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ЦІНА

СЕРЕДА

СХЕМИ
ОБКРАДАННЯ
ДЕРЖАВИ
і приховування
прибутків
облгазами
с. 12

Майонез «Апетитний»
350 г, ТМ «Чумак»

вул. П. Болбочана, 58

9 70

Кока-Кола 1,5л

Батон «Житомирський»
в упак. поріз. 450 г
ТМ «Золотий Коровай»

Сир 50% Російський
ваговий,
ТМ «Нова Одеса»

13 10

8 10

93 50

Шоколад молочний
без дод. та
чорний без дод.
90 г, ТМ «Корона»

14 15
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Середа, 24 січня 2018

Реконструкція
У День Соборності України
майдану Корольова: житомиряни утворили
як буде виглядати «ланцюг єдності»
оновлена площа
Аліна Бойко

Аліна Бойко

Цьогоріч планується реконструкція
головної площі міста,
яка передбачає заміну застарілих інженерних комунікацій.
Про це журналістам «20 хвилин» розповів головний архітектор Житомира Юрій Безбородов.
«Це забезпечить постійне
функціонування у майбутньому всіх тих заходів, що вже стали звичними та улюбленими
для житомирян і гостей міста,
а це – сезонні ярмарки, новорічні
свята, фудкорти та атракціони», –
говорить Юрій Безбородов.
Центральна площа міста змінить свій вигляд, стане більш

функціональною, доступною та
оновленою, як того і потребує
сучасний Житомир.
«В першу чергу реконструкція стосується застарілих конструкцій, що не відповідають
вимогам часу, будуть перероблені системи освітлення площі, оновлено озелененн я та
з'явиться автоматичний полив
газонів. У той же час будуть
додані місця для відпочинку,
звичайно, буде замінено мощення. І ковзанка, яка так сподобалась містянам та гостям міста,
отримає постійне місце саме на
майдані Корольова», – повідомив
Юрій Безбородов.
Також, за словами головного
архітектора міста, в рамках реконструкції розроблять програму зі світлового оздоблення, яка
включатиме не тільки освітлення
пам'яток архітектури Житомира,
а й взагалі фасадів будівель некомунальної власності.

У понеділок, 22 січня, сотні житомирян,
серед яких багато
молоді, стали пліч-опліч, взявшись за руки
єдиним ланцюгом, що
пройшов історичною
частиною міста – пішохідною вулицею Михайлівською.
Вздовж ланцюга від стели Героям Небесної Сотні до однойменного пам’ятного знаку на майдані
імені Корольова пройшла колона. Попереду несли величезний
прапор України, за ним йшли
оркестр, військові, громадські активісти, керівництво Житомира
та області і духовенство.
«Для Житомира це вже не
просто свято, це добра традиція,
яка вражає своїми маштабами.
Найголовніше – це підтримка
хлопців на сході. Це ще один доказ
того, що незалежна Україна відбулась, це шанс побудувати сильну,
єдину та соборну країну», – наголошує мер міста Сергій Сухомлин.

На мітингу, який відбувся на
майдані ім. С. П. Корольова, окремі слова подяки говорили нашим
військовим, які сьогодні боронять
соборність України.
«Особисто для мене це чудова нагода раз на рік зібратись
із житомирянами, відчути дух
патріотизму і з гордістю сказати
велике спасибі хлопцям, які зараз
в окопах на сході країни», – сказала
житомирянка Олена.
«Для нас це дійсно дуже важливо – знати, що все недарма. Що
наші хлопці захищають суверенітет держави заради свідомих українців, які сьогодні тут зібрались.

Слава нашій єдиній і неподільній
Україні!» – прокоментував захід
військовий Володимир Гурульов.
На запитання, чи вважає він,
що Україна дійсно соборна та незалежна, чоловік із сумом на очах
відповів: «Країна наша єдина, неподільна та соборна, а ось влада не
відповідає гідним стандартам своєї держави. На превеликий жаль,
хлопці на передовій це дуже відчувають, адже підтримку маємо
лише від своїх сімей, волонтерів
та громадських активістів».
Нагадаємо, перший "живий ланцюг" в Україні було утворено в січні
1990 року, він з'єднав Київ і Львів.

У Житомирі
нарахували
126 несправних
пожежних гідрантів У Житомирі військові
Алла Гетьман

Комунальне підприємство «Житомирводоканал» перевірило стан пожежних гідрантів у місті,
з них 126 виявились
несправними.
У грудні 2017 року водоканал
відремонтував 54 пожежні гідранти. Про це під час засідання виконавчого комітету міської ради
повідомив директор КП «Житомирводоканал» Андрій Нікітін.
«Починаючи з нового року на
балансі водоканалу – 647 пожежних гідрантів, з них залишаються
несправними 126, до кінця року
ми їх відремонтуємо. В останній
місяць 2017 року ми плідно попрацювали і відремонтували 54
пожежних гідранти», – розповів
Андрій Нікітін.
За словами керівника підпри-

ємства, більшість несправних пожежних гідрантів ремонту не підлягають, тому їх замінять новими.
«Є різні варіанти гідрантів, як
імпортні, так і українські; наші,
звичайно, дешевші. Якщо пожежний гідрант, який виготовляється
в Рівному, коштує в середньому
2,5 тис. грн, то іноземні – від 17
до 25 тис. грн. Ми зупинились на
українських», – зазначив керівник
КП «Житомирводоканал».
Також Андрій Нікітін додав,
що усі гідранти підприємство
може поставити власним коштом,
однак для страховки вони написали лист до міської ради, аби ті
виділили кошти.
Нагадаємо, 20 грудня 2017
року директор КП «Житомирводоканал» отримав протокольне
доручення виконкому міськради
надати звіт щодо стану пожежних
гідрантів у Житомирі. Адже, за
даними начальника управління
з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення,
у Житомирі з 725 пожежних гідрантів 242 несправні. Як бачимо
після звіту керівника водоканалу,
третина з них вже відремонтована.

ветерани мітингували
з вимогою виконати обіцянку
влади і підвищити пенсії
Аліна Бойко

Біля стін ОДА
17 січня зібралися військові ветерани. Учасники мітингу вимагали від влади ухвалити
Постанову № 704 про
підвищення пенсій
для військових, розгляд якої депутати
Верховної Ради перенесли на 2019 рік, хоч
планували на початку
січня 2018 року.

Переважна більшість житомирян, що долу чились до
акції, – колишні військові. Вони
розповідають: приєднались до всеукраїнської акції протесту через
те, що Кабінет Міністрів України
не провів обіцяного перерахунку
пенсій військовим пенсіонерам.
«В Уряді знають, що протести
прокотилися по всій Україні. Найближчим часом буде прийняте
рішення. Можливо, повтор будемо
робити за тиждень. Може, трішки
більше. І будемо вже не тут. Будемо міжнародну трасу перекривати. Це знущання над старшим
поколінням», – відзначив учасник
акції Сергій Миколайович.
Також щоб пришвидшити виконання вимог та призвести до
розголосу проблемного питання, пенсіонери перекрили вулиці

Велику Бердичівську, Перемоги
та Київське шосе. Акція протесту в Житомирі продовжувалась
близько години. Врешті з Житомирської ОДА повернулась ініціативна група пенсіонерів.
«Ми сьогодні знайшли консенсус із місцевою владою. Вони
готові йти назустріч: писатимуть
листи на Кабмін, на Верховну
Раду. Але якщо там проігнорують, то ми повинні бути готові до
дій, спрямованих на відстоювання своїх прав», – розповів голова
громадської організації «Союз десантників Житомирської області»
Віктор Чабаненко.
Якщо позиція військових пенсіонерів керівництвом країни буде
ігноруватися й далі, організатори
житомирського мітингу пообіцяли
вийти вже під стіни Верховної Ради.
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У Житомирі
відбувся флешмоб
«селфі в музеї»
Аліна Бойко

День селфі в музеї – це міжнародна акція в рамках проекту Culture Themes. Житомирський краєзнавчий музей
вдруге долучився до акції,
яка в Україні відбулася вже
вчетверте.
Зазвичай за фото в музеї потрібно платити
гроші, а якщо ще й робиш селфі, то ризикуєш
помітити здивовані та суворі погляди працівників закладу. Але про все це можна забути
у Міжнародний день селфі в музеї.
«Минулого року саме у Міжнародний
день селфі до нас завітало 30 відвідувачів, які
взяли участь у конкурсі. Фотографуватись
можна буде безкоштовно. Цьогоріч до нас
приєднався й музей космонавтики», – сказав
директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.
Для участі потрібно було прийти до музею,
зробити селфі на фоні чи поруч з улюбленим

 На фото: Олена Моргун

експонатом та опублікувати його у Facebook із
хештегом #MuseumSelfieDay та тегом музею,
де ви зробите фото.
«Загалом краєзнавчий музей має свої філії –
це музей Лесі Українки у Новограді-Волинському, Брусилівський історичний музей, Коростенський краєзнавчий музей, музей партизанської
слави Полісся, музей-садиба Рильського в Романівці та Житомирський музей В. Г. Короленка.
Ці всі музеї приєднались до акції, тому охочі
сміливо можуть робити селфі у будь-якій із
філій», – розповів директор Житомирського
обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.
Акція мала два застереження:
– категорично заборонено використовувати спалах при фотозйомці, адже це шкодить
музейним раритетам;
– зроблене в музеї селфі не можна використовувати як інструмент політичної агітації
чи протиборства.
Безкоштовно сфотографуватись можна
було лише 18 січня до 17 години вечора.
З огляду на кількість лайків та оригінальність селфі переможцями стали Оленка
Пшевлоцька та Олена Моргун. Дирекція чекає дівчат для вручення подарунків і закликає
житомирян в наступному році активніше
долучатись до акції.

 На фото: Олена Пшевлоцька
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Чи може місто жити
без статусу?
Як не дивно, але один з найпрогресивніших обласних центрів України –
Житомир – залишається єдиним, який
не має статуту територіальної громади.
Статут міста – це конституція місцевого рівня, яка визначає взаємовідносини між громадою та місцевою владою.
У статуті закладаються основні принципи та правила, за якими функціонує
місто, міська рада співпрацює з громадою міста, і механізми відповідальності
влади перед громадою.
Формально Житомир має статут від
2009 року, але він нелегітимний, бо не
був зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції.
То для чого ж нам статут?
Чи казав хтось з представників влади
(а тоді кандидатів) під час виборів про
продаж комунальних приміщень, земель територіальної громади або те, що
місто почне брати мільйонні кредити для
комунальних підприємств? Чи говорив
у своїй передвиборній програмі про це
міський голова? Можливо, представники влади запитували думку громади або
радилися з нею щодо цих питань вже
зараз, коли люди довірили їм владу?
Про більшість рішень, які приймаються, ніхто з представників влади не
говорив та не запитував думки людей
ні в процесі прийняття, ні після нього.
Місцева влада розпоряджається міським бюджетом, майном територіальної
громади на власний розсуд, не запитуючи думку територіальної громади.
Мало того, що з громадою міста
ніхто не радиться, як витрачати
її кошти,– їй ще ніхто і не звітує
про витрачання цих коштів
Міський голова жодного разу за два
роки не звітував про результати своєї
роботи на відкритій зустрічі з громадою
або депутатами міської ради. Звітування міського голови – це не його право,
а прямий обов’язок!
Відсутність статуту є вигідним для
місцевої влади та чиновників. Адже
це дає можливість без перешкод та на
власний розсуд без погодження з громадою продавати та розпоряджатися
комунальним майном та бюджетом
громади. І при цьому не звітувати та
не відповідати за це перед громадою!
Міська рада не проводить консультацій з громадою щодо того, як розподілити кошти в міському бюджеті.
Принцип, за яким відбувається розподіл
бюджету міста, незрозумілий.
Я як житомирянин спрямував до
міського голови звернення щодо прийняття та реєстрації статуту територіальної громади.
Тому прийняття статуту міста Житомира – це персональна відповідальність
міського голови.

Транспорт

Середа, 24 січня 2018

У Житомирі розпочали ремонт
доріг холодним асфальтом
Алла Гетьман

Наразі закуплено
12 тонн суміші холодного асфальту,
проведено навчання
працівників з її укладання. І вже двічі працівники КП «УАШ»
випробували цю
технологію на автошляхах Житомира.
Як це було, журналістам
«20 хвилин» розповів директор
комунального підприємства
«Управління автомобільних шляхів» Сергій Янушевич.
Технологія із застосуванням
холодного асфальту використовується для аварійного ремонту дорожнього покриття, тобто
не поточного, не капітального,
а саме – аварійного.
«Ми вирішили використати
саме цю технологію, тому що
вона дозволяє класти асфальт
в холодну пору року. Навіщо
чекати весни, коли існуючі ями
стануть ще більшими? Наша
ціль – зберегти дорожнє покриття до весни, а потім вже будемо
заходити з гарячим асфальтом,
коли температура буде близько
15 градусів тепла. І це вже буде
гарантована якість», – зазначив
Сергій Янушевич.

За словами посадовця, морози та перепади температур
негативно впливають на стан
дорожнього покриття, що призводить до утворення глибоких
та аварійних ям. А ремонтні роботи за допомогою так званого
гарячого асфальту при низьких
температурах не дадуть, звісно
ж, бажаного результату.
«І для того, щоб такого не
було, ми вирішили за рахунок
власних коштів, які заробили минулого року, поки що на 50 тисяч
гривень купити пробну партію.
Взяли 12 тонт суміші, і хочемо
пройтися містом, саме по великих аварійних ямах, зробити і побачити, як воно буде. До
цього часу підприємство в таких
об'ємах дану технологію ще не
використовувало», – розповів директор КП «УАШ».
Для працівників вже було
проведено заняття з укладання
холодного асфальту. І вже двічі,
коли була сприятлива погода,
фахівці управління проводили
ремонтні роботи на вулицях
міста.
«Ми спробували. У першій
половині дня хлопці отримали
теоретичні знання, у другій – почали працювати: спочатку виїхали на вулицю Короленка, і все
вийшло. Вдруге виїхали у вечірній час на вулицю Гоголівську,
і вже за декілька годин хлопці
від вулиці Князів Острозьких дійшли аж до Торгового центру.
Наступного дня я туди приїздив,
правда, там випав сніг, але дивились – там все нормально», – за-

значив керівник комунального
підприємства.
У КП «УАШ» закликають
житомирян фотографувати дорожні ями та відправляти фото
повідомленнями через соціальну мережу Facebook на сторінку
КП «УАШ» із зазначенням точної адреси або координатами
геолокації.
«Зараз ми до цього процесу
вирішили залучити громадян,
оскільки об'їхати місто, щоб
побачити усі ями, ми не можемо. Тому закликаємо містян
звертатись до нас і повідомляти про аварійні ями на дорогах
і тротуарах», – наголосив Сергій
Янушевич.
Для себе КП «УАШ» на основі
гугл мапи створило спеціальний
додаток, в якому позначає місцезнаходження аварійних ям.
«Це значно спрощує роботу,
адже завдяки цій карті ми формуємо маршрут робіт, роздруковуємо його і відправляємо туди
працівників. Вже не потрібно їздити з ними і показувати кожну
яму, витрачаючи ще купу часу.
Як тільки сніг пройде, ми знову
продовжимо працювати», – додав
директор КП «УАШ».
Щодо звернень громадян, то,
за словами Сергія Янушевича,
їх доволі багато, однак чимало
з них не стосуються територій,
які обслуговує їхнє підприємство.
«Особисто до мене надійшло
близько двох десятків звернень.
Люди звертаються, фотографують ями, пишуть конкретні
адреси, ми всі їх вносимо собі

в реєстр. Одразу хочу зазначити:
люди пишуть, що у них є багато
проблемних місць у своїх дворах, однак це прибудинкові ділянки, тобто зона відповідальності ВЖРЕПів. Вони від міста
отримують кошти, тому можуть
замовити у нас цю послугу. Наприклад, ОСББ може заплатити
нам гроші, і ми можемо приїхати укласти з ним угоду. Наша
зона – це проїжджі частини, автомагістралі Житомира, тому ми
закликаємо людей писати саме
по автошляхах. Завдяки зверненням громадян вже на весну ми
можемо, дивлячись на цю мапу,
планувати свою роботу. Зараз ми
зробимо холодний аварійний
ремонт ділянок, наскільки нам
вистачить суміші. А якщо місто
додатково виділить кошти, докупимо її ще», – зазначив керівник
КП «УАШ».
Також Сергій Янушевич повідомив, що зараз до них вже
звернулось ТТУ. «Вони купили
цього холодного асфальту і просять, щоб КП «УАШ» зробило ремонт по трамвайній лінії, а саме
на вулицях Бориса Тена, Східній
і Корольова. Там ми хочемо використати комбіновану технологію –
це метод інфрачервоного розігріву, а поміж колій будемо робити
забивку холодним асфальтом», –
сказав Сергій Янушевич.
Тож, житомиряни, будьте
пильними і, якщо виявили ями
на дорогах, тротуарах, звертайтесь до КП «УАШ» – там обіцяють на звернення громадян
реагувати оперативно.

