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ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

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

000 грн
9500 грн
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39500 грн

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

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

www.fielmann.ua

Сіль кам'яна фас.
1,5 кг, ТМ «Артемсіль»

вул. П. Болбочана, 58
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Печиво «Марія» 270 г
ТМ «Житомирські ласощі»

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

Молоко 2.5% 0.9л
ТМ «Рудь»

Вода мінеральна
газована та негазована
1,5л ТМ СЕБЕК
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За кором буде
дифтерія: у міській раді
закликають житомирян
вакцинуватися
Алла Гетьман

В управлінні охорони здоров'я Житомирської міської ради
закликають городян
вакцинуватися від
дифтерії та правцю,
оскільки вважають,
що у майбутньому
можливі спалахи цієї
хвороби.
На сьогодні у всіх поліклініках
Житомира наявна вакцина для
дітей та дорослих проти дифтерії
та правця. Про це журналістам
«20 хвилин» повідомила начальник управління охорони здоров'я
міськради Марія Місюрова.
«Для того, аби вакцинуватися,
потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Він проведе огляд,
і якщо протипоказань немає, то
направить вас зробити щеплення
до кабінету вакцинації. Це – єдиний спосіб захиститися від дифтерії і попередити розвиток небезпечних ускладнень. Вакцинація
для дітей і ревакцинація для дорослих проводиться кожних 10 років», – розповіла Марія Місюрова.
За словами чиновниці, на превеликий жаль, спалах кору дав

свої результати, що призвело до
летальних випадків. І далі, за прогнозами, – спалах дифтерії.
«Ми звертаємо увагу на дифтерію, тому що, за прогнозами,
наступною за кором може стати дифтерія, отже, потрібно
обов'язково вакцинуватися. Також
варто відзначити, що дифтерія набагато складніше захворювання,
ніж кір. І якщо вакцина від кору
є безкоштовною тільки для дітей, то від дифтерії вона для усіх
безоплатна», – наголосила Марія
Місюрова.
У МОЗ зазначають: дифтерія
небезпечна тим, що без негайного
введення сироватки близько 50%
хворих можуть померти, навіть із
сироваткою залишається ризик
смерті до 20%. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія
потрапляє у дихальну систему,
вона виробляє токсин, що руйнує
тканини дихальної системи.
У МОЗ також додали, що, як
і будь-який лікарський препарат,
вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від дифтерії є набагато вищим, аніж ризик
серйозної реакції на вакцину.
У відомстві також нагадали,
що під час епідемії дифтерії
в Україні з 1991-го до 1998-го року,
спричиненої низьким охопленням
дітей вакцинацією та відсутністю
ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіли близько 20 тисяч
людей, 696 із них померли.

«Житомирводоканал»
оголосив нові
тарифи на воду
Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення вступили у дію
з 25 січня 2018 року.
КП «Житомирводоканал» повідомляє, що з 25 січня 2018 року
вступають в дію нові тарифи на
централізоване водопостачання
та водовідведення, встановлені
постановою НКРЕКП № 1575 від
28.12.2017 р. «Про внесення змін
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 16 червня
2016 року № 1141» та тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
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(з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлені
постановою НКРЕКП № 1576 від
28.12.2017 р. «Про внесення змін
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада
2015 року № 2868»
Тарифи складають:
• централізоване водопостачання – 5,80 грн/м³ (без ПДВ),
• централізоване водовідведення – 6,48 грн/м³ (без ПДВ),
• послуги з централізованого
постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових
систем) – 6,02 грн/м³ (без ПДВ),
• послуги з централізованого
водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) –
6,73 грн/м³ (без ПДВ).

Зловмисника,
який розбив останню льодову
скульптуру на Михайлівській,
затримали патрульні
В ніч з 25 на 26 січня була знищена
остання льодова
скульптура – "Знак
Житомира", що прикрашала вулицю
Михайлівську. Патрульна поліція повідомляє, що затримала
зловмисника.
«26 січня, близько 24-ї години,
патрульні поліцейські отримали
орієнтування: по вулиці Великій
Бердичівській рухаються особи,
котрі можуть бути причетними до пошкодження льодової
скульптури «Знак Житомира», –
йдеться у повідомленні поліції
на сторінці Facebook.
Під час перевірки даної інформації та перегляду камер спосте-

реження патрульні виявили громадянина, схожого за зовнішніми
ознаками. Факт пошкодження
скульптури правопорушник підтвердив. Патрульні поліцейські
доставили його до міського від-

ділу поліції для з’ясування всіх
обставин справи.
Нагадаємо, 8 січня, за годину
до відкриття льодових скульптур,
молодик пошкодив фігуру оленя,
відірвавши йому голову.

Вже навесні Житомиром
курсуватимуть 40 сучасних
автобусів
Аліна Бойко

64 млн грн на придбання автобусів для
Житомирського ТТУ
виділили депутати
міської ради під час
позачергової сесії
25 січня.
Купувати новий транспорт депутати вирішили у лізинг. Про те,
коли 40 автобусів їздитимуть містом, розповів заступник міського
голови Дмитро Ткачук.
«Поява на комунальному підприємстві автобусів – це альтернатива для тролейбусів, щоб в першу
чергу забезпечити ті мікрорайони,
які сьогодні не мають такого сполучення. Кошти на придбання
автобусів виділялись ще минулоріч, з літа був оголошений тендер,
півроку він тривав, але так і не відбувся, через те, що неодноразово
надходили скарги на тендер. Скарги
надходили в останній день подачі
пропозиції, ця історія повторювалася 4 рази. Цьогоріч цей досвід

врахували і вирішили здійснити
закупівлю на умовах фінансового
лізингу. Основна логіка в тому, що
закупівлю в такому випадку проводить фінансова установа або банк,
який є лізингодавцем, і майно переходить у власність підприємства
після завершення виплати всіх відповідних платежів», – розповідає
Дмитро Ткачук.
За умовами лізингу терміном
у 13 місяців переплата річних – 12%.
«Це означає, що частина коштів виплачується впродовж
2018-го і частково є можливість
закрити частину суми за рахунок
бюджету 2019 р. Тому термін – 13

місяців, без додаткових разових
комісій за надання даної операції. Ці 40 автобусів – це транспорт
середньої місткості, довжиною
8,5 м, автобуси низькопідлогові,
обладнані трекерами, передбачені для встановлення системи
автоматизованої оплати проїзду,
із засобами кондиціювання. Техніки подібного класу у нас в місті
поки немає», – зазначив заступник
мера Дмитро Ткачук.
Нагадаємо, оголошення про
намір придбати 40 одиниць сучасного автотранспорту опублікували на сайті електронних закупівель ProZorro 25 липня 2017 року.
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Актуально

RAB-регулювання за поточних
умов коштуватиме бізнесу
до 1,4 млрд грн щороку
Ольга Сідлецька

Обленерго отримали
можливість перерахувати
тарифи на електроенергію за новою методикою.
Як зміниться тариф для
споживачів, розповів
керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання Олексій
Оржель.
«10 січня набрала чинності постанова
Нацкомісії з регулювання енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП), що
дозволяє обленерго застосовувати нову
методику розрахунку тарифів на електроенергію – RAB-регулювання.
Обленерго доставляють електроенергію від виробника до споживачів – підприємств і населення. Вартість послуг
обленерго зак ладаєтьс я у к інцевий
тариф. Застосування методики RABрег улювання збільшить ціну послуг
енергорозподільчих компаній», – наголосив експерт.
Я к п ояс н и в Ол е к с і й О рже л ь ,
Regulatory Asset Base (RAB) – це регуляторна база активів. Простіше кажучи,
це дроти, стовпи, трансформатори та
інша мережева інфраструктура.
RAB-тарифи, або стимулююче регулювання, – система тарифоутворення
для розподільчих компаній, за якої дохід компанії залежить від якості надання нею послуг/товарів та регуляторної
бази її активів. Останню складає власна
інфраструктура обленерго, яка використовується для розподілу електроенергії.
За с ловами керівника сектору

"Енергетика" Офісу ефективного рег улювання, RAB-рег улювання є кращою світовою практикою, що заохочує
енергосервісні компанії до скорочення
витрат і модернізації мереж.
«У Великій Британії у 2016–2017 роках при інфляції у 3% тарифи на послуги природних монополій зросли
на 28%. Але за це британці не мають
проблем з перебоями електропостачання – їх середня річна тривалість 50
хвилин, тоді як в Україні вона становить
690 хвилин. В Австралії інша проблема – там мережеві компанії спромоглися
за декілька років збільшити вартість
власних активів в 5 разів, і зараз вони
одні з найвищих у світі», – повідомив
Олексій Оржель.
Крім того, експерт розповів, як стимулююче регулювання планують застосовувати в Україні.
«Імплементація RAB-регулювання
має здійснюватись за умови ефективного енергетичного регулятора та збалансованого підходу. Але на цьому етапі
існує ряд чинників, що ставлять під
сумнів майбутній результат новації.
Підзаконні акти для впровадження RAB-регулювання в Україні було
прийнято ще у 2013 році. Однак протягом 5 років їх положення були суттєво змінені.
По-перше, показники граничної тривалості перерв електропостачання знижено в 4 рази: до 150 хвилин для міста
та 300 хвилин для села, хоча і вони в 3–6
разів вищі за середні показники в ЄС.
По-друге, норму дохідності старих
активів підвищено з 5% до 12,5%, а нових – зменшено з 14,79% до 12,5%», – зауважив Олексій Оржель.
Таким чином, НКРЕКП встановлює
однаковий гарантований рівень прибутковості обленерго для старих (вже
існуючих) і нових (ще не створених)
активів у розмірі 12,5%. При цьому
вартість активів енергокомпаній, визна-

чених за методикою Фонду державного
майна, значно перевищує обсяг реально
інвестованих в компанії коштів.
«Наприк ла д , пі д час приватизації ПАТ “Кіровоградобленерго” його
нинішнім власником було сплачено
державі 16 млн дол. за 51% акцій. За
результатами переоцінки активів їхня
вартість зросла до 271 млн дол. (тобто
у 8,5 раза). Тепер, відповідно до рішень
НКРЕКП, власник компанії буде отримувати 12,5% від переоціненої вартості
щороку. Тобто вже за перший рік дії
RAB-регулювання власник ПАТ “Кіровоградобленерго” отримає вдвічі більше
коштів, ніж сплатив за компанію.
За таких умов існує ризик, що споживачі отримають високі тарифи без
реального покращення якості послуг
обленерго. Навантаженн я на бізнес
зросте в середньому на 10%, по деяким регіонам – до 25%. Зокрема щороку бізнес буде додатково витрачати
від 281 млн грн у Івано-Франківській
області, до 1,4 млрд грн у Київській», –

розповів керівник сектору "Енергетика"
Офісу ефективного регулювання.
На питання, чи вплине стимулююче
тарифоутворення на населення, Олексій Оржель відповів, що у цей момент
тариф для населення фіксований, тому
прямого впливу не буде. Він може бути
опосередкований. Якщо зростуть тарифи для промисловості та бізнесу, зросте
вартість їх товарів і послуг.
Експерт повідомив, що переходу на
нову методику передуватимуть деякі
умови. «Обленерго і Укренерго мають
оцінити свої активи. Зараз це зробили
тільки 10 компаній. Ще одна умова для
енергокомпаній – відсутність боргу перед ДП "Енергоринок". Також компаніям буде необхідно провести громадські
слухання з приводу затвердження нового тарифу. Після цього НКРЕКП має
прийняти рішення про переведення
конкретного оператора мереж на RABтариф», – наголосив Олексій Оржель.
Матеріал підготований у рамках
співпраці з проектом «VoxConnector»
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Міста»

Наглядові ради
в комунальних
підприємствах
Усі комунальні підприємства (КП)
міста та їхнє майно належить територіальній громаді. Але більшість
мешканців, на превеликий жаль,
навіть не задумується над тип, що
КП міста належать кожному члену
громади і мають бути підзвітними їй.
Керівників КП призначає особисто міський голова, і ці кандидатури
не погоджуються з громадою. Пересічні люди навіть не знають, що
відбувається в цих підприємствах.
Наразі відсутній незалежний орган,
який міг би давати реальну оцінку
та стан справ у КП міста.
Відсутність контролю та підзвітності громаді призводить до неефективного витрачання ресурсів,
а іноді і відвертого розкрадання.
У 2016 році було проведено
перевірку КП «Зеленбуд», де було
встановлено, що кошти, які перераховували для відряджень, насправді
знімалися в банкоматі торговельного центру – так було «перекинуто»
близько 100 000 грн. Встановили
факти списання пального більш ніж
на 300 000 грн. З’ясували, що за
документами висаджені дерева, за
які сплачувалися бюджетні кошти,
реально ніде не висаджувалися,
а акти виконаних робіт підроблені.
Подібна ситуація відбувається
в більшості КП міста. І це потрібно
виправляти якомога швидше.
Наглядові ради КП є органами
управління, а не якимось дорадчим
або консультативним органом.
Якщо наглядові ради будуть утворені, вони обиратимуть керівника
КП, контролюватимуть та спрямовуватимуть його діяльність у межах,
визначених статутом.
Подібна практика давно діє в бізнесі, де є рада директорів з виконавчим директором, які здійснюють управління компаніями, та
наглядові ради, які контролюють
їхню діяльність.
Чи будуть у Житомирі створені
наглядові ради КП, залежить безпосередньо від керівництва міста
в особі міського голови та депутатського корпусу.
КП міста та їхня робота мають бути
підзвітними, в першу чергу, громаді
міста. Механізм цієї підзвітності можливо реалізувати, запровадивши
дієві наглядові ради КП, і робити це
потрібно якомога швидше.
Якщо міський голова дійсно зацікавлений, щоб КП міста працювали
ефективно та прозоро, він має бути
головним лобістом цього питання
у міській раді.

Середа, 31 січня 2018

Децентралізація

Житомир розпочав
процес налагодження
співпраці з головами ОТГ
Алла Гетьман

У п'ятницю, 26 січня, міський голова
Сергій Сухомлин
провів зустріч з головами ОТГ районів
і сіл, прилеглих до
міста, щодо спільного
комплексу дій в освітній, культурній
і спортивних галузях.
За словами міського голови,
в першу чергу, реформа децентралізації дає можливості, але
вона накладає обов’язки на місцеві управління міста та громад
щодо їх розвитку.
«У минулому році навколо
Житомира створилися кілька ОТГ. Це дає їм можливості,
і вони виходять на прямі відносини з державним бюджетом.
Це дає суттєве надходження
у їхні бюджети за рахунок плати
ПДФО та інших податків. У них
з’являється фінансовий ресурс,
і якщо у нас за висновками минулого року був дефіцит бюджету, то у них залишилися гроші
з минулого року, і достатньо
великі. Візьмемо, наприклад,
садочки по Житомиру. На 100
місць – 147 дітей. У нас є черга,
і ми не можемо забезпечити
дітей, які проживають у Житомирі, місцями в садочках. Нам
потрібно побудувати мінімум
десять садочків, щоб задовольнити запит на місця. У цьому
році у нас відкривається ще один
садочок. Кожне будівництво
одного нового садочку коштує
близько 30 млн грн. Це великий
фінансовий ресурс, який ми забираємо з бюджету міста замість
того, щоб ремонтувати дороги,
дахи. Але ми повинні це робити,
адже це маленькі житомиряни,
яких ми повинні забезпечити
місцями в садочках», – наголосив очільник міста.
Як пояснив Сергій Сухомлин,
раніше це питання не піднімалося, тому що не було громад,
не було можливості юридично
обговорювати цей процес, аби
виходити на конструктив щодо
спільного фінансуваання.
«Зараз будь-яка громада, яка
знаходиться навколо Житомира,
може подивитись свій бюджет
і прийняти рішення. Добре, ми
будуємо садочок, забезпечуємо

дітей своєї громади місцями
у садочках, і нам не потрібен
Житомир. Ми це приймаємо
і поважаємо їх рішення. А вони
порахували і кажуть «ні», тому
що цього року вони хочуть
вкласти гроші в освітлення або
в дорогу. Тому готові місту Житомиру компенсувати вартість
на витрати їхніх дітей, які ходять
у міські школи чи садочки», – розповів міський голова.
Як результат, міська рада хоче
вийти на договори, які укладаються між муніципалітетами та
громадами. Кажуть, по Україні
прикладів таких відносин вже
досить багато.
«І насамперед, це має бути
вигідно і місту, і громаді. Сьогодні ми провели зустріч з головами ОТГ, і на даний момент
вони не можуть дати відповідь,
тому що в будь-якому випадку
це буде додатковий фінансовий
ресурс. Для того, щоб прийняти рішення, їм в першу чергу
потрібно порадитися з громадою, депутатами, все обдумати.
Ми не просимо нічого зайвого,
а тільки те, що ми витрачаємо
з міського бюджету і відволікаємо від фінансування інших
програм, які могли бути використані за рахунок цієї економії.
Те, що ми сьогодні подивились
по освіті, культурі та спорту,
перевищує 64 млн грн. І це ми
навіть не рахували ПТУ, тобто
дітей з громад, які навчаються

у закладах Житомира», – зазначив міський голова.
За словами Сергія Сухомлина, відповідно до проведених
розрахунків вартість утримання
на рік однієї дитини дошкільного віку з міського бюджету складає 28,7 тис. грн, а вартість на
утримання одного учня шкільного віку становить 17,1 тис. грн.
У Житомирі – 644 дитини, які
не зареєстровані у місті, виховуються у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку
дитини та навчально-виховних
комплексах. У загальноосвітніх
навчальних закладах навчаються
1 455 таких дітей.
Лише у 2017 році заклади
позашкільної освіти міста відвідувало 240 дітей, не зареєстро-

ваних у місті Житомирі. З міського бюджету на їх навчання
було спрямовано 1,5 млн грн.
Тому, враховуючи обмеженість
бюджету Житомира та наявність
дітей та учнів, які навчаються
та виховуються у дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, та тих,
які перебувають на лікуванні,
а проживають за межами міста,
міський голова звернувся з пропозицією розглянути можливість відшкодування коштів на
їх утримання.
Додамо, видатки галузей бюджетної сфери на іногородніх
громадян, які отримують послуги та не зареєстровані у місті Житомирі, складають 65 млн
205 тис. грн.

