського бюджету у сумі
3 057 168 052 гривні, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 2 795 950 203 гривні
та видатки спеціального фонду
міського бюджету 261 217 849 гривень», – йдеться у проекті рішення
виконкому.

Житомирянин подарував Музею космонавтики
колекцію раритетних марок та значків
Нещодавно житомирянин Олег Герасимчук передав власну
колекцію, в якій близько сотні «космічних»
поштових марок та
марочних блоків.
Марки випущені Кубою,
В’єтнамом, Бурундією, Екваторіальною Гвінеєю у 1960-1980-ті роки.

Також музей отримав у подарунок ще й невеличку колекцію
значків, присвячених авіації та
космонавтиці.
Як зазначила директор Музею
космонавтики Ірина Дячук, ще
раніше, у перші дні новорічних
свят, унікальні фотографії першої
жінки-космонавта Валентини Терешкової надіслав на адресу музею
вінничанин Володимир Сидоров,
а працівник державної служби охорони Євген Процек подарував понад
сотню рідкісних поштових марок,

присвячених історії космонавтики.
«Завдяки небайдужим колекціонерам поповнюється основний
фонд музею і сьогодні він налічує
понад 10 тис. предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України. Хочу подякувати тим, хто долучається до такої
благородної справи – збирання та
передача до музею предметів історії світової та вітчизняної космонавтики, адже збереження історичної
пам’яті – це наша спільна справа»,–
сказала Ірина Дячук.

КОЛОНКА
Як каратимуть
за несплату аліментів?
Президент України схвалив
посилення відповідальності за
несплату аліментів. Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
посилення захисту права дитини
на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості
зі сплати аліментів».
Фахівці Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
в рамках проекту «Я маю право»,
розповіли про нові засоби примусового виконання рішень, що
запроваджено відносно боржників, які мають заборгованість
зі сплати аліментів у розмірі, що
сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців.
– Заборона виїзду за кордон без участі суду (покладено
обов’язок на виконавця встановлювати тимчасове обмеження
боржника у праві виїзду за межі
України у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму
відповідних платежів за 6 місяців
без участі суду).
– Позбавлення водійських
прав (тимчасове обмеження
боржника у праві керування
транспортними засобом).
– Позбавлення дозволу на
користування вогнепальною
мисливською зброєю (тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною
мисливською, пневматичною та
охолощеною зброєю, пристроями
вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
тимчасове обмеження боржника
у праві полювання)
Впроваджено новий вид адміністративного стягнення у виді
соціальних робіт, які полягають
у виконанні особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час оплатних суспільно
корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого
самоврядування.
Усунено прогалини, наявні
в чинному законодавстві (звільнення від сплати судового збору
заявників у разі подання заяви
щодо видачі судового наказу про
стягнення аліментів).
Встановлено припис, відповідно до якого у випадку наявності заборгованості зі сплати
аліментів у розмірі, що сукупно
перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців, питання тимчасового виїзду дитини за
межі України на строк, що перевищує один місяць, самостійно
вирішує той з батьків, з яким
рішенням суду визначено місце
проживання дитини.
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Культура

У Житомирі відбулась благодійна
дитяча вистава «Крижане серце»

Аліна Бойко

У п'ятницю, 12 січня,
в приміщенні Міського палацу культури
маленькі житомиряни
насолоджувались переглядом благодійної дитячої вистави «Крижане серце» для центру
соціальної реабілітації
дітей-інвалідів Житомирської міської ради.
За словами режисера-постановника театральної студії Аліни
Зубової, вже стало доброю традицією щороку, на новорічно-різдвяні

свята, збирати дітлахів на святкову
благодійну виставу.
«Сьогодні ми поєднали дві чудові події – прем’єру нашої вистави
і добру справу – продемонстрували
новорічну виставу для центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради. Ми
вже 4 рік поспіль презентуємо на
новорічні свята наші вистави. Це
наша найскладніша вистава, адже
вона складається з 5 хореографічних постановок. Аби відтворити
вишукану сцену балу, ми задіяли
артистів балету з Клубу танцювального спорту «Данс Лайф». Це була
мрія моїх акторів – поставити саме
«Крижане серце», ми проробили
колосальну роботу.Усі дівчатка театральної студії мріяли бути головними героїнями, тому в мене виникла ідея додати у виставу героїню
крижана фея, і кожна з дівчаток її
виконувала. У майбутньому ми пла-

нуємо показати виставу «Крижане
серце» ще й для діток спеціалізованої школи-інтернат»,– розповіла
режисер-постановник театральної
студії Аліна Зубова.
Театральне дійство супроводжувалось яскравими костюмами,
піснями та танцями. За сюжетом
вистави, любов розтопила крижані
серця, чим і врятувала героїв театралізованого дійства.
«Хочу зауважити, що сьогодні крижинки розтопилися в усіх
серцях. Я впевнена, що коли наші
дітки з такого раннього віку будуть
вчитись робити добрі справи, тоді
взагалі не буде людей з крижаними
серцями, і в дорослому світі теж»,–
зауважила вчитель-дефектолог
центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської
ради Тетяна Рясновська.
Житомирянин Богдан прийшов
на виставу разом зі своїм 3-річним

сином Назарієм.
«Дуже гарна нагода поринути
у казку, згадати дитинство. Нам
з сином дуже сподобалось, дякуємо усім учасникам за новорічноріздвяний настрій», – поділився
враженнями житомирянин Богдан.

Наймолодші глядачі із захопленням спостерігали за діями
акторів, котрі долали різні труднощі на шляху до перемоги. На
завершення заходу діти отримали
новорічні подарунки від партнерів
святкового дійства.

Влада міста витратить 8 млн грн
на облаштування медіатек у школах області
Аліна Бойко

До кінця 2018 навчального року у школах Житомирської
області планують обладнати 20 бібліотек
нового зразка.
Планується переобладнати
шкільні бібліотеки на медіатеки
в 20-х загальноосвітніх навчальних закладах області. Вартість
типового проекту облаштування
медіатеки в навчальному закладі

із врахуванням будівельних робіт
складає 400 тис. грн. Нині в області вже обладнали 7 сучасних
медіатек та ще у 2 школах наразі
ведуться ремонтні роботи.
«Сьогодні в області функціонує 7 медіатек. 5 нових бібліотек
у м. Житомир, 1 – у Хорошівській
гімназії та 1 – у Гришковецькій
гімназії. Наразі роботи тривають
у Романівській та Коростишівській гімназіях», – зазначають
в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.
Нагадаємо, першу бібліотеку нового зразка облаштували
у загальноосвітній школі № 28.
Нові комп’ютери, інтерактивну
дошку та два телевізора освіт-

ній заклад отримав ще восени
минулого року. Аби школярі
мали можливість отримувати
інформацію в зручному для
них форматі, облаштування
медіатеки проводилося з урахуванням усіх потреб дітей
з інвалідністю.
Дові дково: ві дпові дно до
Меморандуму про співпрацю
з розвитку інклюзивного середовища, підписаного між Благодійним фондом Порошенка
та Житомирською обласною
державною адміністрацією,
в області у 2017 р. розпочато
роботу з реалізації проекту реконструкції шкільних бібліотек
на сучасні медіатеки.
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Митрополит Никодим: 50 архиереев
от украинской православной церкви
отказались от встречи с Путиным

Журналисты газеты «20 хвилин»
в рождественские дни
встретились с Митрополитом Никодимом,
чтобы поздравить с новогодними праздниками и поговорить о тех
важных событиях,
которые состоялись
в конце года, о сложных противостояниях
и противоречиях назревших в Украинском
обществе.

� Журналист: В декабре,
в Москве проходил Архиерейский собор. Какие вопросы
рассматривались?
Владыка: Дорогие братья
и сестры, еще раз вас поздравляю
в первую очередь с календарным
Новым годом! Действительно,
кульминацией года является
проходивший в Москве Архиерейский Собор, на котором присутствовало 347 из 390 Архиереев
всей нашей церкви. Это 22 страны
близкого и дальнего зарубежья.
На этом Соборе присутствовали
те, кому не безразлична судьба
церкви. Я не жалею, что побывал на этом Соборе, так как там
решались важные вопросы для
Украинской Православной Церкви. Собор проходит раз в четыре
года, и был приурочен к столетию, перед тем как были гонения
на православную церковь после
семнадцатого годы, и мы это все
знаем. Собор проходил в интересном формате так, как мы общались друг с другом, рассказывали
о том, что происходит в нашей
УПЦ и были приняты важные
решения, то есть ничего вроде бы
не изменилось, но Собор подчеркнул самостоятельность нашей
Украинской Православной Церкви. Если раньше был один абзац,
касающийся самостоятельности,
то теперь целая глава посвящена
в уставе Украинской Православной Церкви, там уже прописано
четко для тех, кто ни хотел этого
видеть. Прописано, что центром
управления УПЦ является город
Киев, то есть мы самоуправляемая церковь как в финансовом,
так и в богословских отношениях.
Мы самоуправляемая церковь,
у нас автономия, у нас свои комиссии, свой Синод. Мы только
состоим в лоне всей Вселенской
Церкви. У нас зарегистрирована

Украинская православная Церковь, без дополнений, юридически – УПЦ.
� Журналист: 1 Декабря
Архиерейский Собор посетил президент РФ Владимир
Путин. Какая реакция была
первосвященников Украинской Православной Церкви?
Владыка: Это событие не
было освещено в СМИ, и никто ничего не говорил. Мы, когда пребывали на Соборе, сразу
одноголосно, то есть делегация
УПЦ во главе с предстоятелем
Митрополитом Онуфрием, сразу
отказались, если будут встречи
в Кремле или приглашения Президента РФ, УПЦ в этом не будет
брать участия.
Был интересный формат, и до
конца не было известно будет ли
принимать участие в Соборе Президент РФ. Но мы понимали, что
мы должны решительно сказать
или действие, и это был своего
рода ультиматум, доказательство
того, и свое отношение к политике РФ, а именно, мы высказались тем, когда стало известно,
что прибывает Президент РФ,
что мы встали и не пришли на
эту встречу, все архиереи вместе
с Блаженнейшим. Мы ждали
в других палатах, в Храме Христа
Спасителя пока пройдет встреча,
но мы на этой встрече не были.
Про это СМИ не писали.
Для архиереев Русской Православной Церкви и этот наш
поступок был не понятен, и мы
снова-таки подчеркнули, что мы
автономны в своих решениях.
� Жу рн а л ис т : Н а мой
взгляд, одной из сенсаций на
Соборе было письменное обращение Филарета к патриарху Кириллу. Можете ли Вы это
прокомментировать?
Владыка: Да, действительно,
как Вы говорите как журналист,
для нас это была сенсация. Никто
не ожидал, никто про это и не
знал, что это может произойти,
это для нас было открытие, приносят, показывают и говорят, что
есть письмо, это задокументировано, то есть письмо было и не
одно, а было два письма.
Так, как на первое письмо был
отказ, поскольку он был написан
на официальном бланке Киевского патриархата и подписан патриархом Киевским и всея Руси
Филаретом, велись переговоры,
и тогда прибыла другая делегация. Письмо написано в другом
формате на листе бумаги за подписью «Ваш собрат Филарет», то
есть это письмо принято во внимание и решение должно быть
принято на Соборе.