Житомирських маршрутників за борги
відключають від GPS-моніторингу
Алла Гетьман

Приватні перевізники заборгували КП "Міський
інформаційний
центр" 71 тис. грн за
користування GPSобладнанням, яке
було встановлене
у міських маршрутках.
Про це 17 січня під час чергового засідання виконавчого
комітету міської ради повідомив
директор КП "Міський інформаційний центр" Валентин Харчен-

ко. За словами посадовця, найбільший борг за користування цим
обладнанням у ПП «Шерифф»: він
складає більше 60 тис. грн.
«Гроші не перераховують
з квітня 2017 року. ПП „Шерифф“ заборгувало 60 тис. грн,
перевізники Іваницька та Добровінський – відповідно 6 та
5 тис. грн. Посилаються на те,
що не мають грошей», – розповів
Валентин Харченко.
Як повідомив заступник міського голови Дмитро Ткачук, тепер підприємству для стягнення
заборгованості потрібно позиватися до суду.
У результаті члени міськвиконкому проголосували доручити заступнику міського голови
та керівнику комунального підприємства взяти на особистий
контроль ситуацію з оплатою за
обслуговування GPS-трекерів,

а в разі несплати – з перевізниками розірвуть угоду щодо трекерів.
А далі піднімуть питання і про
розірвання угоди щодо надання
послуг пасажирського перевезення, тому що одна з умов цього
документа – встановлення перевізниками системи GPS-трекінгу
у маршрутках.
Так, 22 січня перевізники
ПП “Шеріфф” та ФОП Добровінський були відключені від системи супутникового моніторингу
до сплати боргів.
Таке відключення означає,
що транспорт не буде видимий
у мобільному додатку DozoR City
та на сайті http://city.dozor.tech.
Також ці маршрутки не відображатимуться на електронних
табло прогнозування транспорту
на зупинках.
У системі не будуть відображатися та прогнозуватися на-

ступні маршрути:
• маршрут № 58, обслуговує
перевізник ПП “Шеріфф”
• маршрут № 30, обслуговує
перевізник ПП “Шеріфф”
• маршрут № 11, обслуговує
перевізник ПП “Шеріфф”
• маршрут № 19, обслуговує
перевізник ПП “Шеріфф”
• маршрут № 33, обслуговує
перевізник ПП “Шеріфф”
• маршрут № 23, обслуговує перевізник ФОП Добровінський О. В.
“Як тільки перевізники виконають свої зобов’язання по
договору, ми будемо готові підключити їх транспортні засоби
до системи”, – говорить директор
ТОВ “Дозор Україна” Мирослав
Горбишен.
Всі перевізники та міська рада
офіційно попереджені про відключення.
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Харчова безпека. Що зміниться
у захисті прав споживачів?
За даними Держпродспоживслужби,
у столиці з порушеннями працює кожне
5-те кафе, кожен 10-й
магазин та кожен 20-й
виробничий цех. Не
краща ситуація і в інших містах, зазначають у відомстві. Але
протягом наступних
двох років становище
повинно суттєво поліпшитися. Влада збирається підняти захист
споживацьких прав до
європейського рівня.

Попередити та запобігти

З 2014 року в Україні діє мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. За твердженням
Голови Комітету Верховної Ради
з питань промислової політики
Віктора Галасюка, це дозволило
суттєво знизити тиск контролюючих органів на підприємців та пожвавити ділову активність у країні.
Однак у Держпродспоживслужбі
(ДПСС) констатують, що заборона
мала і негативні наслідки, які передусім позначилися на споживчому
ринку: знизився контроль за якістю

продуктів на прилавках магазинів
та у закладах харчування, а отже,
почастішали випадки масових
отруєнь. Сьогодні урядовці прагнуть віднайти розумний баланс
між кількістю перевірок та захищеністю споживачів. Так, у квітні
набуває чинності закон «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин». Він дасть
змогу призупиняти роботу підприємств, які виробляють або постачають небезпечну продукцію,
на строк до 10 днів без рішення
суду. Експерти прогнозують, що це
допоможе ефективніше попереджати спалахи гострих кишкових
інфекцій та поліпшить санітарноепідеміологічну ситуацію в країні.
А щоб нові правила не вдарили по
бізнесу, впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок та
відеофіксація порушень.
«Для бізнесу запровадження
зазначеного підходу означає, що
кожен оператор ринку буде оцінюватися окремо. Ті оператори
ринку, які виконують усі вимоги
законодавства чітко й без порушень,
будуть перевірятися компетентним
органом із меншою частотою»,– зазначає заступник керівника проекту
ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» Яна Добідовська.
Перевірки, окрім випадків аудиту, проводитимуться без попередження, однак підприємці зможуть

самостійно дізнатися, коли чекати на інспекторів, на сайті Офісу
ефективного регулювання, де вже
опубліковані плани перевірок 22
державних органів.

Додаткові механізми

Водночас, згідно із затвердженою Концепцією, влада має намір
забезпечити широке інформування громадян про небезпечну та неякісну продукцію, щоб зменшити
кількість постраждалих у разі її
розповсюдження. Держспоживслужба вже публікує результати
лабораторних тестів та випробувань споживчих товарів, а тепер
і громадські організації отримали право надавати аналогічну
інформацію для розміщення на
сайті, якщо випробування були
проведені в акредитованих лабораторіях. З квітня у відкритому
доступі також з’являтимуться
звіти з підсумками перевірок, які
проводитиме ДПСС на підприємствах. На думку урядовців, такі
заходи спонукатимуть виробників та реалізаторів дотримуватися
нормативів та працювати прозоро.
Окрім цього, Держпродслужба
сприятиме розвитку системи незалежних досліджень рівня якості
та безпеки товарів та послуг.
Кабмін доручив місцевим органам виконавчої влади створити
«гарячу лінію» з питань захисту
прав споживачів, куди б могли
оперативно звертатися місцеві
мешканці. Також розглядається
можливість створення консульта-

ційних центрів, які діятимуть при
держадміністраціях.
Однак деякі експерти сумніваються, що запропонованих методів буде достатньо для ефективної
боротьби з недобросовісними виробниками. Оскільки в Україні не
розвинена практика багатомільйонних позовів громадян до компаній,
що є одним із найбільш дієвих дисциплінуючих факторів в ЄС. На
переконання аналітиків, штрафи,
які існують в Україні, таку роль виконати не можуть.
«Якщо в Європі людина купила неякісний товар і звернулась
до суду, то є майже 100-відсоткова
гарантія, що вона цей спір виграє,–
розповідає директор Асоціації постачальників торговельних мереж
Олексій Дорошенко.– Там вважають
так: якщо споживач витратив час
на судову тяганину, то він мав на
це підстави. Просто так людина не
позиватиметься».

Ближче до стандартів ЄС

Ухвалена концепція охоплює
заходи не лише у сфері громадського харчування і торгівлі. Вона
передбачає ухвалення низки законопроектів, які повинні вдосконалити законодавство одразу
в кількох напрямках, зокрема
у галузі кредитування, лізингу,
страхування. Так, на друге читання у Верховній Раді чекає законопроект № 2456-д «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансо-

вих послуг». Він зобов’яже банки
інформувати громадян про всі
приховані проценти та платежі,
заборонить збільшувати фіксовану проценту ставку без письмової згоди клієнта й усуне рекламу
фінансових установ без ліцензії.
Держпродспоживслужба також
пропонує посилити захист громадян у сфері електронної торгівлі.
«Зараз найбільше порушень
прав у інтернет-торгівлі. Тут відстояти інтереси споживачів дуже
непросто. Тому на рівні законодавчих пропозицій це питання
опрацьовуємо», – підсумовує голова Держпродспоживслужби
Володимир Лапа.
Концепція також має на меті
наблизити українське законодавство до європейських канонів.
З цією метою до кінця 2018 року
Кабінет міністрів планує надіслати
закон «Про захист прав споживачів»
до Європейської комісії, щоб перевірити, чи відповідає він стандартам
ЄС, та у разі необхідності внести
відповідні зміни. Це один із етапів
на шляху до євроінтеграції України.
На думку більшості аналітиків, якщо всі заплановані заходи
вдасться втілити, то це піде на користь, як споживачам, так і підприємцям. Адже перші отримують
змогу купувати якісні товари та
користуватися якісними послугами, а другі – чесну конкуренцію та
стимул для розвитку.
Матеріал Центру
громадського моніторингу та
контролю

Нові правила: споживачі газу можуть самостійно
встановлювати індивідуальні лічильники
Аліна Бойко

Президент Петро
Порошенко підписав
закон, що посилює
права споживачів природного газу. Відтепер
міськ- та облгази не
можуть встановлювати
будинкові лічильники без згоди ОСББ і до
2021 року мають забезпечити індивідуальними лічильниками всіх
своїх абонентів.
Закон врегульовує невизначе-

ність щодо типів лічильників газу.
Нею користувалися міськ- та облгази, встановлюючи не індивідуальні,
а будинкові лічильники для споживачів у багатоквартирних будинках
з газовими плитами.
Задля захисту інтересів побутових споживачів природного газу
Закон визначає:
– загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений
лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку;
– побутові споживачі можуть
самостійно встановлювати індивідуальні лічильники газу з подальшою
компенсацією витрат за рахунок
коштів, які вони сплачують за природний газ операторам газорозподільної системи;
– операторам газорозподільної
системи заборонено припиняти постачання газу у багатоквартирний
будинок у разі ненадання співвлас-

никами такого будинку згоди на
встановлення загальнобудинкового
лічильника газу.
«Встановлення будинкового лічильника обходиться розподільчим
компаніям дешевше і виконується
швидше. Вже зараз, встановивши
будинковий лічильник, є можливість виставляти рахунки всім
квартирам без лічильників за середнім обсягом споживання, що у рази
перевищує нормативи Кабміну
в розрахунку на особу», – зазначає
Роман Ніцович, керівник програм
аналітичного центру DiXi Group.
Порівняємо: для будинку, де
лише газові плити і централізоване опалення
– за нормами споживання газу
у разі відсутності лічильників
Для будинку зі 100 квартир,
у кожній з яких прописана одна особа і не встановлено будь-яких, у тому
числі індивідуальних, лічильників,

загальне споживання становитиме
33 кубометри газу на місяць.
– з будинковим лічильником
(на основі середньорічного споживання 1 абонента)
Для будинку зі 100 квартир,
у кожній з яких прописана одна
особа і встановлений будинковий
лічильник, загальне споживання
становитиме 162,5 кубометри газу
на місяць.
Тепер загальнобудинкові лічильники можуть встановлюватися лише за згодою ОСББ. Разом
з тим, якщо ОСББ відмовиться від
такого лічильника, заборонено
припиняти газопостачання абонентам цього будинку.
Натомість, згідно з новим законом, міськ- та облгази зобов'язані
забезпечити установку індивідуальних лічильників газу до 1 січня
2021 року.
Також споживачі зможуть само-

стійно поставити собі такий лічильник. Міськ- чи облгаз має компенсувати витрати за рахунок тарифу
на розподіл газу (він є частиною
платіжки). Порядок такої компенсації ще має визначити уряд.
Розподільчі компанії не мають
права відмовити малозабезпеченим
категоріям громадян (отримувачам
субсидій та інших соціальних виплат) у встановленні індивідуальних
лічильників на умовах розтермінування оплати терміном до 3 років.
Таким чином, облгази отримали ще 3 роки на встановлення
індивідуальних лічильників, адже
попередній термін сплив 1 січня
цього року. Також споживачі отримали можливість самостійно вирішити проблему обліку, не чекаючи
на «добру волю» обл- чи міськгазу.
Матеріал підготовлений
у рамках співпраці з проектом «VoxConnector»
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Німе спілкування
водіїв
(закінчення теми,початок
у № 1 від 17 січня 2018 р)

Безумовно, водії стали більш толерантно ставитись один до одного, але сучасні авто (враховуючи їх
потужність і швидкість) декому затьмарюють розум, і тоді виникають
проблеми.
Якщо транспорт рухається попереду
і ускладнює ваш рух, попросіть водія поступитися, моргнувши світлом
декілька разів чи подавши короткий
звуковий сигнал.
Увімкнений сигнал повороту вправо
не завжди означає бажання того, хто
його подав, зупинитись; може, він
відступається дорогою, але коли це
робиться протягом якоїсь відстані,
то це – прохання зупинитись. За кордоном лише скорочується візуально
відстань між автомобілями, коли той,
що спереду, приймає вправо, даючи зрозуміти, що вас пропускають.
А у нас це, на жаль, не завжди так.
Увімкнутий лівий сигнал повороту,
що працює без умов для його здійснення, говорить про водія, що не слідкує за
приладами перед очима, чи є запрошенням обігнати – це вже залежить
від ситуації. Але в будь-якому випадку,
якщо ви не впевнились і не розібрались, на «авось» маневр не здійснюйте.
Водій підняв руку перед відчиненим
капотом – це прохання про допомогу. Зменшення відстані для маневру
перед автомобілем, який рухається
позаду, означає небажання поступитись дорогою.
Якщо вам показують долонею на
очі – нагадування про обов’язкове
ввімкнення фар, особливо за сучасних вимог Правил.
Якщо рукою показують коло і вказують вниз – вас чекає заміна колеса.
Цікавий жест для водіїв вантажівок –
дуля. Він означає камінь між задніми
подвійними колесами. Для легковиків
на швидкості це – біда.
Якщо водій сусідньої машини плескає рукою у повітрі, то зупиніться і зачиніть багажник.
Інколи важко вийти з автомобіля
через постійний рух. Увімкніть лівий
поворот і частково відчиніть двері –
вас зрозуміють і дозволять вийти.
Можливі й інші сигнали, аби допомогти чи попередити. На сучасній
дорозі повно несподіванок і неприємних ситуацій, і той, хто зрозуміє
іншого, отримає вдячність, коли сам
опиниться у складній ситуації. Доброта породжує доброту, а дорога
екзаменує на людяність.

Події

Середа, 24 січня 2018

На різдвяному ярмарку житомирянка
зафіксувала факт продажу алкоголю
Аліна Бойко

Член виконавчого
комітету Віра Гринишина на черговому
засіданні заявила, що
в ярмаркових будиночках незаконно
продавались алкогольні напої.
«Ось, це той коньяк, який
купила моя дитина: 0,5 з підполи за 120 гривень. У мене була
ціль – перевірити, чи продають
там міцні алкогольні напої. Вона
запитала: горілка є чи коньяк, то
горілка не продавалась. Горілка
дешевша ж, коньяк – дорожчий.
Організатор знав, що продаються
міцні алкогольні напої», – розповідає член виконкому Віра Гринишина.

Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що вся відповідальність за проведення
ярмарку, у тому числі й за продаж алкогольних напоїв, лежить
цілковито на організаторах.
«Ми ставили умови, що відповідальним за продаж буде
організатор. У нього були всі
важелі впливу для того, щоб
припинити цей продаж. Разом
із тим, напевно з ним був укладений договір на підключення
електроенергії. Він міг у будьякий час будь-якому орендатору
відключити електроенергію та
зробити торгівлю неможливою.
Ми неоднарозово наголошували, що у випадку порушень, ці
організатори більше не будуть
займатися підготовкою ярмарку», – наголосив міський голова
Сергій Сухомлин.
Своєю чергою, організатор
житомирського різдвяного ярмарку про факт продажу алкоголю знає, та запевняє, що
підприємець, який займався не-

законним продажем алкоголю,
вже отримав покарання.
«Для себе ми перевіряли, і кожен підприємець був попереджений про заборону продажу
міцного алкоголю. Я хочу подякувати Вірі Гринишиній за те, що
вони виловили цих підприємців.
Кажуть, що ми не впливали ніяким чином. Це насправді неправда. Після цього рейду йому була

заборонена можливість торгувати до кінця ярмарку», – розповів
керівник проекту «Різдвяний
ярмарок» Олександр Рєвнівцев.
Через те, що подібна ситуація з продажем алкоголю була
і в минулому році, очільник міста Сергій Сухомлин додав, що
можливо, наступного разу організацією різдвяного ярмарку
займатиметься хтось інший.

На Житомирщині за три тижні під час
пожеж загинуло 7 людей: як уберегтися
За три тижні нового року на Житомирщині зареєстровано
115 пожеж, на яких
загинуло 7 осіб.
Більшість пожеж з початком зими зу мовлена недо триманням правил пожежної
безпеки при влаштуванні та
експлуатації печей.
І водночас однією з найпоширеніших причин пожеж зі смертельними наслідками залишається куріння в помешканні цигарок
у нетверезому стані, коли людина
не здатна контролювати ситуа-

цію. Мабуть, мало хто знає, що
температура на поверхні тліючої
цигарки при курінні сягає 400
градусів. Цього достатньо, аби
за 2–2,5 хвилини загорілися легкозаймисті предмети в момент
попадання на них недопалка
цигарки. Особливо небезпечно
куріння в ліжку, що найчастіше
трапляється у стані алкогольного сп’яніння. Тоді врятуватися
вдається вкрай рідко. Вдихаючи дим, потерпілі отримують
смертельне отруєння чадним
газом (оксидом вуглецю), якого
найбільше – у продуктах горіння.
Він небезпечний тим, що, потрапляючи у кров, викликає кисневе
голодування, у людини порушу-

ється координація рухів, вона
втрачає здатність розмірковувати
та бажання рятуватися від небезпеки. При великій концентрації
цього газу у крові можлива зупинка дихання. А найстрашніше
те, що курці своєю необачністю
наражають на небезпеку не тільки власне життя, а й оточуючих.
Тож рятувальники ДСНС
вкотре звертаються до усіх мешканців та гостей області з турботою і проханням: неухильно
дотримуватися вимог пожежної
безпеки в побуті!
Пічне опалення необхідно облаштовувати у відповідності до
вимог правил пожежної безпеки,
з протипожежною розділкою,

У Житомирі підвищуватимуть
рівень правової культури містян
Алла Гетьман

У середу, 17 січня,
члени виконавчого
комітету міськради
затвердили Стратегію розвитку правової освіти населення
Житомира.

Стратегія розвитку правової
освіти населення на 2018–2020
роки спрямована на створення належних умов для набуття
громадянами міста обсягу правових знань та навичок в їх застосуванні для реалізації власних прав і свобод та виконання
обов’язків.
Документом передбачено
проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, засідань
круглого столу з питань підвищення рівня правової культури

громадян, проведення тижнів
і декади показу фільмів морально-правової тематики,
організацію заняття молоді
у кінолекторіях, а також олімпіади, конкурси, вікторини,
інші змагання на краще володіння правовими знаннями,
створення молодіжних правових клубів та ін.
За словами директора юридичного департаменту міської
ради Євгенія Черниша, у зв’язку
з проведенням реформ і вне-

що відділяє димар від легкозаймистих дерев’яних конструкцій
перекриття. Своєчасно змащуйте
тріщини та обов’язково захистіть
підлогу перед топковим отвором
печі металевим листом. Небезпечно залишати біля печей, що
топляться, одяг та легкозаймисті речі і ставити впритул до них
ліжка. Частіше навідуйтесь до
рідних та сусідів, яким потрібен
догляд та допомога – одинокі літні люди потерпають від пожеж
частіше.
І найголовніше – якщо ви не
можете відмовитися від куріння,
не паліть у ліжку! Не піддавайте
себе і оточуючих Вас людей смертельній небезпеці від пожеж.
сенням змін до законодавства
громадяни потребують правової освіти, а саме роз’яснень
чинного законодавства в простій і зрозумілій формі.
«Метою правової освіти громадян є розвиток їх правової
свідомості, подолання правового нігілізму, задоволення
потреб у правовій інформації,
заохочення до участі у розбудові
правової держави, профілактика правопорушень, забезпечення вільного і всебічного розвитку особистості», – зазначив
Євгеній Черниш.
У Житомирі вже розроблена
відповідна Стратегія та створена координаційно-методична
рада з правової освіти.
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Точка зору

«Собор на крові» та століття
незалежності: час для вивчення минув,
а пора для усвідомлення ще не настала?
Микола Корзун

День Соборності, який в Україні
офіційно відзначають із 1999-го року,
у нинішньому році
підкріплений ще й
100-літнім ювілеєм
від часу прийняття
IV Універсалу Української Центральної
Ради. Саме сто років
тому керманичі тогочасного українського
парламенту проголосили незалежність
Української Народної
Республіки (УНР), позбувшись ілюзій про
можливість мирного
співіснування із «революційною Росією».
За кілька днів після проголошення IV Універсалу Центральна
Рада та уряд УНР змушені були
покинути Київ, куди увірвалися
російсько-більшовицькі загони
Муравйова. Українське керівництво прибуло до Житомира, затим – до Коростеня, а потім – до
Сарн. Лише у березні 1918-го року
більшовицьку навалу було відбито і відкинуто за межі території
України. Але все це змогло відбутися лише за військової допомоги
кайзерівської Німеччини, про що
домовлялася делегація УНР на переговорах у Бресті. У квітні 1918-го
Центральна Рада припиняє своє
існування, а влада перейшла
до гетьманської держави Павла
Скоропадського. Восени 1918-го
поразкою країн так званого Троїстого союзу (Німеччина, АвстроУгорщина та Італія) завершується
Перша світова війна. Одночасно
у Німеччині спалахує революція,
і кайзер зрікається влади. Німецькі війська покидають Україну,
а держава Павла Скоропадського
майже одразу зникає під ударами
повстанських загонів Директорії
Української Народної Республіки.
Водночас у листопаді 1918-го року
на галичанських землях виникає
ще одна держава українців – Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР).
Між Директорією У НР
і ЗУНР у грудні 1918-го року
розпочинаються перемовини

про об’єднання, яке і сталося
22 січня 1919-го року у вигляді
проголошення Акту про Злуку.
Однак драматизм ситуації початку 1919-го року полягав у тому,
що Україна змушена була воювати аж на три фронти: проти
Польщі, більшовицької Росії та
білогвардійської армії Денікіна,
яку спорядили та підтримували
уряди країн Антанти. Ось за таких умов об’єднання ЗУНР і УНР
так і не було завершене, а вже за
рік, у 1920-му році, коли уряд Директорії УНР змушений був піти
на угоду із Польщею, про Злуку
довелося забути.

Століття замало?
Або чому традиції
відзначати «соборність»
досі не сформовані?
Проте у пам’яті народу згадка
про січень 1919-го року, як про
День Злуки, зберігалася довго.
22 січня 1990-го року, відчуваючи розпад Радянського Союзу,
українські національно-демократичні організації ініціювали
потужну акцію, яка увійшла в історію української державності
як «ланцюг єдності», утворений
кількома мільйонами українців,
що вийшли на гігантську демонстрацію вздовж шляху від Львова
та Івано-Франківська до Києва.
За рік Україна стала незалежною
державою, але свято Злуки, або
День Соборності, на державному
рівні отримало легітимність лише
у січні 1999-го року. Тоді якраз
розпочиналася передвиборна
президентська кампанія, і чинний Президент України Леонід
Кучма намагався показати себе
справжнім патріотом в очах виборців Правобережної України.
Варто зауважити, що особливої
шани у влади «кучмівського»
періоду День Соборності не мав.
Потім настали «помаранчеві» часи, коли, здавалося, День
Соборності отримає належний
статус, а саме свято матиме глибоке змістовне наповнення. Проте
постійні чвари у владній верхівці,
урядова чехарда посунули важливість «злуки» та свято соборності на задвірки уваги владної
верхівки України. З приходом
до влади Віктора Януковича про
День Соборності пам’ятали суто
символічно-умовно, особливо не
переймаючись тим, аби українці
розуміли та сприймали його історичну природу.
У січні 2014-го року Київ знову
вирував революційним Майданом, а День Соборності проходив під свист куль із помпових
рушниць та залпів із водометів,
якими влада «януковичів» на-

магалася зупинити розвиток народного протесту. Якраз тоді і загинув перший із героїв Небесної
сотні – Сергій Нігоян. А вже за рік
в Україні була нова влада і вирувала війна. У 2015 році День Соборності співпав із загостренням ситуації на фронті під Дебальцево,
де українське військо потрапило
в оточення і зазнало відчутних
втрат. А вже у 2016 і у 2017 роках
в Україні знову взялися за традиції відзначення Дня Соборності.
Найпоширенішою формою святкування Дня Соборності стали
«ланцюги єднання». Ще більшу
популярність здобували різноманітні флеш-моби, інші перфоманси, які відзначалися відчутним
потягом до романтично-пафосного проведення святкових заходів.

Українське свято – за
совковими сценаріями
Між тим, День Соборності
у 2018-му році співпав із століттям появи IV Універсалу Центральної Ради, а у наступному,
2019-му, році Акт Злуки також
відзначить столітній ювілей. Це
не просто рубежі і не прості
ювілеї, а символи української
державності, які мають стати
уроками та служити дороговказами для сучасників. За іронією
матінки Історії, обставини, які
переживає нинішня Україна,
значною мірою схожі на ситуацію столітньої давнини. І це ще
більшою мірою примушує нас,
українців початку XXI століття,
вдивлятися і вивчати повчальний
досвід минулого. Власне, для цього варто виконати найперше із
державницьких завдань – народ
має знати і розуміти свою історію. І якраз такі свята, як День
Соборності (так само, як і День
Незалежності України), мають
бути потужними каталізаторами усвідомлення народом свого
історичного минулого. Поки що
цього в Україні не відчувається.
Вже постарілі пострадянські
церемонії «покладання квітів»
сьогодні доповнились носінням
гігантських полотнищ і колективним співом Державного Гімну.
Навіть поверхового погляду вистачить, аби точно визначити, що
головними учасниками святкових
дійств і церемоній нинішніх державних свят стають державні чиновники, працівники бюджетних
установ та організацій, студенти,
курсанти та військовики, які легко мобілізовуються за вказівкою
згори у святкові колони. Народ
здебільшого спостерігає, а буває,
що й обурюється, коли святкові
походи чи «марші» заважають
руху транспорту на вулицях міст.

Так, власне сталося і у Житомирі
у 2018-му році, бо саме за таким
алгоритмом цьогоріч проходила
церемонія відзначення Дня Соборності. Церемонія за участі
трьохсот житомирян, яка зручно «вмістилась» у період чиновницької обідньої перерви. Варто
зауважити, що Житомир у цьому
сенсі став своєрідним еталоном
скромності, або ж навіть – певного
примітивізму щодо організації
святкових заходів. Адже у більшості обласних центрів День
Соборності зразка січня 2018-го
року проходив хоча б у вигляді
проведення урочистих зборів,
віче, а львів’яни «підняли» святкування Дня Соборності до рівня
проведення академії. Звісно, після
тривалого новорічно-різдвяного
марафону, який тривав в Україні майже місяць, розраховувати
на увагу населення до важливої
історичної події не доводилося.
Тим паче, що особливої, продуманої підготовчої роботи з нагоди
відзначення Дня Соборності та
ювілею Універсалу Центральної
Ради нинішня влада не організувала і не проводила. У столиці,
щоправда, спромоглися на проведення урочистостей в Українському домі, де українці почули
виступ Президента із його оцінками та історичними аналогіями
щодо подій сторічної давнини.
У Житомирі до цього не дійшло. Тут обмежилися «ланцюгом єднання» вздовж Михайлівської, а біля пам’ятника
С. П. Корольову заспівали Державний Гімн. За годину до цього,
у краєзнавчому музеї (також за
участі студентів) відкрили привезену із Києва тематичну виставку, присвячену подіям революції 1917–1921 років. Ці заходи
організувала влада. Мабуть, по-

казово, а може, й символічно, що
жодного заходу (круглого столу,
читацької конференції, демонстрації кінофільму) з нагоди Дня
Соборності не провів жоден із
осередків політичних партій, що
діють на Житомирщині, а громадські організації (на кшталт
«Просвіти», «Пласту», ОУН та
інші) з невідомих причин скромно промовчали. Тим паче, що на
початку січня 2018 року цілий ряд
депутатів Житомирської облради
голосно заявив про проведення
на Житомирщині року Степана
Бандери, Миколи Сціборського
та Тараса Бульби-Боровця. Однак відзначити столітній ювілей
IV Універсалу ні «Солідарність»,
ні «Свобода», ні «Батьківщина»
чи «Самопоміч» у Житомирі належним чином не спромоглися.
Можливо, «національні демократи» чекали, що над історичною
пам’яттю цього разу працюватимуть представники Опозиційного блоку чи партійці «Нашого
краю»? Хтозна, але складається
враження, що український політикум зразка 2018-го року не
лише не позбувся столітніх вад
своїх попередників, але й обзавівся новими «гріхами» та недоліками. Адже однозначно наші
предки у 1918–1919 роках точно не
мали у владі олігархів. Хоча «гетьманів», як відомо, не бракувало
і тоді. Загалом, нинішня «владна
еліта» України багато у чому програє тим патріотам-ентузіастам,
які вирішили збудувати Українську державу у вирі світової війни та на руїнах кількох імперій.
Можливо, геополітичний час початку XXI-го століття сприятиме
українцям більше, ніж міжнародна ситуація столітньої давнини.
На це, схоже, ми можемо сьогодні
сподіватися найбільше.
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Кримінал

На Житомирщині На Житомирщині викрили
чоловік задушив підпільний цех з обробки
власну дружину бурштину

У Бердичеві поховали жінку, у вбивстві
якої підозрюють її
чоловіка. Про смерть
29-річної Юлії рідним
повідомили родичі
чоловіка. Мати вбитої
впевнена, що доньку
вбив зять. Стверджує,
що жінка неодноразово страждала від домашнього насильства
та збиралася утекти
від чоловіка.

У поліції підтверджують, що
жінку задушили, про це свідчить
заключення.«Задушена руками. Правоохоронці підозрюють
у вбивстві чоловіка», – йдеться
у повідомленні поліції.
Поліцейські затримали чоловіка 19 січня та оголосили йому
підозру у вбивстві 29-річної дружини, що сталося напередодні
увечері.

«Близько 21.50 18 січня до
Бердичівського відділу поліції
надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги
про констатацію смерті 29-річної
жінки. У ході подальшої перевірки усіх обставин було встановлено, що причиною смерті загиблої
є механічна асфіксія (удушення).
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство)
Кримінального кодексу України.
19 січня у рамках ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального
процесуального кодексу України
поліцейські затримали 28-річного чоловіка за підозрою у нанесенні фатальних тілесних ушкоджень дружині», -повідомляють
у поліції.
Попередньо встановлено, що
того вечора між подружжям виник черговий конфлікт, у ході
якого підозрюваний і накинувся на жінку. Що саме спонукало
чоловіка задушити дружину,
встановлює слідство. У шлюбі
жінка прожила сім років, у родині є семирічний син, який тепер
залишився без матері.