5

WWW.20MINUT.UA

Середа, 31 січня 2018

Суспільство

(Не) Стабільна гривня.
Коливання обмінного курсу –
справа сезонних чинників
Алла Гетьман

Гривня поступово
девальвує впродовж
останніх місяців. За
перші три тижні січня гривня відносно
долара подешевшала
майже на 80 копійок.
Що відбувається
і коли курс стабілізується, пояснила
головний економіст
інвестиційної компанії Dragon Capital
Олена Білан.

продукції. З огляду на те, що населення і бізнес знають про таку
сезонність, зростає попит і на
готівковий долар.
«Надалі на валютний курс
впливатимуть фундаментальні
фактори і сезонні коливання. До
фундаментальних факторів належить стан платіжного балансу, який, у свою чергу, залежить
від світових цін на сталь, руду,
зерно і нафту, а також від при-

пливу капіталу в країну. Перспективи світової економіки
та світових товарних ринків
залишаються сприятливими,
і ставлення інвесторів до України позитивне. Тому, за відсутності негативних сюрпризів
у світовій економіці і триваючому співробітництву України
з МВФ, притоки і відтоки капіталу в країну будуть збалансовані», – зазначає Олена Білан.

За словами фахівця, ослаблення курсу гривні в грудні і січні пов'язане з сезонними факторами, такими, як різке зростання
бюджетних витрат у кінці року,
активізація імпорту, зниження
експорту сільськогосподарської

Що стосується сезонних чинників, то, як правило, валютний
ринок стабілізується в лютому.
«Вже в березні-квітні починається тенденція до зміцнення
гривні. Навесні стабілізується
експорт і підвищується пропозиція готівкового долара, в тому
числі від дрібних аграріїв, які
починають фінансувати посівну кампанію. Ближче до осені
тренд розвертається, і восени
ми спостерігаємо ослаблення
курсу», – розповіла головний економіст інвестиційної компанії
Dragon Capital.
Також Олена Білан додала,
що в цьому році додатковим негативним фактором може стати
підвищена невизначеність напередодні виборів, яка може посилити девальваційні очікування
населення майбутньої осені та
зими. Але в цілому ми не очікуємо різких змін курсу гривні
в 2018 році і прогнозуємо, що
він буде коливатися в діапазоні
26–29 грн/дол.
Матеріал підготовлений
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

У Житомирі створять центри надання
соціальних послуг «Прозорий офіс»
Аліна Бойко

У 2017 році Кабінетом Міністрів
України прийнято
постанову, якою
визначено порядок
та умови надання
субвенції з державного бюджету на
облаштування центрів надання послуг
у форматі «Прозорий офіс» в таких
містах: Дніпро, Житомир, Київ, Кропивницький, Львів, Новоград-Волинський
та інших.
Вже 7 грудня 2017 року Житомирською міською радою

було прийнято рішення № 834,
яким визначено створити центри надання соціальних послуг
«Прозорий офіс» за адресами:
площа Польова, 8 (для населення Корольовського району) та
вул. Перемоги, 55 (для населення
Богунського району). За даними
адресами має бути здійснено реконструкцію адміністративних
будівель за сучасними проектами з улаштуванням комфортних
зон очікування та прийняття
документів, дитячої кімнати та
приміщень обробки документів.
«Організація «Прозорий
офіс» – центрів надання соціальних послуг, є новою сучасною
формою надання підтримки
тим, хто найбільше її потребує.
У цих центрах мають бути розташовані системи управління
«електронна черга» та інформаційні термінали. За допомогою останніх можна буде ознайомитись з переліком послуг,
порядком, умовами і терміном
їх надання, а також подивитись
зразки заповнення документів.
Всі послуги згруповані відповідно до тематики: пільги, мате-

ріальна допомога, допомога по
інвалідності тощо. Таким чином,
під час одного відвідування можливо буде подати документи та
оформити різні види допомог,
субсидій тощо. Центр інтегрованих соціальних послуг є однією
з кращих організаційних форм
надання послуг і взаємодії влади
і суспільства. Завдяки Центру
в межах одного приміщення різні органи влади зможуть надавати якісні послуги тим, хто цього
дійсно потребує. Всі приміщення будуть облаштовані відповідно до вимог забезпечення доступності для маломобільних
груп населення та мають бути
зручними як для відвідувачів,
так і для персоналу», – зазначає
директор департаменту соціальної політики Житомирської
міської ради Вікторія Краснопір.
На даний час раніше відкриті «Прозорі офіси» успішно
працюють в таких містах, як Вінниця, Одеса, Харків, Львів. Ряд
аналогічних об’єктів будується.
Працівники системи соціального захисту міста Житомира
протягом 2017 року відвідали

окремі з них та почули позитивні відгуки як відвідувачів,
так і працівників стосовно належної організації, зручності та
оперативності надання послуг.
Нагадаємо, 25 січня під час
позачергової сесії депутати Житомирської міської ради прийняли рішення «про внесення
змін до рішення міської ради від
21.12.2016 № 491 «Про міський
бюджет на 2017 р.».
Рішення передбачає зменшення на 8 млн грн субвенції
з державного бюджету на проведення робіт, пов’язаних із забезпеченням функціонування
центрів адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс».
Дана сума буде переведена з 2017
р. до бюджету 2018 р.
Під час сесії міський голова Сергій Сухомлин зауважив,
що у минулому році мав зустрічі
з Міністром соціальної політики
Андрієм Ревою, який повідомив,
що зазначені кошти в розмірі
8 млн грн будуть перехідними
на 2018 рік, а сама сума може
бути збільшена з урахуванням
вартості проектних пропозицій.

КОЛОНКА

Его Величество
главный цвет 2018
Вот уже 4-й год это мой любимый цвет, я знаю о нем все, и теперь он занял титул самого модного цвета этого года
О том, что компания Pantone назвала
ультрафиолет главным цветом 2018-го
года, знает уже каждая модница! С точки зрения психологии, фиолетовый
цвет таинственен и необычен. В духовных практиках есть чакры – энергетические центры, среди них седьмая,
коронная, имеет фиолетовый цвет.
И считается, что те, кто выбирает этот
цвет, являются духовным наставником
окружающих.
Как говорят, любителям этого цвета
фиолетовый дарит полную свободу
от стереотипного мышления, от привязанности к прошлому и будущему
и настраивает на высшую цель. В психологии фиолетовый цвет относят
к роскоши, религии и… сексуальности. Фиолетовые предметы и вещи нас
интригуют и привлекают. Это не очень
распространённый в природе цвет,
и при правильном использовании он
выделяется среди остальных.
Стоит отметить, что всю палитру
оттенков фиолетового цвета можно
разбить на четыре группы:
– насыщенные темные (цвет сливы,
баклажана), именно этот темный оттенок в моде;
– легкие полупрозрачные (цвет
фиалки, сирени);
– палитра с красноватым оттенком;
– палитра с синеватым оттенком.
Но помните: в моде именно первая
группа оттенков фиолетового – насыщенные, темные!
Важно, что одежда в цветовой гамме первой группы оттенков поистине
королевская (вспомним мантии королей!). Идеальное сочетание с белым
и черным, серым темного тона, синим
в классическом варианте и фиолетовым с синеватым тоном.
Илона Колодий
и «Gloria Beauty» подчеркните свою
индивидуальность
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Два колеса – добре,
але три – краще
64 роки тому 29 липня з конвеєра
англійської компанії «Morgan Motor»
зійшла остання триколісна машина.
Авто, яке створила компанія, могло
розігнатися майже до 190 км/год.
Потужність становила 219 «коней»
при вазі 525 кг.
У 1769 році французький винахідник
Кюньо випробував триколісний автомобіль з паровим двигуном, а у 1770 році
сам винахідник назвав своє творіння
«вогняний віз», який призначався для
буксирування артилерійських гармат.
Після Першої світової війни в Європі
з’явилися передумови для масової
автомобілізації, але через відсутність
матеріальної бази для створення повноцінних автомобілів налагодили
випуск «мотоколясок» – вид транспорту, який зайняв проміжне місце між
мотоциклом і автомобілем.
Багато видів триколісних авто створювались з розрахунку на максимальне
здешевлення і часто використовували
агрегати існуючих моделей мотоциклів.
«Вотчиною» створення мотоколясок
була Великобританія, бо згідно з тамтешніми законами, вони прирівнювались до мотоциклів з відповідним
оподаткуванням. Приводом на колеса
був ланцюг, а у деяких моделей навіть
ремінний з поперечно розташованим
двигуном. Розміри були настільки малими, що там ледве поміщалися дві людини. Цікаво, що рекорд найменшого
серійного автомобіля до цих пір утримує
модель «Рееl Р50» масою 59 кг.
Другий пік прийшов після закінчення Другої світової війни. Цей період
отримав назву «автомобілі-бульбашки», тому що вони мали округлу форму і велику площину скління. Щодо
конструкції, то це нове покоління мотоколясок було більш оригінальне,
і в більшості моделей використовувалась задньомоторна компановка.
Трохи пізніше з’явився термін «мікромобілі», який використовується і в наш
час. В Англії у 1962 році були знижені
ставки оподаткування на чотириколісні
автомобілі, що значно знизило інтерес
до мотоколясок, але підвищило зацікавленість до таких автомобілів, як Mini.
Проте деякі мотоколяски зберігали популярність до 1980-х і навіть до 1990-х
років, наприклад, така триколісна модель, як «Reliant Robin», випускалась до
2001 року. Цікаво, що для керування
цією мотоколяскою достатньо було мати
посвідчення водія чи мотоцикліста, хоча
реєструвався «Робін» як мотоцикл, що
давало власнику вельми істотну економію. Про триколісні автомобілі в інших
державах – у наступному номері.
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У 2018 році проведуть
реконструкцію стадіону «Спартак»
Аліна Бойко

У рамках державної програми
на ремонт житомирського стадіону
«Спартак» з державного бюджету виділили 13 млн грн. Ще
10 млн грн на умовах
співфінансування
заклали у міському
бюджеті.
На сьогодні вже готова проектно-кошторисна документація,

тому вже навесні очікується початок робіт з реконструкції. За
виділені кошти планується провести повний демонтаж старих
полів і побудову двох нових сучасних футбольних майданчиків
зі штучним покриттям.
«Цьогоріч планується реконструкція великого футбольного поля. Воно буде зі штучним покриттям, що дозволить
грати навіть взимку. Крім того,
буде реконструйоване маленьке
футбольне поле, а також відремонтовані трибуни. Ці роботи
попередньо будуть становити
23 млн грн», – розповіла начальник управління сім’ї, молоді та
спорту Ірина Ковальчук.
На думку міських чиновників,
наявність спортивних майданчиків дозволить протягом року

проводити навчально-тренувальні заняття та спортивно-масові
заходи, залучаючи при цьому
велику кількість дітей та молоді,

в тому числі з особливими потребами.
Роботи планують закінчити
до кінця поточного року.

З міського бюджету виділять майже 6 тис. грн
на стерилізацію безпритульних тварин
Аліна Бойко

Депутати міської
ради затвердили програму «Житомир –
дружнє місто до тварин» на 2018–2020 р.
Програмою передбачається
реалізація наступних завдань:

• виконання в масовому
об’ємі заходів щодо належного
поводження з безпритульними
тваринами (відлов, стерилізація,
щеплення від сказу, підбір загиблих тварин тощо);
• впровадження електронної
бази даних обліку, реєстрації та
ідентифікації безпритульних та
домашніх тварин;
• розробка і впровадження
системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного
поводження з безпритульними

тваринами, прилаштування безпритульних тварин, пропагування
стерилізації домашніх тварин тощо;
• створення ветеринарної
клініки, кабінету функціональної
діагностики, центру каністерапії (метод лікування і реабілітації з використанням спеціально
відібраних і навчених собак) та
кінологічного центру.
Від реалізації програми очікують збільшення стерилізації безпритульних тварин до 55%, зменшення кількості безпритульних

тварин на вулицях міста, що призведе до зниження випадків укусів
людей безпритульними тваринами.
Для того, щоб зупинити зростання популяції, необхідно стерилізувати щонайменше 70% всіх
собак на вулиці, що дозволить довести чисельність безпритульних
тварин до мінімального рівня, комфортного для міського середовища.
Нагадаємо, що в місті повністю
реалізовано проект бюджету участі, що передбачав закупівлю чіпів
для ідентифікації тварин.

Прорвало стояк: що робити і хто
має ремонтувати
Алла Гетьман

Все частіше, а точніше, майже щодня,
споживачі послуг ЖКГ
стикаються з різними
проблемами комунального характеру.
То водопровідники не
хочуть ремонтувати
кран, то в опалювальний сезон батареї
у квартирі холодні, то
рахунки за спожиті послуги лякають астрономічними цифрами.
Втім, цього разу до редакції «20
хвилин» звернулись мешканці однієї

з багатоповерхівок Житомира з наступним питанням: у них прорвало
загальний стояк, у ВЖРЕПі їм повідомили, що труба повністю відслужила
своє, тому потребує повної заміни.
Заміна стояків водопостачання
та каналізації в житлових будинках – питання дуже актуальне. Все
має свій термін служби, а в наш час
аварійність інженерних комунікацій
не тільки викликає незручності, але
й обходиться дорого.
Як вирішувати комунальні питання у даному випадку (хто несе
відповідальність, на кого впадуть
фінансові витрати і т. п.), нашому
журналісту розповів експерт з питань ЖКГ, депутат Житомирської
міської ради Ігор Скоропад.
«Все залежить від того, де цей
стояк проходить. Якщо він проходить
в квартирі, це є внутрішньоквартирна мережа, то, безумовно, відповідальність несе власник. Якщо ж це
внутрішньобудинкові загальні ме-

режі, то їх обслуговує підприємство,
яке здійснює утримання будинку,
тобто ВЖРЕП, ОСББ або керуюча
компанія. Саме вони повинні виконати ремонт чи заміну стояка. А те,
що відходить від основного стояка
до квартири, то з цього місця починається відповідальність власника
квартири. А якщо стояк загальний,
той, що проходить з 1 по 9 поверх, то

ремонтні роботи виконує ВЖРЕП,
а власник зобов'язаний надати його
працівникам доступ, для того, щоб
вони зробили цей ремонт. Якщо від
цієї труби каналізаційної відхід вже
в вартиру і він зіпсувався, то ремонт
виконує власник. Звичайно, його
можна зробити і силами ВЖРЕПу,
однак за власні кошти», – пояснив
Ігор Скоропад.