Атмосфера была радостная на
Соборе: никто не начал осуждать,
говорить плохие слова. Да, мы
понимали, что при всем неуважении к расколу сегодня Филарет
является верующим человеком,
то есть он понимает, что жизнь,
она заканчивается рано или поздно. Я не знаю, когда кого Господь
позовет туда, но он понимает, что
нужно принести покаяние и самый страшный грех, чтобы кто не
говорил, и в душе его происходит
большая борьба, мое личное ощущение, просто у него не хватило
сил, не хватило стойкости.
Да, тут закручены и политические силы, тут уже есть и разные рычаги влияния, но сама
ситуация в лоне Киевского патриархата, мы можем это обсуждать у каждого существует свое
мнение, но это письмо принесло
большой позитив.
Я верю, что прекратится определенная риторика, прекратится
межконфессиональная вражда,
сегодня мы начнем друг к другу
относиться более толерантно. Филарет, по-моему, понимает, как
преодолеть этот раскол. Была
создана комиссия по этому вопросу, и будут вестись переговоры
в этом направлении. Все зависит
не только от нас, зависит также
и от них, что они будут говорить.
Действительно, позже Филарет
высказывал свою точку зрения,
только автокефалию.
Мы понимаем, какие должны быть приняты шаги для преодоления раскола, но не в условиях политического зажима.
Это – Церковь, это – людские
души, это – человеческая жизнь.
И я хочу проявить надежду,
что все же позитив к объединению, к пониманию, он уже есть
и я верю, что переговоры будут
вестись.
� Игорь Мали, общественный деятель: Владыка, я хочу
Вам задать вопрос, который
волнует наше общество, именно касающийся Житомирщины. Еще четыре-пять лет назад встречал представителей
власти и в монастыре в Тригорье, и в Анастасиевском монастыре, сегодня они, очень
многие поменяли свою точку
зрения и начали ходить в другие Церкви. Это мода такая
или такая политика власти?
Я не видел, чтобы эти люди
встали в открытую в защиту
Церкви, многие из них поменяли свою точку зрения. Как
Вы видите эту ситуацию?
Владыка: Вся история Церкви, становления государств, империи, была всегда не простой.

Отношения между Церковью
и государством всегда были не
простые, они расходились, сходились, они переплетались. Действительно, как Вы сказали, есть
много людей истинно верующих.
Четкая параллель между государством и Церковью должна быть
выдержана.
Среди политиков есть много истинно верующих людей,
которые верят в Христа, в Троицу. Как наших казаков когдато спрашивали: «В Христа веришь?», – «Верю», – отвечали они.
«В Божью Матерь веришь?» – «Верую». – «В Святую Троицу веришь?». – «Верую». – «А ну перекрестись!» – и казаки крестились.
Так вот и сегодня много людей,
которые не поменяли свою позицию, и наоборот много людей
в это время пришли в Церковь,
верующий человек ни один не
отошел от Церкви.
Кто приходил ради моды, так
они и не остались в Церкви. Сегодня есть моменты очень сложных
отношений с государственными
структурами и с нашей властью,
и на местах. Мы живем вообще не
в простых условиях, и после тех
всех событий, которые произошли,
Церковь продолжает свою миссию,
она проповедует, она призывает
к миру, к объединению.
Да, скажу про свой регион:
у нас сложные отношения, уже
третий год не регистрируются
наши уставы. Ни один устав не
был зарегистрирован, хотя в Киевском патриархате, я знаю, регистрируют уставы. Почему?
Значит, какие-то есть указания, и ответов мы не получаем.
Мы лично общались и с Игорем
Петровичем (Ред.: И. Гундич –
глава обладминистрации в Житомирской области).
Говоря конкретней, те, кто
сегодня имеют власть в регионе
Житомирском, занимают те или
иные посты, к сожалению, и раньше я их не видел в нашей Церкви,

то есть они свою позицию абсолютно не поменяли».
В ходе интервью разговор
коснулся экс-главы обладминистрации в Житомирской
области Сергея Машковского.
Владыка: Он помогал и сегодня помогает Церкви, вот и на
рождественские праздники он
сделал подарки для детей-инвалидов, и в эти дни мы передаем сладости именно от Сергея
Александровича.
Человек становится человеком, когда находит возможность
в душе общаться с Богом. В нашем регионе нас понимают, но от
нас немного держат дистанцию,
но мы не переживаем, с нами
простой народ. Мы проповедуем
мир и призываем к миру.
У людей сегодня большое
доверие к церкви, люди верят,
и в нашем обществе Церковь
играет большую роль, и вот
недавно были события освобождения наших военнопленных – 73 человека. Они вернулись к своим семьям – к своим
детям, к своим женам.
В недавнем интервью Предстоятель УПЦ в своем выступлении отметил, что мы всегда
проповедуем мир, мы просим
у Бога, и мы всегда, чтобы в нашем государстве наступил мир.
Я сегодня хотел бы поблагодарить всех вас и наша встреча
проходит в дни рождения Христа
Спасителя, поэтому всем вам, представителям СМИ, пожелать мира,
и высказывать свою точку зрения,
и нести это слово в народ и в первую очередь говорить правду.
Хотел бы пожелать в этом
Году мира нашему государству
и желаю нашим людям процветания, добра, здоровья семьям,
близким, детям, родителям, мужчинам, женщинам, всем мира
и Божьего благословения!
С Рождеством Христовым,
Христос рождается, славим его!!!
Сергей Форест
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Чиновники
міськради
шокували
житомирян
20 000-ми
преміями

Начальник управління
транспорту і зв’язку
Грищук
ГрищукМихайло
МихайлоВолодимирович
Володимирович
зарплата за грудень - 22344,5 грн
премія за грудень -796,6 грн

Начальник управління розвитку
інформаційних технологій
ДзюбенкоІгор
ІгорВ’ячеславович
В’ячеславович
Дзюбенко
зарплата за грудень - 39219, 34 грн
премія за грудень - 9780,75 грн

Начальник управління
з надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення
Дідківський
ДідківськийМикола
МиколаВасильович
Васильович
зарплата за грудень - 38283,91 грн
премія за грудень -1194,9 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 13516, 71 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 19592, 65 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 24514,82 грн

Керуючий
справами виконкому
Пашко
Ольга
Миколаївна
Пашко
Ольга
Миколаївна
зарплата за грудень - 46542,10 грн
премія за грудень - 10960,20 грн

Начальник управління
по зв’язках з громадськістю
Приходченко
Ольга
Володимир.
Приходченко
Ольга
Володимирівна
зарплата за грудень - 31281,34 грн
премія за грудень - 8505 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 22977,31 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 14206,15 грн

Начальник управління
у справах сім’ї, молоді та спорту
КовальчукІрина
ІринаАнатоліївна
Анатоліївна
Ковальчук
зарплата за грудень - 37522,19 грн
премія за грудень – 9372 грн
премія з нагоди
Дня самовряд. - 18,713 грн

Директор департаменту
економічного розвитку
Костриця
КострицяМикола
МиколаМиколайович
Миколайович
зарплата за грудень - 38423,35 грн
премія за грудень-7547,40 грн
премія з нагоди
Дня самовряд. - 19733, 65 грн

Начальник управління
охорони здоров`я
Місюрова
МісюроваМарія
МаріяОлександрівна
Олександрівна
зарплата за грудень -32446 грн
премія за грудень - 6804 грн

Начальник управління
муніципального розвитку
Ражев
Ражев Артем
АртемВолодимирович
Володимирович
зарплата за грудень - 40139,96 грн
премія за грудень - 9308,10 грн

Начальник управління
звернень та діловодства
СкороходВіталій
ВіталійВолодимирович
Володимирович
Скороход
зарплата за грудень - 41300,57 грн
премія за грудень - 6145,20 грн

Директор
департаменту реєстрації
Тихончук
ТихончукКатерина
КатеринаОлегівна
Олегівна
зарплата за грудень 48604,72 грн
премія за грудень - 6424,28 грн

Директор
юридичного департаменту
Черниш Євгеній Миколайович
Черниш
Миколайович
зарплата за грудень - 41662, 83 грн
премія за грудень - 10332,75 грн

Начальник управління ведення
реєстру територіальної громади
Ярош
Ірина
Віталіївна
Ярош
Ірина
Віталіївна
зарплата за грудень - 42707,14 грн
премія за грудень - 10650 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 19737,16 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 20515,15 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 23222, 03 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 20932,14 грн

премія з нагоди
Дня самовряд. - 21341,95 грн

Чиновники, що
плідно працюють для
покращення життя
житомирян, перед
святами отримали
значні премії від міського голови.
Нині більшість людей ототожнює поняття корупції з хабарництвом та підкупом – тобто
отриманням посадовою особою
неправомірної вигоди за вчинення
певних дій, які можуть завдати
шкоди суспільству у нашому випадку на місцевому рівні.
Попри те, що за останній рік

ситуація з преміями працівників міської ради була більш-менш
очікуваною (депутати отримали
300% до підвищення зарплат, та
100–150% після), у грудні 2017 р.
усе змінилося. Справа в тому, що
міський голова познімав премії
у деяких своїх заступників, начальників департаментів та управлінь
та інших пересічних можновладців, чим здивував усіх житомирян.
Цілком можливо, що у Сергія Сухомлина з’явилися зауваження до
їх роботи.
Відомо, що премії мають бути
показником ефективності роботи,
а не таким собі відкупом очільника підконтрольних йому департаментів та управлінь.У грудні усі
працівники мерії отримали не

премія з нагоди
Дня самовряд. - 17010 грн

просто заробітну плату та святкову премію. Була ще й додаткова
надбавка – до так званого Дня місцевого самоврядування.
Згідно з отриманими «Антикорупційним рухом Житомирщини» документами, абсолютними лідерами з преміювання є
начальник управління з надзвичайних ситуаційних та цивільного захисту населення Микола
Дідківський – майже 25 тис. грн,
що разом з зарплатою становило
38 тис. 283 грн, керуюча справами
Ольга Пашко, яка отримала заробітну плату більше 48 тис грн,
з яких премія до свята становила
22 977 грн.
До чиновників, які відчули
новорічні дива у кишенях, відно-

ситься і директор департаменту
реєстрації Катерина Тихончук,
яка отримала 48 тис. 604 грн заробітної плати, з яких 23 тис. 222 грн,
це премія до Дня самоврядування. Новорічна премія начальника
управління ведення реєстру територіальної громади Ірина Ярош
склала майже 22 тис. грн.
Премія заступників начальників управлінь та директорів
департаментів становила від
20 тисяч гривень, у головних спеціалістів вона склала від 10 тис.
і вище, у звичайних спеціалістів –
від 8 тис. грн, водії отримали від
6 тис. грн, а прибиральниці – по
6 тис. грн. А тим часом керівництво міста декілька місяців розповідає нам про «дірку» у міському

бюджеті, про те, що з ремонтами
в освітніх закладах доведеться почекати, що, якщо дороги і ремонтуватимуть, то лише поточно, і що
на чесно зароблену зарплатню
медикам в бюджеті не вистачає
коштів (вже не говорячи про передноворічне преміювання). Варто
відзначити, що начальниця управління охорони здоров’я Марія Місюрова отримала премію до Дня
місцевого самоврядування в розмірі 17 тис. грн, що разом з зарплатою і іншою премією в сумі
складає 32 тис. 446 грн.
Чи задекларують свої 20-тисячні премії житомирські чиновники – поки невідомо, проте, судячи з усього, керівник міста високо
оцінює роботу своїх підлеглих.
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Вступна кампанія-2018.
До чого готуватися школярам?

Поки в Україні
тривали новорічні та
різдвяні свята, освітяни вже почали підготовку до нової вступної кампанії.