Cудитимуть
трьох бутлегерів
Організована злочинна група незаконно виготовила
15 тонн спиртного та
планувала його збути,
однак потрапила до
рук правоохоронних
органів.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Житомирської області. У четвер, 18 січня
2018 року, прокуратурою Житомирської області затверджено
обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи у складі трьох
осіб, які налагодили незаконне
виготовлення, зберігання, збут та
транспортування з метою збуту
підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням,
яке проводили слідчі Головного
управління Державної фіскальної
служби в області установлено, що
житель Київської області з корисливих мотивів, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення
і торгівлю алкогольними напоями, у вересні 2017 року створив
організовану злочинну групу, до

складу якої увійшли двоє осіб –
жителі Житомирської та Київської
областей. У подальшому, з метою
незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкоголю, учасники організованої злочинної групи
підшукали господарське приміщення у населеному пункті на Київщині та встановили там обладнання для масового виробництва
алкогольних напоїв. Таким чином
зловмисники з вересня минулого
року, порушуючи вимоги податкового законодавства України, незаконно виготовили майже 15 тонн
алкоголю для продажу у різних
областях. Виготовлені горілчані
вироби доставляли і житомирянину для подальшої роздрібної
торгівлі.
Викрито і припинено протиправну діяльність організованої
злочинної групи завдяки злагодженим оперативним діям прокуратури Житомирської області та
Головного управління Державної
фіскальної служби в області.
Наразі обвинувальний акт
у кримінальному провадженні за
ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 КК України скеровано до суду для розгляду
по суті. Публічне обвинувачення
у суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.

Правоохоронці
області викрили підпільний цех та вилучили понад 100 кг
коштовного каменю.
Коростенська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування бурштину
в Овруцькому районі, встановленого у листопаді минулого року.
Під час досудового розслідування установлено, що особи, які причетні до незаконного видобутку бурштину на
території Овруцького району,
займаються ще й обробкою коштовного каменю у підпільному цеху в місті Житомирі.
За клопотанням, погодженим
Коростенською місцевою прокуратурою, слідчим суддею
Овруцького районного суду винесено ухвалу про проведення
обшуку в підпільному цеху.
«У середу, 17 січня 2018 року,

за участі працівників регіональних Управління захисту економіки та Головного управління
Нацполіції проведено санкціонований обшук в одному з гаражів
гаражного кооперативу, що на
околиці м. Житомира, у якому
був обладнаний і діяв підпільний цех.У ході обшуку виявлено
та вилучено понад 100 кг бурш-

тину та виготовлені і готові до
реалізації вироби із коштовного
каменю, а також обладнання для
його обробки», – йдеться у повідомленні прокуратури області.
На даний час у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 240 КК
України триває досудове розслідування, яке проводять місцеві
органи Нацполіції.

Житомирянин, будучи за гратами,
організував злочинну групу
В’язень та його подільник, які у 2014 році
ошукали жителів
Житомира й області
майже на півмільйона
гривень, сядуть знову
за грати на 7,6 та 6,6 р.
27-річний житомирянин, неодноразово судимий, відбуваючи
чергове покарання у місцях позбавлення волі, організував злочинну
групу, до якої залучив 22-річного
знайомого жителя Житомира та
30-річну вінничанку. Протягом
березня-вересня 2014 року вони
вчинили низку злочинів.
«Зокрема, телефонуючи до потерпілих, використовуючи ефект
несподіваності, шляхом обману
повідомляли про скоєння їх близькими родичами ДТП або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень
іншим особам. Використовуючи
схвильований та розгублений стан
«потерпілих», зловмисники пропонували вирішити ситуацію та
залагодити справу за певну суму
грошей, яку вони пообіцяли передати нібито працівнику міліції за непритягнення їх родича до
кримінальної відповідальності.
Діючи за заздалегідь розробленою схемою, організована група

шляхом обману та зловживання
довірою за допомогою мобільного
зв’язку вчинила низку злочинів,
пов’язаних із шахрайством, а саме
ошукала понад двадцять житомирян та жителів області, переважно
літнього віку, заволодівши грошовими коштами на загальну суму
понад 400 тис. грн», – повідомляє
прокуратура області.
«За принципової позиції
публічного обвинувачення, яке
забезпечувала прокуратура Житомирської області, вирок суду
першої інстанції щодо призначення покарання організатору та
двом учасникам злочинної групи
за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, апеляцій-

ним судом Житомирської області
залишено у силі», – додали у прокуратурі.
Відтак, 22 січня набув чинності
вирок суду першої інстанції, за
яким організатору злочинної групи і його співвиконавцю за ч. 4
ст. 190 КК України призначили
покарання, відповідно, у вигляді 7
років 6 місяців та 6 років 6 місяців
позбавлення волі із конфіскацією
всього належного їм майна. Ще
одній учасниці групи, молодій
жінці, яка має на утриманні двох
малолітніх дітей, враховуючи її
роль у вчиненні злочинів, залишили без змін покарання у виді
позбавлення волі терміном на
3 роки з випробуванням.
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Актуально

Субсидію отримують 46% родин Житомирщини
У Житомирській
області станом на
23 січня отримують
субсидію 215,5 тис.
родин, що становить
46% від усіх домогосподарств.
Про це повідомляє департамент праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів
соціального захисту населення за-

яву та декларацію про доходи.
Субсидія розраховується, виходячи з доходу зареєстрованих
у будинку (квартирі) осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї.
Наявність заборгованості з оплати
за житлово-комунальні послуги
не впливає на визначення права
на призначення субсидії.
Громадянам, яким один раз вже
призначено субсидію на житловокомунальні послуги, далі призначається соцзахистом автоматично
(крім випадків, коли відбуваються
зміни у складі сім'ї або здійснено
покупку товару чи послуги на суму,
яка перевищує 50 тис. грн.).

Прибудинкові газові лічильники
у 139-х житомирських багатоповерхівках
встановлені незаконно
Апеляційний суд
Житомирської області визнав незаконним
встановлення прибудинкових лічильників
обліку газу ПАТ «Житомиргаз» та «Житомиргаз Збут»
Про це повідомляють у Житомирській міській раді. Як відомо, у Житомирі без відповідних
дозволів у 139 багатоповерхівках
було встановлено прибудинкові
газові лічильники.Це, своєю чер-

гою, призвело до того, що платіжки за спожитий газ у житомирян
зросли в 5–6 разів. Але ПАТ «Житомиргаз» не погоджував встановлення лічильників з органами місцевого самоврядування та ОСББ.
Тому апеляційний суд у повному
обсязі задовольнив позов від ГО
«Об’єднання споживачів природного газу міста Житомира».
Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що у рішенні суд
зобов’яже ПАТ «Житомиргаз» провести перерахунок за переплачений
житомирянами газ. «Завдяки активній позиції представників ОСББ
та громади міста Житомира через
суд вдалося відновити справедли-

вість та довести, що «Житомиргаз»
незаконно встановив прибудинкові
лічильники, що призвело до зрос-

тання платіжок за використаний газ
для населення у рази»,– наголосив
Сергій Сухомлин.

У Тетерівській ОТГ зробили ставку
на розвиток медичної мережі

У Тетерівський
об’єднаній територіальній громаді в приміщенні амбулаторії
сімейної медицини
в селі Дениші 19 січня
відкрили аптечний
пункт та оновлене
приміщення денного
стаціонару. Про це розповів експерт з комунікації Житомирського
центру розвитку місцевого самоврядування Дмитро Клименко.

Оновлений заклад дозволить
отримати якісну медичну послугу населенню сіл Дениші, Нова-

Рудня, Улянівка, Михайлівка,
Буки та Тригір’я. Аптека розташована в приміщенні амбулаторії, і це зручно для пацієнтів, які
звернувшись до лікаря, можуть
одразу придбати необхідні ліки.
«Тепер у ж и те л і в се ла є
все для отримання якісної медичної допомоги, амбулаторія
з фаховим лікарем, яка оснащена сучасним обладнанням,
автомобіль та аптека. Для того
щоб люди відчували що про них
думають та турбуються про їх
здоров’я», – наголосила Валентина Ільницька, голова Тетерівської ОТГ.
Будівля, де обладнали аптеку, раніше належала Житомирській районній раді, Тетерівська
ОТГ викупила приміщення за
350 тисяч гривень. За 100 тисяч
гривень у стаціонарі провели
внутрішні ремонтні роботи та
обладнали систему опалення.

Крім того всю будівлю комплексно утеплили. Таким чином
весь проект обійшовся громаді
у 450 тисяч гривень.
«Завдяки реалізації цього
проекту ми наблизимо медичну
послугу до громади. Крім того

значно зміниться комфорт перебування у стаціонарі для пацієнтів та лікарів. Це найкращий
показник для ефективності роботи ОТГ», – розповіла Наталія
Орловська, завідувач амбулаторії
сімейної медицини.

КОЛОНКА
Пенсії у зв’язку
з втратою годувальника:
кому призначають
та в якому розмірі?
Пенсії бувають різні: за віком, по інвалідності. У житті
трапляються і трагедії, тоді
виникає необхідність у приз н а ч е н н і п е н с і ї у з в ’ я з ку
з втратою годувальника.
Фахівці відділу «Хорошівське бюро правової допомоги» Коростенського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, в рамках проекту «Я маю
право», надали консультацію
з цього питання.
Коли призначають?
Право на пенсію в разі
втрати годувальника мають
непрацездатні члени сімей
загиблих, померлих військовослужбовців або таких, що
пропали безвісти, осіб, які
мають право на пенсію за
законом, які перебували на
їх утриманні.
Кому призначають?
Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо
вони були на його повному
утриманні або одержували
від нього допомогу, яка була
для них постійним і основним джерелом засобів до
існування.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника
пенсія призначається:
• непрацездатним дітям;
• непрацездатним батькам
і дружині (чоловікові), якщо
вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
• непрацездатним батькам
і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали
безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії,
каліцтва чи захворювання, що
мали місце під час служби.
О с о бл и в о ст і в и п л ат и
пенсій у зв'язку з втратою
годувальника:
• дітям, які втратили обох
батьків, за період перебування на повному державному
утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
• іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується
50% призначеної пенсії;
• пенсія, призначена в разі
смерті одного з подружжя,
зберігається і при повторному
одруженні пенсіонера.
При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.
Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за
ними надійшло не пізніше
6 місяців після смерті пенсіонера.
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Резонанс

Студент ЖНАЕУ Юрій Ваховський
за тиждень знищив 4 бобрів
Ольга Сідлецька

У соцмережі Фейсбук з'явився пост про
студента Житомирського національного агроекологічного
університету Юрія
Ваховського, який за
допомогою заборонених знарядь лову вбив
за тиждень 4 бобрів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написав громадський активіст Василь Тьоркін.
"Давненько я не постил убогих любителей петель и капканов. Но вот
наткнулся на одного и мимо пройти не смог. Этакий "любитель"
бобров из Житомира Юрий Ваховский. Студент Житомирского национального агро-экологического
университета (не спрашивайте
откуда))) периодически приходится лазить по браконьерским
сообществам (((За неделю выродок
уничтожил ЧЕТЫРЕХ бобров.
Нелегально и с помощью петель
(самоловы, как и капканы у нас
запрещены)… Бобры это не куньи,
так любимые нами, но все же…", –

написав Василь Тьоркін.
Журналісти "20 хвилин" поспілкувалися з автором посту. Як
повідомив Василь Тьоркін, він займається одним із всеукраїнських
фондів допомоги куницям, тому
про браконьєрські ресурси знає
не з чуток. Доводиться постійно
їх моніторити. "Здебільшого ці
ресурси присвячені браконьєрству
з використанням петель, капканів
і т. д. Всі ці самолови в Україні заборонені", – розповів Василь Тьоркін. Найсумніше те, що 90% таких
ресурсів створені у соцмережі ВК
саме українцями.
В одній із таких груп, яка має
назву "Охота/промысел/капканы/
петли", активіст і виявив фото, на
яких студент ЖНАЕУ хизується
своїми "трофеями". Пост Василя Тьоркіна викликав резонанс
і розійшовся мережею інтернет.
Житомирський "герой" Юрій
Ваховський після розголосу не
лише видалив фото вбитих бобрів з групи, а й свою сторінку
у соцмережі ВК.
Але, як зауважує Василь Тьоркін, у цій групі ще повно таких
фото, на яких наші співгромадяни
вихваляються своїми "трофеями".
Активіст зауважив, що один грам
бобрового струменя (а саме він
і приваблює браконьєрів) може
коштувати від 3,5 до 6 гривень,
залежно від області. Проблема
в тому, що один браконьєр в се-

повідомив активіст.
Студент Юрій Ваховський
через сторінку у соцмережі Фейсбук звернувся до Василя Тьоркіна
з проханням спростувати інформацію і видалити пост. Він розповів активісту, що ці трофеї не його
і зроблені вони були рік тому, що
він любить тварин і жодної з них
не впіймав і не образив. Більше
того, Юрій зауважив, що фотографії у мисливську групу викладав
не він і що активіст не мав права
їх оприлюднювати.
Василь Тьоркін надав нам
прінтскрін із соцмережі ВК,
у якому міститься інформація
про те, що 16 січня Юрій
Ваховський розміщував
оголошення про продаж
бобрового жиру.
Згідно з чинним законодавством, штраф за одного незаконно впійманого
бобра складає 10 тис. грн.
Але, як бачимо, браконьєрів він зовсім не лякає,
і вони продовжують винищувати беззахисних тварин
заради свого збагачення.
На момен т ви ходу
номеру стало відомо, що
Юрія Ваховського викликали до Держекоінспекції
у Житомирській області.
Яке покарання отримає
«герой» нашої історії –
дізнаємося згодом.

редньому може знищити 7–8
бобрів. Якщо порахувати, що
у великого бобра маса струменя
коливається у межах 500–600 г,
а інколи сягає і 1 кг, то один "чорний" мисливець за сезон може
мати близько 20 тис. грн прибутку.
Історія мала продовження. Як
розповів 22 січня журналістам «20
хвилин» активіст Василь Тьоркін,
керівництво ЖНАЕУ вже займається Юрієм Ваховським.
«У нього там уже проблеми
з ректоратом і з екоінспекцією
Житомирської області. Саме зараз
екоінспекція його у вузі навідує», –

Мерія – не місце для економії: у скільки обходиться
утримання Житомирського міськвиконкому
Громадська організація «Антикорупційний
рух Житомирщини»
зацікавилася питанням
утримання Житомирського міськвиконкому
і оприлюднила отриману інформацію на
своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
Згідно з матеріалами, які громадська організація отримала від
Житомирського міськвиконкому,
на оплату праці протягом 10 місяців було витрачено 30 мільйонів
511 тисяч гривень, а на енергоносії – 966 637 гривень.
На суму понад мільйон гривень
було закуплено предметів, матеріалів та товарів. У цю суму входить
папір на 223 тис. 807 грн, різні папки на 71 тис. 904 грн, марки та конверти на 69 тис. 940 грн, бланки на

19 876 грн, ручки, візитівки та інше
на 9 654 грн, реєстраційні журнали на 6 050 грн, печатки та штампи
на 3 303 грн, калькулятори на 1490,
клей на 1224 грн, ножиці на 1038
гривень та інше. Варто уточнити,
що окремо зазначена позиція «канцелярські товари» на суму 96 тисяч
365 гривень. Що саме працівники
міськвиконкому вважають канцелярськими товарами, якщо майже
усі вони зазначені в окремих позиціях, так і залишиться таємницею?!
Щоправда, можливо, на 96 тисяч
купили, наприклад, гумок та різнокольорових олівців.
Мерія і досі продовжує передплачувати періодичні видання, які
бюджету обходяться у понад 15 тисяч гривень на 10 місяців.
Для створення комфортних
умов праці на обслуговування кондиціонерів за 10 місяців витратили
11 тисяч 900 гривень, ще 7800 у іншому кошторисі, на питну воду – 4 500.
Одними з найбільших є витрати
на паливно-мастильні матеріали: за
газ виклали 79 тисяч 128 гривень, за

бензин – 155 тисяч 250 гривень. За
запчастини для міськвиконкомівського автопарку заплатили майже
25 тисяч гривень.
Цікавими є також витрати на
оплату послуг. Загалом сума склала 703 тисячі 265 гривен. Тут знову
з’явилися витрати на утримання автомобілів: майже 67 тисяч гривень
на ремонт, шиномонтаж та мийку,
4207 на страхування авто та 423 гривні на страхування водія.
14 тисяч 932 гривні з міського
бюджету віддали за ремонт та експлуатацію ліфта, яким майже ніхто
не користується.
Підключення до інтернету коштувало 2900 гривень, абонплата за
інтернет «Айпіком» – 4600 гривень,
послуги Київстару – 2152 гривень,
Укртелекому – аж 67 029 гривень.
Ремонт комп’ютерної техніки
обійшовся у 84 тисячі 886 гривень,
офісної техніки – 56 тис. 790 гривень,
комп’ютерного обладнання – майже 35 тисяч, а обслуговування мініАТС (внутрішній зв'язок) коштувало
38 тисяч 931 гривню.