7

WWW.20MINUT.UA

Середа, 31 січня 2018

Точка зору

Громадська активність, соціальна
культурність чи – фестивалізація?
Микола Корзун

Минулої п’ятниці,
26 січня 2018 року,
у приміщенні Дому
української культури
проходив захист проектів громадських
організацій, запропонованих для участі
у конкурсі з надання
фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних
проектів.
Загалом членам журі довелося розглянути близько сорока
проектів, що стосуються соціально-культурного життя обласного центру. Насправді завдання
для журі виявилося аж занадто складним. Адже для участі
у конкурсі пропонувалися проекти, які претендували на підтримку солідних коштів, яких
сьогодні у бюджеті міста однозначно бракує.

Про деякі ознаки
«соціальної культури»
по-житомирськи: музика,
солома і… шашлик
Одразу зауважимо, що на
відміну від проектів, які брали
участь восени 2017-го року у так
званому «бюджеті участі», більшість проектів від громадських
організацій, доля яких вирішувалася в «Українському домі» 26 січня 2018 року, мали набагато більше недоліків і виглядали відверто
сирими і навіть примітивними.
Загальна спрямованість більшості
проектів соціально-культурного
спрямування стосувалася організації і заходів розважального
характеру, всіляких фестивалів,
конкурсів серед музикантів,
фольклорних ансамблів та інших представників артистичного
життя Житомира. Таке враження,
що житомиряни лише про те й
думають, як у черговий вихідний
чи святковий день десь повеселитися, розважитися, чогось покуштувати і взагалі «культурно»
провести вільний час. От лише
відчуття «культури» розваг і відпочинку у багатьох громадських
активістів зводиться до певного
спільного знаменника – облаштувати концертний майданчик (так
звану сцену), поширити рекламу,
організувати гала-концерт і, звісно ж, нагородити учасників святкової програми. Зміст більшості

соціально-культурних проектів
особливим розмаїттям не відрізнявся, але кошти, які, на думку
їх авторів, має виділити міський
бюджет, обчислювалися сотнями тисяч гривень. Про те, що
свята, запроваджені та ініційовані громадськими активістами,
мають найпершим чином базуватися на такій же громадській
підтримці і проходити за найширшої участі громади міста,
у Житомирі, схоже, забули. Або,
можливо, не вельми чітко усвідомлювали і досі не розуміють.
Адже, наприклад, чому начебто
вже популярний у Житомирі фестиваль «KOROLEVFEST» поки що
нічим особливим для житомирян не запам’ятався? Хіба що розкладеними на чималій території
вздовж Нового бульвару тюками
із соломи та всілякими суперсучасними кріслами та лавками, які
йменуються дитячими та артистичними «просторами». Знову ж
таки заклики та декларації про
культуру харчування та вишукані
дегустації витворів місцевих чи
заїжджих кулінарів, якими супроводжується більшість мистецько-артистичних проектів від
громадських організацій, дещо
вульгаризують соціально-культурне спрямування більшості
заходів, що проводяться у Житомирі за участі громадських
активістів. Насправді виходить
так, що таким собі спільним знамеником соціально-культурних
проектів є багато музики, співів,
танців, які проходять на солідному фоні шашлично-кулінарного
ярмаркового балагану. Очевидно саме тому житомиряни мало
розуміють і слабо орієнтуються
у специфіці чи особливостях того
чи іншого проекту, який пропонують для проведення громадські
активісти.

Громадські проекти
у Житомирі: лише
на Михайлівській
або на бульварах?
Найперше питання, яке варто
адресувати ініціаторам та ідеологам подібних проектів соціальнокультурного спрямування, має
стосуватися ймовірного місця
їх проведення. Чому більшість
заходів і проектів проводяться на
вулиці Михайлівській, на Новому
бульварі чи майдані Корольова?
А чому б не податися на Польову,
на Крошню чи Богунію? Якщо,
наприклад, традиція проводити
фестиваль «Пісенний Спас» вже
міцно вкоренилася на території
усім відомої «Ракушки», що не
викликає жодних запитань чи
зауважень, то Свято вишиванки
має реальну можливість більш
мобільнішої географії свого про-

ведення в одному із мікрорайонів
міста. Якщо фестиваль сучасного
мистецтва «Атом», організатори
якого очікують на прибуття до
Житомира всесвітньо відомих
музикантів, вимагає певного специфічно придатного приміщення (залу), то ряд інших фестів, які
час від часу виринають у Житомирі, мають шукати винятково
свою територію. Адже, наприклад, Свято українського коня,
окрім трохи дивакуватої назви,
все ж таки зуміло закріпитися на
вже традиційному для себе місці поблизу Ботанічного саду. До
такої ж креативності у пошуку
свого місцезнаходження мали б
прямувати й інші громадські організації, які пропонують власні
соціально-культурні проекти.

Приклади
соціальної значимості
у Житомирі таки є
Варто зауважити і наголосити, що цілий ряд соціально-культурних проектів, які потрапили
у поле уваги членів журі 26 січня 2018 року, мають насправді
творчий, креативний і соціально
значимий зміст. Наприклад, створення онлайн-аудіогіда для житомирян і гостей міста, який можна
буде використати у якості додатку
на смартфонах. Абсолютно неосвоєна ніша туристично-краєзнавчої роботи у Житомирі нарешті привернула увагу активістів
громадської організації «Молодь.
Жінка. Сім‘я». Із такою ж метою
популяризації визначних місць
Житомира створили соціальнокультурний проект «З любов’ю
до Житомира» активісти на чолі
із Катериною Заєць. Безумовно,
такі й подібні проекти, які мають
окреслене і чітке змістовно-смислове наповнення, у подальшому
мають отримувати найбільше
сприяння міської влади і, звісно
ж, міського бюджету.
Ну, і нарешті, про кошти,
про гроші, про фінанси, якими
міська влада власне і підтримує
соціально-культурні ініціативи
громадських організацій. Вище
ми зазначали, що зазвичай громадські активісти, пропонуючи
у якості проекту проведення
певного конкурсу чи фестивалю,
просять у влади чималих фінансових вливань. Мова йде не про
10 чи 20 тисяч гривень, а про
сотні тисяч бюджетних коштів.
Адже насправді виходить так,
що активісти лише висловлюють
ініціативу, проголошують наміри
щодо змістовного наповнення
свого проекту, а подбати про фінансове забезпечення ініціативи
активістів мусить бюджет міста.
Подібна практика нічого спільного із справжньою громадською

діяльністю не має. Безумовно,
міська влада повинна підтримати
ініціативу громадських активістів, однак левову частку реалізації того чи іншого громадського
проекту мають забезпечувати
волонтери, меценати і спонсори.
Зрештою, зусилля громадського
активу у напрямі пошуку джерел
фінансування власноруч ініційованих заходів і мають стати
лакмусовим папірцем зрілості
і популярності громадської організації у середовищі житомирян.
Адже навіть найвизначніше чи
унікальне соціально-культурне
спрямування запропонованого
проекту не може розраховувати
лише на допомогу влади і міського бюджету. Потрібний і значимий проект має найбільшою
мірою опиратися на всіляку підтримку громади, окремих громадян, бізнесу і т. п.

Фестивалізація
житомирського життя:
краще менше, але краще
На завершення нашого матеріалу не зайве було б спробувати
відповісти ще на одне запитання,
яке мало б виникнути як у членів
журі, що оцінювали соціальнокультурні проекти від громадських організацій, так і у багатьох житомирян. Стосується
воно знову ж таки змісту, тематики і спрямованості соціально-культурних проектів. Якщо
точніше – однобічності та чітко
окресленої тенденції до фестивалізації міського життя. Насправді громадськість у своїх соціально-культурних проектах-намірах
по суті копіює стиль діяльності
органів влади. Свята, концерти,
фестивалі, ярмарки, флешмоби

та всілякі інші заходи розважального гатунку однаково успішно
ховають і зменшують гостроту
сприйняття найважливіших проблем міста. І якраз громадський
актив мав би розуміти природу
такого стану речей у Житомирі.
На жаль, сьогодні житомирські
громадські активісти спромоглися лише на те, аби стати у чергу
та отримати від влади не лише
фінансову підтримку, але й право
на проведення чергового фестивально-розважального дійства.
При цьому на задвірках громадської уваги залишаються важливі
просвітницькі проекти на зразок кінолекторіїв, дискусійних
клубів, об’єднань за інтересами
і т. п. Значною мірою консолідувати і світоглядно зорієнтувати
громадський актив міста мала б
та ж сама влада міста, яка й досі
не спромоглася створити потужного майданчика чи (якщо
хочете) «гуртожитку» для громадських об’єднань житомирян.
Адже хто б і що не говорив, але
Дім української культури сьогодні такої консолідуючої ролі для
громади міста так і не виконує.
На жаль, у місті й досі не створено громадської ради зі складу
найбільш авторитетних житомирян-активістів. Адже подібний
орган однозначно міг би визначати найбільш вузькі місця діяльності громадського активу та
звертати увагу громадськості на
найактуальніші для Житомира
проблеми. Тоді точно проектів
соціально-культурного спрямування у Житомирі було б більше,
а їх якість та змістовність мали б
не лише яскраві фінансові виміри,
але й достойне змістовне завантаження. Втім, на таке нам сьогодні
доводиться лише сподіватися.
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У Житомирі
судитимуть
керівника
підприємства,
який постачав
до дитячих садків
неякісне масло

Прокуратурою
Житомирської області затверджено
обвинувальний
акт у кримінальному провадженні
за фактом заволодіння директором підприємства
м. Житомир, шляхом зловживання
службовим становищем, бюджетними
коштами Бердичівської міськради
у розмірі понад
140 тисяч гривень.
Як повідомлялося раніше, директор підприємства протягом
лютого-червня 2017 року організував та здійснював постачання
до дитячих садків області фальсифікований неякісний продукт
під виглядом вершкового масла.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури області,
викрито зловмисника та припинено його незаконну діяльність
завдяки спільним злагодженим
діям прокуратури області та працівників Управління Служби безпеки України в області.

Кримінал

Середа, 31 січня 2018

У ході досудового розслідування, яке проводило Управління СБУ в області, з метою забезпечення відшкодування шкоди,
завданої територіальній громаді
м. Бердичева, накладено арешт
на квартиру директора та транспортні засоби підприємства.
Також за клопотанням, погодженим прокурором, слідчим
суддею Корольовського районного суду м. Житомира постановлено ухвалу про знищення понад
4,5 тонни неякісного продукту,
який постачали під виглядом
вершкового масла.
Відтак прокуратура спільно
із Службою безпеки попередили постачання для дошкільних
навчальних закладів області
фальсифікованого продукту,
небезпечного для здоров’я та
життя дітей.
У п’ятницю, 26 січня 2018
року, обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2
ст. 191 КК України направлено до
Богунського районного суду м.
Житомира для розгляду по суті.
Публічне обвин у ваченн я
у суді забезпечуватиме прокуратура Житомирської області.
Довідково: санкція зазначеної
статті передбачає покарання –
обмеження волі на строк до 5
років або позбавлення волі на
той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на
строк до 3 років.

У Житомирі затримали
19-річного парубка, який
мало не до смерті побив
студентку Вікторію Шилюк
Алла Гетьман

Резонансна подія сталася 3 січня.
О 20.45 до поліції
надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення
лікарні у непритомному стані 19-річної
житомирянки.
22 січня за обгрунтованою підозрою у скоєнні цього зухвалого
діяння був затриманий 19-річний
студент одного з вищих навчальних закладів обласного центру.
Про це під час брифінгу для
журналістів 24 січня повідомив
начальник Головного управління
Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.
«Упродовж майже трьох тижнів з моменту події поліцейські
працювали над розкриттям зухвалого злочину, розглядали різні
версії та по дрібницях збирали
будь-які відомості щодо осіб, які
могли бути причетними до нього. За цей час було опрацьовано
значний масив інформації, у тому
числі з камер відеоспостереження,
розміщених не лише на офіційних установах, але й на приватних
домоволодіннях. І це також мало
значний вплив на позитивний
результат”, – розповів В’ячеслав
Печененко.
За словами керівника Житомирського відділу поліції Михайла Сороки, затримання нападника
стало результатом масштабної та
кропіткої роботи правоохоронців.
«Ми працювали в напруженому режимі впродовж 20 днів,
щоденно залучали близько 50–60
працівників для того, щоб відтворити картину, яка сталася на місці події. В ході розслідування ми
поспілкувалися з мешканцями
даного району, обійшли близько
1 960 помешкань. Робота ускладнювалася тим, що багато мешканців просто не бажали спілкуватись, надавати інформацію, тому
відпрацювання продовжувалося. Ми відвідували помешкання
і у вечірній, і у денний час для
того, щоб максимально охопити
усіх проживаючих, щоб встановити якісь подробиці, і планувати
подальший хід розслідування.

Загалом ми розглядали 4 основні
версії вірогідного розвитку події з урахуванням розташування
самого місця вчинення злочину
і зосередження навколо житлових
масивів, установ і навчальних закладів. У результаті ми отримали
інформацію і встановили місце
збуту викрадених речей і хто їх
збував. За допомогою беззаперечних доказів було встановлено
причетність до зухвалого злочину 19-річного житомирянина – студента одного з місцевих
навчальних закладів. Раніше він
до кримінальної відповідальності не притягувався і в поле зору
правоохоронців не потрапляв.
У ході досудового розслідування
буде чітко визначено остаточну
кваліфікацію і направлено матеріали для розгляду в суд», – розповів
Михайло Сорока.
За інформацією начальника
Управління карного розшуку
ГУНП в Житомирській області
Віктор Бугира, у правоохоронців
є підстави вважати, що молодик
може бути причетний й до інших
кримінальних правопорушень,
учинених раніше. Тож нині тривають відповідні перевірки.
«Ми будемо перевіряти вказану
особу на причетність до інших злочинів, схожих за характером скоєння. Враховуючи те, що ми знаємо
особу, у нас є підстави вважати, що
він може бути причетним до деяких
злочинів, зараз не будемо казати
до яких, але у нас є багато питань.
У нас, працівників, які безпосередньо спілкувалися з підозрюваним,
сумнівів щодо його вини у скоєнні
даного злочину немає. Він добровільно розказав про обставини скоєння злочину, розказав все у вільній
формі. Тобто відносно цього злочину питань вже не залишилось»,–

зауважив Віктор Бугира.
Правоохоронець також охарактеризував підозрюваного хлопця.
«Особі близько 20-ти років,
навчається на третьому курсі навчального закладу Житомира.
Вів звичайний спосіб життя, розповідав, що займався спортом,
спиртним не зловживав. Хлопець
розповів, що здійснив цей злочин
у стані алкогольного сп'яніння,
сам не розумів, що з ним відбувається. Каже: був би це чоловік
чи дівчина – неважливо», – додав
правоохоронець.
Під час брифінгу був присутній в. о. ректора ЖДУ ім. І. Франка
Андрій Шевчук Він поцікавився
у правоохоронців, у якому виші
навчається підозрваний, вони повідомили, що не в їхньому.
Також на запитання журналістів Андрій Шевчук повідомив
про стан, у якому нині перебуває дівчина.
«Вчора ввечері я мав розмову
з мамою Вікторії Шилюк, на жаль,
стан її поганий, наскільки я зрозумів, вона відкриває очі і реагує
на слова мами, але мова про те, чи
пробує вона говорити чи говорить,
навіть не йде, тобто стан досить
важкий», – зазначив в. о. ректора
ЖДУ ім І. Франка.
Поліцією затримано парубка
відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою
особою) Кримінального процесуального кодексу України. Йому
оголошено про підозру у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій, поєднаний
із заподіянням тяжких тілесних
ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті
передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на термін від
8 до 15 років.
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Тема номера