З 9 січня розпочалася реєстрація абітурієнтів для участі у пробному зовнішньому незалежному
оцінюванні (ЗНО), а більшість вишів вже оприлюднили правила
прийому та вимоги до зарахування
на контрактні та бюджетні місця.
Чим нові умови вступу відрізнятимуться від торішніх та які
зміни очікують на школярів під
час складання ЗНО, дізнавалися
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Відтепер – і для учнів ПТУ

За інформацією Українського
центру оцінювання якості освіти,
для участі в ЗНО в 2017 році зареєструвалося майже 241 тисяча осіб.
Цього року кількість учасників
може значно збільшитися, адже
тестування з української мови та
літератури, окрім школярів, також
проходитимуть випускники технікумів і училищ, які прийшли на
навчання до професійно-технічних закладів після 9 класу. Для
них ЗНО замінить державну підсумкову атестацію (ДПА).
«Позиція МОН є такою, що
форма та умови проведення ДПА
мають бути однаковими для всіх –
незалежно від того, в якому типі
закладу здобувається загальна середня освіта, – розповідає директор
Українського центру оцінювання
якості освіти Вадим Карандій. – Це
дасть можливість порівняти, який
рівень підготовки є у школі, профтехзакладі й коледжі».
За твердженням посадовця,
наступного року на учнів ПТУ також чекатиме ЗНО з математики
або історії України на вибір, а ще
через рік – вони повністю перейдуть на зовнішнє оцінювання
замість ДПА. На думку аналітиків, це дозволить вирівняти умови
вступу для абітурієнтів, які отримали середню освіту в закладах
різних типів. За словами юриста
громадянської мережі «Опора»
Наталії Радиш, деякі школярі цілеспрямовано вступали до училищ, щоб після їхнього закінчення потрапити до вишу, оминаючи
ЗНО. Тепер для всіх буде однакова
процедура й однакові вимоги, зазначає експерт.

Ще більше інклюзії

Міносвіти активно впроваджує
інклюзивний підхід у систему
зовнішнього оцінювання. Цього

року тести з української мови
і літератури, математики та історії України вперше надрукують
шрифтом Брайля.
«Ми розуміємо, що інклюзивна освіта дозволить дітям з особливими освітніми потребами
відчувати себе рівними в українському суспільстві. Це право таких дітей на самостійне життя. Це
можливість їхнього подальшого
працевлаштування», – підкреслює
голова Благодійного фонду Порошенка, перша леді країни Марина
Порошенко.
Завдання адаптували під молодь із вадами зору фахівці МОН
та Національної академії педагогічних наук України спільно із
практиками-тифлопедагогами.
«Ми працювали над програмою, щоб не втратилася змістова складова, – розповідає доцент
кафедри тифлопедагогіки НПУ
імені М. П. Драгоманова Ганна
Серпутько. – Графічні матеріали
замінюватимуться описовими
питаннями чи питаннями, що
не спрощують змісту. Програма
не спрощується».

Технологію апробують під
час додаткової сесії ЗНО – з 2 до
11 липня. Результати не будуть зараховуватись як оцінки ДПА, але
абітурієнти зможуть використати
їх для вступу до вищої школи, й
університети будуть зобов’язані
їх приймати.
«Такі зміни дозволять слабозорим дітям бути конкурентоспроможними під час вступної кампанії», – підкреслює представник
омбудсмена з питань дотримання
прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина.

Мовне питання

Найсуттєвіші зміни відбулися
у програмі ЗНО з іноземних мов:
збільшили кількість завдань і, відповідно, час їхнього проходження
зі 120 до 150 хвилин та додали нову
частину – аудіювання, завдяки
якій перевірять, наскільки добре
школярі можуть сприймати і розуміти текст на слух.

Тести будуть двох рівнів складності: академічного (для випускників загальноосвітніх шкіл) та
профільного (для випускників
шкіл з поглибленим вивченням
мов). Раніше МОН анонсувало запровадження тестів загальноєвропейських рівнів В1 (середнього) та
В2 (вище середнього), втім, поки
що відклало цю ідею.
У зв’язку з міжнародним резонансом, який у 2017 році виник навколо закону «Про освіту»,
в багатьох абітурієнтів з’явилися
побоювання, що вони не зможуть складати ЗНО мовами нацменшин. Однак у Міністерстві
запевнили, що у 2018 році завдання будуть перекладені 6 мовами: російською, румунською,
польською, угорською, молдовською і кримськотатарською.
Головне, щоб учні заздалегідь
повідомили про необхідність
доставити такі тести.
«Минулого року 6 осіб замо-

вили зошити польською мовою.
Є російські школи, там до 200
людей замовили зошити російською мовою. Ніяких проблем
ніколи з цим не було», – розповідає директор Львівського регіонального центру оцінювання
якості освіти Лариса Середяк.
Однак цього року серед списку предметів ЗНО більше не буде
російської мови. Тож минулорічним випускникам, які складали
російську мову, доведеться знову
пройти тестування, але з іншої
дисципліни, однак лише за умови, якщо вони планують стати
студентами.

Нове у правилах вступу

Цього року абітурієнти зможуть вступати до вишів на основі
результатів ЗНО 2016, 2017 та 2018
років. Це стосується усіх предметів, окрім іноземних мов. Для них
дійсними будуть лише результати
2018 року. Також МОН зменшила
кількість заяв, яку можна подати
на бюджетні місця у ВНЗ з 9 до 7.
Майбутні студенти можуть обрати
4 різні спеціальності, як і минулого року. При цьому кількість заяв
на контракт – не обмежується.
Міносвіти також уніфікувало перелік дисциплін ЗНО, які є
обов’язковими для зарахування
на ту саму спеціальність у різних
вишах. Серед них українська мова
та література, один профільний
предмет (єдиний для всіх ВНЗ),
і ще два залишаються школяру
на вибір, але їх список також є однаковим для різних університетів
та академій.

«Якщо людина хоче вступити
на спеціальність ”Фізика”, то нехай
здає іспит із фізики, математики
та української мови. Не повинно
бути так, щоб в іншому університеті вимагали замість математики,
наприклад, історію України», – обґрунтовує нововведення експерт
із питань освіти Андрій Черних.
Змінилася вимоги і до абітурієнтів, які планують пов’язати своє
життя з медициною. Міністерство
підвищило прохідний бал на медичні напрямки до 150 балів. Меншими можуть бути лише бали
з української мови.
«Лікарі – це спецпризначенці
нашої медицини, на плечі яких
ляже турбота про наші життя.
Вони мають не лише отримувати найкраще навчання, а й самі
прагнути до знань. Будемо боротися, щоб на навчання у медичні
виші приходили найбільш здібні
та вмотивовані студенти», – зазначає в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун.
У майбутніх медиків та педагогів з’явилася можливість потрапити на бюджет, якщо вони укладуть
договір про відпрацювання перших 3 років у селі. У МОН сподіваються, що завдяки цьому вдасться
не лише привабити більше молоді
у медичні виші, а й забезпечити
село новими кадрами. Чи спрацює така схема, побачимо через
кілька років. А от перевірити свої
знання школярі зможуть уже за
два місяці – на пробному ЗНО, яке
відбудеться 24 та 31 березня.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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Політична арена

Вилкул: По оценкам ООН, установленный
в Украине на 2018 год прожиточный минимум
в 2,5 раза ниже уровня бедности
Сопредседатель
фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр
Вилкул потребовал,
чтобы Верховная Рада
прекратила политические дрязги и начала принимать законы,
направленные на
восстановление мира
и экономики.
На своей странице в Facebook
он написал: «Надо создать условия

для работы предприятий. Только
это даст реальный рост зарплат
и пенсий. А печатный станок, который уже дымится, надо остановить! Увеличение не обеспеченной
реальным производством денежной массы уже привело к тому, что
в 2017 инфляция составила 14%.
Рост цен зашкаливает».
Рост цен в Украине в 2017 выше
уровня всех стран Европы и СНГ.
По данным Всемирного банка,
ВВП Украины на душу населения
с 2013 года упал в 2 раза и составляет около 2 тыс. долл. США, что
сопоставимо с показателями беднейших стран планеты. Международное рейтинговое агентство
Moody’s считает, что рекордно
низкое ВВП Украины останется

таким и 2018 году. В Международном рейтинге Bloomberg’s Misery
Index, который показывает уровень бедности и обездоленности
стран, Украина попала в десятку
беднейших стран.
Оппозиционер подчеркнул:
«С 1.01.2018 в Украине установлен
прожиточный минимум всего
1700 грн/месяц. По курсу 28 это 2
долл/день! При этом ООН определяет порог бедности в 5 долл/день».
Вилкул отметил, что только
поддержка промышленности
и экономики обеспечит реальный, а не инфляционный рост
зарплат и пенсий. А в настоящее
время даже незначительные повышения выплат «съедаются»
ростом цен и тарифов.

«Оппозиционный блок» подал в парламент соответствующие
законопроекты о поддержке про-

мышленности и снижении тарифов, но власть блокирует их принятие уже третий год.

Судова реформа:
на Житомирщині – нові суди
Ольга Сідлецька

У рамках проведення другого етапу
судової реформи Президент Петро Порошенко підписав укази
про ліквідацію та
створення місцевих
судів в Україні та про
реорганізацію місцевих судів.
Згідно з Указом Петра Порошенка № 453/2017 «Про ліквідацію місцевих господарських
судів та утворення окружних
господарських судів», ліквідується Господарський суд Житомирської області і утворюється
Житомирський окружний господарський суд – у Житомирській
області з місцезнаходженням
у місті Житомирі.
В Указі Президента № 449/2017
«Про ліквідацію та утворення
місцевих загальних судів» мова
йде і про суди Житомира. Згідно
з документом, Президент постановив: ліквідувати Богунський
районний суд міста Житомира,
Корольовський районний суд
міста Житомира. Замість ліквідованих судів – утворити Окружний суд міста Житомира – у місті
Житомирі із місцезнаходженням
у місті Житомирі.

Як зазначається в інших Указах Президента, ліквідується
Апеляційний суд Житомирської
області, а натомість утворюється Житомирський апеляційний
суд в апеляційному окрузі, що
включає Житомирську область,
з місцезнаходженням у місті Житомирі; Окрім того, ліквідується
Бердичівський міськрайонний суд
Житомирської області, утворюється Бердичівський окружний
суд – у місті Бердичеві та Бердичівському районі Житомирської області із місцезнаходженням у місті
Бердичеві Житомирської області.
За м іс т ь ра йо н н и х с уд і в
з’являться 10 нових:
1. Житомирський окружний суд – у Житомирському та
Пулинському районах Житомирської області із місцезнаходженням у місті Житомирі та селищі
міського типу Пулинах Житомирської області шляхом реорганізації (злиття) Житомирського
районного суду та Червоноармійського районного суду Житомирської області;
2. Коростенський окружний суд – у місті Коростені, Коростенському та Лугинському
районах Житомирської області
із місцезнаходженням у місті Коростені та селищі міського типу
Лугинах Житомирської області
шляхом реорганізації (злиття)
Коростенського міськрайонного
суду та Лугинського районного
суду Житомирської області;
3. Коростишівський окружний суд – у Брусилівському та
Коростишівському районах Жи-