Участь у семінарах та курси наших чиновників міському бюджету
за 10 місяців коштували 89 тисяч 513
гривень, а навчання членів комітету
конкурсних торгів –10800 гривень.
Ще 3 600 гривень з бюджету було
витрачено на консульський збір при
відкриванні віз за кордон.
Загалом обсяг фінансування на

10 місяців склав 39 мільйонів 922 тисячі 590 гривень.
Чи настільки якісно чиновники виконують покладені на
них обов’язки, щоб з міського бюджету на їх утримання витрачати
такі кошти?
Матеріал «Антикорупційного руху Житомирщини»
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Медицина

Нова медреформа: коли і як житомиряни
зможуть обирати собі сімейних лікарів
Алла Гетьман

У квітні 2018-го
українці почнуть
підписувати декларації з медиками,
які стануть їхніми
сімейними лікарями.
Вибір лікаря буде повністю вільним та не
залежатиме від місця
реєстрації. Як житомиряни обиратимуть
сімейних лікарів,
пояснила начальник
управління охорони
здоров'я Житомирської міської ради
Марія Місюрова.

Коли можна обирати
сімейного лікаря
У грудні 2017 року Житомирською міською радою було прийнято рішення про створення
Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД),
який включатиме в себе лікарів
первинної ланки, а саме сімейних
лікарів, терапевтів, педіатрів.
«На сьогоднішній момент всі
ці лікарі знаходяться у нас в поліклініках, амбулаторіях, але вони
не відокремлені на первинну ланку. Зараз поступово відбувається
процес відокремлення і створення центру. Насправді реформа

почала тільки впроваджуватися,
і для того, щоб відчути зміни, ще
потрібно більше півроку. Чому?
Тому що до 1 квітня ми маємо
підготувати робочі місця наших
сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів. Адже кожен фахівець повинен мати комп'ютер, принтер,
мережу інтернет, щоб пацієнт
мав змогу заповнити декларацію
в електронному вигляді, а потім вже укласти контракт з Національною службою здоров'я
України», – розповіла начальник
управління охорони здоров'я Житомирської міськради.
На сьогоднішній день йдуть
підгототовчі роботи, а з 1 квітня
стартує приписна кампанія, тобто якщо пацієнт має свого сімейного лікаря (педіатра, терапевта),
задоволений ним, він може звернутися до нього і укласти з ним
декларацію.
«Якщо пацієнт хоче обрати
нового лікаря, навіть з іншого
району, то, будь ласка, він може
звертатися. Тепер обрати сімейного лікаря можна у будь-якому
зручному для вас районі міста
та у будь-якій амбулаторії, адже
територіальної прив’язки більше
немає. І це найголовніше у реформі – пацієнт має право на вільний
вибір лікаря», – наголосила Марія
Місюрова.

Як і де можна обрати
сімейного лікаря
Уп р а в л і н н я м о х о р о н и
здоров'я, колективами лікарень,
адмінстрацією буде створено сайт
Центру первинної медико-санітарної допомоги.
«Інформаці я про лікарів
(ПІП, фото, стаж роботи, квалі-

фікація і т. п.), а їх у нас більше
двохсот, буде на сайтах ЦМЛ № 1,
ЦМЛ№ 2 та центральної дитячої
міської лікарні. Така інформація
важлива, і жителі міста зможуть
ознайомитися з нею. Також якщо
знайомі або друзі реомендують
того чи іншого лікаря, то це теж
добре. Найголовніше в реформі – відновити довіру пацієнтів
до сімейного лікаря, тому що зараз ця довіра на досить низькому
рівні. Сімейний лікар – це лікар
першого контакту, він повинен
вирішувати більшість скарг пацієнта, які стосуються надання
як медичної, так і невідкладної
допомоги. Це також, наприклад,
корекція артеріального тиску, співучасть в урядових програмах,
як, наприклад, «Доступні ліки»,
і багато іншого», – наголосила Марія Місюрова.
Поса довець перекона на:
в ідеалі сімейний лікар має
вести пацієнта з самого народження, як це практикується
в європейських країнах.
«Краще, коли лікар знає твої
скарги, захворювання, вакцинування, яка потрібна профілактика, якщо людина потрапляє
в групу ризику. Тому звертатися саме до сімейного лікаря –
надважливо.
На жаль, сьогодні ми дуже
часто одразу звертаємось до
вузьких спеціалістів (невролога,
кардіолога і т. п.), іноді самі собі
призначаємо різні вартісні обстеження, але це буває не потрібно.
Основна зміна реформи – спочатку ми приходимо до сімейного
лікаря, він нас оглядає, якщо є
потреба – пише направлення до
вузького спеціаліста», – зазначає
Марія Місюрова.

Кваліфікація лікарів
 На фото: Місюрова Марія Олександрівна

Багато людей цікавляться кваліфікацією сімейних лікарів. Однак у цьому питанні вони можуть

бути спокійні – наголосила керівник управління охорони здоров'я
міськради.
«Хочу відзначити, що у нас
дуже досвідчені фахівці, усі практично мають категорію, постійно
проходять курси підвищенння
кваліфікації, тому турбуватися
щодо цього не варто», – сказала
Марія Місюрова.

Якою буде зарплата
сімейних лікарів
Як повідомила начальник
управління, до 1 липня зарплата медиків залишається такою,
як вона була у 2017 році, це за
рахунок медичної субвенції.
А з 1 липня, якщо центр укладе
контракт з Національною службою здоров'я України, це дійсно
залежатиме від декларації, то
зарплата має підвищуватися.
«Зараз сімейний лікар заробляє
в середньому від 4 до 6 тис. грн
в залежності від категорії, стажу
роботи і т. д. Маємо надію, що

вдвічі як мінімум зарплата лікарів зросте, адже мотивація тут
дуже важлива; зараз вона дуже
низька, і багато лікарів працює на
ентузіазмі», – додала посадовець.
Як висновок, із новою медичною реформою лікарі зароблятимуть більше. Максимальна
кількість пацієнтів на одного
лікаря – не більше 2 тисяч.
«Для прикладу, зараз на одну
дільницю припадає 1500–1700 пацієнтів, у педіатричній дільниці
трохи менше –- 800‑1000 дітей.
Первинна допомога – безоплатна
для пацієнтів, її оплачує держава. У рік на одного пацієнта виділятиметься 370 грн», – розповіла
Марія Місюрова.
Також варто зазначити: якщо
ви обрали сімейного лікаря і він
не сподобався, то маєте повне
право розірвати цю декларацію
і укласти її з іншим лікарем –
запевнили в мерії. Як запрацює
нова медична реформа на практиці, чи виправдає очікування її
творців, побачимо згодом.

12

WWW.20MINUT.UA

Тема номера

Середа, 24 січня 2018

Схеми обкрадання держави і
Динаміка зростання володіння «Газтек» облгазами України *:
Назва облгазу

Станом до
30.09.2013 р.**

Зміни станом на
30.09.2014 р. ***

У володінні станом
на 01.12.2017 р. ****

ПАТ «Львівгаз»

---

13,10 %

24,95 %

ПАТ «Закарпатгаз»

---

21,18 %

21,18 %

ПАТ «Рiвнегаз»

---

31,67 %

47,75 %

ПАТ «Рівнеоблгаз»

---

24,75 %

24,75 %

ПАТ «Тернопільміськгаз»

---

7,23 %

7,23 %

ПАТ «Харківміськгаз»

---

9,9 %

9,9 %

ПАТ «Чернігівгаз»

---

13,08 %

23,08 %

ПАТ «Вiнницягаз»

34,73 %

---

48,82 %

ПАТ «Волиньгаз»

38,58 %

---

48,56 %

ПАТ «Iвано-Франкiвськгаз»

35,14 %

---

49.42%

26 %

---

49,91 %

ПАТ «Сумигаз»

25,79 %

---

46,63 %

ПАТ «Чернiвцiгаз»

34,39 %

---

49,08 %

ПАТ «Луганськгаз»

* - джерело: звіт ПАТ «Газтек» за 2014 рік
** - джерело: звіт ПАТ «Газтек» за 2015 рік
*** - джерело: звіт ПАТ «Газтек» за 2015 рік
**** - джерело: інформація з Єдиного державного реєстру власників підприємств
Тарас Боросовський

Зміна політичної
ситуації та гучні
судові справи не похитнули монополію
обласних газових
компаній, що продовжують приносити своїм власникам
багатомільйонні
прибутки. “Сидіти”
на газовій трубі залишається надзвичайно вигідно, коли
знаєш, як з державного бюджету покривати навіть неіснуючі витрати.
Бі л ьшо с т і к ри з у к ра ї н ських урядів передувало різке
загострення питання довкола
постачання природного газу.
В ціну імпортованого блакитного палива нерідко включався
«інтерес» високого політикуму,
а мільярдні газові прибутки
формували в країні олігархічну
піраміду з можливістю фінансувати цілі партії та політичні
лобі. Слід пригадати, як укла-

дені газові контракти коштували Юлії Тимошенко декількох
років життя в колонії. В результаті над державою чимдужче
затягувався борговий зашморг,
спровокований необхідністю
покривати з бюджету різницю
в переплаті за придбаний на кабальних умовах російський газ.
– Україна «сиділа» на газовій
голці з Росії, і газове постачання
живило корупцію в нашій державі, – сказав Президент України
Петро Порошенко під час червневої промови з нагоди трьох років перебування на посаді Глави
держави.
Нес к ла д но здога дат ис я,
що мова йде в першу черг у
про RosUkrEnergo, що монополізувала на довгий період
постачання газу з Росії, разом
з пануванням всередині країни.
Контроль над газорозподільними підприємствами, які ще й
постачали газ на монопольних
умовах, гарантував отримання
надприбутків в сотні мільйонів
євро через колосальну різницю
між регульованими цінами для
споживачів і ринковими – для
промисловості.
Втім, інтерес Дмитра Фірташа не згасає навіть попри
формальне відокремлення від
облгазів функції постачання
та їх тотальну збитковість. За
останні два роки його компанія
«Газтек» ще збільшила власні
частки в облгазах. Можливою
причиною для цього є те, що

постачання газу в областях,
яке залишилося під контролем
“газзбутів” – дочірніх компаній
облгазів, – не така вже й збиткова справа, і бізнесмен добре
знає, як скористатися цією «золотою жилою».

Тарифні маніпуляції

Не так давно відновилася
одна з найпоширеніших серед
газовиків, пов’язана з нормативним споживанням схема зловживань. В Україні базові правила та технічні вимоги беруть
свій початок ще з радянських
часів. Відсутність приладів обліку спровокувала на початку
2000-х підвищення в декілька
разів встановлених нормативів
споживання газу. Таким чином

посадовці планували заохотити людей до встановлення лічильників. Водночас, при порівняно сталій вартості газу для
населення, для промисловості
та бюджету ціна “блакитного
палива” стрімко зростала. Так
з’явилася корупційна схема,
коли облгази дотований державою газ записували як витрачений населенням, насправді
продаючи його за комерційною
ціною промисловим підприємствам.
За рахунок значної різниці
в ціні регіональні газопостачальники отримували чималі
прибутки. Задля оборудки нерідко вдавалися до створення
фіктивних абонентських баз із
сотнями чи подекуди й тисячами «мертвих душ».
Довести підтасування можливо, лише маючи повний доступ до абонентської бази споживачів, котру кожен облгаз
охороняє як зіницю ока. Однак
в тому, що схему досі активно
використовують, впевнитись
дозволяє нещодавно виявлене
розкрадання лише в «Кіровоградгазу» 9,3 млн кубометрів
газу.
Починаючи з 2009 року, попереднє керівництво регулярно
давало вказівки списувати природний газ на неіснуючі адреси.
Фіктивний борг списували на
збитки підприємства, начебто
громадяни роками не платять.
Однак куди ж насправді подівся
газ вартістю 78,3 млн грн – тепер має встановити слідство.
Поряд зі схемами на ціновому арбітражі стабільним джерелом покриття втрат облгазів
залишаються виробничо-технологічні витрати (скорочено ВТВ)
і власні витрати (ВВ).
Перші виникають на етапі
доставки газу до споживача,
включно зі втратами під час
обслуговування, ремонту, заміни приладів, обладнання та
з’єднань. Мова йде про умовну
герметичність газопроводів та

коли при надлишковому тиску
в системі через спускний клапан стравлюється певна кількість газу. Другі не пов’язані
з процесом транспортування.
Це опалення, гаряче водопостачання чи вентиляція приміщень та будівель газорозподільчих підприємств тощо.
Затверджена у 2004 році
методика розрахунку дозволяє
облгазам включати чималі витрати до планових ВТВ і ВВ. До
прикладу, в розрахунку ПАТ
«Житомиргаз» на 2014 рік на всі
газові плити в області закладено 9,7 млн куб. м газу таких
витрат. Тобто в середньому на
одну плиту (включно з колонками та газовим опаленням) припадає по 27,6 втрачених кубів.
– Методику розрахунку виробничо-технологічних витрат
облгази прописа ли самі ж дл я
себе, – стверджує експерт-енергетик Олексій Хабатюк. – Порівняти розрахункові витрати
з фактичними не виявляється
можливим.
Причиною тому – закладена норма, коли газорозподільне підприємство самостійно
розраховує планові витрати,
переважно закладаючи їх, наскільки це можливо за нормами, максимально. Частково це
виправдано, оскільки застаріле обладнання на газорозподільних станціях і висока зношеність газопроводів, багато
з яких відслужили свій норматив, не гарантують необхідної
герметичності системи.
– Обсяг старіння газопроводів та споруд фактично в п’ять
ра зів випе реджає обсяг фінансування на їх реконструкцію
та заміну, – визнає технічний
директор ПАТ «Житомиргаз»
Сергій Колесник.
З іншої сторони, окрім облгазу ніхто не має достовірної інформації про реальний
стан газового господарства.
Натомість придбані монополіями спеціальні програми

Планові та затверджені виробничо-технологічні втрати ПрАТ «Житомиргаз»
Найменування статті

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Всього газових плит (з колонками, опаленням)

352034

355455

176274

У перерахунку на втрати газу (тис. м3)

9726

9891

3359

Кількість регуляторів тиску в ШРП/ГРП

1763

1804

1353

У перерахунку на втрати газу (тис. м3)

9910

10140

5874

Загальна кількість домових регуляторів тиску

54690

57297

25997

У перерахунку на втрати газу (тис. м3)

9981

10456

4757

Разом закладені в розрахунки ВТВ (млн м3)

33, 6

34,4

27,9

З них затверджені Міненерговугілля (млн м3)

18,6

16,9

27,9
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приховування прибутків облгазами
дозволяють повністю відстежувати ситуацію в режимі
реального часу.
– У нас є чудовий програмний
продукт, з картою, фотографіями, повною інформацією про
стан газопроводів та скільки інвестовано в ремонт, – розповідає
голова правління ПрАТ «Житомиргаз» Валентин Ющенко.
Невже, маючи на «озброєнні» подібні високотехнологічні
рішення, досвідчене керівництво не помічає, де ж втрати
у власному газовому господарстві найбільші. Певно, що добре
знає, але не зізнається.
Судячи з наведеного розрахунку ВТВ, основну статтю втрат
становлять регулятори тиску. За
рік по Житомирській області
так набігає майже 20 млн кубометрів, і половину з цього
колосального об’єму припадає
на домові регулятори. У грошовому виразі 10 млн кубометрів
становить 68 мільйонів гривень,
які щороку поблизу кожного
з наших будинків в прямому
сенсі розчиняються в повітрі!
Загалом в області встановлено 54,7 тис. таких приладів.
Початкова їхня ринкова вартість
коливається від 600 грн за вітчизняну модель до 2400 грн за
імпортний аналог. Припустимо,
що справді в облгазі з’явилася
необхідність різко зменшити
ВТВ. Для цього обрали заміну всіх домових регуляторів
тиску. Отож маємо від 32 млн
820 тис. грн (600 грн * 54,7 тис
регуляторів) до 131,3 млн грн
(2400 * 54,7 тис. регуляторів).
Себто за півроку ми марно витрачаємо стільки ж газу через
старе обладнання, скільки достатньо було б для його повного
оновлення! Якщо ж бажаємо гарантії якості від європейського
виробника, зачекати доведеться
максимум 2 роки.
Вигідно? Ну звичайно, скажете ви. Проте урядові постулати та затверджена профільним міністерством методика
визначення норм говорять про
зворотнє. Абсолютно неважливо, наскільки новий, якісний та
раціонально вставлений у вашому будинку регулятор. Головне,
кожного дня на нього можна нараховувати півкубометра втрат
газу. І чим більше їх в облгазах,
тим круглішою стає сума, на
яку вони претендують.
У 2014 та 2015 роках Міненерговугілля практично наполовину “позрізало” подані
облгазами розрахункові втрати. Апетити газовиків вгамувалися тільки у 2016 році, коли
чисельність зазначеного обладнання, скоротившись майже
вдвічі, стала наближатися до
реальної.