Суд визнав незаконними
лічильники «Житомиргазу»
Житомиряни мають право вимагати
перерахунку платіжок за незаконно
нарахований завдяки
прибудинковим лічильникам газ, але
у ПАТ «Житомиргаз»
впевнені, що діяли
згідно з законом і готують оскарження
до Верховного Суду
України.
Житомирський апеляційний суд виніс постанову, у якій
фактично визнав встановлення
лічильників підприємством
«Житомиргаз» і нарахування
за цими лічильниками підприємством «Житомиргаз Збут» незаконними. Про це під час брифінгу розповів міський голова
Сергій Сухомлин.
«Відразу після встановлення
прибудинкових лічильників до
нас поступило багато скарг, приходили житомиряни, які приносили свої платіжки, а там об’єми
використаного газу відрізнялись
від фактичного нарахування,
і в середньому цифра була у 3–4
рази більша, ніж без нарахувань
прибудинкових лічильників. У сусідньому будинку, на якому не
встановлено приладів обліку і де
розраховуються за нормативами,
платять за спожитий газ в рази
менше. Відразу міська служба
ДБК вийшла на перевірку, і було
з’ясовано, що прилади встановлено без належних умов – без відкриття декларації, як того вимагає закон», – наголошує міський
голова Сергій Сухомлин.
Гр ома дс ьк а орг а н і з а ц і я
«Об’єднання споживачів природного газу міста Житомира»
подала колективний позов до
суду на ПАТ «Житомиргаз» та
ТзОВ «Житомиргаз Збут» щодо
неправомірного нарахування
плати за спожитий газ після
встановлення підприємством
прибудинкових приладів обліку газу, але суд програла. Але
вже у другій інстанції своєю постановою суд скасовує рішення
Корольовського районного суду
м.Житомира від 19 вересня 2017
року і ухвалює нове судове рішення про задоволення позову.
«Визнати протиправним дії
ПАТ по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз» щодо
невизначеного кола споживачів
на території м. Житомира в частині визначення об’єму та обсягу
спожитого газу, виходячи із показників загальнобудинкових вуз-

лів обліку газу. Визнати протиправними дії ТОВ «Житомиргаз
Збут» щодо невизначеного кола
споживачів на території м. Житомира в частині нарахування
плати за спожитий газ, виходячи
із показників загальнобудинкових вузлів обліку газу», – йдеться
у постанові суду.
Тому вже на сьогодні житомиряни, у яких незаконно були
встановлені прибудинкові лічильники, а це більш ніж 20 тисяч мешканців, що проживають
в 11 тисячах квартир 118-ти будинків, мають право написати

Депутат міської ради Юрій
Скоропад, завдяки якому створено громадську організацію
«Об’єднання споживачів природного газу міста Житомира»,
не впевнений, що ПАТ «Житомиргаз» буде виконувати рішення
суду, та додав, що підприємство
неодмінно буде подавати позов
до Верховного Суду України.
«Я чув про те, що вони будуть подавати позов до Верховного суду. Ми не будемо чекати,
доки вони це зроблять, у нас є
усі підстави почати процедуру
повернення сум, які переплатили

П

ісля встановлення прибудинкового лічильника, який є
спільним для усіх квартир,
жителі багатоповерхівок розраховуються за блакитне паливо так: від
показників нового лічильника віднімають спожите у квартирах, де є
індивідуальні лічильники, а залишок
ділять між іншими квартирами відповідно до кількості зареєстрованих у
них мешканців.
Припустимо, в одній квартирі прописана одна людина, але реально її здають в оренду чотирьом квартирантам,
а в другій живуть двоє зареєстрованих
мешканців. За новою системою друга
квартира заплатить за газ більше, ніж
перша. По-друге, різні родини мають
різний обсяг споживання. Влітку хтось
інтенсивно готує закрутки на зиму, а
хтось поїхав у відпустку і не використовував газ. Наприкінці місяця обидві
квартири заплатять так само однаково.
Ось як це має виглядати за законом
України: за старою системою населення платило відповідно до норм споживання, які встановлювала Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так, якщо в квартирі
не було лічильника, сім’я розраховувалася за 4,4 куб м газу на особу. Своєю
чергою, Житомиргаз рахує по 19 куб м,
звідки і колосальні суми.
заяву на ПАТ «Житомиргаз» для
проведення перерахунку за переплачений газ.
«Сьогодні на сайті міської
ради ми опублікуємо заяву,
якою може скористатись кожен
житомирянин, щоб вимагати
у підприємства згідно з рішенням суду перерахунку коштів по
об’ємам газу», – наголошує Сергій
Сухомлин.

житомиряни», – наголошує депутат міської ради Юрій Скоропад.
У ПАТ «Житомиргаз» підтвердили наміри звертатись із
касаційною скаргою на ухвалу
Апеляційного суду Житомирської області. У компанії впевнені
у своїй правоті і переконані, що
будинкові лічильники встановлені у відповідності до нормативноправових актів, які діяли на мо-

мент встановлення обладнання.
Разом із тим у ПАТ «Житомиргаз» розповіли, що кожен житомирянин мав право встановити
індивідуальний лічильник, і тоді
платіжки були б в рази менші.
«Є прийняте Апеляційним
судом Житомирської області
рішення, яке підлягає до виконання. Але воно не є остаточним у даній справі. Остаточну
оцінку доводам кожної зі сторін
буде дано Верховним судом, тобто ПАТ «Житомиргаз» готує касаційне звернення. Зараз йдуть
консультації з НКРЕКП стосовно
перерахунку, але зазначу, що на
той час ми діяли у рамках закону. І закон не має зворотної дії.
Жителі багатоповерхівок мали
можливість написати заяву на
встановлення індивідуальних лічильників, на сьогоднішній день
жодної заяви ми не отримали.
Тому як ми будемо реагувати
на заяви житомирян про перерахунки, пока сказати важко», –
зазначила фахівець із зв’язків
з громадськістю та пресою ПАТ
«Житомиргаз» Катерина Чумак.
Згідно з законом фінансування робіт з оснащення індивідуальними лічильниками мають
здійснюватись «Житомиргазом».
Останні заклали вартість приладів обліку у тариф. Таким чином, населення розраховується за
лічильники ніби на виплат, щомісяця оплачуючи за них частку
в межах тарифу.
«Ми звертались з листом до
«Житомиргазу», який я особисто
підписав, з вимогою розписати,
скільки квартирних лічильників
було вставлено за рахунок інвестпрограми. З 2003 року житомирянам включили нарахування
за користування лічильниками.
Ми прорахували: якби підприємство використало інвестиції,
вже давно усі житомиряни мали
квартирні лічильники. Ми зробили все в табличках по роках,
відправили, але відповіді від підприємства так і не отримали», –
зазначає Сухомлин.
«У мене остання платіжка –
2300 грн, рекомендовний платіж – 5400. Платити потрібно
лише за об’ємами використаних
кубів. Законом України прописано, що прибудинкові лічильники
мають використовуватись лише
для технічних цілей і контролю,
а не для обліку і нарахування», –
зауважує Сергій Сухомлин.
Як висновок очільник міста
додав, що через загострену ситуацію з «Житомиргазом», можливо,
доведеться сформувати міське чи
обласне комунальне підприємство.
Як вирішиться конфлікт і чи
отримають житомиряни свої
кошти за незаконно нараховані
кубометри газу – покаже час.

КОЛОНКА

Право на утримання:
матеріальна підтримка
того з подружжя,
з ким проживає дитина
з інвалідністю
Дитина з обмеженими фізичними можливостями потребує особливої уваги та спеціального догляду. А тому хтось
з батьків постійно має бути поруч та приділяти час дитині.
Поєднувати догляд за дитиною з інвалідністю та роботу
вдається одиницям. Тож той
з батьків, з ким проживає дитина з обмеженими фізичними
можливостями, має право на
утримання. Чи залежить право
на утримання від матеріального становища? Як його призначають? На ці та інші запитання
в рамках проекту «Я МАЮ
ПРАВО!» відповідають фахівці Олевського бюро правової
допомоги.
Права на утримання того
з подружжя, з ким проживає
дитина з інвалідністю.
Згідно зі ст. 88 Сімейного
кодексу України, якщо один
із подружжя, в тому числі
і працездатний, проживає
з дитиною з інвалідністю, яка
не може обходитися без постійного стороннього догляду,
і опікується нею, він має право
на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати
матеріальну допомогу.
Право на утримання триває
протягом всього часу проживання з дитиною з інвалідністю
та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким
вона проживає.
Розмір аліментів тому з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід, визначається за
рішенням суду відповідно до
Сімейного кодексу України,
без урахування можливості
одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки
або сина.
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів
та бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Культура

Найяскравіші фести лютого:
вокальне шоу, вогняні пристрасті та
частування стародавніми стравами
Аліна Бойко

Скориставшись
анонсами головних
подій, можна цікаво
провести час, здобути
новий досвід та ближче пізнати культуру
України.

Міжнародний вокальний
фестиваль-конкурс «Grand
Music Vocal Battle 2018»
найвища нагорода – Кубок Гран-Прі
фестивалю, диплом Гран-Прі фестивалю, сертифікат на безкоштовну
участь у міжнародних фестиваляхконкурсах та ротацію виступу на
телебаченні в прямому ефірі.
За призові місця конкурсанти
нагороджуються іменними кубками фестивалю, дипломами та
сертифікатами.

Масляна
в «Парку Київська Русь»
Дата: 9–11 лютого 2018 року
Місце проведення: м. Львів,
вул. Кушевича, 1, Палац культури
ім. Гната Хоткевича
Мета та основні завдання
фестивалю:
• відродження, збереження
і розвиток національних культур;
• знайомство з кращими солістами та ансамблями, встановлення
творчих контактів між учасниками, обмін досвідом роботи;
• створення умов для підтримки та розвитку творчості.
Номінації:
Вокальне мистецтво (солісти,
дуети, ансамблі, хорові колективи
та інші):
• естрадний вокал;
• народний вокал;
• академічний вокал;
• джазовий вокал;
• естрадні мініатюри;
• хорові колективи;
• інші
Вікові категорії:
• 0 категорія: до 5 років;
• I категорія: 6–9 років;
• II категорія: 10–13 років;
• III категорія: 14–17 років;
• IV категорія: 18–21 рік;
• V категорія: 22–24 роки;
• професіонали (від 25 років,
без вікових обмежень).
Нагородження:
Конкурсанти нагороджуються:

Дата: 17–18 лютого 2018 року
Місце проведення: Київська
обл., Обухівський р-н, с. Копачів
Наймасштабніше святкування
Масляної пройде в «Парку Київська
Русь». 17 і 18 лютого гостей чекатиме справжнє занурення в святкування за стародавніми обрядами.
І все це в унікальному середньовічному місті – Древньому Києві.
Святкування в «Парку Київська Русь» – це не просто відтворення обрядів, а цілий калейдоскоп розваг і оригінальних дійств.
На очах гостей пройде спалювання найбільшого в Україні опудала Масляної вогняними стрілами
кінних лучників. А також протягом усього дня можна буде побачити кінно-трюкові шоу, ритуал
«Колодій», «масляничний вертеп»
давньослов'янською мовою, спецефекти і вогняне шоу.
Розпочнеться програма з урочистої зустрічі великого київського
князя Володимира, під час якої
весь люд чесний пригощатимуть
млинцями, бубликами та іншими ласощами. З розваг для дітей
і дорослих: традиційний масляничний стовп з призами, перетягування каната, давньослов'янські
ігри, дружні і веселі хороводи, канатний спуск.
Також кожен гість зможе посмакувати медовухою та середньовічними стравами, млинцями з різними начинками, взяти

участь у майстер-класах і покататися верхи на породистих конях,
в санях або кареті.

Love Run 2018

Дата: 11 лютого 2018 року
Місце проведення: м. Київ,
Русанівська набережна
Запрошуємо на традиційний
забіг до Дня закоханих, що відбудеться в Києві на Русанівській
набережній!
Спільна пробіжка у передсвятковий день – це чудова можливість знайти нових друзів або
другу половинку, додати яскравих емоцій у відносини або навіть
освідчитись!
На всіх учасників чекають
пам'ятні медалі, що символізують вічне почуття, гарячий чай,
музика та найголовніше – весела
і тепла компанія!
Дистанції 4 та 8 км в особистому та парному заліках.

Ігри героїв у Тернополі

Дата:10 лютого 2018 року
Місце проведення: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч
Спортсмени з інвалідністю
приїдуть у Тернопіль, щоб взяти участь у змаганнях з кросфіту.
Проект має назву «Ігри героїв»,

його учасники – ветерани, які травмувались у зоні АТО.
«Ігри героїв» вже кілька місяців мандрують містами України,
та в Тернополі ці змагання проведуть вперше.
«Ігри героїв» – це проект, який
об'єднав навколо себе людей, які
не згодні з поняттям «з обмеженими можливостями» і вважають,
що всі обмеження лише в голові.
«Основою нашої спільноти
стали хлопці, які внаслідок участі у бойових діях отримали важкі поранення і всупереч статусу
людини з інвалідністю ведуть
активний спосіб життя та займаються спортом», – наголошують
організатори змагань.
Вхід вільний!

День Бармена у Львові

Дата: 6 лютого 2018 року
Місце проведення: м. Львів,

просп. Чорновола, 2
Вечірка "День Бармена" відбудеться 6 лютого. Початок – о 18.00.
Програма:
– численні конкурси та призи;
– флешмоб з приготуванням
коктейлю Side car (приходьте краще зі своїм шейкером);
– нагородження кращих барменів Львова;
– святкові відео з привітанням
від відомих барменів світу;
– безкоштовні коктейлі.
«День Бармена 2018» обіцяє
бути особливим! Як гуляти – то
гуляти!
Як бачите, під кінець зими
буде безліч забав, святкувань та
дійств, які здатні повернути кожного з нас у дитинство. Вогняні
спецефекти та стародавній вертеп,
сонячні напої та інші смаколики,
весела та тепла компанія чекають
саме на вас!
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На Житомирщині
вовки лякають людей

У Черняхівському районі в урочищі Вільська дача
з’явилися вовки. Дана
місцина мало заліснена, відтак вовки тут –
рідкість. Вочевидь,
голодні часи далися
взнаки, і вовки почали
мігрувати на південь.

Як повідомляють у пресслужбі Житомирського ОУЛМГ,
пара сіромах настільки близько
підходила до сіл навіть і Житомирського району, що їх на власні
очі бачили звичайні перехожі. Поблизу Оліївки, Кам’янки, Піщанки
вовки «прогулювалися», шукаючи
здобич.
Враховуючи численні напади на свійських тварин, єгерська
служба та районні мисливствознавці вирішили влаштувати облаву на вовків. Однак цього разу сірі
хижаки «виграли» бій, їм вдалося
втекти, на згадку про себе сіромахи лишили фірмовий підпис – доволі крупні сліди.
Єгері та мисливці Житомирщини попереджають всіх, хто
любить гуляти зимовим лісом

В області зростає
кількість хворих
на грип і ГРВІ
З початку епідсезону (з 40 тижня 2017
р.) у Житомирській
області на грип і ГРВІ
захворіло 86545 осіб.

із собаками, не залишати братів
менших без нагляду, бо саме собак
вовки вважають за «делікатес». Як
правило, вовки – відлюдники, проте суворі температурні режими
беруть своє.За день тварина має
вполювати стільки здобичі, щоб
з’їсти не менше двох кілограмів
м’яса. За рік, кажуть фахівці, вовк
може спожити до однієї тонни
дичини. Зараз у лісах «складний»
сезон для парнокопитних – самки
ходять вагітні і є надлегкою здо-

биччю для хижака.
Нагадаємо, що у селі Обиходи
Коростенського району хижаки
масово нападали на домашніх
улюбленців. Мисливці помітили
у тамтешніх лісах п’ятеро вовків,
одного вдалося добути. Загалом
у лісах Житомирщини мешкає понад 200 дорослих особин; як правило, вони знаходяться на півночі
області, де ліси більш густі. Сезон
полювання на вовка відкритий до
кінця лютого.