томирської області із місцезнаходженням у місті Коростишеві та
селищі міського типу Брусилові
Житомирської області шляхом
реорганізації (злиття) Брусилівського районного суду та Коростишівського районного суду Житомирської області;
4. Малинський окружний
суд – у місті Малині, Малинському та Радомишльському районах
Житомирської області із місцезнаходженням у містах Малині та
Радомишлі Житомирської області шляхом реорганізації (злиття)
Малинського районного суду та
Радомишльського районного суду
Житомирської області;
5. Новоград-Волинський
окружний суд – у місті Новограді-Волинському, Баранівському та
Новоград-Волинському районах
Житомирської області із місцезнаходженням у містах Новограді-Волинському та Баранівці
Житомирської області шляхом
реорганізації (злиття) Баранівського районного суду та Новоград-Волинського міськрайонного
суду Житомирської області;
6. Овруцький окружний
суд – у Народицькому та Овруцькому районах Житомирської області із місцезнаходженням у місті Овручі та селищі міського типу
Народичах Житомирської області
шляхом реорганізації (злиття)
Народицького районного суду
та Овруцького районного суду
Житомирської області;
7. Олевський окружний
суд – у Ємільчинському та Олевському районах Житомирської об-

ласті із місцезнаходженням у місті
Олевську та селищі міського типу
Ємільчиному Житомирської області шляхом реорганізації (злиття) Ємільчинського районного суду
та Олевського районного суду Житомирської області;
8. Попільнянський окружний суд – в Андрушівському, Попільнянському та Ружинському
районах Житомирської області
із місцезнаходженням у селищах
міського типу Попільні та Ружині,
місті Андрушівці Житомирської
області шляхом реорганізації
(злиття) Андрушівського районного суду, Попільнянського районного суду та Ружинського районного
суду Житомирської області;
9. Черняхівський окружний суд – у Хорошівському та

Черняхівському районах Житомирської області із місцезнаходженням у селищах міського
типу Черняхові та Хорошеві Житомирської області шляхом реорганізації (злиття) ВолодарськоВолинського районного суду та
Черняхівського районного суду
Житомирської області;
10. Чуднівський окружний
суд – у Любарському, Романівському та Чуднівському районах
Житомирської області із місцезнаходженням у місті Чуднові, селищах міського типу Любарі та
Романові Житомирської області
шляхом реорганізації (злиття)
Любарського районного суду,
Романівського районного суду
та Чуднівського районного суду
Житомирської області.
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Про важливе

Лікарська підтримка он-лайн.
Навіщо Україні телемедицина?
Наприкінці року
Верховна Рада запустила медичну
реформу. Суттєвих
змін особливо гостро
потребує сільська
медицина. Адже на
сьогодні у більшості
амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів відсутнє водопостачання,
опалення та водовідведення, не кажучи
вже про сучасне діагностичне обладнання або мінімальний
пакет медикаментів.
Урядовці вже пообіцяли,
що незабаром сільські медики
отримають і необхідну апаратуру, і транспорт. Щоб зробити
медичну допомогу якіснішою
та доступнішою, в країні також
запровадять телемедицину. Що
це таке і як може допомогти у лікуванні хворих, проаналізував
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Технології на допомогу

За інформацією Міністерства
регіонального розвитку, наразі
в селах України працює 4 тисячі
амбулаторій та 12,7 тисяч фельдшерсько-акушерських пунктів
(ФАП). Цього замало, щоб повноцінно задовольнити потреби
сільського населення у медичних
послугах. А це понад 13,1 млн осіб.
За твердженнями спеціалістів
МОЗу, на сьогодні амбулаторії
нерідко виконують функцію не
лікувальної установи, а проміжного пункту, через який пацієнт
намагається дістатися до якіснішої
медицини – у місто чи область.

Хоча більшість проблем можна
було б розв’язати на місці.
«85% пацієнтів, які потребують медичної допомоги, можуть
отримати її у лікарів первинної
ланки», – запевняє екс-міністр охорони здоров’я Микола Поліщук.
Щоб досягти цієї мети, урядовці планують перетворити сільську
медицину, зокрема на первинній
ланці, на ефективний механізм.
Задля цього у листопаді 2017
року парламент ухвалив закон
«Про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування
у сільській місцевості». У рамках
закону планується розбудувати
та модернізувати амбулаторії та
ФАПи, забезпечити лікарів житлом і службовим транспортом,
придбати діагностичне устаткування. Також закон передбачає
активне впровадження телемедицини, тобто надання меддопомоги з використанням новітніх технологій. Для цього у села
проведуть швидкісний Інтернет,
закуплять комп’ютери та необхідне обладнання для телеметрії –
оперативної передачі результатів
діагностики до лікарні. Гроші на
це є – запевняють урядовці. Загалом, протягом 2017–2018 року
на розвиток сільської медицини
виділять 5 млрд грн.
«Ті, хто живуть у селі, потребують такого самого рівня медичних
послуг, який доступний людині
в районному, обласному центрі
і в столиці, – наголосив Президент
України Петро Порошенко. – Це
початок важливих змін у житті
мільйонів жителів сіл і містечок.
Їхнє право на охорону здоров'я
буде гарантовано розвитком необхідної інфраструктури, підготовкою медичних кадрів, сучасними
телекомунікаційними технологіями».

Лікарська підтримка
он-лайн
Завдяки телемедицині фельдшер чи сімейний лікар амбула-

торії зможе отримати рекомендації досвідчених вузькопрофільних
колег із району чи міста щодо лікування свого пацієнта просто
по Skype чи месенджеру, тобто
у текстовому або відео-режимі.
Для хворого – це суттєва економія часу та коштів, адже йому не
потрібно буде їхати за десятки
кілометрів на прийом до фахівця.
Більшість українців скептично поставилися до такого
нововведення, натомість лікарі
наголошують на практичності
та необхідності нововведень.
За словами доцента кафедри
дитячих інфекційних хвороб
та дитячої імунології НМАПО
імені П. Л. Шупика Федіра Лапія,
з поширенням смартфонів і вебкамер телемедицина – вже усталена практика у професійному
медичному середовищі.
«Мож на пос п і лк у ват ис я
в режимі веб-семінарів, вебконсультацій, – ділиться своїм
досвідом пан Лапій. – У нас,
лікарів, є свої закриті групи
в месенджерах. Там можна написати: слухайте, у мене є такий
випадок, він має такий перебіг,
хто мав справу, який має досвід?
Отримаєш відповідь. Це і змога
писати колегам за кордон».
У Європі також давно застосовують телемедицину. Наприклад, в Естонії її впровадження
розпочалося з 1995 року, разом
із реформою в галузі охорони
здоров’я. Її переваги оцінили
і медики, і пацієнти. Увесь анамнез хворого лікар знає ще до його
приходу на прийом, людина має
змогу записатися на прийом та
провести обстеження дистанційно, а вся інформація зберігається
в електронному варіанті.
«Система дуже зручна, працює добре і є можливість оперативно консультувати пацієнта», –
говорить травматолог Андрій
Саф’янов, який зараз працює
в Естонії.
Влітку 2017 року Україна також почала перехід на електро-

нну систему охорони здоров’я
eHealth. Так, станом на 1 грудня
2017 року в ній уже зареєструвалося 650 медичних закладів
та 3800 лікарів, які внесли дані
12200 угод між ними та пацієнтами. Також активно впроваджується механізм он-лайн запису
на прийом.

Перші ластівки

В Україні наприкінці 2017
року розпочався перший пілотний проект із телемедицини.
Його проводять на Одещині
на базі приймально-діагностичного відділення Окнянської
райлікарні.
«Кожен працівник фельдшерського пункту має валізу
для первинної діагностики: в неї
входять електрокардіограф, глюкометр, ендоскоп для відеопередач, спірограф та інші діагностичні апарати. Усе це приладдя
підключено до планшета, який
одразу передає дані спеціалістам райлікарні», – пояснює голова Одеської обласної державної
адміністрації Максим Степанов.
Тож фельдшер має змог у
одразу провести низку аналізів,

миттєво передати результати
до бази, де їх бачить терапевт,
а також спеціалісти райлікарні, які протягом 10–15 хвилин
дають своє заключення. Раніше
фельдшери нерідко вагалися, чи
потрібна госпіталізація пацієнту
у тому чи іншому випадку. Тепер
вони отримують попередній діагноз уже за кілька хвилин після
обстеження людини. За словами
експертів МОЗ, до цього закону
медики не могли використовувати дистанційне консультування
в повному обсязі, тепер же вони
працюють у правовому полі.
А це розширює можливості не
лише лікарів, а й пацієнтів.
Головна мета реформи – підняти рівень медичного обслуговування у селі. У МОЗі сподіваються на успіх справи, але
наголошують, що це залежатиме від злагоджених дій усіх
профільних відомств, місцевих
органів влади, медичної спільноти та бажання громадян долучитися до сучасних процесів
у медицині.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

При сільських радах Житомирщини
з`явилися спеціалісти Пенсійного фонду
Пенсійники працюють при сільських та
селищних радах, центрах надання адміністративних послуг
(ЦНАП), агентських
пунктах.

За активної допомоги органів місцевого самоврядування, робочі місця облаштовані сучасною оргтехнікою.
Працівники мають дост уп
до мережі Інтернет. Про це
повідомляють у Пенсійному
фонді України.
Також відмічається, що
протягом 2017 року у тери-

торіальних громадах на всій
території України запрацювало 568 віддалених робочих
місць працівників Пенсійногофонду України. 254 з них –
в об’єднаних територіальних
громадах. Зокрема у Житомирській області із 45 ОТГ
у 17 вже створено віддалені робочі місця Пенсійного

ф он ду. В н а шом у р ег іон і
є 20 так и х робочи х міс ць
в ОТГ, ЦНАПах та агентських
пунктах.
Жителі населених пунктів, де надаютьс я пенсійні
послуги, мають можливість
отримати консультації з акт уа льних питань пенсійногозаконодавства, подати

документи на оформлення
пенсії, замовити та отримати
необхідні довідки, записатись
на прийом до керівництва
Фондуобласті тощо. Загалом,
працівники на місцях надають більше десятка пенсійних послуг, за якими уже не
потрібно їхати до районного
чи обласного центру.
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Євроінтеграція

З 2018 року Україна
зобов'язалася сортувати сміття!
А як це відбувається у Європі?

Згідно Закону
України, з 1 січня
2018 року українців
зобов’язали сортувати все сміття за
видами матеріалів,
а також розділяти
його на придатне для
повторного використання, для захоронення та небезпечне. Про
це йдеться у статті 32
Закону України "Про
відходи", до якого був
доданий відповідний
висновок.
Цей пункт відповідає двом
Директивам ЄС – 1999/31/EC та
2008/98/EC, які регулюють поводження зі сміттям у країнах
Європи, надають чітку послідовність дій, які необхідно виконувати із відходами, класифікують
сміття, ставлять стратегічну мету
скоротити кількість відходів, які
вивозять на полігони. Згідно із Законом «Про відходи», “оброблення
(перероблення) відходів – це здійснення будь-яких технологічних
операцій, пов’язаних із зміною
фізичних, хімічних і біологічних
властивостей відходів, з метою
підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення,
утилізації чи видалення”. Відповідно до європейських норм, придатні для повторного використан-

ня відходи повинні відправлятися
на відповідні підприємства, безпечні – відвозитися на полігони
ТПВ, а з небезпечними проводитимуться необхідні для знешкодження операції. При цьому на
звичайні сміттєзвалища не мають
потрапляти відходи, які розкладаються біологічним шляхом (норма
Директиви ЄС 1999/31/EC.
На жаль, чинний Закон України "Про відходи" не має переліку
та послідовності операцій із сміттям. За таких умов доданий до Закону від 2012 року пункт до статті
32, набуває декларативного характеру. Поки Україна не знає, що
робити з мільярдами тонн сміття, Європа широко використовує
відходи у найрізноманітніших
сферах виробництва, заробляючи
на цьому солідні гроші.
Екскаватори згрібають гори
сміття і просто впресовують
у землю те, що сміттєвози вивезли від громадян. Великі зграї
птахів кружляють над звалищем.
Стічні води, смердючі гази, які
виділяються, просто спалюють
або стікають в стічні води та потрапляють у грунт, повітря, воду.
Згодом на звалищах з'являються
люди невідомого соціального походження із поліетиленовими
мішками та пакетами, які вишукують те, що вважають для себе
цінним. Така ситуація зі збором
і переробкою сміття в Україні є
типовою і кваліфікується, як погана і дуже погана. Адже, як зазначається у звіті Міністерства
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
господарства "Стан сфери поводження з побутовими відхода-