Схеми «вимивання»
мільярдів з облгазів
Постає питання: як при таких тарифах на транспортування і розподіл газу та закладені
колосальні виробничо-технологічні витрати більшості облгазів так різко стали збитковими.
Для цього нам варто більш детально поглянути на їхні фінансові та корпоративні зв’язки.
Не секрет, що більшістю облгазів через ряд офшорних компаній володіє олігарх Дмитро
Фірташ. Ключову роль у збудованій управлінській «піраміді»
належить ПрАТ «Газтек».
Поряд з «кіпріотами» серед
власників «Газтеку» знаходимо
й українську фірму. Нею виявилося маловідоме ТОВ «Амсет»
з порівняно незначною часткою
в 9%. Кінцевим бенефіціаром,
тобто власником, через кіпрський офшор «Ти. Джи.Ай Газ
Холдингз Лімітед» («Т.GI Gas
Holdings Limited») безпосередньо вказане прізвище та домашня адреса Фірташа.
З початком 2014 року «фірташівські» облгази взялися
масово скуповувати газ через
«РГК-Трейдинг». Ціна закупівлі
перевищувала ринкову майже
вдвічі. Так при ринковій ціні
в 268 дол. США «Дніпрогаз»
у січні 2015 року заплатив 517
дол. США за за 1 тис. куб. м газу.
Зас новн и ком «РГ КТрейдинг» є згаданий «Ти. Джи.
Ай Газ Холдингз Лімітед». Однак кінцевий бенефіціар у публічному реєстрі не зазначений,
хоча з інформації про «Амсет»
очевидно, що власником є той
самий Дмитро Фірташ.
Тепер перейдемо до питання, навіщо облгазам закуповувати природний газ
виключно в «РГК-Трейдинг».
Справа в тому, що при укладенні подібних угод на рах унках посередника осідає
в е с ь п ри б у т ок , н а т ом іс т ь
афілійовані газзбути нічого
не заробляють. У липні 2017
рок у Нац іона льна поліц і я
вперше за подібним фактом
відкрила кримінальне провадження. Посадових осіб «РГКТрейдинг» та «Чернігівгаззбуту» підозрюють у зловживанні
службовим становищем задля
штучного формування податкового кредиту та завищення
ціни:
Своєю чергою, «Газтек» протягом останніх трьох років через розміщення облігацій на
Східно-Європейській фондовій
біржі залучив понад 4,2 мільярда гривень. Примітно, що головою ради директорів біржі є
Максим Миколайович Марчук,

Структура власності «Газтек»

Джерело: звіт ПрАТ «Газтек» за 1 квартал 2017 р.; публічні реєстри.
який водночас керує згаданим
вище ТОВ «Амсет». За інформацією від НКЦПФР, у 2015 році
через цей майданчик найбільше
угод на придбання облігацій
укладено саме з цінними паперами «Газтек».
Таким чином, залучено 3
мільярди 255 мільйонів гривень. Слід зазначити, що при
тогочасній середній відсотковій
ставці в 20% дохід за даними
облігаціями в національній валюті становив втричі менше –
мізерні 6,5% річних.
Покупцями даних облігацій
стали підконтрольні «Газтеку»
облгази. Таким чином з підприємств «викачали» практично всі
обігові кошти. Решта грошей
пропали в «Надра Банку». На
одній із прес-конференцій голова правління «Львівгазу» визнав,
що придбати облігації та розмістити кошти на банківському
рахунку його змусили власники
«Газтеку».
– Су б о р д ин о в а н ог о б о рг у
(в траче ни х в «На д ра Банк у»
коштів, – ред.) в нас 100 мільйо-

нів, – зізнався тодішній очільник
«Львівгазу» Володимир Зленко. –
На усі пе ре рахуванн я коштів
у нас є протоколи нагл ядової
ради. Хочу я того чи ні, маю їх
виконувати, тому що я, як решта людей, не власник підприємства, а найнятий менеджер.
Прийняті наглядовими радами рішення дозволили придбаному Дмитром Фірташем
«Надра банку» прокредитувати власні фірми. Генеральна
прокурат ура за фактом доведення такими діями банку
до банкрутства в червні 2015
р. відкрила кримінальне провадження. У судовому рішенні
фігурують більше 8 млрд грн та
1 млрд доларів США, виведених
з обігу банку.
Навряд чи позики могли
видаватися без відома самого Фірташа, а скоріш за все, є
частиною ланцюжку «вимивання» коштів облгазів за участі
банківського керівництва через відкриті численні рахунки
фірм-«прокладок». Зараз втрачені через банкрутство «Надра

Банку» десятки мільйонів газові
компанії активно списують на
так звану безнадійну заборгованість. Іншими словами, вони
визнають, що розміщених на
рахунках коштів ніколи не повернуть, що призвело до величезних збитків.
Зокрема, таким чином «Житомиргаз» відніс на сумнівні
борги та списав у 2015 році
56 м л н г рн. У нас т у п ном у,
2016, роц і ще бі льше – по над 97 млн грн. Це пояснює,
чому за останні чотири роки
збитки з 3 млн грн зросли до
136 млн грн.
Левову частку в розрахунках
на транспортування природного газу складає заробітна плата
працівників облгазу. З одного
боку, до НКРЕКП подається
інформація про щорічну необхідність у підвищенні розмірів
окладів та приведення середнього заробітну на підприємстві до середньостатистичних
у галузі. З іншого, всередині
трудового колективу облгаз
єдиним шляхом підвищення

Джерело: ухвала Деснянського районного суду міста Чернігова від 9.11.2017 р.
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Розмір нарахованих виплат правлінню ПАТ «Житомиргаз» за 2013 та 2014 роки
Посада

Виплачена винагорода

Прізвище, ім’я, по батькові
посадової особи

За 2013 рік

За 2014 рік

Голова правлiння

Ющенко Валентин Iванович

433000

627000 *

Перший заступник голови
правлiння - головний iнженер

Колесник Сергiй
Володимирович

237000

343000 *

Заступник голови правлiння
з комерцiйної дiяльностi

Орлик Едуард Володимирович

229000

331000 *

Заступник голови правлiння
з постачання та облiку газу

Тарасов В’ячеслав
Анатолiйович **

216000

312000 *

Заступник голови правлiння з
фiнансово-економiчних питань

Конюх Дмитро Васильович

212000

307000 *

Заступник голови правлiння
з економiчної безпеки

Власюк Анатолiй Iванович

199000

288000 *

Головний бухгалтер

Бондаренко Наталiя Василiвна

203000

294000 *

2 228 000

3 225 000

Загальна сума нарахованої винагороди (з урахуванням податків)

Джерело інформації: Річний звіт Житомиргаз за 2013 та 2014 роки
* Орієнтовна сума виплаченої винагороди, виходячи з 44,75 % зростання у 2014 році.
зарплати вважає суміщення
посад і збільшення об’єму виконаної роботи.
– Ми запропонували нашим
людям, наприклад воді ям, виконув ати функцію с люса рів,
на да в ши ї м мож лив іс ть бе з коштовно нав чатись. Таким
чином, отримувати заробітну
плату як слюсаря, так і водія, –
розсекретив професійні таємниці Володимир Зленко.
С хоже, що а на лог іч н ий
пі д х і д взя ла на озброєн н я
й решта облгазів. У березні
2015 року, коли оприлюднили інтерв’ю з паном Зленком,
штат «Житомиргазу» налічував 1700 осіб із середньомісячною зарплатнею в 2787 грн.
Менш ніж за 3 місяці чисельність працівників збільшилася
на 320 чоловік і становила вже
1924 особи. Місячну платню
також збільшили в середньому до 3412 грн. Але наскільки воно стосується рядових
працівників, невідомо навіть
НКРЕКП. Затверджуючи своїми постановами подібні підвищення, регулятор бере до
уваги середні показники, що
дозволяє вищому керівництву

на власний розсуд визначати,
чи доплачувати спеціалістам,
чи допремійовати самих себе.

Боргова кругова порука

Залишившись без коштів,
облгази припинили розраховуватися за спожитий газ і різко
наростили за останній час заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» (надалі НАК).
Згідно з оприлюдненою держкомпанією в червні 2017 року
фінансовою звітністю, сумарний їх борг за рік зріс з 13 до
30 млрд грн. «Нафтогаз» має
статус гарантованого постачальника газу для населення. Однак
обійтись без «послуг» облгазів
ніяк не може.
– Фактично все, що ці "пос тача льники" робл ять, – це
вистав л яють ра хунки і збирають г роші з насе л енн я. За
це посе редники отри мують
передбачену урядом комісію, –
доводить директор з розвитку
НАК «Нафтогаз України» Юрій
Вітренко. –- Накопичуючи величезні борги за газ, взятий в «Нафтогазі», вони кажуть, що це їм
населення заборгувало. Перевірити ми це не можемо.

Насправд і под ібна негативна риторика спровокована
зміною ролі держкомпанії, яка
на сьогодні є найбільшим посередником на ринку природного газу. Донедавна обласні
газорозподільчі підприємства
забезпечували «Нафтогаз» стовідсотковим прибутком. За 6
місяців 2016 р. з перепроданого на 24,2 млрд грн населенню газу, компанія отримала
12,2 млрд грн валового прибутку. За мінусом інших витрат
вийшло 8,7 мдрд грн чистого
прибутку.
З 2017 року НАК напряму
сплачує за видобутий «Укргазвидобу ванн ям» природний
газ, і тепер весь прибуток осідає на підпорядкованому йому
держпідприємстві. При досить
скромній націнці «Нафтогазу»
за поставлений обласним газорозподільчим підприємствам
природний газ він має розраховуватися реальними коштами.
За відсутності вчасної оплати
від облгазів, НАК регулярно
змушений брати банківські
позики. У результаті за 6 місяців поточного року функція гарантованого постачальника газу

Скріншот з судового рішення № 54273355 від 11 грудня 2015 року

коштувала НАКу 1,9 млрд грн
прямих збитків.
Своєю чергою, на затримку
перерахування коштів газорозподільчими підприємствам
вплинули поправки в затвердженому Міненерговуг і лля
порядку взаєморозрахунків.
Мова йде про взаємне списання
боргів облгазів за поставлений
«Нафтогазом» природний газ на
суму наданих населенню пільг.
До кінця листопада 2016 року
в протоколи розрахунків включали повну суму нарахованих
пільг і субсидій. Це повністю
влаштовувало облгази, оскільки встановлені норми значно
перевищували фактичну потребу в природному газі. Незалежно від того, спалило чи
зекономило населення пільгові кубометри природного газу,
для газорозподільчих підприємств вони зараховувалися як
оплачені перед Нафтогазом.
З к і н ц я ми н улог о р ок у
до розрахунків включаються
нараховані суми пільг лише
в межах обсягів фактичного
використання. Тобто постачальники природного газу мають видати довідку про реально спожитий природний газ,
що затягує процес підписання
протоколу і позбавляє можливості включати невикористаний газ. Зменшений в півтора рази соціальний норматив
(норма використання природного газу) для індивідуального
опалення ще більше скоротив
розмір компенсацій для газорозподільчих підприємств.
Монетизація пільг, встановлена урядом на рівні 100 куб.
м заощадженого населенням
газу, поєднувалася зі списанням всього невикористаного
газу в бюджет. Таким чином,
переплата від громадян перетворилася в борг облгазів перед
державою.
Своєю чергою, газовики,
посилаючись на необґрунтованість занижених у 2014 та 2015
роках Міненерговугіллям норм
виробничо-технологічних витрат, не поспішають сплачувати
за використаний природний
газ. Додаток до міністерського
наказу у вересні 2015 року визнається нечинним. Ухвалює
рішенн я горезвісний с уд д я
Руслан Арсірій, відомий практикою їх винесення під час екзотичних закордонних вояжів.
Проте поданий міністерством
лист з апеляцією потрапляє
замість Київського апеляційного с уду до Вінниці. Поки
його повернули і направили за
правильною адресою, терміни
оскарження вийшли, і Міненерговугілля знов програє. Втретє
суд відмовляє через несплату за
поданий позов. Міністерство
так і не спромоглося віднайти
1218 грн, щоб опротестувати виграш облгазів у декілька сотень
мільйонів.
Впродовж трьох місяців для
викладення позиції Міненерговугілля автор неодноразово

намагався зв’язатися з профільним заступником Міністра
енергетики Ігорем Прокопівим.
Однак навіть у дні офіційного
прийому та попри завчасний
запис, у поса довц я щоразу
з’являлися невідкладні справи. Якщо не комісія, то колегія,
коли не зустріч, так прийом чи
нарада.
Тим часом невпинно настає
час, коли більшість споживачів зіштовхнеться з масовим
підвищенням цін на послуги
газопостачання. У декількох
областях вже винесені судові рішення про зобов’язання
НКРЕКП компенсувати різницю між розрахованими та затвердженими нормами. Окрім
цього до тарифу має увійти
сума так званої недоотриманої
виручки. Себто коли підприємство планувало продати певну
кількість газу, але зважаючи на
скорочення його споживання
населенням, запланованих коштів не отримало.
Разом з тим дуже дивною
вбачаєтьс я позиці я органів
виконавчої влади, що беззаперечно підтримують нові тарифи облгазів. Запроваджене
у 2017 році публічне обговорення зміни тарифів проходить зокрема у Житомирській області за цілковитого погодження
представників Житомирської
облдержадміністрації. Жодного заперечення від них не прозвучало на проект ПАТ «Житомиргаз» підвищити плату
за транспортування з 634,9 до
945,3 грн (за тис. куб. м газу).
Основна частка затрат – 79%
(455 млн з 576 млн) – заробітна плата з нарахуваннями та
втрати газу. При такому 50%
зростанні тарифу вк лючена
в минулому році плата за оренду державних газопроводів не
перевищувала 5% всіх витрат.
На цей рік апетити газовиків зросли втричі. За кожн у тис. к уб. м прокачаного
у Житомирській області газу
у 2018 році доведеться платити
понад 1804 грн. Тут же знаходимо, окрім чергового підвищення
заробітної плати, компенсацію
різниці в цінах і виробничих витрат газу та додаткові капітальні
інвестиції. При цьому плановий
прибуток ПАТ «Житомиргаз»
має підвищитися майже в 9 разів: з 11,4 млн до 90,6 млн грн!
І знову повна підтримка від посадовців Житомирської облдержадміністрації…
Ск ла д ає т ьс я вра жен н я,
що на місцевому та загальнодержавному рівнях, попри
публічні декларації запровадження відкритого ринку газу
та захисту інтересів споживачів газу, досі панують приватні бізнес-інтереси. Нові
правила не змінили старих
звичок газорозподільчих монополій не витрачатис я на
власні інвестиції, модернізуватися виключно за чужий
кошт і продовжувати претендувати на надприбутки.
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Порошенко таємно
відпочив на Мальдівах
майже за 500 000 доларів
Неафішований
відпочинок на Мальдівських островах
Президента України
Петра Порошенка з 1
по 8 січня коштував
не менше 500 тисяч
доларів, що становить
більше 14 мільйонів
гривень.
Вартість перельоту, проживання та додаткових витрат дізналися
та підрахували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо
Свобода та каналу «UA: Перший»)
у розслідуванні «Mr. Petro Incognito.
Таємна відпустка президента».
Як вдалося встановити, Президент Петро Порошенко та його
супутники злітали в Мале (Мальдіви) на Falcon 7X – одному з найдорожчих повітряних суден, що
має технічні можливості летіти
з Києва на Мальдівські острови
8 годин без дозаправок. Falcon
з бортовим номером ТС-KMR,
яким летів Глава держави, здає
в оренду турецька авіакомпанія
Setair. У ній «Схемам» повідомили, що переліт цим літаком із
Києва до столиці Мальдів Мале та
звідти до України, з урахуванням
перебування на курортних островах протягом 7 днів, коштуватиме
154 тисячі євро або ж 119 тисяч
євро, якщо літак просто доправить
пасажирів до місця призначення
та згодом забере.
За допомогою відкритих даних
веб-ресурсів «Схеми» зафіксували,
що літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале. Тож найімовір-