Рятувальники Житомирщини
закликають не виходити на лід
За прогнозами синоптиків, наступні дні
будуть не особливо
прохолодними та без
морозних ночей.
Стовпчики термометрів вдень
триматимуться вище нуля. За подібних погодних умов крига на водоймах країни почне швидше танути.
Зверніть увагу! Якщо температура
вище 0 градусів тримається більше
трьох днів – міцність льоду знижується на 25%. Крига стає крихкою,
хоча товщина ще й зберігається.
Тепер ні кроку на лід!
Упродовж 2017 року на замерзлих водоймах Житомирщини загинула 1 людина. На щастя, на
початку тієї зими в області фіксувались переважно щасливі випадки порятунку потопаючих людей
на воді. Зокрема у смт Народичі
бійці ДСНС врятували 46-річного
рибалку. В смт Миропіль Романівського району підняли з крижаної
водойми 78-річного дідуся, який
переходив через річку і провалився.
А в Коростишеві рятувальникам
вдалося вберегти життя 9-річній
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школярці, яка вирішила скоротити
шлях додому через водойму.
Зараз на водоймах області продовжує утримуватись лід товщиною
близько 10 см. Проте через потепління він швидко почне танути. Рятувальники застерігають зараз взагалі
утриматись від виходу на тонкий лід!
Якщо ж ви вже пішли на нього, то
обов’язково візьміть із собою палицю, щоб перевіряти міцність льоду.
У жодному разі не перевіряйте його
ударом ноги. Заздалегідь роздивіться,
чи немає навколо підозрілих місць:
лід може бути крихким (тонким) біля
стоку води (наприклад, із ферми або

фабрики), поблизу кущів, очерету,
під кучугурами, у місцях, де водорості повмерзали у кригу. Обминайте ділянки, вкриті товстим шаром
снігу. Значно тонший лід у місцях
швидкої течії і там, де водойма впадає в іншу, більшу.
Особливо небезпечно вирушати
на водойми поодинці! Про це необхідно постійно нагадувати дітям.
Тому, шановні батьки, спілкуйтеся на
подібні теми з вашими дітьми. Саме
ви можете стати гідним прикладом
для наслідування підростаючому поколінню. Безпечна поведінка – запорука безтурботного сьогодення.

Як повідомляють в ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров`я України», протягом останніх 2-х тижнів відмічалось незначне
поступове зростання захворюваності. За останній тиждень (4-й
тиждень року), у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність
зросла на 14,3%, зареєстровано 5378
випадків захворювань, інт.пок. 433.3
на 100 тис. населення. Зростання
захворюваності відбулося за рахунок дітей (на 25,7%), в той час як захворюваність дорослого населення
знизилась на 5,6%. Показник захворюваності на 37,1% нижче епідемічного порогу (688.4). Перевищення
епідемічного порогу не зареєстровано на жодній адмінтериторії.
За останній тиждень захворіло 3749 дітей (69,7% від всіх захворілих). Найвищий показник
захворюваності серед дітей до 4-х
років – 1782.8.0 на 100 тис. дітей даної групи. Проте найбільше зростання захворюваності відмічається

серед дітей 5–14 років – на 42%.
Госпіталізовано 241 хворого,
з них – 198 (82,2%) дітей.
Протягом всього епідсезону
віруси грипу А та В не виділялись.
Але на 4-му тижні року вірусологічною лабораторією обласного
лабораторного центру від 5 хворих виділено вірус грипу В. Серед
респіраторних вірусів виділялись
Rs-віруси та парагрип.
З початку епідсезону щеплено
проти грипу 1824 особи. Найбільше щеплених у Коростишівському
районі – 85 осіб, Романівському –
82, Бердичівському – 90, Малинському – 91, Любарському – 274 та
м. Житомирі – 493 особи. Жодного
щеплення не зроблено в Баранівському, Попільнянськомуь та Ружинському районах.

Майже половина
домогосподарств
Житомирщини
вже отримують
субсидію
Для отримання
житлової субсидії
достатньо подати до
органів соціального
захисту населення заяву та декларацію про
доходи.
Жителі області продовжують
оформлювати субсидію – вже
216,6 тис. родин області отримують державну допомогу на
оплату житлово-комунальних
послуг, а це – 46% від усіх домогосподарств.
Про це поінформував департа-

мент праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації.
Громадянам, яким один раз
вже призначено субсидію на
житлово-комунальні послуги,
далі призначається соцзахистом
автоматично. Окрім випадків,
коли відбуваються зміни у складі сім'ї або здійснено покупку
товару чи послуги на суму, яка
перевищує 50 тис. грн. 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.
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Реформи

Три питання
про приватизацію в Україні

За останні кілька
років Україна розпочала низку важливих
реформ. Проте, за
результатами соціологічного дослідження,
проведеного компанією GfK Ukraine,
обізнаність громадян
щодо їхнього змісту
дуже відрізняється.
Найбільше українці
знають про пенсійну
реформу, найменше –
про приватизацію.
Лише 53% опитаних
респондентів чули
про плани щодо роздержавлення майна.
Центр громадського моніторингу та
контролю зібрав головні питання та відповіді щодо приватизації в Україні.

Навіщо Україні
приватизація?
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
зараз державі належить 3444
компанії із сумарними активами близько 1,7 трлн грн. Проте,
за словами заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі
Максима Нефьодова, проблема
не тільки в тому, що більшість
із них збиткові, а й у тому, що
навіть прибуткові базуються на
радянських активах, які не оновлювалися десятки років.
«Багато людей вважають,
що це якийсь наш національний скарб, який у нас лежить
у шухляді і, відповідно, може

забезпечувати нам спокійну
старість. Це не так. Навпаки, ці
державні підприємства кожного
року тягнуть із кишені платників податків десятки мільярдів
гривень, які ми витрачаємо на
компенсацію їхніх збитків, на
покриття боргів і так далі», – зауважує заступник міністра.
Власне, через те, що держава не може бути ефективним
власником, міністерство пропонує залишити за собою лише
стратегічні підприємства, якот «Укрзалізниця», «Укрпошта»
і «Нафтогаз України». Відповідно до програми Кабміну, до 2020
року близько 900 підприємств
повинні бути приватизовані, 359
передані у концесію, а 1255 підлягають ліквідації.

Що змінює нове
приватизаційне
законодавство?
18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію держмайна. Відтепер
приватизація буде регулюватися
одним законом замість семи та
матиме простішу процедуру.
Насамперед закон спрощує
к ласифікацію об’єктів про дажу, поділяючи їх на великі
і малі. Якщо вартість активів
підприємства за останній рік
перевищує 250 млн гривень – це
великий об'єкт приватизації,
якщо менше – це мала приватизація, до якої належатимуть кінотеатри, офіси, магазини та навіть гаражі. Замість
шести процедур залишиться
дві – аукціон і викуп. Великі
підприємства продаватимуть
під наглядом кваліфікованих
радників, а малі – через електронну платформу ProZorro.
Один із ключових моментів
нового законопроекту – це приватизація за англійським правом. До 1 січня 2021 року покупці об'єктів приватизації мають
право укладати всі правові угоди
в рамках права Англії та Уельсу.
Перший заступник голови спе-

ціальної комісії Верховної Ради
з питань приватизації Ігор Лапін зауважує, що відповідність
англійському праву повинна
забезпечити більшу прозорість
приватизаційних процедур і захистити вкладені кошти інвесторів. Тим паче, що прив'язка до
Лондонського права є типовою
міжнародною практикою.
Важливо, що новий закон
істотно обмежує участь в українській приватизації покупців
із Росії. До торгів не будуть допущені компанії, 10% і більше
акцій яких належить резиденту цієї держави. Також обмежено участь підприємств, 50%
акцій яких належить офшорним компаніям.
Попри низку позитивних
моментів в ухваленому депутатами законі є певні ризики. На
думку експертів, найбільші побоювання викликає саме процес
підготовки об’єктів до продажу,
від прозорої інвентаризації до
складання гідної стартової ціни.
Залишається сподіватися, що
новий інститут незалежних радників зможе підвищити прозорість цих процедур.
«Добре, що цей закон прийняли, але потрібно дуже чітко
дивитися, як будуть проводитися конкурси Фонду державного
майна, адже не завжди вони відкриті і прозорі. І найголовніше, якщо говорити про масову
приватизацію, ми можемо виручити кошти тільки за однієї
умови: якщо в Україні будуть
гарантуватися права приватної
власності і безумовне виконання
законів», – ділиться своїми застереженнями директор Центру стратегічних комунікацій
Валентин Войтков.

Яка користь від продажу
держпідприємств?
За оцінками уряду, продаж
державних підприємств за новим законодавством повинен
принести українській економіці мільярди гривень. І якщо
у 2017 році надходження до
держбюджету від приватизації складали 3,4 млрд грн, то
у 2018-му уряд планує отримати
близько 22,5 млрд грн. Флагманом приватизації повинен стати
Одеський припортовий завод.
Тільки його продаж може забезпечити майже половину запланованої суми – 13 млрд грн. Велика частка прибутку залежить
від приватизації «Центренерго»,
зокрема Трипільської, Зміївської
та Вуглегірської ТЕС. Крім того,
Фонд державного майна вже затвердив перелік малих підпри-

ємств, що підлягають приватизації цього року.
«Майже 40 0 об'єктів, як і
можуть працювати і приносити дохід як новим ефективним власникам, так і державі,
у вигляді робочих місць і податків», – зауважує виконувач
обов'язків голови Фонду Віталій
Трубаров.
Та попри бажання швидких результатів експерти погоджуються, що приватизація
скоріше направлена на довгострокову перспективу. Голова
Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та
підприємництва Віктор Галасюк зауважує, що приватизація
не повинна бути гонитвою за
одноразовим надходженням
до бюджету. Головне – робочі
місця, інвестиції та податки, які
здатні покращити економічне
становище українців.
«У співпраці з інвесторами
залишається непростий шлях не
яскравих мегапроектів, а щоденних копітких реформ, спрямованих на покращення інвестиційного клімату», – погоджується
економіст Оксана Бедратенко.

За рах у нок приватизації
уряд розраховує залучити інвестиції до енергетичного блоку,
сільськогосподарських об'єктів
та машинобудівного комплексу. І головне – нарешті змінити
модель української економіки
з сировинної на економіку доданої вартості.
«Приватизація важлива не
тільки грошима, а й пошуком
ефективного власника, який забезпечить зростання економіки,
випуск конкурентної продукції,
забезпечить зростання експорту,
відновлення валютного балансу
держави. Зростання прямих іноземних інвестицій потрібні нам,
як повітря», – зауважив Президент України Петро Порошенко
під час засідання Національної
ради реформ.
Експерти сподіваються, що
при участі міжнародних радників та належному контролі
громадськості нова хвиля приватизації стане переломним
моментом для української економіки.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Понад 7 тисяч громадян за 2017 рік
пройшли навчання у Житомирському
Центрі розвитку місцевого самоврядування

Понад 7 тисяч посадовців ОТГ, органів місцевого самоврядування, органів
державної влади та
представників громадянського суспільства
у 2017 році пройшли
навчання, організовані Житомирським
Центром розвитку
місцевого самоврядування, створеним
Програмою U-LEAD
з Європою.

Про це сьогодні повідомив директор Центру Василь Невмержицький на Дні відкритих дверей.
«За рік ми організували 225 заходів, на яких займались понад
7 тисяч людей. Для них Центр
акумулював нові знання, ідеї для
розвитку, практичні алгоритми
вирішення проблем громад. Нові
колективи, що сформували органи управління ОТГ, отримали доступ до бази знань країн, які також

впроваджували реформу децентралізації», – розповів на відкритті
дійства Василь Невмержицький,
директор Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування.
Для фахівців об’єднаних громад радники Центру організовували навчання з міжмуніципального
співробітництва, енергоменеджменту, проектного менеджменту,
стратегічного планування, управління фінансами, реформування
та розвитку освітньої та медичної
систем, розвитку туризму та культури, а також багатьох інших тем,
які є цікавими для представників
громад. Понад 50 тренінгів, 30 семінарів, 20 круглих столів та понад
10 навчальних поїздок по Україні
та за кордон організовувала команда Центру.
«До об’єднання, коли я була
сільським головою, для нас проводили теж навчання, але сьогодні
те, що робить Центр, відображає
наші потреби та запити. Крім
того, навчаються не лише голови –
весь колектив сільської ради має
можливість отримати нові знання.
І головне – ми можемо формувати
пріоритети і отримувати фахову
підтримку та консультацію», – розповіла Людмила Мала, голова

Ушомирської ОТГ.
Окрім підбиття підсумків, команда Центру презентувала свій
план на 2018 рік. Програмний
документ передбачає проведення циклу навчань та заходів по 7
ключових пріоритетах:
1. Створення передумов для
якісного виконання ОМС (органами місцевого самоврядування)
своїх завдань та повноважень, що
виникають в процесі впровадження децентралізації.
2. Зміцнення потенціалу ОМС
з питань управління фінансами.
3. Розвиток інституційної
спроможності установ на обласному і місцевому рівнях з питань
координації процесу децентралізації.
4. Сприяння ОМС в питаннях
розробки обґрунтованої політики.
5. Посилення спроможності
ОМС у сфері проектного менеджменту.
6. Створення механізмів координації для проведення реформи.
7. Покращення діалогу з населенням щодо впровадження
реформ.
Всього заплановано проведення більш як двох сотень навчань та
заходів, 12-ти навчальних поїздок,
2-х національних форумів.

Окремо на Дні відкритих дверей говорили про кадровий голод
у громадах та інформування громадян про реформу. Ці два аспекти надважливі у вирішенні ключових проблем громад – розвитку
економіки та впровадженні реформ. Презентували напрацьовані
плани роботи Дмитро Клименко,
радник з комунікації, та Сергій
Романович, радник з децентралізації. Кожна ціль має чіткі статистичні визначення результатів.
«Після впровадження пакету
заходів «Розвиток людського по-

тенціалу: кадрова політика ОТГ»
ми плануємо, що в ОТГ будуть
працевлаштовані декілька десятків молодих фахівців. Більше
того, наша ціль – налагодити сталу
комунікацію ОТГ та навчальних
закладів для формування такої
кількості та якості кадрів, яка необхідна громадам, тому ми працюємо над програмами стажування та практики молодих фахівців
у громадах», – розповів Сергій Романович, радник з децентралізації
Житомирського Центру розвитку
місцевого самоврядування.