ми в Україні за 2016 рік", лише
5,8% усього сміття в Україні було
утилізовано: 2,71% – спалили,
а 3,09% – відправили на переробку. У 2016 році у 575-ти населених
пунктах впроваджували роздільний збір сміття, працював один
сміттєспалювальний завод і три
сміттєспалювальні установки», –
повідомляє відомство.
Сміттєва трагедія, яка сталася
в Малих Грибовичах під Львовом,
може повторитися у будь-якому
українському місті в будь-який
час, – застерігають екологи. З огляду на прийнятий Закон в Україні,
який відповідає основним європейським практикам, хотілось би
проаналізувати роботу зі збором
і переробкою сміття в сучасній Європі, для прикладу, в Німеччині.
Щоб організувати переробку
сміття, необхідні спеціальні заводи, але ще більш необхідною є
усвідомленість населення в плані
роздільного збору відходів. Це є
першим етапом на шляху до роздільного збору сміття, що вже давно існує за кордоном. На вулицях
міст у країнах Європи можна побачити контейнери з відсіками
для харчових відходів, макулатури, пластику і т. п. Такі контейнери
встановлює, як місцева влада, так
і самі містяни у себе вдома. Завдяки цьому до 90% сміття відправляється на вторинну переробку.
Упродовж багатьох років сміття
у Німеччині не мало жодної цінності, його просто спалювали чи
закопували. Аж допоки уряд ФРН
на початку 80 років минулого століття не спонукав підприємства
до вторинної переробки сміття,
а громадян – сортувати відходи.

Так, ще у 1991 році тодішній
федеральний уряд Німеччини
розробив приписи щодо упаковки. Закон покладав на кожного
виробника відповідальність за
його продукт і після споживання. Промисловість після цього
заснувала свою систему збирання
та повторної переробки сміття,
яку назвали "дуальною системою".
Її розпізнавальним знаком став
символ кругообігу – "зелена крапка". Його ставлять на всіх продуктах, які беруть участь у системі
ресайклінгу. Німці починають
сортувати відходи і додатково несуть склотару до окремих контейнерів або ж до магазинів, де
вони купували напої. Стимулом
для сортування та здачі склотари
стала система застави: тим, хто
здає склотару, повертають певні
кошти. Так система працює і до
сьогодні. Сортування відходів
стає в Німеччині певного роду
народним змаганням. Не в останню чергу це пояснюється кампанією з роз'яснення, яка коштувала
мільйони євро. Навіть у новітніх
казках для дітей піднімалася
тема сортування відходів, що позитивно вплинуло на виховання
підростаючого покоління. Однак
підприємства з переробки зіткнулися з проблемою: сміттєві баки,
в які громадяни скидали вже сортовані відходи, все одно містили
мішанину речовин, яку не так
легко було переробити на новий
продукт. Для цього необхідно,
щоб відходи були лише одного
"сорту". Але, завдяки низці раціональних розпоряджень і технологічних рішень(виготовлення
упаковки з одного матеріалу) був
досягнутий рівень якості збору
сміття завдяки стандартизованим
процедурам у всіх федеральних
землях, що дозволило отримувати в результаті вторинної переробки матеріали, які раніше не
можна було й уявити. Сорок відсотків усіх зібраних синтетичних
матеріалів у Німеччині сьогодні
вдається відсортувати. Унаслідок
вторинної переробки отримують
21 мільйон тонн матеріалів. Якщо
собівартість тонни нового пластику становить від 1200 до 1400
євро, то отриманої внаслідок ресайклінгу – близько 500 євро, а це,
очевидна економія! Отож, дані
матеріали мають у три-чотири
рази більшу вартість, ніж саме
сміття, з якого їх виготовляють,
тоді у Німеччині виникла ціла
галузь з річним оборотом понад
200 мільярдів євро. Вона зростає
кожного року в середньому на 14
відсотків і забезпечує роботою
250 тисяч людей із пристойни-

ми статками та соціальним забезпеченням. Досягнутий рівень якості збору сміття завдяки
стандартизованим процедурам
у всіх федеральних землях дозволяє отримувати в результаті
вторинної переробки матеріали, які раніше не можна було
й уявити. Наприклад, компанія
Reluma виготовляє хвилерізи, які
використовують на узбережжі
Балтійського моря. Раніше їх робили з дерева, однак певний вид
молюсків зжирав їх за короткий
час. Хвилерізи з синтетичних матеріалів служать довше.
Скрізь, де не бував, бачив поблизу і приватних, і багатоквартирних будинків кілька різнокольорових баків для сміття. Зацікавився:
виявляється, викинути сміття у цій
країні – непросто, адже місцеві
жителі його спочатку сортують
у відповідну тару, певний час накопичують, а потім виносять та
викидають у сміттєві баки, вхід до
яких частенько буває обмеженим
(потрібно мати ключі). Усі без винятку власники будинків мають
свої персональні сміттєві баки.
У квартирах – як мінімум три ємності. А буває, що й… вісім!
Побутові відходи у Німеччині не можна викидати у один
великий контейнер. Замість
нього – набір невеличких різного кольору баків, закріплених за
кожною будівлею. Так, приміром,
коричневого кольору призначені для харчових відходів, у жовті
варто викидати тверді – дерево,
папір, пластик, метал, зелені –
для паперу.
Пляшки від вина, шампанського чи горілки ми, українці,
зазвичай викидаємо до загального
сміття. У Німеччині це робити
категорично заборонено: усе скло
потрібно збирати в спеціальний
ящик у будинку. Раз на два тижні
цю скриньку німці виносять на
вулицю і спеціальне скло забирає
авто, наприклад, о сьомій ранку.
Хоча, у мегаполісах скло можна
викинути самостійно в спеціальні
контейнери. Пляшки від пива або
прохолодних напоїв німці несуть
до супермаркетів, де у спеціальному відділі здають. За порожню
тару покупець отримує гроші:
за пивну пляшку зі скла – 8 євроцентів, за пластикові – 15–25,
за бляшанки – 25. Німці пляшки здають? Чи можна назвати їх
дивакуватими? Навряд чи. Адже
така система збору сміття суттєво
спрощує його переробку. А вторинне використання матеріалів
дозволяє економити ресурси. До
того ж, і турбота про навколишнє
середовище. А ще, завдяки сміт-
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тю, можна добре підзаробити,
заощадити, зекономити.
Німецьку систему повернення
тари започаткували у 2003 році
з екологічних міркувань, а також
розраховуючи на те, що заощадливі німці не викидатимуть порожні пляшки, а повертатимуть,
а так, сприятимуть повторному
обігу пластику та скла в країні.
До речі, якщо хтось із багатоповерхівки викине сміття у бак
не за призначенням, тоді штра-
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фують усіх мешканців будинку,
підвищуючи тариф на вивезення
сміття. Інколи «сміттярі» можуть
взагалі відмовитися забирати відходи. Така система швидко вчить
сусідів правильно сортувати і не
смітити та «слідкувати» один за
одним. Про того, хто порушує
закон, у них пишуть у газетах,
говорять по радіо і показують по
телевізору, а представники поліції штрафують на чималеньку
суму, іноді можуть навіть засу-

дити й до виправних робіт. Якщо
правопорушник – іноземець, то
його можуть позбавити візи або
права в’їзду в країну, отож, до цього варто ставитися дуже серйозно.
Аби підтримувати постійну актуальність і важливість, в Європі
активно працюють державні програми, розраховані на виховання
населення з поводження зі сміттям.
Це і шкільна освіта, і інформування населення через ЗМІ, і соціальна
реклама. Звичайно, є і проблеми,

Корисно

культурі поводження зі сміттям
нам доведеться ще довго вчитися, бо працююча система ніколи
не є ідеальною, хоча, на прикладі
Німеччини, є доволі ефективною.
Більшість європейських країн до
цього «йшли» тридцять років. Сподіваємося, що ми часовий відрізок
подолаємо швидше. І одного ранку,
йдучи на роботу, біля свого під’їзду
побачимо невеличкі контейнери:
коричневого, жовтого, зеленого
та червоного кольору, в які наші

сусіди та співвітчизники акуратно розкладають вже відсортовані
вдома наслідки життєдіяльності
сучасної людини.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ в регіони"
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.

ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ.
Як вітчизняне кіно отримало нове життя
На початку грудня
в український прокат
вийшов фільм «Кіборги» про героїчну
оборону Донецького
аеропорту. Стрічка
отримала схвальні
відгуки критиків і вже
у перші вихідні встановила новий рекорд
за касовими зборами
національних фільмів, зібравши понад
8 мільйонів гривень.
Той факт, що лише за два
дні «Кіборгів» подивилися понад 106 тисяч глядачів, доводить – українці хочуть дивитися
вітчизняне кіно. Експерти Центру громадського моніторингу та
контролю проаналізували, як змінюється українська кіноіндустрія.

Держава допоможе

Ще кілька років тому попит на
українське кіно був дуже низький.
До десятки лідерів вітчизняного
прокату зазвичай потрапляли
лише іноземні фільми. На це впливала низка факторів: від засилля

російського контенту – до повної
відсутності підтримки кінематографу з боку держави. Зараз ситуація почала потроху змінюватись,
і кількість українських фільмів,
що виходять на широкі екрани,
збільшується щороку. У 2017 році
у вітчизняному прокаті з’явилась
рекордна кількість українських
фільмів – 33. Для порівняння,
у 2013-му вийшло лише 12 фільмів,
а в 2011-му – й взагалі один.
Цей рік був досить вдалим
для розвитку української кіноіндустрії, зокрема, через ухвалення низки законодавчих змін.
У березні парламент ухвалив
закон про державну підтримку
кінематографії. Відповідно до
закону, виробники анімаційних
фільмів можуть розраховувати на
державну субсидію в обсязі 80%
від загального бюджету стрічки,
а виробники телесеріалів – 50%
субсидію. Крім того, запроваджується система повернення частини витрат іноземним інвесторам,
звичайно, окрім країни-агресора.
Наступними кроками запровадження реформи з держпідтримки
кіно стало внесення змін до Податкового, Митного та Бюджетного кодексів, які були ухвалені у листопаді
цього року. Податкові зміни передбачають запровадження 5-річних
пільг на виробництво українських
фільмів, а зміни до Митного кодексу – звільнення від оподаткування
ввізним митом кінематографічні
товари. Як зауважують експерти,

скасування до 2023 року ПДВ і митного податку допоможуть, нарешті,
перетворити українську кіногалузь
на прибутковий бізнес.
«Зараз ми вперше заговорили
про те, що кіно може бути бізнесом і можна залучати не лише
державні інвестиції, а й приватні,
і, бажано, їх повертати», – зауважує
директор зі стратегічного розвитку і маркетингу «Медіа Групи
Україна» Ольга Захарова.
Закони повинні запрацювати
у 2018 році. У державному бюджеті уже закладено понад 1 млрд
гривень на розвиток українського кінематографу, з яких 500 млн
передбачено на зйомку фільмів
патріотичного спрямування, які
є невід’ємною частиною протистояння російській пропаганді.
«Ці закони передбачають
впровадження сучасних моделей
конкурентного і прозорого фінансування виробництва кіно в Україні, а також інших програм у сфері
культури та мистецтва. Не буде
більше ніякого розподілу коштів
”під ковдрою”, чи не буде непрозорих розподілів за відкати», – зауважив український Президент
Петро Порошенко на квітневій
зустрічі з представниками української культури, кіно і телеіндустрії.