ніше, що оренда борту, яким літав
Президент, з простоєм обійшлася
у приблизно 154 тисячі євро. Така
опція могла бути необхідною на
випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося б повернутися
в Україну. Із достовірних джерел
«Схемам» стало відомо, що Петро
Порошенко відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому
курортному готелі Chevan Blanc
Randheli, що складається лише
з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.
Президент із супутниками
(всього 8 дорослих та 2 дітей)
оселились на найдорожчій віллі
курорту – на окремому острові
під назвою Owner’s Villa (Private
Island).
Український президент відпочивав тут з гостями протягом
семи днів і шести ночей. «Схеми»
встановили, що коштувала оренда
не менше 46 тисяч доларів на добу.
Таким чином, за 6 діб мало бути
сплачено лише за проживання
276 тисяч доларів.
Також під час відпочинку Порошенка були і додаткові витрати.
Редакції вдалося достеменно встановити, що дайвінг, водний спорт,
човни на курорті Cheval Blanc
протягом семи днів обійшлися
у 18 705 доларів. На сніданки сумарно витратили 10 791 долар. На
обіди було витрачено 4 682 долари,
а вечері на території курорту на
віллі обійшлись у 3 165 доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів. Розрахунок за
ці додаткові витрати був готівкою.
Таким чином, всього на тижневу відпустку Президента України Петра Порошенка на Мальдівських островах було витрачено
не менше 500 тисяч доларів, що

більше 14 мільйонів гривень.
У відповіді на запит програми
про виїзд Порошенка за кордон
в Адміністрації Президента зазначили, що це був «короткий»
відпочинок: «Цю поїздку він
оплатив сам з власного рахунку
задекларованих коштів, що буде
відображено в його електронній
декларації».
В офісі Порошенка також наголосили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас
рішення про те, що інформація
про ці поїздки (на Мальдіви, а та-

кож до державної резиденції Гута
на Івано-Франківщині у грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено
заздалегідь, виходячи з міркувань
безпеки.
Утім, в Адміністрації Президента та особисто сам Глава держави уникнули відповідей на питання
про те, в який спосіб здійснювалася оплата за переліт і проживання,
в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із Президентом на борту літака, а також чи
зустрічався Порошенко з кимось
із офіційних осіб інших країн, по-

літиками чи бізнесменами під час
свого перебування на Мальдівах та
чи проходив він паспортний і митний контроль під час вильоту та
прильоту.
15 січня «Схеми» надіслали запит Петру Порошенку, продемонструвавши зібрані редакцією докази президентського вояжу в усіх
подробицях. А вже наступного
дня Адміністрація Президента
для видання «Інтерфакс» визнала
факт президентського відпочинку
на Мальдівах, щоправда, без жодних дат та подробиць.
За матеріалами Радіо Свобода
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Політична арена

Вилкул: Пока все обсуждали «реинтеграцию», власть
приняла новый закон о приватизации, которым
разрешила распродать школы, больницы и детсады
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Пока все обсуждали «реинтеграцию»,
власть приняла новый
закон о приватизации.
Вдумайтесь! Разрешили распродать школы, больницы, детские
садики коммунальной собственности. Также новый Закон разрешает приватизацию городского
электротранспорта (кроме метро),
радиотелевизионных передающих
центров и т. д. Следующим шагом

может стать распродажа и стратегических объектов».
Вилкул отметил: «Если бы
я был в правительстве, я бы никогда такого не допустил. Я и сейчас,
как оппозиционный народный
депутат, голосовал против.
Мало того, что во время кризиса распродают имущество, что
не сделал бы ни один нормальный хозяин, так еще и посягнули
на святое.
Юридически и документарно
хотят оформить «распил» школ,
детсадов, больниц.
Вообще не думают, где дети
будут учиться, где люди будут
лечиться, как будут ездить по
городу!».
В законе заложена следующая
схема: «Объявляют, что часть
площади, например один из
корпусов больницы или школы,

не используется по назначению,
оформляют это документально
и приватизируют».
Оппозиционер подчеркнул:
«Нам необходимо новое правительство и Верховная Рада,
чтобы эти нынешние временщики не уничтожили страну
окончательно».
По данным топ-менеджеров
украинских компаний, входящих
в Европейскую Бизнес Ассоциацию, инвестиционная привлекательность Украины низкая – 70%
инвесторов не видят улучшений
бизнес-климата и характеризуют
его негативно.
Вилкул отметил, что правительство «проводит не реформы,
а экономические и социальные
эксперименты над людьми и страной». Он выступил за прагматичный подход, направленный, в том

числе, на поддержку промышленности, развитие экономики
и защиту людей. Это заложено

в основу пакета законопроектов,
который Оппозиционный блок
подал в Верховную Раду.

Що змінює закон про реінтеграцію Донбасу?
Почати рік Верховна Рада вирішила
з розгляду закону про
реінтеграцію Донбасу.
Перше читання було
ще у жовтні минулого
року, відтоді до тексту
закону було внесено
близько 700 правок та
відбулося чимало емоційних дискусій у середовищі політиків та
експертів.
І хоча розгляд законопроекту
відбувався майже три дні, врештірешт, 18 січня депутати дійшли
згоди і 280 голосами остаточно
ухвалили закон. Центр громадського моніторингу та контролю
проаналізував ключові положення
закону, який має стати основою
для повернення Донбасу.

Фундамент для деокупації

Документ, який у народі охрестили «законом про реінтеграцію
Донбасу», насправді має довгу назву – «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями
в Донецькій та Луганській областях». Та, попри десятки сторінок
тексту та палкі дискусії навколо
змісту, сутність закону досить проста. Це законодавче визнання Російської Федерації державою-агресором, а підконтрольні бойовикам
території – тимчасово окупованими. Україна ж підтверджує своє

право на самооборону на основі
міжнародного права.
За словами представника Президента у парламенті Ірини Луценко, збитки від російської окупації
складають понад 50 мільярдів
доларів. Визнання Росії державою-агресором тягне за собою її
відповідальність за завдані економічні збитки як окремим районам
Луганської та Донецької областей,
так і економіці України в цілому.
Ці положення збереглися у документі ще з першого читання, як
і зміна терміну АТО на «заходи
щодо стримування та відсічі російської збройної агресії» та створення
Об'єднаного оперативного штабу
ЗСУ, який відповідатиме за переміщення осіб і товарів через лінію
розмежування.
Проте до другого читання, яке
відбулось 18 січня, у закон додали
чимало нових пунктів, наприклад,
що стосуються Криму. В оновленому тексті з’явилося посилання на
закон про окупацію Криму, згідно
із яким дата початку окупації цієї
частини України – 20 лютого 2014
року. Окремий пункт стосується
скасування вільної економічної
зони у Криму. Крім того, до другого читання депутати уточнили
визначення окупованих територій.
Зокрема, до переліку тепер входять
суша, води, повітряний простір та
надра Донбасу та Криму.
«По-перше, Росія визнається
країною-агресором. По-друге, визначається статус окупованих територій як Криму, так і Донбасу. І це
дозволить нам збільшити нашу
присутність у міжнародних судах
з тим, щоб створити консолідовану
позицію і позиватися до Росії, яка
тепер буде відповідати як країна-

окупант за всі злочини. Буде нести
політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за те, що
вона створила на тимчасово окупованих територіях», – підкреслює
керівник фракції партії «Народний
фронт» Максим Бурбак.

Користь та протиріччя закону

Експерти погоджуються, що
попри політичну вмотивованість
закону він має велике гуманітарне
значення. Передусім за громадянами України зберігається право
власності на окупованих територіях. Українці, майно яких постраждало від окупації, отримують
можливість позиватися на Росію до
Європейського суду з прав людини
та вимагати компенсацію. Згідно із
законом такі майнові позови звільняються від сплати судового збору.
Крім того, відтепер Україна
визнаватиме свідоцтва про народження і смерть, які видаються
на окупованій території. Раніше
у законопроекті йшлося про недійсність будь-яких документів,
зараз є винятки.
«У цьому законопроекті є багато норм, які показують, що ми
розглядаємо людей, які живуть
на окупованих територіях, як заручників цієї ситуації», – вказує
перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
Згідно із законом РФ несе як
матеріальну, так і моральну відповідальність за окупацію, а особи,
що брали участь у збройній агресії
чи окупаційній адміністрації, несуть кримінальну відповідальність.
Тому, попри побоювання критиків,
закон не містить жодної згадки про
Мінські домовленості чи положення про амністію.

Зважаючи на низку позитивних моментів, закон зазнав чимало критики. Зокрема, голова громадської організації «Восток-SOS»
Олександра Дворецька висловлює
занепокоєння щодо суттєвого розширення повноважень правоохоронців, військових і інших силових
структур, які забезпечуватимуть
безпеку під час деокупації територій. Водночас секретар Комітету
Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник зауважує, що повноваження силовиків
будуть чітко контрольовані. Адже
законопроект також передбачає
тимчасове посилення повноважень
керівництва Генерального штабу
щодо координації і контролю дій
усіх правоохоронних органів.
Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
Олексій Гарань вважає, що закон
про реінтеграцію є важливим

рамковим кроком. Саме на його
основі будуть надалі розроблятися
конкретні механізми деокупації.
«Ми продовжуватимемо прокладати шлях для реінтеграції
окупованих українських земель
політико-дипломатичним шляхом.
Це – ключовий сигнал відповідного
Закону, який ухвалила ВР за моєї
ініціативи. Це – сигнал і для Донбасу, і для Криму: ви – невід’ємна
частина України», – прокоментував
ухвалення закону Президент України Петро Порошенко.
Звісно, зважаючи на делікатність теми війни і миру, на яку так
чутливо реагує суспільство, новий
закон не дає відповідей на всі питання щодо Донбасу. Та головне,
що він дає стратегічне бачення
майбутньої деокупації та захисту
прав українських громадян.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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Про важливе

Спалах кору в Україні:
епідемія чи галас з нічого?

Щогодини від кору
у світі помирає 13
людей. Здебільшого – це діти до 10 років.
В Україні кожні 5–6
років також спостерігається сплеск цього захворювання. За
останні півроку кількість випадків кору
зросла у десятки разів.

У кількох областях через поширення хвороби школярам
продовжили зимові канікули,
у столиці на місяць заборонили відвідувати садки дітям без
щеплень. Журналісти б’ють на
сполох, а противники щеплень
продовжують відстоювати свою
позицію. Центр громадського
моніторингу та контролю зібрав
важливу інформацію, яка допоможе розібратися у ситуації.

Групи ризику і шляхи
поширення кору
Кір – це вірусне захворювання, яке може спричинити тяжкі
ускладнення здоров’я і навіть
смерть. Вірус кору вражає лише
людей і швидко передається через повітря. Тому, як свідчать дані
Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), 9 із10 нещеплених людей, які контактують із
хворим, заражаються.
За даними медиків, з початку року в Україні зареєстрували
1285 випадків захворювання на
кір. Серед хворих – 856 дітей та
429 дорослих. Найвищі показники
захворюваності – в Івано-Франківській (275 випадків), Чернівецькій
(274), Закарпатській (194) та Одеській (157) областях. На Сумщині,
Харківщині і Чернігівщині цього
року не зафіксовано жодного випадку.
Як зазначають у МОЗ, найуразливішими для вірусу є діти 5–9
років, підлітки, а також вчителі,
медики і дорослі, які не мають
імунітету від хвороби. Загалом
у період спалаху хвороби будьяке скупчення людей небезпечне
для не щепленої від кору людини.
«Як буде у другій половині
2018 року – зараз казати рано. Все
залежить від того, як будуть вакцинуватися діти. Але навчальний
процес, який ми маємо в осінньозимовий, весняний період, буде
сприяти тому, що вірус кору буде
легко поширюватися від дитини
до дитини і таким чином входити
в сім'ю», – зазначив головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

Підхопити вірус можна у будьякому місці: громадському транспорті, школі, кафе, спортзалі, якщо там є заражені люди.
Оскільки інкубаційний період
кору триває від 6 до 21 дня, то одразу хворобу можна і не помітити.

Як розпізнати симптоми?

Симптоми кору схожі на ознаки інших вірусних захворювань.
Це – висока температура, головний
біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення
слизової оболонки очей, пронос
та блювота. Відмінною ознакою
кору є поява червоного висипу на
4–5-й день хвороби. Триває такий
стан до 4 тижнів і більше.
Варто пам’ятати, що ліків від
кору не існує. Організм повинен
сам подолати вірус, виробляючи
відповідні антитіла. Саме тому
ця хвороба небезпечна для дітей
і дорослих із поганим імунітетом
чи вродженими генетичними вадами. При цьому дорослі переживають хворобу набагато тяжче.
За словами лікарів, кір може
спричинити пневмонію, викликати вушну інфекцію і запалення мозку (енцефаліт). Більше
того, у деяких випадках він може
призвести до інвалідності і навіть смерті. Відповідно до даних
ВООЗ, енцефаліт виникає в одного із тисячі хворих на кір. Тяжкі ускладнення отримують 5%
людей, які перехворіли кором.
А один із тисячі – помирає. Тож
єдино можливий засіб боротьби
із недугою, зазначають фахівці, –
вчасна імунізація.

Епідемія чи галас із нічого?