Новий Національний перелік: у лікарнях з'являться
безкоштовні ефективні ліки для пацієнтів
Алла Гетьман

Українські лікарні
з 1 січня 2018 року
зобов'язані забезпечувати пацієнтів
стаціонару безкоштовними та ефективними ліками.
«З 1 січня 2018 року для пацієнтів стаціонару всі ліки будуть
безкоштовними» – такі заголовки
статей охопили мережу інтернет. Чи насправді це так, взялися
з'ясувати журналісти «20 хвилин».
І справді, на офіційному сайті
МОЗу йдеться, що уряд ухвалив
рішення про розширення Національного переліку основних лікарських засобів, що формує забезпечення населення якісними та
ефективними ліками у 2018 році.
«Національний перелік основних лікарських засобів – це надзвичайно важлива частина ме-

дичної реформи, одне із завдань
якої – гарантувати безкоштовне
базове лікування громадян країни.
Ми хочемо, щоби українці на 100%
були забезпечені життєво необхідними, якісними та безпечними
ліками. Ухвалення цієї постанови
допоможе мільйонам громадян
отримувати вчасне, якісне та ефективне лікування. Аналізуючи закупівлі лікарських засобів у регіонах,
ми виявили, що лише у 2016 році
на суму понад 70 мільйонів гривень були закуплені якісь екстракти плодів дикої моркви, хмелю,
перцевої м’яти, хлорофіліпту тощо.
Не можна сказати, що ці лікарські
засоби взагалі не лікують, але зважаючи на їх симптоматичну терапевтичну дію, закуповувати їх за
державні кошти недоцільно. Бо
у той час, коли комусь дають куплені державою такі ліки, в іншій
лікарні помирає людина, яка не
має життєво необхідного», – зазначив заступник Міністра охорони
здоров’я Роман Ілик.
Враховуючи вищевикладене,
журналісти «20 хвилин» поспілкувалися з представниками галузі
охорони здоров’я та дізнались, чи

дійсно у лікарнях з'являться безкоштовні та ефективні ліки для
пацієнтів стаціонару.
За словами помічника голови Комітету Верховної Ради
з питань охорони здоров’я Івана
Камінського, на практиці цього
не відбудеться.
«Не буде цього, не зможуть
вони забезпечити весь той перелік
ліків. І взагалі краще, щоб у Нацпереліку були представлені ті найменування ліків, які люди повинні
купувати за гроші. Наприклад,
написали б 200–300 найменувань
і донесли людям, що це – ті препарати, які вони повинні купити
за гроші, а все інше має бути безкоштовним. У нас є постанова № 1303
“Про впорядкування безоплатного
та пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними
категоріями захворювань”, є ще
багато наказів, і коли все скласти
докупи, виходить, що все потрібно безкоштовно народу віддати,
а у нас все якраз навпаки – люди
все купують за гроші. Тому моя
думка з приводу цього питання

така: краще 200–300 найменувань із
16–17 тисяч, а, може, їх вже і більше
на ринку України наявних зареєстрованих препаратів, то краще б
перенесли в перелік ті, що можна
купляти за гроші. Людина вже
знала б цей перелік ліків, які вона
повинна купувати, коли потрапляє
до лікарні, а інше – безкоштовне,
яким забезпечує держава. Отак
повинно бути для людей, це буде
набагато простіше і зрозуміліше»,–
розповів Іван Камінський.
Також про наявність безкоштовних ліків для пацієнтів стаціонару ми запитали начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради Марію
Місюрову.
«Такого абсолютно не може
бути, щоб усі ліки були безкоштовними, тому що у нас недофінансування галузі навіть по заробітній
платі серед медичних працівників.
Зараз у місті діє програма «Невідкладна медична допомога», яка забезпечує безкоштовне перебування
протягом доби у стаціонарі для
приймально-діагностичного відділення, для травматологічного
і реанімаційного відділень. На це

виділені кошти з міського бюджету
у сумі 8 млн 670 тис. грн на рентгенографію, придбання лікарських,
дезинфікуючих засобів та інших
витратних матеріалів з метою забезпечення надання безкоштовної
допомоги. І це лише перша доба»,–
зауважила Марія Місюрова.
Також начальник управління
охорони здоров'я міськради додала, що у місті є окремі програми – для чорнобильців, дітей (діти,
які перебувають у центральній
дитячій міській лікарні, забезпечуються лікарськими засобами
практично на 100%).
«Потрібно розуміти, 100% забезпечення потреби в лікарських
засобах – це до 100 мільярдів гривень по всій Україні, тому це нереально. Так, є програми, є лікарняна
каса», – зазначила Марія Місюрова.
Також додамо, у вівторок,
30 січня, близько півсотні мешканців Житомирської області
вийшли під стіни обласної ради
з вимогою відставки в. о. Міністра
охорони здоров'я Уляни Супрун та
закликом до Президента України
Петра Порошенка не підписувати
медичну реформу.
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Політична арена

Вилкул: Я против того, чтобы Украина бездумно
набирала кредиты на унизительных условиях
В эфире телеканала
«112 Украина» сопредседатель фракции
Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул сказал:
– Я против того, чтобы бездумно набирать кредиты на унизительных условиях. Последние
25 лет все президенты работали
с МВФ, но никто не шел на унизительные условия. Это же вопрос
переговоров. Когда говорили, что
надо, например, повысить коммуналку – прошлые правительства на это не шли. Надо иметь

мужество отказываться, работая
даже с сильными партнерами, от
унизительных условий.
Оппозиционер подчеркнул,
что Украина может поправить
свое экономическое положение
путем поддержки отечественной
промышленности. Также необходимо садиться за стол переговоров
с ЕС, в том числе по пересмотру
квотной политики Союза, и расширять экспортные рынки украинской продукции.
– За первые 10 дней января
полностью исчерпаны квоты
продажи такой продукции, как
пшеница, кукуруза, соки виноградный и яблочный, мед в страны ЕС, заканчиваются квоты по
курятине… – напомнил Вилкул.

К тому же, по мнению оппозиционера, Украине нужно «выходить на другие рынки – очень
важен Китай, восточные страны,
нужно восстанавливать традиционные рынки стран СНГ».
В рамках системной работы
с европейскими политиками
Александр Вилкул ранее провел встречи с вице-президентами Европейского парламента –
Райнером Виландом, Иоанном
Мирча Пашку и Робертом Чарнецким, руководителями ряда
комитетов Европарламен та
и представителями европейских
регионов. Вилкул выступает за
полную отмену квот на беспошлинные поставки украинской
продукции в Европу.

Від аптечок до технологій:
як Захід допомагає українській армії
За версією міжнародного рейтингу Fire
Power, Україна минулого року увійшла до
тридцяти країн з найсильнішими арміями
світу. Стрімкому переоснащенню та розвитку українського війська сприяв потужний
волонтерський рух,
державна політика, яка
дозволила збільшити
оборонний бюджет
держави до 5% ВВП, та
широка міжнародна
підтримка.
А на початку 2018 року в ЗМІ
знову заговорили про можливість
надання Україні летальної зброї,
зокрема відомих американських
протитанкових ракетних комплексів «Джавелінів».
Чи стане це наступним кроком
у стосунках між Україною та її союзниками і якого прогресу вдалося досягти у військовій співпраці
за останні 4 роки? Думки експертів
зібрав Центр громадського моніторингу та контролю.

Спершу бронежилети,
потім «Джавеліни»
За даними Міністерства оборони України, загалом від початку
російської агресії 20 країн на трьох
континентах допомагали українським Збройним силам одягом,

технікою і спорядженням, консультаціями та медикаментами. За
статистикою Центру міжнародної
політики, некомерційної дослідницької організації, заснованої
у 1975 році у Вашингтоні, у перший рік збройного протистояння
України з РФ американський уряд
виділив на оборонні потреби нашої держави близько 91 млн дол.
Це були не лише прямі фінансові
вливання, а й техніка, амуніція, сухі
пайки, бронежилети, аптечки, радіостанції, які прибули в Україну
вже у перші місяці конфлікту. Однак з боку українських експертів та
політиків на адресу США нерідко
лунали нарікання щодо їх неготовності негайно надати Україні
летальну зброю.
«Допомога бронежилетами,
медикаментами – це чудово, але
вона не несе головного – політичного сенсу. Ми повинні вибити
з Заходу поставки навіть невеликої
партії будь-яких летальних озброєнь. Ось це свідчило б про те, що
Захід реально підтримує Україну
в боротьбі за територіальну цілісність», – наголошував військовий
експерт Дмитро Тимчук.
Колишній радник міністра оборони США, професор Філіп Карбер
підтверджує, що у 2014 році американська влада сумнівалася, що
таке рішення сприятиме деескалації
конфлікту на сході України. Проте,
коли стало зрозумілим, що обмежитися самою лише дипломатією не
вдасться, Штати почали нарощувати
обсяги практичної допомоги. Частка України в оборонному бюджеті
Америки почала зростати і досягла
рекордних 350 млн дол., які будуть
виділені протягом 2018–2020 рр.
Наприкінці грудня 2017 року Державний департамент США наре-

шті дозволив експорт летального
озброєння до України, зокрема снайперських гвинтівок, боєприпасів та
комплектуючих до них. А пізніше
посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович повідомила, що
Америка планує надати ЗСУ «посилені оборонні можливості». Глава
держави Петро Порошенко пояснив,
що йдеться саме про «Джавеліни».
«Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові
комплекси «Джавелін» нам будуть
поставлені в якості оборонного
озброєння за рахунок фінансування
Сполучених Штатів Америки»,– зазначив Президент України 17 січня.

Навчити та озброїти

У січні 2018 року Україну відвідала Генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт. Вона анонсувала,
що канадські інструктори тренуватимуть українських армійців до
кінця 2019 року. Навчання відбуватиметься в рамках військової місії
UNIFIER, що була започаткована
ще у 2014 році. За цей час іноземні фахівці вже підготували кілька
тисяч українських солдат, зокрема
снайперів, експертів із тактичної
медицини і мінерів.
Втім, спільними навчаннями
військова співпраця між нашими
країнами не вичерпується. Канада
одна з перших почала надавати необхідне спорядження та апаратуру
для українських бійців на фронті.
Зокрема, у серпні 2014 року наші
військовики отримали шоломи,
бронежилети, балістичні окуляри,
аптечки, спальні мішки та намети
на суму 4,5 млн канадських дол,
у листопаді – велику партію теплого
одягу та взуття. А в 2015 році – реанімобілі для АТО та сучасний пере-

сувний госпіталь. Загальна вартість
наданого майна та амуніції у 2014–
2017 роках, за даними Канадського
уряду, складає 74 млн дол.
На думку експертів, головним
проривом у співробітництві стало те, що у грудні минулого року
Канада відкрила для України свій
ринок озброєнь, включивши нашу
державу до Контрольного переліку країн автоматичної вогнепальної
зброї (Automatic Firearms Country
Control List). Тож невдовзі Канада
також зможе поставляти летальну
зброю для ЗСУ. Це стало можливим
завдяки домовленості про оборонне
співробітництво між нашими державами, укладеній у квітні 2017 року.
«Цей документ важливий для
військової співпраці та сприятиме
налагодженню практичних контактів із представниками оборонної промисловості Канади. Це дозволить покращити забезпечення
ЗС України сучасною військовою
технікою та озброєнням»,– зазначив
Міністр оборони України Степан
Полторак.

Зближення з НАТО

У Європі найсуттєвішу підтримку Україні надав Північноатлантичний альянс, особливо
активну участь у цьому брали
Литва та Польща. Щоб зміцнити
обороноздатність української держави, Альянс у 2014–2015 роках
започаткував 6 нових трастових
фондів, внески до яких добровільно
сплачують країни-учасниці воєннополітичного блоку. Призначення
коштів – сприяти реформам ЗСУ
одразу в кількох напрямках, що повинно зробити українські війська
сумісними із силами Альянсу. Повністю перейти на стандарти НАТО
Україна збирається до 2020 року.

«НАТО і надалі надаватиме
Україні практичну допомогу. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже
40 млн євро на підтримку України»,–
розповів генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.
Значно просунулася вперед
і співпраця між Україною та
Альянсом у сфері оборонної промисловості. За інформацією ДК
«Укроборонпром», уже 40 підприємств державного концерну отримали доступ до Головного каталогу
НАТО з логістики (NATO Master
Catalogue of References for Logistics).
Це дозволить вітчизняним виробникам вийти на міжнародний ринок
озброєння та ефективніше виконувати програму імпортозаміщення.
Агенція НАТО з підтримки та постачання у 2017 році також запропонувала внести підприємства українського ОПК до переліку виробників
продукції оборонного призначення.
Таким чином, «Укроборонпром»
може отримати дозвіл на участь
у тендерах на постачання товарів
та послуг до країн-членів та партнерів Альянсу.
«Україна стала першою серед
східноєвропейських партнерів
НАТО, якій запропоновано таку
можливість, що є свідченням визнання в НАТО можливостей оборонної промисловості нашої держави
та поглиблення довіри до неї»,– зауважили в місії України при НАТО.
Такий прогрес свідчить, що
Україна з отримувача міжнародної військової допомоги поступово
перетворюється на рівноправного
партнера. А це – додатковий стимул для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між
Україною та світом й ще один крок
до перемоги над спільним ворогом.
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Управління водними ресурсами
за європейськими правилами
Тарас Боросовський

З кожним роком
питання якості питної води набуває все
більшої актуальності.
За останні двадцять
років природне та
технологічне старіння
мереж та обладнання
водоканалів, масове
застосування побутової хімії, пластику,
хаотичне захоронення відходів призвело
до різкого погіршення
води, яка потрапляє
в наші домівки.
Географічне розташування багатьох населених пунктів області,
включно з обласним центром, не
дозволяє використовувати в якості
питної підземні води. Поверхневі
води, тобто річки та водойми Житомирщини, залишатимуться на
найближчі десятиліття головним
джерелом для забезпечення водою
переважної більшості населення.
Звідси питання її якості на сьогодні та завтра напряму залежить від
чистоти всього русла річки. Точніше від глибини очищення стоків,
які потрапляють у водойми. А нерідко – взагалі навіть про наявність
будь-якої очистки стічних вод…
Проблему офіційно визнали на рівні керівництва області.
Відсутність водоочисних споруд,
якість питної води, що споживається населенням, у багатьох
населених пунктах Житомирщини не відповідає встановленим
нормативам. Зокрема не забезпечене водоочисткою населення
в Радомишльському районі – на
57,2%, Народицькому – 48,7%,
Олевському – 39,6%. Справжня
катастрофа у Любарському районі, де 100% стічних вод скидаються без очистки. Нескладно
уявити, з якими «сюрпризами»
потрапляє вода в сусідні населені пункти, що знаходяться нижче за течією річки. Уникати та
розв’язувати подібні комплексні
проблеми у сфері водокористування можливо через інструмент
створення басейнових рад.
Басейнові ради – консультативно-дорадчі органи у межах
території річкового басейну. Їх
впровадження має виражений регіональний вимір: перехід від адміністративно-територіального до
басейнового управління водними
ресурсами за басейновим прин-

ципом, забезпечення споживачів
якісною питною водою та централізованим водовідведенням,
запобігання погіршенню якості
питної води у джерелах питного водопостачання через скиди
в системи централізованого водовідведення стічних вод суб’єктами
господарювання.

Запроваджені стандарти ЄС

Впровадження басейнового
підходу до управління водними
ресурсами впливає на раціональне використання, збереження і відтворення водних ресурсів
у межах річкового басейну, забезпечення якісною питною водою,
врахування думки громадськості.
Комплексне вирішення соціально-економічних та екологічних
проблем у сфері доступу населення не лише до послуг питного водопостачання, але й послуг
водовідведення тісно пов’язане
з реформами у водній сфері. Надання дозволів на спеціальне водокористування важливе з точки
зору легкості ведення бізнесу, децентралізації та охорони довкілля.
Реформи у цій сфері зачіпають
або створюють нові повноваження
та функції зацікавлених суб’єктів
владних повноважень на місцях.
Щодо повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, то їх
представники входитимуть до
складу басейнових рад, як і представники інших зацікавлених організацій, установ, а також представники громадськості.
Басейнова рада – консультативно-дорадчий орган у межах території річкового басейну,
утворений при центральному
органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
розвитку водного господарства,
з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод
та відтворення водних ресурсів,
інтегрованого управління ними.
Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та
виконання плану управління річковим басейном, реалізації заходів
щодо раціонального використання
й охорони вод та відтворення водних ресурсів.
Плани управління річковими
басейнами розробляються Держводагентством разом з Держгеонадрами, центральними та
місцевими органами виконавчої
влади, ОМС, іншими зацікавленими сторонами з урахуванням
рішень відповідних басейнових
рад. Проекти планів управління
річковими басейнами розглядаються та схвалюються відповідними басейновими радами, затверджуються КМУ. Фінансування
заходів, передбачених у планах
управління річковими басейнами,

здійснюється за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів
чи з інших джерел.
Громадяни та їх об’єднання,
інші громадські формування
наділені правом брати участь
у підготовці планів управління
річковими басейнами та планів
управління ризиками затоплення,
сприяти їх виконанню. У сфері
питного водопостачання місцеві
органи виконавчої влади та місцеві
ради, згідно з внесеними змінами,
наділені функціями та повноваженнями щодо централізованого
водовідведення.
Місцеве самоврядування має
повноваження із затвердження
місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних
населених пунктів. У правилах визначають розмір плати за понаднормативні скиди промислових
та інших стічних вод до систем
централізованого водовідведення.
Можливе впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах з понад 2 тис.
жителів, що на практиці має
означати забезпечення якісною
питною водою практично в усіх
населених пунктах області.