Популяризація
українського кіно
Звісно, для успіху українського
кіно недостатньо державної під-

тримки та ентузіазму режисерів.
Головна складова – це зацікавленість глядача і готовність дивитись
саме український фільм. Як показує практика останнього року,
така цікавість існує. Цього року
стали успішними українські фільми «Сторожова застава», «Червоний» та «DZIDZIO Контрабас».
Проте на тлі всіх касових
українських фільмів виділяється
стрічка «Кіборги», яка з’явилася на
екранах 7 грудня. Бюджет фільму
47 млн гривень, половина – бюджетні кошти. За даними Держагентства України з питань кіно,
за перші вихідні прокату фільм
зібрав 8,2 мільйони гривень, обігнавши голлівудські військові драми «Дюнкерк» і «Лють». Важливо,
що український фільм не просто
підіймає болючу тему війни на
Сході, а й має соціальний аспект,
адже частина зароблених коштів
буде перерахована родинам загиблих воїнів.
«Незважаючи на те, що наш
фільм про війну, про захист Донецького аеропорту, він присвячений кожній людині в Україні, якій
не байдуже, якою буде її країна.
Саме тому ми почали спільно
з Міністерством інформаційної
політики та Держкіно соціальну
акцію, місія якої полягає в тому,
щоб з кожного придбаного квитка
на фільм 5 грн йшло на потреби
сімей загиблих. І це не просто похід в кіно, не просто підтримка
українського кінематографа. Це

створення такої системи взаємопідтримки українців, яка сама за
себе говорить: нам не байдуже, ми
єдині, ми пам’ятаємо і піклуємося», – зауважує режисер «Кіборгів»
Ахтем Сеїтаблаєв.
Експерти впевнені, що, попри
зростання цікавості глядачів до
українського кіно, національний
продукт потрібно популяризувати
як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, цікавою ініціативою є
проект «Дивись українське», який
складається з короткометражних
фільмів, які у трихвилинному
форматі показують в кінотеатрах
перед основними кіносеансами.
Крім того, важливими залишаються міжнародні фестивалі. Наприклад, у грудні дні українського
кіно відбудуться у столицях Великої Британії і Болгарії. У рамках
фестивалю у Софії будуть представлені п’ять українських фільмів,
зокрема, стрічка Аркадія Непиталюка «Припутні» і фільм Тараса
Ткаченка «Гніздо горлиці».
Без сумніву, вітчизняне кіно
нарешті «виходить з темряви»,
підвищує якість і збільшується
кількісно. І хоча українці лише
починають робити справді касові фільми, перші комедії, фентезі та глибокі військові драми
здатні завоювати любов і довіру
глядача не тільки в Україні, а й
за кордоном.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

WWW.20MINUT.UA

098 22-59-000
Вязальщицы

Тел.:

1. РОБОТА
1.1. Пропоную

на носочное производство

с обучением.

"ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" (ТМ
"М`ЯСНА ГІЛЬДІЯ") ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ФАХІВЦІВ ВСІХ РІВНІВ. ЗАБЕСП. ЖИТЛОМ.
0674115566,0674122004
А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
ПОЖЕЖІ, ЦІЛІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, НЕРОЗМИТНЕНІ. ДОРОГО! МИТТЄВИЙ
РОЗРАХУНОК! ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА!
067)3643610,(067)3628517
• Автомеханик с опытом работы требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548
• Арматурники, бетонярі, оздоблювальники, штукатури на постійну роботу. Тривалі відрядження в
Литву. Без ш/з. Д/р обов`язковий. З/п 26000 грн/
місяць. Віза та проживання за рахунок роботодавця. Офіційне працевлаштування. 099725274
7,0679402289,0635307471
• Бригады на работу в г. Варшаву. Каменщики,
штукатуры, монолитчики, 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.
Выезд каждые 2 нед. Приказ МС 0632577199

Бізнес

Середа, 17 січня 2018

З/п по результатам собеседования.

Комплектувальники • Відбірник
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Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52
• Водителей, механиков, строителей, сварщиков,
разнорабочих, нянь, домработниц, мясников…
в США, Канаду. Срочное оформление биометрического паспорта. Лиц. МСПУ АВ № 585042.
0672326904

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, - АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ.
ВЧАСНА З/П. 0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА
• Водій з досвідом роботи на легковий автомобіль
потрібний підприємству. 0661666972,0674125548
• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока заробітна плата. Надаємо житло. 0673417292
• Инженер по технике безопасности с
опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Инженер с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Инженер-конструктор с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, ВЖИВАНІ АБО
ВІДПРАЦЬОВАНІ, ЦІЛІ І НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. ФАХОВА ОЦІНКА ЗА ХВИЛИНУ ЧАСУ. КУПУЄМО ДОРОГО. (067)2659482,(050)0719557
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс. Л.МСПУАВ№585291-20.11.12. kenjob@mail.ru
0972201876;0936439307

ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ ТА
ЄС. АГЕНЦІЯ ДОБРА ПРАЦЯ ДОПОМОГА В
ПОШУКУ РОБОТИ, ПЕРВИННА ВІЗА + ВАКАНСІЯ, РІЧНА ВІЗА + ВАКАНСІЯ. ВАКАНСІЇ
БЕЗКОШТОВНІ. ВУЛ. БАСЕЙНА 2А, ОФ.53.
ЛІЦ МСП УКРАЇНА № 1241 ВІД 27.10.2016.
0731289141;0988207972
• Литовська транспортна компанія запрошує
водіїв далекобійників, автовозу з досвідом і без
досвіду, механіків. Термінове оформлення закордонного паспорта, чіпа. Ліц. МСПУ АВ № 585042
(096)6035770

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА
0976626417
• Менеджер по роботі з персоналом. Робота в
центрі міста, г/р з 09.00 до 17.00, з/п від 4000грн.
418189

МЕРЕЖА АПТЕК ПЕРВОЦВІТ ФАРМ ПРОВОДИТЬ НАБІР ПРОВІЗОРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ. ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РОБОТИ, З\П ВИСОКА.
0674101581
• Механик с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ. БЕЗКОШТОВНО! ЛЕГАЛЬНО! НАДІЙНО! М.
ЛЬВІВ. ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА 73. ЛІЦ. АЕ №460934
ВІД 8.12.2014 Р. НАШ САЙТ - JDM-UKRAINE.
COM/ +380673732926

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ААввттоос
сллееса
саррь
ь
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ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

• ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИДУ НА ПРОЖИВАННЯ В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. (050)3004078ВАЙБЕР,GEOGROUNDSK@
GMAIL.COM
• ОХОРОННИКИ ДЛЯ ОХОРОНИ ОБЄКТІВ В М.
КИЄВІ. ВАХТОВИЙ МЕТОД. МІСЦЕ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ТА ФОРМА ЗА РАХУНОК ФІРМИ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 5000 ГРН (ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СВОЄЧАСНО). 0667268628,0961598110,0509923940
• ОХОРОННИКИ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ГОТЕЛІ (М. КИЇВ). ВАХТОВИЙ МЕТОД 30/15 ДНІВ.
0978672325
• Охоронники терміново потрібні, чоловіки і
жінки. Вахта. Проживання і проїзд безкоштовні.
0961835260

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В
ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА
(096)8689080,(098)3155059
• Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод роботи, харчування та проживання і доставка на місце роботи за рахунок роботодавця.
0952872944;0677869928
• Охоронці в київську охоронну компанію,
жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.
пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне проживання. 0508024458,0979677974
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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 КОМПЕНСУЄМО. 0679110959,
0503586564 ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА
ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10
ИЛИ 30/15. ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
0674206449ИЛИ0952858119
• Покоївки (працівники для прибирання готельних
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. 0673417292
• Польсько-укр. агенція. Візи і робота у Швеції,
Польщі, Чехії, Німеччині, Голандії. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664,0996348031
• Польсько-укр. агенція. Візи і робота у Швеції,
Польщі, Чехії, Німеччині, Голандії. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664,0996348031

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
ДЕТАЛІ ЗА 0974823119
• ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ,
ПОВАР ДЛЯ ТВАРИН, РІЗНОРОБОЧІ ДЛЯ ДРІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ФЕЛЬДШЕР. РОБОТА
50 КМ ВІД КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН.
0676567098
ПРИБИРАЛЬНИЦІ(-К) В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ РОБОТИ. 0974823119
ПРОДАМ НОВУ 2-К. КВ. С ДИЗАЙН. РЕМОНТОМ В НОВОБУДОВІ, 12/24 (М.ХАРКІВ,
ПР.ЮВІЛЕЙНЫЙ, 67Б): ПРОСТОРА КУХНЯ+2
СПАЛЬНІ+2 САНВУЗЛА, ПРИХОЖА. СУЧАСНИЙ РЕМОНТ З ЯКІСНИХ МАТЕРИАЛІВ +НОВА
САНТЕХНІКА. 0508806979

• Польща. Чехія. Німеччина.Буд-во. М`ясокомбінати
(птиця). Прибирання. Фабрики, шкірзавод. Ресторани. Отелі. Водіі. Візи.Ліц. АВ 585242 0676705141

• РАБОТА В ПОЛЬШЕ. ВСЕ ЗАТРАТЫ В КРЕДИТ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВАКАНСИЙ. З/П ОТ 17 000
ГРН. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. ЛИЦ. СЕРИЯ
АЕ №460927 ОТ 25.11.2014Г. 0990952020,068
0952020,0930952020

ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ТРАМВАЙНИХ ЗУПИНОК В М. КИЇВ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ДО 6000
ГРН., ДОПОМОГА З ПРОЖИВАННЯМ (КОЙКОМІСЦЕ). 0503888371,0678273869,0442229257

• РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, СРОЧНО
НУЖНЫ: ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
БЕЗПЛАТНО. 0661443318,0970250911

• РАЗНОРАБОЧИЕ - МУЖЧИНЫ ОТ 18 ДО 55
ЛЕТ. РАЗМОТКА/СМОТКА ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ
СЕЙСМОПАРТИИ И 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО
КЗОТ. ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. 0675545342
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 варіантів
ж/ч запахів. 0990140026;0989489508

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ В
СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ.
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.COM.
ОЛЕКС
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. Робота в м.
Київ! 0666362655,0934975808
• Сварщик с опытом работы требуется на производство. 0661666972,0674125548

Хорошие условия работы

067-412-61-36
В компанию «Петер-Транс»