У ХХ столітті, до 1963 року,
щосекунди у світі помирало від
кору 18–20 людей. Завдяки запровадженню обов’язкової вакцинації
кількість смертей від кору зменшилася до 13 осіб на годину. Втім,
вірус досі не подоланий, оскільки,
з одного боку, існує багато країн,
де вакцинація недоступна, а з іншого, люди добровільно відмовляються від щеплень.
Рух проти щеплень з’явився
близько 20 років тому, коли британський лікар Ендрю Вейкфілд
опублікував замовну статтю про
появу аутизму після вакцинації
від кору. Попри пізніше спростування цієї інформації з’явилося
багато противників щеплень
(в Італії, Німеччині, США та ін.
країнах).
Тож нинішній підйом захворюваності на кір в Україні є
прямим наслідком відмови від
вакцинації. Втім, у Міністерстві
охорони здоров’я запевняють, що
про епідемію сьогодні не йдеться.
«Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем

вакцинації», – прокоментувала
ситуацію в. о. міністра охорони
здоров’я Уляна Супрун.
За словами очільниці МОЗ,
86% хворих не були щеплені від
кору. Тому єдиним дієвим засобом боротьби із хворобою є вакцинація.
В Україні наразі наявна бельгійська вакцина КПК проти кору,
паротиту та краснухи – «Пріорикс». Зробити щеплення можна
як у державній, так і приватній
клініці. Для дітей вакцинація безкоштовна.
«Перед щепленням необхідно обов’язково звернутись до лікаря, який зазначить, чи немає
у вас протипоказань та коли саме
проводити вакцинацію. Дуже
важливо, наприклад, якщо ваша
дитина контактувала з хворим на
кір, у цьому випадку дитина має
отримати вакцинацію проти кору
протягом перших 72 годин», – пояснила гендиректор з нагляду за
інфекційними хворобами Центру
громадського здоров’я МОЗ Лариса Гетьман.
Протипоказаннями для щеплення є гостре захворювання
з температурою вище 38,5 °C,
серйозна алергічна реакція на
компоненти вакцини, хіміотерапія чи вживання стероїдних
гормонів, захворювання на СНІД
та інші стани, які пригнічують
імунітет. Також вакцину не вводять вагітним. В інших випадках
(напр. легка застуда) щеплення
дозволене.

За даними ВООЗ, для 99% захисту від кору, краснухи та паротиту потрібно зробити два щеплення, оскільки перше захищає
лише на 95%. Зазвичай дітей вакцинують у віці 1 та 6 років. Якщо
планове щеплення пропущене,
його слід зробити якнайшвидше.
А якщо дорослому чи дитині ніколи не робили вакцинації від кору,
то лікарі радять зробити два щеплення з інтервалом у місяць.
Завдяки світовій кампанії

з вакцинації у 2000 –2015 роках медикам вдалося запобігти
близько 20,3 млн дитячих смертей.
Звичайно, 1% ризику навіть у щеплених людей залишається. Тому
щоб повністю подолати хворобу,
наголошують лікарі, потрібно
забезпечити колективний імунітет. А це досягається лише при
охопленні щепленнями 98% населення країни.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю

18

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 24 січня 2018

Водители кат. "Е"
ся
т
ую
еб

067-412-61-36

Тр

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

АВТОСЛЮСАРІ, АВТОЕЛЕКТРИКИ ПО
РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В КИЇВ (СТО "НОВИЙ
СЕРВІС", ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2). ЖИТЛО,
РОБОТА ВАХТОВО, ОПЛАТА СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД
ОБОВ`ЯЗК. 0673444243
• АДМИНИСТРАТОР В ПОМОЩНИКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ. ЗП ОТ 6000 ГРН.
0999724229
• 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
• Водителей, механиков, строителей,
сварщиков, разнорабочих, нянь, домработниц, мясников… в США, Канаду. Срочное оформление биометрического паспорта. Лиц. МСПУ АВ №
585042. 0672326904

від

8 000

н

біт

о
Зар

ня
лат
п
а

грн

і:
м.Києв
в
а
т
о
б
Ро

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

• 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

• Водій з досвідом роботи на легковий

• Инженер-конструктор с опытом

автомобіль потрібний підприємству.

работы требуется на предприятие.

0661666972,0674125548

0661666972,0674125548

• ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ
- ГОЙДАЛКИ, КАРУСЕЛІ. ВИРОБНИЦТВО
ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ І СПОРТ МАЙДАНЧИКІВ - НАШІ ЦІНИ ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ!
НА РИНКУ З 2007 Р. WWW.KINDER-PLAY.
COM.UA 0665596165,0671607544

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ДЛЯ КОМПАНІЇ ЩО ВИГОТОВЛЯЄ ЯХТИ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ ПРАЦІВНИКИ. ВАКАНСІЇ ДЛЯ
МОЛОДІ,ЧОЛОВІКІВ ТА СІМЕЙНИХ
ПАР. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛ.: +48727824681
0500229897, 0970875347

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ААввттоос
сллееса
саррь
ь

• Автомеханик с опытом работы
требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

З/п по результатам собеседования.

Комплектувальники • Відбірник

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

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! Шоубалети, 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
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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
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

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

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД
ТА 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

ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА
15/15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 40008000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА 0674789020
• Покоївки (працівники для прибирання готельних номерів) в м. Київ.
Надаємо житло. Харчування та форму
надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200
грн/мес. 0673417292
• Пол-укр.агенція.Польща,Чехія, Нім:
зварювал.,токарі,фрезер., електрики,
слюсарі,швачки,пом.кухаря. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664

Хорошие условия работы

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

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Будинок заг.пл. 76,8 кв м з надвірними будівлями та земельна ділянка пл.
0.0858 га, К/№ 1822510100:01:006:0197, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів,
вул. 8 Березня,55. Дата торгів: 19.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №259936.

• Польсько-укр. агенція. Візи і робота
у Швеції, Польщі, Чехії, Німеччині, Голандії. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664,0996348031

• Сварщик с опытом работы
требуется на производство.
0661666972,0674125548

ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ 3-4 РОЗРЯД ТА ВОДІЇ КАТ. С І
Д. ТЕЛ.: (04145)95275, (04145)95257,
0672911877

• Сиделки по уходу за больными и
престарелыми людьми на дому и в
больнице. Проживание и питание за
счет работодателя. 0660271662Татьяна

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0974823119
ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ТРАМВАЙНИХ ЗУПИНОК В М. КИЇВ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ДО 6000 ГРН., ДОПОМОГА З
ПРОЖИВАННЯМ (КОЙКО-МІСЦЕ). 05
03888371,0678273869,0442229257
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
• 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. 0990952020,0680952020,
0930952020
• 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

• 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
• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ
ЦЕНТРИ ТА СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА.
ГРАФІК РОБОТИ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 5000-7000 ГРН./
МІС. 0730307424
• 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.

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
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

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н,
С.СТАРАЯ КОТЕЛЬНЯ, УЛ.МАЯКОВСКОГО.
ЦЕНА 244 318 ГРН. 0674173339

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

2.15. Обмiняю Нерухомість

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 4/4 ЭТАЖЕЙ,
55М/43М/8М, Г.ЖИТОМИР, КИЕВСКОЕ
ШОССЕ. ЦЕНА 520 231 ГРН. 0678102878

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

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• 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

2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ,
Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ Р-Н,
УЛ.МАКСЮТОВА. ЦЕНА 1 643 059 ГРН.
0978950842
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.КИЕВ.
ЦЕНА 2 312 138 ГРН. 0689538687

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ВИННИЦКАЯ ОБЛ., МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ,
УЛ.ВАСИЛЯ СТУСА. ЦЕНА 953 757 ГРН.
0977044951

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
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

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ МАГАЗИН В
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИРБЕРДИЧІВ. 0967009253
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822
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3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• 2ПТС-4 (прицепы тракторные),
на кругу, самосвальные, новые,
металлические борта, шины.
(050)6146423,(096)0795238
• Прицепы - 2 единицы КамАЗ (СЗАП8352) и тракторный 3ПТС-12 (3-х
осный, 2-х кузовной), товарный вид.
(050)6146423,(096)0795238

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані (можливо нерозмитнені),
до 2017р. 0988605070
• Автовикуп будь-яких марок, у робочому стані, можливо, неробочі, до
2017р. 0988605070,0678903718
• Викуп авто, дорого, в робочому стані.
0678903718,0687801123

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
• Куплю старовиннi мотоцикли та
запчастини до них: М 72, М 61, М
62, К 750, Дніпро 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТІЗ, АВО, усi моделi з
ведучими колясками. Самовивiз.
0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор:
ALKA-13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик,
побутівку, контейнер, фургон (будка
КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

Бізнес

Середа, 24 січня 2018
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(0
67)9040066
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН-5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.рем."Тодак8",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
ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ,
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН
ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА.
ПЕРЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40 ТОНН.
0977085708,0631116792

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

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ,
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ.
0677855628,0677723483

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

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

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

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

6.17. Послуги. Iншi
• 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
• Гідроциліндри до всіх видів техніки
(Камаз, Зил, Газ, Маз, КУН та ін.) ремонт гідроциліндрів, а також запчастин
до с/г техніки. (068)5308267Сергій.
• Економне опалення. Тепло за 20
коп/год. Економія до 70% на опаленні!
Економні ел/радіатори, керам. панелі.
Вир. Україна. 0675236614

• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.
ua, 0961059178,0473631062
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка,
лом), припой ПОС-30, ПОС-40, ПОС61, олово. Терміново, в будь-якому
вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною
домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг.
0963409983
• Куплю електродвигуни, редуктори,
насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори,
пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники. 0671885230
• 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
• 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
• Куплю токарську оснастку, верстати,
лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки, плашки, мітчики, різці. Слюсарно-монтажний, вимірювальний інструмент та ін. Фото на пошту: sky85593@
gmail.com, 0968709687
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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

• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки,
янтар, зуби кашалоту, бівень, сервізи,
картини. 0683345254
• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО
180-310. Дніпровський 181СВ; Любава 279МВ; Солонянський 298СВ. 1
мішок=25кг=1,25га. 0970054182

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ,
КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ,
САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ
КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ
ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку:
прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
(067)5669709
• Постійно купуємо паливні брикети
"Піні-Кей", самовивезення, упаковка
біг-бег або пакети. 0981554242.

• Продам/сдам в аренду Лунапарк.
0(99)9712297
• САК (сварочный аппарат), дизель,
передвижной, в работу, товарный вид.
(096)0795238.(050)6146423
• САК (сварочный аппарат), дизель,
передвижной, товарный вид, в работу.
(050)6146423,(096)0795238
• Стабилизатори напруги семісторні! Укр.вир. Профес.комплексний захист техніки від проблем
в електромережі. Гарантія-3р.
Оплата після доставки! Детально:
stabilizator.dp.ua, stabilizators.dp.ua,
0674928371,0501011184

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919
• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ

• Термоблоки пінополістирольні, система "Теплий дім", від заводу-виробника. (050)5164420,(096)7348079,(03
42)771152.

МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮ-

8. РІЗНЕ

КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

ТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА

ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504,
0677035457, 449131,0666501731
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

8.24. 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
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 24 - 30 січня
ОВЕН

Зверніть у ваг у на
дрібниці, які інші часто
ігнорують. Намагайтеся
менше чіплятися до близьких
людей і колег на роботі.

ТЕЛЕЦЬ

Спробуйте зосередитися на поточних, але
нагальних справах. Саме від цього залежатиме ваша успішність
у найближчі тижні.

БЛИЗНЮКИ

Доведетьс я по старатися, щоб успіх
міцно закріпився на
вашому боці. У вихідні додайте
романтики.

РАК

Дехто з близького
оточення нарешті покаже своє справжнє
обличчя, що дозволить вам нарешті розібратися, хто вам друг,
а хто просто так.

ЛЕВ

Варто прислухатися
до думки оточення й не
сперечатися зі старшими за віком та посадою.

ДІВА

Цього тижня намагайтесь не метушитись, інакше важливі
справи можуть піти не так, як
планували.

ТЕРЕЗИ

Розраховуйте на свої
сили, але й від допомоги колег і друзів не відмовляйтеся. Можуть відбутися цікаві
події в особистому житті.

СКОРПІОН

Ви на гребені успіху. Близькі і колеги
оцінять ваше творче
мислення, працелюбність, терпіння, тактовність і цілеспрямованість.

Поки що не змінюйте звичний плин життя
і сферу діяльності. У суботу добре миритися й відновлювати
втрачені зв'язки.

24

січня
середа

25

січня
четвер

6. На сайті більше 1,6 мільйона
активних сторінок, і якщо скласти всіх шанувальників, то вийде
цифра 5,3 мільярда (один користувач може бути прихильником
багатьох сторінок).
7. У середньому кожен користувач пише 25 коментарів на місяць
до різного виду контенту і є учасником 25 груп.
8. Близько 70% користувачів сайту перебувають не у США, а сам
Facebook має офіси в наступних
містах: Дубліні, Лондоні, Парижі,
Сіднеї, Торонто, Нью-Йорку, Чикаго, Атланті, Далласі і Детроиті.
9. Більше 65 мільйонів чоловік

26

січня
п’ятниця

27

січня
субота

Не дозволяйте зловживати вашою сумлінністю та принциповістю. У вихідні постарайтесь
реалізувати все, що ви намітили.

ВОДОЛІЙ

Не бійтеся нових
починань, однак добре розраховуйте свої
си ли. Поринаючи в
роботу, не забувайте про інші
життєві сфери.

РИБИ

Сприятливий
тиждень для нелінивих і небоязких, нові
обов'язки чи додаткова робота
розширять можливості у фінансовому плані.

заходять на Facebook, використовуючи мобільні пристрої, – ці користувачі на 50% активніші, ніж
ті, які використовують комп’ютер.
10. Марк Цукерберг (творець
Facebook) є наймолодшим мільярдером.
11. Сирія, Китай, Іран заборонили Facebook.
12. В Австралії діє протокол
оповіщення обвинувачених про
суд повідомленням на Facebook.
Виклик до суду (повістка), розміщений на сторінці користувача, є
юридично обов’язковим.
13. Додатки для Facebook створюють 800 000 розробників.
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про Facebook
1. На Facebook зареєстровано
більше 1 мільярда людей.
2. У середньому 50% всіх користувачів заходять на сайт щодня.
3. На даний момент найбільш
швидко зростаюча вікова група –
це люди від 35 років: старше покоління підключається до молодих.
4. Понад 2,5 мільярда фотографій і 14 мільйонів відеороликів
завантажуються користувачами
щомісяця.
5. Більше 3,5 мільярда одиниць
контенту (посилання, фотографії,
відео, історії, замітки тощо) поширюється (за допомогою кнопки «Поділитися») між користувачами щотижня.
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №170402
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

Пригоди Паддінгтона 2

Астрал: Останній ключ

Бійся своїх бажань

Темні часи

Паддінгтон – унікальний ведмедик. Дуже
вихований, чарівний і завжди потрапляє в різні
пригоди. Зараз він цілком щасливий зі своєю
сімейкою Браун у Лондоні. Його знають усі в
окрузі, адже в кожному він бачить щось гарне
й усім дарує радість і трохи мармеладу. Скоро
в його улюбленої тітоньки Люсі ювілей 100
років, і він шукає ідеальний подарунок. Випадково Паддінгтон натикається на унікальну
книжку в магазині містера Грубера. Ведмедик
готовий працювати ким завгодно, лише б назбирати грошей на це чудо. Але коли Паддінгтон уже майже досяг мети, книгу викрадають.

Парапсихолог доктор Еліс Рейньєр уже
давно здобула популярність як людина, яка
вміє спілкуватися з істотами з потойбічного
світу. Якщо в будинку діється щось неймовірне,
люди знають, що жінка може допомогти. Один
чоловік зі своєю сім'єю зовсім нещодавно оселився в будинку в містечку Файв-Кіс, штат НьюМексико. Як виявилося, це те саме місце, де
Еліс колись жила. Так збувається її найбільший
страх – тварі з паралельного світу проникають
у її будинок, у її життя. Вона повинна побороти
всі свої страхи і подолати жахливі суті, поки ті
повністю не оволоділи всім, що дороге Еліс.

Сімнадцятирічна Клер Шеннон 12 років
тому пережила суїцид своєї матері. Зараз
вона терпить знущання у школі й маніакальні витівки свого батька. Одного разу
її тато приніс додому дивну скриньку, на
якій написано, що вона може виконати сім
будь-яких бажань. Спочатку дівчина не
вірила в це, але її бажання дійсно збувалися. Тепер у Клер життя, про яке вона
мріяла – любов, гроші, все що завгодно.
Але люди навколо дівчини почали вмирати
жорстокими смертями, що завжди було
пов'язано з її бажаннями.

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.

Жанр: комедія, сімейний

Жанр: детектив, трилер, жахи

Жанр: трилер, жахи, фентезі

Жанр: біографія, військовий,
драма, історія

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

«Ніч перед Різдвом»
31 січня
Початок о 19:00

«Кришталевий
черевичок»»
27 січня
Початок о 11:00 та 13:00

«Пригоди
Каштанчика»
28 січня
Початок о 12:00 та 14:00