Виклики для місцевої влади

Досі залишаються нечіткими
норми закону щодо визначення
повноважень місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. Деталізація цих повноважень
віднесена на рівень підзаконних
нормативно-правових актів. Як
і в багатьох інших сферах, наявна проблема дефіциту кваліфікованих кадрів для розроблення
планів управління річковими
басейнами. Наявна нечіткість
законодавства щодо проведення
громадського обговорення, поєднується зі складнощами в координації між різними зацікавленими
сторонами в ході розроблення,

схвалення та затвердження планів
управління річковими басейнами,
брак фінансів для виконання заходів згідно з планами управління
річковими басейнами.
З іншої сторони, спрощення
порядку отримання дозволу на
спецводокористування сприятиме
розвитку бізнесу на місцях, зокрема через звуження кола користувачів, які потребують отримання
такого дозволу. Водночас викликом є відсутність будь-яких повноважень ОДА та місцевої влади
щодо контролю за користуванням
водними ресурсами у процесі водокористування. В т. ч. відсутність
можливості звернення до суду
щодо анулювання такого дозволу. Позбавлення безпосереднього
впливу басейнових рад на надання
дозволу на спецкористування слід
розглядати в цілому як загрозу басейновому управлінню річковими
ресурсами.
Уточнені й права споживачів –
право на проведення громадських
слухань замінено на право проведення громадських обговорень
в процесі прийняття рішень
з питань питної води, питного
водопостачання та водовідведення. Впровадження інтегрованого
управління водними ресурсами
за басейновим принципом сприятиме збереженню і відтворенню
водних ресурсів у межах річкового басейну, розширенню поінформованості громадськості та її
участі у прийнятті рішень, розвитку співпраціміж зацікавленими
суб’єктами.
Реформа у сфері питного водопостачання надає кілька переваг
на місцях із забезпеченням стабільного рівня обслуговування
населення питною водою нормативної якості, попередження забруднення довкілля, запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, покращення економіч-

ного стану місцевих водоканалів.
Органи місцевого самоврядування вправі затверджувати
правила приймання стічних вод,
розроблені на підставі та з урахуванням правил приймання стічних вод, з порядком визначення
розміру плати, що справляється
за понаднормативні скиди. Мова
йде саме про випадки, коли водоканали виявляють випадки
систематичного скидання у каналізацію жирів, відпрацьованих
нафтопродуктів, сміття, ґрунту,
гіпсу, смоли, мазуту і навіть речовин з вірусними, токсичними та
радіоактивними забрудненнями.

Наділені повноваженнями

Слід визнати практичну відсутність зі сторони держави
централізованого фінансування
на створення та реконструкцію
систем централізованого водовідведення. Тому зараз особливого
значення набуває запроваджена
з 2015 року бюджетно-фіскальна
децентралізація, яка дозволяє органам місцевого самоврядування
самостійно реалізовувати місцеві
програми розвитку, покращуючи
інфраструктуру та благоустрій.
Зараз Житомирська область
серед лідерів у процесі децентралізації, і 55% усієї території покривають об`єднані територіальні
громади. У зв’язку з очікуваним
розширенням повноважень ОТГ
щодо управління земельними
ресурсами поза межами населених пунктів, особливо актуальним стає наявність на базовому
рівні повноважень щодо нагляду
і контролю у сфері охорони довкілля. В тому числі важливим
елементом такого контролю має
набувати громадський екологічний контроль.
Прийнятий закон щодо впровадження інтегрованих підходів
в управління водними ресурсами
за басейновим принципом на ви-
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конання зобов’язань екологічної
складової наблизив українське законодавство до основних положень
директиви 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності співтовариства у сфері водної політики.
На впровадження вимог оновленого законодавства вже затверджено низку нормативно-правових актів з розроблення планів
управління річковими басейнами.
Передбачається, що виконання
таких планів сприятиме стратегічній екологічній цілі для всіх
районів річкових басейнів. Затверджений план досягнення
і підтримання «доброго» екологічного стану масивів поверхневих та
підземних вод, а також «доброго»
екологічного потенціалу штучних
або істотно змінених масивів поверхневих вод.
Окремо слід виділяти суббасейни та водогосподарські ділянки
у межах районів річкових басейнів, затверджуючи межі районів
річкових басейнів, суббасейнів
та водогосподарських ділянок,
з окремо визначеним переліком
забруднюючих речовин для визначення хімічного стану поверхневих
і підземних вод.

Шкідлива пасивність

Деякі держадміністрації конкретизували шляхи реалізації

Середа, 31 січня 2018
урядових заходів в екологічній
сфері. Наприклад Закарпатська
та Львівська ОДА – через розроблення та подання до відповідних
органів виконавчої влади пропозицій. Київська міськадміністрація
обрала доповнення та внесення
зауважень при розробці проектів
нормативно-правових актів, а також участь у розробці відповідних
правових актів. Водночас наша область разом з Рівненщиною у своїх
регіональних планах взагалі не
відобразили екологічні заходи, визначені урядовим планом заходів.
Ще у вересені 2014 року Кабінет Міністрів України розпорядженням зобов’язав усі облдержадміністрації подавати
щоквартальну інформацію про
стан виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію.
Документ носив назву «Про імплементацію Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Починаючи
з 31 травня минулого року, уряд
запровадив нові зобов’язання зі
звітування органів виконавчої
влади, затвердивши порядок
проведення планування, моніторингу та оцінки результативності
виконання Угоди про асоціацію,

Починаючи з цього часу органи
виконавчої влади, зокрема й ОДА,
зобов’язані визначити з числа своїх заступників, керівників або заступників керівників структурних
підрозділів в апараті осіб, відповідальних за виконання плану
заходів з імпементації Угоди про
асоціацію. Щокварталу до 10 числа
наступного місяця подавати уряду
та оприлюднювати на офіційних
веб-сайтах комплексний звіт про
стан виконання плану євроінтеграційних заходів.
На сайті Житомирської ОДА
вдалося знайти лише один такий
звіт за 1 квартал 2017 року. З нього
дізнаємось про систематичне висвітлення, посилення співпраці,
навчання та підвищення кваліфікацій. Жодної конкретики з впровадження плану реалізації Угоди
на місцевому рівні. Про включення екологічних заходів, в тому
числі які стосуються посилення
контролю та збереження ресурсів
питної води, немає жодної згадки.
На цьому публічне звітування завершується.
Станом на сьогодні в області
досі не затверджений план впровадження Угоди про асоціацію
на поточний рік. Попередній
план, затверджений у 2014 році,
маючи досить декларативний
характер, вичерпав свою силу

Євроінтеграція
в кінці минулого року.
Експертка ГО «Суспільство
і довкілля» Зоряна Міщук за підсумками національного моніторингу представила ряд статегічних рекомендацій з ефективної
реалізації Угоди, які слід було б
долучати при прийнятті головою ОДА нового плану. Зокрема
особливого значення набуває
повноцінна актуалізація, згідно
з поточним урядовим графіком
імплементації Угоди про асоціацію, їх змістовного наповнення,
відображення регіональних інтересів, особливостей, можливостей
та іншого контексту з урахуванням регіонального виміру.
– Слід розширити тематику
заходів в екологічній сфері, виконання яких покладатиметься
на місцеві державні адміністрації
за рахунок тих питань, фактичне
виконання яких покладатиметься
на ОДА, – зазаначає пані Зоряна
Міщук.
– Також слід чітко визначити
суб’єкти виконання планів заходів
на виконання Угоди та системно
врахувати напрями імплементації Угоди, що передбачатиме
залучення держадміністрацій до
комплексу нормотворчих, організаційних, інституційних та інших
заходів, – переконана експертка.
Практика низького рівня за-

лучення регіональної влади до
імплементації Угоди в екологічній сфері негативно впливає на
ефективність її імплементації та
врахування регіонального контексту у цих процесах. Питання
відображення євроінтеграційних
процесів та виконання Угоди про
асоціацію досі не знайшло належного відображення в соціальноекономічній програмі області.
Включення в стратегію розвитку Житомирщини конкретних
положень щодо виконання євроінтеграційних зобов’язань у різних
сферах суспільного життя, в тому
числі у сфері довкілля, має стати
першочерговим правилом для місцевої влади. Від чітко визначеного
плану по забезпеченню питною
водою жителів області та упорядкування стоків в річках області
напряму залежить як здоров'я
житомирян, так і прийняття нас
до цивілізованої «європейської
сім’ї», і подальша перспектива
повноцінного залучення регіону
до міжнародної співпраці.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування
реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.
eu/europeaid). Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу.

Від збитків – до прибутків. Чи подолає
цей шлях вітчизняне тваринництво?
За даними Єврокомісії, Україна входить
до десятки країн, що є
найбільшими експортерами курятини у світі.
Це свідчить про те, що вітчизняне птахівництво може задовольнити потреби не лише внутрішнього ринку, а й споживацький
попит за межами держави, чого
не можна сказати про українських
виробників свинини, яловичини
та молока. Нещодавно у Міністерстві агрополітики заявили, що підтримка та розвиток тваринництва
стане пріоритетним напрямком
роботи відомства у новому році.
На яку допомогу зможуть розраховувати аграрії і як подолати
проблеми галузі, розбиралися
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Прибутковість
нарешті зростає?
Уже багато років в Україні
переважає тенденція до скорочення поголів’я великої рогатої
худоби (ВРХ), а господарства, що
займаються скотарством та молочарством, переорієнтовуються на
інші види діяльності. Одна з головних причин полягає в тому, що

тваринництво не дає швидкого
заробітку та потребує суттєвих
фінансових вливань: на ветеринарний догляд за тваринами, закупівлю кормів, оплату комунальних
послуг господарства тощо. Війна,
тимчасова втрата частини територій та стрибки курсу долара також
негативно позначилися на галузі.
«Стресовий період минув і зараз
починається активне відновлення,–
погоджується аналітик Асоціації
виробників молока Яна Музиченко.–
55% господарств залишать свої потужності на нинішньому рівні. І 39%
заявили про те, що розвиватимуть
бізнес, будуватимуть нові комплекси,
збільшуватимуть поголів’я, тобто
бачать перспективу».
Для таких кроків вперше за
довгий час є обґрунтовані підстави. Інститут аграрної економіки
прогнозує, що за підсумками 2017
року загальна рентабельність виробництва тваринницької продукції збільшиться майже вдвічі:
з 7,7% до 14,6%. Прибутковість
зросте у секторах виготовлення
свинини, птиці і молока. А рентабельність яловичини може
скласти 6,7% замість збиткового
торішнього показника у –24,8%.

Інвестиції замість дотацій

До 2017 року основним інструментом державної підтримки сільгоспвиробників був спецрежим

ПДВ. Після його скасування на вимогу МВФ уряд запровадив механізм державних дотацій. Але ними
скористалися, в основному, великі
підприємства, які займаються птахівництвом, що й так є прибутковою
справою. Тому сільгоспвиробники
очікували, що порядок нарахування
та виплат у 2018 році буде скориговано. Однак ухвалений на початку
грудня бюджет не передбачає коштів на прямі дотації аграріям.
Натомість в уряді заспокоюють: замість дотацій галузь отримає необхідну державну допомогу у збільшеному вигляді. На
потреби тваринників в головному
кошторисі закладено 4 млрд грн,
що майже вдвічі більше, ніж було
заплановано спершу. Кошти будуть спрямовані на три ключові
програми: здешевлення вартості
будівництва чи реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
здешевлення кредитів на таке
будівництво та розвиток генетики та селекційної справи. Крім
цього, у бюджеті передбачено
945 млн грн на відшкодування
аграріям вартості вітчизняної
сільськогосподарської техніки.
А фермери можуть розраховувати ще на 1 млрд грн фінансової
допомоги додатково. Державні
діячі наголошують, що потрібно
поступово переходити від дотаційного принципу фінансування

галузі – до інвестиційного.
На думку експертів, для такого
переходу зараз складаються сприятливі умови. За дослідженнями
Інституту аграрної економіки,
вже другий рік поспіль спостерігається значний притік капіталу
в сільське господарство.
Статистичні дані Мінагрополітики підтверджують цю тенденцію. У січні-вересні 2017 року

у сільському господарстві, мисливстві та наданні пов’язаних із ними
послуг було освоєно 40,5 млрд грн
капітальних інвестицій, що на
37,8% більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Отже, наразі гроші надходять у галузь, головне – скористатися можливостями,
які вони надають.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную

РАБОТА

• Автомеханик с опытом работы
на

ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

предприятие.

0661666972,0674125548

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

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

• Водителей, механиков, строителей,

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

сварщиков, разнорабочих, нянь, домработниц, мясников… в США, Канаду.
Срочное оформление биометрического паспорта. Лиц. МСПУ АВ № 585042.
0672326904

ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
НАЛИЧИЕ ТЕХНИКИ- ЭСКОВАТЕР С ГИДРОМОЛОТАМИ. ОПЫТ РАБОТЫ10 ЛЕТ.
ФИРМА "МОНТАЖБУДЮ". 0990298473

800 грн в день
Жилье предоставляем.

Водители кат. "Е"
ся
т
ую
еб

067-412-61-36

Тр

Наши телефоны:
067 600-01-61, 095 603-01-05, 050 690-97-27
• Зубофрезеровщик с опытом работы,
требуется на металлообрабатывающее
предприятие. З/п высокая.
0661666972,0674125548
• Инженер по технике безопасности с
опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Инженер с опытом работы требуется
на предприятие. 0661666972,0674125548
• Инженер-конструктор с опытом
работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

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

требуется

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! Потрібні: шоубалети, танц. (go-go, екзотика, східні),
офіціанти. Контракт від 3-х місяців.
Висока зарплата + %. Легально. Ліц.
МСПУ АВ № 585291 від 20.11.2012.
0972201876;0936439307;email:kenjob@
mail.
• Комірник бажано з досвідом роботи
потрібен на роботу в м. Житомир. Наявність водійських прав кат. В,С. З/п- ставка
5000 грн, графік роботи з 9:00-18:00. Всі
деталі по 0672466598Роман

• КУПЛЮ МОТОЦИКЛИ: М72, К750, К650,
МТ9, МТ12, ДНЕПР-11, - 16 ТА З/Ч ДО НИХ,
НОВІ ТА Б/В. ДОРОГО, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ.
0677304816.
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

- 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
• Менеджер по роботі з персоналом. Робота в центрі міста, г/р з 09.00 до 17.00,
з/п від 4000грн. 418189
• Менеджер-консультант в міжнародну компанію. Гідна з/п. Вільний графік
роботи. Місце проживання значення не
має. дзвонити в будні з 9-00 до 18-00
0681125803,(0412)550118

Хорошие условия работы

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

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик

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

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ.
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

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
• Оператор плазмы с опытом работы
требуется на предприятие. З/п высокая.
0661666972

• 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

• Охоронник, 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання
за рахунок фірми. Довідки: м. Умань, вул.
Незалежності, 83. 0678457965
• 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
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Комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального
розвитку» Житомирської обласної ради оголошує
про намір передати нерухоме майно в оренду

Комплектувальники • Відбірник
ня

лат

8 000

п
тна
обі

Зар

від

грн

і:
м.Києв
в
а
т
о
Роб

Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52
ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА
15/15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 4000-8000
ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.
ДЕТАЛІ ЗА 0674789020
• ОХРАННОЙ КОМПАНИИ "G4S" - ОХРАННИКИ. ВАХТА 15/15, 30/15, ПО УКРАИНЕ.
ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ, ФОРМА, ПИТАНИЕ.
0952261010,0972261010,0932261010
• 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
• Польсько-укр. агенція. Візи і робота
у Швеції, Польщі, Чехії, Німеччині, Голандії. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664,0996348031

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

• Працевлаштування в Польщі по біометричному паспорту. Завжди правдива
інформація про вакансії. Відкриття віз!
Офіційне оформлення. Широкий вибір
вакансій. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355

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
ПРОДАМ. СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ З ОБЛАДНАННЯМ ТА ПІДСОБНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, 330КВ.М, ПРАЦЮЄ 11 ДЕРЕВООБРОБНИХ СТАНКІВ, ВИТЯЖКА, СУШКА,
КОТЕЛ НА ДРОВАХ З АВТОМАТИКОЮ ТА
КУЗНЯ, ЦІНА ДОГОВІРНА. (066)7727827
• 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. 0990952020,0680952020,0
930952020

ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ТРАМВАЙНИХ ЗУПИНОК В М. КИЇВ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ДО 6000 ГРН., ДОПОМОГА З ПРОЖИВАННЯМ (КОЙКО-МІСЦЕ). 0503888
371,0678273869,0442229257

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

• Працевлаштування в Польщі по біометричному паспорту. Завжди правдива
інформація про вакансії. Відкриття віз!
Офіційне оформлення. Широкий вибір
вакансій. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355

• Робота в Польщі по біометричному паспорту. Відкриття піврічних і
річних (від Воєводи) віз. Широкий вибір вакансій. Офіційне працевлаштування. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705155,0502510885

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального
підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Нежиле приміщення на п’ятому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Домбровського,38 загальна площа 59,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 39 грн.
03 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 30.12.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.
1.2. Нежиле приміщення на четвертому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Домбровського,38 загальна площа 63,60 кв.м, розрахункова орендна плата – 56 грн.
79 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.
1.3. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Домбровського,38 загальна площа 105,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 7 грн.
91 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності.
1.4. Нежиле приміщення на четвертому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського,38 загальна площа 121,00 кв.м, розрахункова орендна
плата – 17 грн. 97 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення громадської організації на площі, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності.
1.5. Нежилі приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. Хлібна,25 загальна площа 65,10 кв.м, розрахункова орендна плата – 21 грн. 57 коп.
за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – розміщення
торгівельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.
1.6. Нежиле приміщення на третьому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,
вул. М. Бердичівська,17-Б, загальна площа 70,60 кв.м, розрахункова орендна плата –
7 грн. 53 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення –
видавництва видавничої продукції, що видається українською мовою.
1.7. Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська,118,
загальна площа 274,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 10 грн. 213 коп. за 1 кв.м
у місяць (без ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – розміщення складу.
1.8. Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська,74, загальна площа 274,10 кв.м.
1.9. Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, майдан Соборний,
5/1, загальна площа 90,50 кв.м.
2. Іформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває
на балансі комунального підприємства "“Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення “Дениші”"
Житомирської обласної ради за адресою: Житомирський район, с. Дениші, загальна
площа 3,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 37 грн. 61 коп. за 1 кв.м у місяць (без
ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – торговельного об'єкту з продажу
непродовольчих товарів.
3. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що перебуває
на балансі комунального підприємства "“Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення “Дениші”"
Житомирської обласної ради за адресою: Житомирський район, с. Дениші, загальна
площа 2,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 176 грн. 33 коп. за 1 кв.м у місяць (без
ПДВ, станом на 30.11.17), цільове призначення – розміщення банкомату.
4. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі
комунального підприємства "Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації""
Житомирської обласної ради за адресою: м. Бердичів, вул. Шевченка, 14, загальна
площа 50,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 8 грн. 51 коп. за 1 кв.м у місяць (без
ПДВ, станом на 31.10.17), цільове призначення – розміщення складу.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 14 лютого 2018 року включно
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, кім. 209.
Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47‑30‑81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право
оренди вказаних об'єктів оренди.