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик
Водители кат. "Е"
Тр

тся
ю
у
еб

067-412-61-36
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житловий будинок заг.пл. 53.62 кв м., за адресою: Житомирська обл., м.
Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 142. Дата торгів: 08.02.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №259788;
2. Нежиле приміщення магазину, заг.пл. 101.7 кв м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28. Дата торгів: 08.02.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №260123 (уцінено лот № 251610);
3. Одноповерхова будівля механічної майстерні заг.пл. 1114,2 кв м, за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40а. Дата торгів: 08.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №260131 (уцінено лот № 251608);
4. 1/4 частина трикімнатної квартири заг.пл. 50,3 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Єрьоменка, 1, кв. 69. Дата торгів: 08.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №260142 (уцінено лот № 251602);
5. Квартира двокімнатна заг.пл. 53.16 кв м, житл. пл. 28.3 кв м, за адресою: м.
Житомир, вул. Героїв Десантників (Маршала Жукова), 17, кв. 84. Дата торгів: 08.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №260136 (уцінено лот № 251369);
6. Житловий будинок літ. А, пл. 93.7 кв м, сарай літ. Б, сарай літ. В, гараж літ. Г,
погріб літ. Пг., вбиральня літ. У, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н,
смт. Брусилів, вул. Коростишівська, 3. Дата торгів: 08.02.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №260179 (уцінено лот № 251388);
7. Нежитлова будівля, магазин пл. 315.8 кв м, за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. Фрунзе, 16-А. Дата торгів: 09.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №260529 (уцінено лот № 251886);
8. Незавершений будівництвом 5 ти поверховий житловий будинок заг.пл.
380.9 кв м, за адресою: Житомирський р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46-а. Дата торгів:
09.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №260252;
9. Квартира п'ятикімнатна заг.пл. 129.90 кв м, житл. пл. 115.3 кв м, та земельна
ділянка пл. 0.0299 га за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Бистрицька
(Войкова), 39/19, кв. 3. Дата торгів: 12.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №259300;
10. Нежитлова будівля, літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка,22. Дата торгів: 12.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №260208.
• Сиделки по уходу за больными и престарелыми
людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. 0660271662Татьяна

• СИДЕЛКИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ И
ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ И В
БОЛЬНИЦЕ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ
РАБОТОДАТЕЛЯ. 0668464953ЛЮДМИЛА.
• Слесарь-ремонтник требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Слесарь-сборщик требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548

• СРОЧНО! МЕХАНИЗАТОР, ТРАКТОРИСТ В
ЛИТВУ (ЭКСКАВАТОРЩИК). УДОСТОВ. ПРАВ
НА ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА: TR-1, TR-2. ОФИЦ.
ТРУД-ВО В ЛИТОВ.РЕСПУБЛИКЕ. РАБОЧАЯ
ВИЗА D. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ПРОЖИВАНИЕ
ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТ. ЗП 2 Р./МЕС. ОТ 28 000
ГРН. РАБ. ОДЕЖДА ЗА СЧЕТ РАБО 0964334978
• Технолог с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Токарь с опытом работы требуется на производство, висока ЗП. 0661666972,0674125548

• УБОРЩИКИ И УБОРЩИЦЫ НА РАБОТУ В
Г.КИЕВ. УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ, СПЕЦОДЕЖДА. ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ, ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕЗД ДО Г.КИЕВА. ЗАРПЛАТА 5000-8000
ГРН. 0689838536,?0992189656.

1-НО КІМ.КВ. В НОВОБУД.- ПРОСП.
МИРУ,1-А. ФАСАД-ЦЕГЛА ОБЛИЦЮВ.
З УТЕПЛЮВ. ТА ДЕКОР. ШТУКАТ. З
УТЕПЛЮВАЧЕМ. МІЖКІМН. ПЕРЕГОР.
ГАЗОБ.210+УТЕПЛ. 50 ММ (МІН.ВАТА.)
ВИСОТА ПРИМІЩ. 2,7М. ПОКРІВЛЯМ`ЯКА+УТЕПЛ. СТІНИ-ШТУКАТ., ПОЛИ
СТЯЖКА. КОТЕЛ 2Х КОНТ., ВІКНА М/П
0973808808

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• Продам 2-х кім.квартиру с.Рея, Бердичівський
р-н. Без зручностей, неподалік траса. 0679591268

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/1 ЭТАЖЕЙ,
48М/31М/9М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.КОРОСТЫШЕВ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО. ЦЕНА
840 336 ГРН. 0632659342
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 2/5 ЭТАЖЕЙ,
94,76М/62М/10М, Г.КИЕВ, ДАРНИЦКИЙ Р-Н,
УЛ.СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ. ЦЕНА 1 544 944 ГРН.
0672409292

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

2.8. Продам Будинки в передмісті

2.15. Обмiняю Нерухомість

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ВИННИЦКИЙ
Р-Н, С.ПИРОГОВО, УЛ.ГИЙОМА БОПЛАНА. ЦЕНА
1 931 818 ГРН. 0980559579

ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН ДОМА, ВТОР. ЖИЛЬЕ, 3
КОМ., 1 ЭТ., ОБ.ПЛ. 80М2, КУХНЯ 10М2, УЧАСТОК
10 С, КИРП.СТЕНЫ, ГОД ПОСТРОЙКИ 1980-1989,
ДОВБЫШ. ДОМ 1987Г. 80КВ.М, САРАЙ, КОЛОДЕЦ, ГАЗ, ОГОРОЖЕН. ОБМЕН НА ЕКСКАВАТОР
КОЛЕС.МАРКИ KOMATSU, АТЛАС, LIEBHERR С
КОВШЕМ НЕ 0977085708,0631116792

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.СТАРАЯ
КОТЕЛЬНЯ, УЛ. МАЯКОВСКОГО. ЦЕНА 241 573
ГРН. 0674173339
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.СТАРАЯ
КОТЕЛЬНЯ, УЛ.МАЯКОВСКОГО. ЦЕНА 244 318
ГРН. 0674173339
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н,
С.КРАСНОГОРКА, УЛ. САДОВАЯ. ЦЕНА 90 000
ГРН. 0979081618

2.16. Здам в оренду

2.9. Продам Частина будинку

• 3ПТС-12 (тракторный прицеп), 2-х кузовной, 3-х
мостовый, снят с учета, товарный вид, в работу.
(050)6146423.(096)0795238

• ПРОДАМ ЧАСТЬ 2-Х ЭТАЖНОГО ДОМА,
Г.ЖИТОМИР, Р-Н МАЛЕВАНКА, ПЕРЕУЛОК
3-Й БЕРЕЗОВСКИЙ. ЦЕНА 1 988 636 ГРН.
0688349246

• ЗДАМ ТОРГІВЕЛЬНИЙ КІОСК В М.БЕРДИЧЕВІ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ, КІОСК ЗНАХОДИТЬСЯ В ЦЕНТРІ РИНКУ,В НОВОМУ РЯДУ.
0930935885

2.10. Продам Дачі

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

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.ХОДОРКОВ. ЦЕНА 141
243 ГРН. 0678127312

• ПРОДАМ 4-Х КОМ.КВ., 6/9 ЭТАЖЕЙ,
83,3М/55,2М/9М, Г.ЖИТОМИР, УЛ.МАЛИКОВА/
ПОЛЬСЬКИЙ БУЛЬВАР 18/26. ЦЕНА 1 134 454
ГРН. 0965349064

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н.,
С.НОВОГУЙВИНСКОЕ. ЦЕНА 290 859 ГРН.
0934615598

2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири

2.7. Продам Будинки в місті

2.12. Продам Ділянки в передмісті

• ПРОДАМ 1-НО КОМ.КВ., 4/5 ЭТАЖЕЙ,
24М/12М/5,3М, Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 385 714
ГРН. 0971375944

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.ЖИТОМИР,
БОГУНСКИЙ Р-Н, УЛ.МАКСЮТОВА. ЦЕНА 1 643
059 ГРН. 0978950842

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, С.СКОМОРОХИ,
УЛ.КАЛИНИНА. ЦЕНА 142 450 ГРН. 0504482909

2. НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН УЧАС. ПОД ЖИЛ.
ПЛ. ОТ 13.5 С, УЛ.ВЫГОВСКОГО 75, Р-Н
КРОШНЯ ЗА ПЕРЕЕЗДОМ. ЦЕНА 256.500.
УЧАСТОК РОВНЫЙ, ПРЯМОУГ., ПРИВАТИЗ.,
В НАЛ. ВСЕ ДОК. ВТОР. ЖИЛЬЕ. ОБМЕН НА
ЕКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ МАРКИ KOMATSU,
АТЛАС, LIEBHERR С КОВШЕМ НЕ МЕНЕЕ 1М3
АБ 0977085708,0631116792

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

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• МИНИВЭН RENAULT MEGANE, 2013 Г.В.,
СЕРЫЙ, 1.5 Л, 131 ТЫС.КМ. ЖИТОМИРСКИЙ
Р-Н, Г.БЕРДИЧЕВ. ЦЕНА 267 416 ГРН. ТОРГ
0961618856
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Повідомлення про намір отримати доповнення до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, у робочому стані, можливо, неробочі, до 2017р.
0988605070,0678903718

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 0677459877,
0632439432,0687905005

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

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА,
ПОЛЬЩА. (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 ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ
КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.UA,
RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.
рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4). 0677801439
• Талі+комплектуючі+запчастини. Електродвигуни підйому, візки пересування, кінцеві балки д/
опорних, підвісних. 0442247889,0686870757

3.7. Автозапчастини. Продам
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 470.250
0977085708,0631116792

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Песок, щебень, отсев, раствор, бетон. Доставка
а/м ЗИЛ. 0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК,
ГРУНТ, ПОДСЫПКА. ПЕРЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40
ТОНН. 0977085708,0631116792

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС.
0633571633,0982599951ЗОЯ.
• БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ МАШИННИМ СПОСОБОМ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ, БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ
БУДІВЕЛЬ, ФАСАДНІ РОБОТИ 0959245544,
0977770857

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

ФОП Ніколаєнко І.А. (м.Житомир, вул.Б.Хмельницького, 42А) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від дільниці
каменеобробки. Джерела забруднення – печі, що працюють на дровах, ділянки
металообробки, зварки, тощо.
Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, т/рік: вуглецю оксид -0,025, азоту оксиди – 0,026, тверді
частинки – 0,0006, оксиди марганцю – 0,000005, оксиди заліза – 0,00001,сірчистий
ангідрид – 0,00001, кислота сірчана – 0,0000003.
Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин
на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР, на всіх розрахункових
точках як на межі, так і поза межами нормативної СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ)
атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від всіх джерел пропонується
прийняти як дозволені.
При роботі об'єкту необхідно проводити контроль стану атмосферного повітря.
Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на
узгодження в Держ управління охорони навколишнього природного середовища ЖОДА.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів екологічний центр ПП «Матрикс Груп» – м.
Житомир, вул.Небесної Сотні,44,кв.3 тел. (0412) 42-08-76. (свідоцтво про атестацію,
зареєстроване Держстандартом України Житомирської області 23.11.15 р.. за №098/15).
Зауваження та пропозиції щодо намірів ФОП Ніколаєнко І.А. надсилати в
місячний термін до Житомирської райадміністрації за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, кім. 208, т. (0412) 42-47-03. Із пропозиціями звертатись до
керівництва ФОП Ніколаєнко І.А.за телефоном 0986509912.