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ,
БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ
В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ.
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.
COM.ОЛЕКС
• Робота та візи до Польщі! Працевлаштування по біометричному паспорту.
Відкриття піврічних і річних віз! Широкий вибір вакансій. Офіційне працевлаштування. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676766004,0632142992
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п
10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. Робота в м. Київ!
0666362655,0934975808

• Сварщик с опытом работы требуется на
производство. 0661666972,0674125548
• Сиделки по уходу за больными и
престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. 0660271662Татьяна

• СИДЕЛКИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ И
ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ И В
БОЛЬНИЦЕ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ. 0668464953ЛЮДМИЛА.
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Земельна ділянка К/№ 1822087200:02:001:0144, пл. 0.16 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка, вул. Шкільна. Дата торгів: 28.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №262920 (уцінено лот № 254867);
2. Нежитлова будівля, заг.пл. 417.8 кв м та земельна ділянка 0,0799 га К/№
1810400000:01:023:0015, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Козацька
(Володарського), 22. Дата торгів: 28.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №262917 (уцінено лот № 255036);
3. Об'єкт незавершеного будівництва, заг.пл. 90,5 м кв та земельна ділянка
К/№ 1822082000:02:001:0459, пл. 0.2401 га, за адресою: Житомирський р-, с. Глибочиця,
вул. Просмилова, 10. Дата торгів: 28.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №262897 (уцінено лот № 255223);
4. Будівля лазні заг.пл. 536.8 кв м, за адресою: Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Комуністична, 18-В. Будівля лазні заг.пл. 536.8 кв м, за адресою: Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Комуністична, 18-В. Дата торгів: 28.02.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №262901 (уцінено лот № 255261);
5. Ж и тлови й буд и нок заг.пл.117.8 кв м та земельна ді лянка К/№
1822583203:08:001:0017, пл. 0.2293 га, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Великі Кошарища, вул. Київська, 33. Дата торгів: 28.02.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №262910 (уцінено лот № 255263).
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/10 ЭТАЖЕЙ,
65М/39М/7М, Г.ЖИТОМИР, Р-Н КРОШНЯ, УЛ.ПОКРОВСКАЯ. ЦЕНА 942 857 ГРН.
0676885601

2.8. Продам Будинки в передмісті
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Квартира, що складає 70/100 частин житлового будинку, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. 8 Березня, 19, кв. 1. Дата торгів: 23.02.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №262399 (уцінено лот № 254597).
2. Двокімнатна приватизована квартира заг.пл. 44.5 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 13 кв. 1. Дата торгів: 23.02.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №262396 (уцінено лот № 253869);
3. 1/2 частина нежитлової будівлі (1/10 частина нежитлової будівлі) заг.пл. 88.5
кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Базарна площа, 9. Дата торгів:
26.02.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №262350.

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ, ЛЬВІВ,
ОЦІНЮЄМО ШВИДКО І ДОРОГО, ПРИ ОПТІ
5У.О./КГ. E-MAIL: AKIPER2008@YANDEX.
RU, WWW.AVTOKATALIZATOR.COM.UA.
(098)5599922,(067)3230202
• Слесарь-ремонтник требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548
• Слесарь-сборщик требуется на производство. 0661666972,0674125548
• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Терміново в Київ потрібен персонал
для прибирання торгово-розважальних центрів. Допомога з житлом. Прямий роботодавець. З/П 5500 - 7500 грн.
0631001956,0679376743

• 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
• Тракторист с опытом работы требуется на предприятие в г. Житомир.
0661666972,0674125548

• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В
Г.КИЕВ!!! ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ФОРМА. ЗП ОТ 5 000 ГРН. 0730307424
• 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.
• Фрезеровщик с опытом работы, требуется на металлообрабатывающее
предприятие. З/п высокая.
0661666972,0674125548

1.2. Шукаю

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

2.15. Обмiняю Нерухомість
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 ЖИТОМИР-БЕРДИЧІВ. 0967009253

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

• Оператор плазмы с опытом работы
требуется на предприятие. З/п высокая.
0505442769

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

• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН-5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.13.0. Після кап.рем."Тодак-8",СЗ-3.6(5.4).
0677801439

• Оператор плазмы с опытом работы
требуется на предприятие. З/п высокая.
0674125548

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

• Талі+комплектуючі+запчастини.
Електродвигуни підйому, візки пересування, кінцеві балки д/опорних, підвісних.
0442247889,0686870757

3. АВТО

3.7. Автозапчастини. Продам

3.3. Автомобілі. Куплю

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

2. 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

• Автовикуп будь-яких марок, в робочому
стані (можливо нерозмитнені), до 2017р.
0988605070
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Повідомлення про намір отримати доповнення до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ
РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС.
0633571633,0982599951ЗОЯ.

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,ENGROUPCO
NSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн.
0984456667

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
• А/М в будь-якому стані, після ДТП, пожежі, цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий розрахунок! Послуги
евакуатора! (068)4638828,(099)4238777

• 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

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ
В БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ.
ДОПОМОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ.
ПРИЙОМ МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ.
0988152470.
• Киньте палити з електр.сігаретою EGO
вже сьогодні! Ціна: 1000гр. (окупність
2міс!). Табл.д/потенції Volume Pills1100грн.(60табл). 0962000369

ФОП Давидова С.Ю. (Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів,
вул. Войтицького 8) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарного джерела. Джерело забруднення – котел, що
працюює на дровах.
Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарним джерелом, т/рік: вуглецю оксиди -0,009, азоту оксиди – 0,009, тверді
частинки – 0,0049.
Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин
на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР, на всіх розрахункових
точках як на межі, так і поза межами нормативної СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ)
атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від всіх джерел пропонується
прийняти як дозволені.
При роботі об'єкту необхідно проводити контроль стану атмосферного повітря.
Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на
узгодження в Держу правління охорони навколишнього природного середовища ЖОДА.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів екологічний центр ПП «Матрикс Груп» – м.
Житомир, вул.Небесної Сотні,44,кв.3 тел. (0412) 42-08-76. (свідоцтво про атестацію,
зареєстроване Держстандартом України Житомирської області 23.11.15 р.. за №098/15).
Зауваження та пропозиції щодо намірів ФОП Давидова С.Ю.. надсилати в місячний термін до Житомирської райадміністрації за адресою: 10014, м. Житомир,
вул. Лесі Українки, 1, кім. 208, т. (0412) 42-47-03. Із пропозиціями звертатись до
керівництва ФОП Давидова С.Ю. .за телефоном +380977437642

Повідомлення про намір отримати доповнення до дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
ТОВ «Овочевий комбінат «Станишівка»» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом, які розташовані на за адресою: 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,
вул. Парникова, 3. Основна діяльність – овочівництво. Перелік видів забруднюючих
речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарним джерелом в кількості,
т/рік: залізо та його сполуки – 0,014, ртуть та її сполуки - 0,004, манган та його сполуки- 0,0004, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 192.794, сполуки
азоту – 24.578, вуглецю оксид – 5.172, аміак - 0,976, спирт етиловий - 0,00005, важки
метали при спалюванні вугілля, тощо. Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря-концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на
існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст на
межи та поза межами СЗЗ по всіх забруднюючих речовинах, на всіх розрахункових
точках. Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти
як нормативні. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів ЖОДА.
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись
до місцевих органів влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування
інформації в газеті за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, кім. 208, т.
(0412) 42-47-03. Із пропозиціями звертатись до керівництва ТОВ «Овочевий комбінат
«Станишівка" за адресою: 12430, Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Парникова,
3. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

• 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, ПОС-61, олово.
Терміново, в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс
у м. Кривий Ріг. 0963409983
• 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: 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

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

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ
УКРАЇНОЮ. 0992967383,0677192830
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих та м`яких порід деревини.
0981554242.
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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

• Постійно закуповуємо паливні брикети "Піні-Кей", самовивезення, упаковка
біг-бег або пакети. 0981554242.
• Продам оптом якісну жарену олію 20
грн/кг. 0988338068,0666573372
• Продам/сдам в аренду Лунапарк.
0(99)9712297
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров,
гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов.
0505442769
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров,
гидроусилителей, гидрораспредели-

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

телей, гидромоторов, гидронасосов.

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ

0505442769,0674125548

МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮ-

• Термоблоки пінополістирольні, сис-

ТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА

тема "Теплий дім", від заводу-вироб-

КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ

ника. (050)5164420,(096)7348079,(03

ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504,

42)771152.

0677035457, 449131,0666501731

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ НК
№5687848, ВИДАНИЙ НА ІМ`Я КОВАЛЕНКО
ІГОР ПАВЛОВИЧ, ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам
• Котли твердопаливні тривалого горіння (виробничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж
опалювальних систем. 0963966482,0957649309
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 31 січня - 6 лютого
ОВЕН

Поставте мет у та
наближайтесь до неї.
Ваші реальні можливості можуть прояснитися тільки до кінця тижня.

ЛЕВ

ТЕЛЕЦЬ

На вас очікує великий успіх у реалізації
сміливих ідей та планів. Відкиньте дрібні деталі, сконцентруйтеся на найголовнішому
для себе.

БЛИЗНЮКИ

На роботі можливі перевантаження та
завищені вимоги до вас з боку
начальства. Але вас усі будуть
любити, поважати та слухати.

РАК

Саме час реалізовувати свої задуми.
Менше про це говоріть. Ймовірні труднощі, для подолання яких доведеться докласти
певних зусиль.

Результати ваших
зусиль будуть залежати від вашої розсудливості та вміння миттєво реагувати на раптові зміни.
Старі п ро блеми
знайдуть своє рішення, а непорозуміння
залишаться в минулому. Можете розраховувати на фінансову вигоду.
Можуть загостритися питання кар'єри
та влади, але на роботі
вас підтримають. Не бійтеся
приймати важливі рішення за
себе й за інших.

ДІВА

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

Найбі льш с приятливий період для
професійних і кар'єрних справ.
Ваші знання та ідеї будуть затребувані, а гумор – доречний.

Постарайтеся вирішувати лише доступні
для вас завдання, не перенапружуйтеся.

КОЗЕРІГ

Ви привертаєте до
себе увагу та навіть захоплені погляди. Вдасться одержати допомогу й звільнитися
від деяких боргів.

ВОДОЛІЙ

Нескінченні турботи на роботі й удома
здатні втомити й роздратувати. За цей час ви не раз
будете готові вийти з себе, тримайтесь.

РИБИ

Остерігайтеся квапливих непродуманих
рішень. Утримайтеся від великих починань і не плануйте
важливих зустрічей.

Цікаві факти про близнюків
1. ДНК у близнюків дуже схожі, проте відбитки пальців у них
індивідуальні.
2. Думка про те, що близнюки
народжуються в однаковий час,
помилкова. Найбільший часовий проміжок між датами появи
близнюків на світ становить 85
днів. Як правило, першим народжується більше слабенька
дитина, яка відстає в розвитку.
Після її народження друга дитина вже спокійно розвивається
і народжується через деякий час.
3. Лише чверть близнюків схожі один на одного як дзеркальне
відображення. Наприклад, якщо
у одного родима пляма на грудях

31

січня
середа

1

лютого
четвер

справа, то в іншого – зліва.
4. На кожні 85 пологів народжується двійня, на кожні 7000
пологів – трійня, а ось четверо
близнюків народжуються на
кожні 700 тисяч пологів.
5. Середня вага одного близнюка становить близько 2500
грамів.
6. Деякі близнюки використовують свою унікальну схожість
для власної вигоди. Наприклад,
в Сполучених Штатах Америки розгорівся скандал, коли
з’ясувалося, що під ім’ям зірки
ховаються трійнята. Вони могли
дати концерт в 3 різних містах

2

лютого
п’ятниця

3

лютого
субота

в один і той же час.
7. Ось ще деякі цікаві факти про близнюків. Найбільших
близнюків в світі народила жителька Південної Кароліни. Їх
загальна вага склала 12200 грам.
8. Близько 20% близнюків є
лівшами.
9. У 1911 році померли близнюки Ілай і Джон Фіппс. Їх вік
був 108 років – до сих пір ці близнюки є найстарішими в світі.
10. Астрологи стверджують, що
при народженні доля у близнюків
схожа. Пов’язано це з тим, що різниця в часі між появами дітей на
світ, як правило, невелика.
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лютого
неділя

5

лютого
понеділок

6

лютого
вівторок
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читай свіжий номер газети тут
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.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Той, що біжить лабіринтом:
Ліки від смерті

Дрібничка
на день народження

Томас із іншими глейдерами вже втікали з
жахливого лабіринту, виживали в постапокаліптичному світі та ховалися від компанії ПОРОК.
Вони існують у світі, де немає ліків від вірусу,
що вразив більшу частину населення Землі.
Деякі з людей команди Томаса з різних причин
зараз у руках ПОРОКу. А ці тирани можуть зробити з ними що завгодно. Тому глейдерам потрібно повернутися за ними в найнебезпечніше
місце – Останнє місто, справжній смертоносний
лабіринт, де виживають далеко не всі.

День народження – прекрасне свято, але
коли ти вже доросла жінка, то кожен новий
оберт Землі навколо Сонця вважається вироком. Успішний дизайнер одягу на ім'я Сенна
Бергес уже зовсім не молода, але все ще
досить красива. Вона сподівається все-таки
знайти щастя в любові. Але день народження – абсолютно не її свято, адже щороку в цей
день з нею трапляється все, що завгодно. І ось
їй нарешті пощастило знайти чоловіка, у якого
закохалася з першого погляду. Тільки ось побачення призначено на день народження...

Жанр: пригоди, трилер, фантастика

Жанр: драма, комедія

kinoukraina.zt.ua

Пригоди Паддінгтона 2

Астрал: Останній ключ

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.

Жанр: комедія, сімейний

Жанр: детектив, трилер, жахи

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

«Веселі пригоди
на лісовій галявині»
3 лютого
Початок о 11:00 та 13:00

«Ще раз про
Червону Шапочку»
4 лютого
Початок о 12:00 та 14:00