Повідомлення про намір отримати доповнення до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
ТОВ «Караван ММН» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарним джерелом, які розташовані на за адресою: 10009
м.Житомир, вул.Селецька,35. Основна діяльність – демеркуризація люмінесцентних
ламп. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарним джерелом в кількості, т/рік: залізо та його сполуки – 0,001, ртуть та її
сполуки - 0,0000009, хром та його сполуки - 0,000002, манган та його сполуки- 0,0001,
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,01, сполуки азоту – 0,014,
вуглецю оксид – 0,014. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря-концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан
не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ
по всіх забруднюючих речовинах, на всіх розрахункових точках. Існуючі величини
викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як нормативні. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в
Управління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації.
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись
до місцевих органів влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування
інформації в газеті за адресою: м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел
(0412) 48-12-12. Із пропозиціями звертатись до керівництва ТОВ «Караван ММН за
адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 35. Розробник обгрунтовуючих матеріалів –
ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

6.17. Послуги. Iншi

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ
В СКЛАДНИХ СІМЕЙНИХ ОБСТАВИНАХ, ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН. ДОПОМОГА
В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ, ОСОБИСТОМУ ЖИТТІ,
НА УСПІХ, ПОВЕРНУТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ.
ПОСТАВЛЮ ЗАХИСТ. 0689389199

• КРЕДИТ ДО 100 000 ГРН. БЕЗ СПРАВКИ. КРЕДИТНАЯ КАРТА ДО 50 000 ГРН. ПЕРЕКРЕДИТУЕМ ВАШИ КРЕДИТЫ ДО 200 000 ГРН. ЛІЦ.
АВ №580561 ВІД 11.01.2012Р. 0984456667

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КАНАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА
ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА
ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА 17Б.
СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722, 0933129393,
449131,0666501731

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

• Втрачена залікова книга студента юридичного
факультету (правознавство) УЖнУ Яцковича Валентина Євгенійовича 0993267068.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU РС 180.
КОВШ 1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ. РАЗВАЛИВАНИЕ ЗДАНИЙ,
ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, СТРОЙМУСОРА, НАЛ.\ БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ. ЦЕНА 750
ГРН ЗА ЧАС, БЕЗ ТОПЛИВА, + 10 Л ТОПЛИВО. ДОСТАВКА НА ТРАЛЛЕ 30 ГРН ЗА 1 КМ.
0977085708,0631116792

• Гідроциліндри до всіх видів техніки (Камаз,
Зил, Газ, Маз, КУН та ін.) ремонт гідроциліндрів, а
також запчастин до с/г техніки. (068)5308267Сергій.

• Куплю натуральные янтарные бусы от 500
до 1500 грн з 1 грамм, коралловые бусы, бивни мамонта. А также старинные иконы, картины
художника Марко Гейко и других авторов. Книги
изданные до 1917 г., ордена, медали, коньяки производства СССР до 1917 г и другие  0503466068

• Допоможу вирішити важливі проблеми в сім`ї:
відновити стосунки з близькими, з дітьми. Вирішення проблем будь-якої складності в бізнесі.
Робота особисто і дистанційно, до результату. 09
58005036,0730561665,0678835480

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

• Економне опалення. Тепло за 20 коп/год. Економія до 70% на опаленні! Економні ел/радіатори,
керам. панелі. Вир. Україна. 0675236614

• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО 180-310.
Дніпровський 181СВ; Любава 279МВ; Солонянський 298СВ. 1 мішок=25кг=1,25га. 0970054182

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

• Повний комплект обладнання мінізаводу для
виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний,
прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
(067)5669709

6.5. Кредити. Ломбарди

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

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

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НК
№5854062, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я ЧІЖИНКОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА (РЕМЕНЮК ВІКТОРІЯ ЦЕЗАРІВНА) ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ.
0992967383,0677192830

• Термоблоки пінополістирольні, система "Теплий

• РЕМОНТ ЛЮБОГО ГИДРАВЛИЧ. ИМПОРТН.
И ОТЕЧЕСТВ. ОБОРУДОВАНИЯ. НАИВЫСШЕЕ
КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРОВ. ОБОРУДОВАНИЕ,
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ГИДРАВЛИКИ.
БЕСПЛ. ДЕФЕКТОВКА И ТЕСТИРОВ. НА СТЕНДАХ. ГАРАНТИЯ ОТ 6 МЕС. 0985664377

• Чоловічі таблетки для швидкої профілактики

• Постійно купуємо паливні брикети "Піні-Кей",
самовивезення, упаковка біг-бег або пакети.
0981554242.

8. РІЗНЕ

• САК (сварочный аппарат), дизель, передвижной, в работу, товарный вид. (096)0795238.
(050)6146423

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

дім", від заводу-виробника. (050)5164420,(096)73
48079,(0342)771152.

імпотенції: Віагра 200 мг, 10 табл/уп. (швидка
ерекція) і Volume Pills, 60 таб. по Новорічній ціні!
Л.МОЗУ-АЕ638041-22.01.15. 0953838182;06365
63939;0962000369

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919
• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ.
0634792504, 0677035457, 449131,0666501731

8.17. Контакти. Повiдомлення,
прохання
• Звертаю увагу громадян, що Погорецький Віктор Апалонич не є помічником адвоката Громова
Олександра Борисовича. Виконувати питання,
пов`язані із юриспруденцією, не має права. Його
тимчасовий контракт з випробувальним терміном
закінчився

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

В Т РА Ч Е Н О К А Р Т К У Т А Х О Г РА Ф А
№UAD0000078848000 НА ІМ`Я ГОРБУНОВА
ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ВИДАНА МІН.
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ВІД 17.10.2016Р.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ

8.24. Інше. Куплю
• Куплю марки, альбомы для марок, а также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты
и бумажные деньги. 0637610940,0506389475

КУПЛЮ СТАРОВИННІ РУШНИКИ ТА СОРОЧКИ.
0987847225
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих
та м`яких порід деревини. 0981554242

Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 17 - 23 січня
ОВЕН

Доведеться «розгрібати» чимало побутових справ і те, на що
раніше не вистачало сил, часу
і натхнення.

ТЕЛЕЦЬ

Проявіть ініціативу
в реалізації своїх задумів на практиці. Перед вами
відкриються нові можливості,
і везіння супроводжуватиме вас
в особистому житті.

БЛИЗНЮКИ

Успіх ваших подальших дій залежатиме від
того, наскільки добре до них
підготуєтеся і наскільки чітко
й докладно все сплануєте.

РАК

Буде весело та цікаво. Однак необдумані
слова можуть вплинути на деякі
справи та стосунки.

ЛЕВ

Ум і н н я а н а л і з увати ситуацію й наводити лад у думках будуть
просто необхідні. Близькі та
кохані можуть наробити масу
помилок, «розгрібати» які доведеться вам.

ДІВА

Не варто себе перевантажувати. Швидкий
прогрес у справах практично
неможливий, тому бажано запастися терпінням.

ТЕРЕЗИ

Наприкінці тижня
виникне багато дрібних
питань, постарайтеся
в них не заплутатися й не розгубитися.

СКОРПІОН

Досить активний
і позитивний період.
Ви можете багато чого
досягти.

Женіть геть від себе
сумніви у своїх силах
та можливостях. Поверніться до
незавершених справ і постарайтеся вчасно усунути неточності
й помилки.

17

січня
середа

18

січня
четвер

3. Пам’ять розвивається у людини до 25 років. Пік її можливостей припадає на 19–20 років. Не
дивно: у цей період ми отримуємо освіту. А ось згасати пам’ять
починає з 50 років.
4. Якщо порівняти мозок людини з комп’ютером, він би міг
зберігати до 7 мільйонів мегабайт
інформації.
5. Як стверджують історики, Олександр Македонський
знав в обличчя і на ім’я кожного
з 30 тисяч своїх солдатів.
6. Фемістокл знав кожного
жителя Афін на ім’я. А їх було
близько 20 тисяч!

19

січня
п’ятниця

20

січня
субота

Варто проявити активність, але не розкривайте всі свої плани до кінця й
не слухайте порад навколишніх,
бо власна думка може виявитися
кориснішою.
Не впадайте у «зимову сплячку». Зайва
емоційність, необережно сказане слово можуть ускладнити стосунки з домашніми.

РИБИ

На вас очік у ють
різноманітні події в сімейному житті, а про
роботу варто хоча б на кілька
днів забути.

7. Наполеон читав зі швидкістю 2000 слів на хвилину. Для
порівняння: більшість освічених
сучасних жителів планети –
лише 180–220. При цьому рівень
запам’ятовування і розуміння тексту при швидкому читанні вище.
8. Від 6 до 8 тижнів було потрібно археологу Г. Шліману, щоб
вивчити нову мову.
9. Забувати – корисно. Чим
швидше ви забудете стару непотрібну інформацію, тим краще
і швидше запам’ятаєте нову. Існують навіть спеціальні тренінги, спрямовані на блокування
старої інформації.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
17 січня 2018 р.
№ 1 (667)

Газета є членом
Всесвітньої газетної Асоціації

кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

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

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

ВОДОЛІЙ

- 5°
- 1°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про пам'ять
1. Чи є пам’ять у новонародженого? Таке питання довгі роки
турбувало лікарів і вчених усього
світу. Адже багато хто помилково
вважав, що людина народжується
з чистою пам’яттю. Але численні
дослідження показали: на 20 тижні вагітності ембріон починає
запам’ятовувати певні події.
2. Пам’ять та її властивості безпосередньо залежать від професії людини. Вона дійсно краще
у дикторів, викладачів, науковців,
акторів. Адже цим людям доводиться запам’ятовувати велику
кількість текстів, постійно повторювати їх і вивчати щось нове.

від партнерів
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Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

Темні часи

День мерців: Родовід

Атлантида

Найвеличніший шоумен

Друга світова війна розпочалася кілька
місяців тому. Уряди європейських країн,
приголомшені неочікуваною агресією.Багатьом вбачається очевидним, що наступною
захопленою країною стане Великобританія.
10 травня 1940 року король Георг VI призначає прем’єр-міністром Вінстона Черчилля. Це призначення змінило не лише стан
справ у королівстві, а й хід історії. Історія
про перший і вирішальний крок Вінстона
Черчілля на посаді прем'єр-міністра.

Весь світ охопив жахливий вірус, який
перетворив людей на зомбі. У цьому постапокаліптичному світі вижило лише кілька людей,
які встигли сховатися в добре укріпленому бункері
з безліччю катакомб. Група військових й інші, хто
вижив, намагаються знайти хоч якийсь спосіб,
щоб вилікувати інших людей або зупинити розвиток вірусу. Для цього молода дівчина Зої, яка
раніше бали студенткою в медичному училищі,
постійно працює над пошуком вакцини, здійснюючи разом із озброєними чоловіками вилазки за
межі бункеру в пошуках будь-яких ліків. Це останній шанс людства, щоб не зникнути з лиця Землі.

Події розгортаються в 1914 році, відразу
після вбивства Франца Фердинанда, яке
спричинило за собою Першу світову війну.
До одинокого острова біля Південного полярного кола, підпливає пароплав. На ньому
на острів прибуває новий метеоролог, щоб
зайняти свій пост і жити там цілий рік. На
острові крім нього є ще одна людина - доглядач маяка Грюнер. Незабаром герой зрозуміє, що на вигляд тихий острів насправді
дуже небезпечний ночами. Адже саме в цей
час з моря на берег виходять представники
невідомої раси, які бояться світла...

Справжня історія Фінеаса Тейлора Барнума. Він усе життя мріяв залишити своє ім'я
в історії людства. У нього є кохана дружина
і дві прекрасні доньки, у яких, здавалося б,
нереальні фантазії: леви, слони, гігантські
люди на одній арені. Барнум готовий створити найбільше шоу на Землі, яке ніхто собі
навіть уявити не міг. Адже люди люблять усе
незвичайне. Чоловік готовий віддати свою
долю для цієї мрії, зібрати найнеймовірніших
людей, із яких усе життя тільки й сміються.
Але якщо вже ці виродки такими народилися, то чому на цьому не заробляти?

Жанр: біографія, військовий,
драма, історія

Жанр: жахи

Жанр: трилер, жахи, фантастика

Жанр: біографія, драма, мюзикл

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

«Женихи»
22 січня
Початок о 19:00

«Казка мандрівного
Лялькаря»
20 січня
Початок о 11:00 та 13:00

«Ще раз про
Червону Шапочку»
21 січня
Початок о 12:00 та 14:00

