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РЕЗОНАНС:  
на Житомирщині 
затримали лідера 
та КІЛЕРА однієї 
з найбільших 
злочинних 
організацій в Україні

с. 3

вул. П. Болбочана, 58

Борошно пшеничне,
Борошно пшеничне ЕКО,

2 кг, ТМ Квара Продукт

0016

Морозиво
«Пустунчик Вишня»,

«Пустунчик Згущ. молоко»
70 г

Морозиво
«Пустунчик Вишня»,

«Пустунчик Згущ. молоко»
70 г

606

Напій «Pepsi»,
«Pepsi Wild Cherry» 1,5 л

Напій «Pepsi»,
«Pepsi Wild Cherry» 1,5 л

2514

Батончик
«Снікерс Лісовий горіх»

49 г

Батончик
«Снікерс Лісовий горіх»

49 г

809

Сосиски «Троє Поросят»
в/с поліамід ТМ ЖМГ

Сосиски «Троє Поросят»
в/с поліамід ТМ ЖМГ

4587

Центр Утеплення впроваджує 
інноваційні смарт-системи 
для побутового та комерційного 
обліку газу

с. 8

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

йди до
прокурора

По дрова

стор. 10стор. 10

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ  ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!
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Аліна Бойко

Містяни проти 
списання трамваїв 
моделі «Tatra T4SU», 
які виконком дозво-
лив порізати на мета-
лобрухт.

Відповідну петицію оприлюд-
нили 24 липня на сайті електро-
нних документів.

«Виконком дозволив списати 
основні фонди КП «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управлін-
ня» Житомирської міської ради – 
24 тролейбуси та 5 трамваїв.Таке 
рішення одноголосно ухвалили на 
черговому засіданні міськвиконко-
му 18 липня: «за» проголосували 
всі 17 присутніх членів виконавчо-
го комітету”, – пише автор петиції 
В’ячеслав Шевчук.

У тексті петиції автор наголо-
шує, що потрібно зберегти уні-
кальну та рідкісну модель трам-

ваїв «Tatra T4SU», адже їх в Україні 
майже не залишилось.

«А чому ж наша міськрада не 
ставить питання про збереження 
однієї з рідкісних моделей трам-
ваїв _ «Tatra T4SU»? В Україні на 
сьогодні в користуванні таких ва-
гонів залишилося дуже мало, так 
як їх постійно списують і ріжуть 
на метал. Чому не залишити із 
цих п’яти трамваїв два і зробити 
їх капітальний ремонт?» – йдеться 
в тексті петиції.

Таке рішення прибере потребу 
в закупівлі нових трамваїв і збереже 
модель трамвая, яка історично під-
корила вулиці нашого міста, – пере-
конані житомиряни. Вихід з ситуа-
ції містяни бачать наступним:

«Я пропоную залишити трам-
ваї Tatra T4SU № 18 та Tatra T4SU 
№ 14 і повністю, як і робили з тро-
лейбусами, переварити кузов, за-
мінити листи металу на обшивці 
(як порада: обшивку робити з не-
ржавійки) і зберегти цю модель».

Петиція має набрати не менше 
250 підписів впродовж трьох мі-
сяців для її подальшого розгляду 
у міській раді.

Аліна Бойко

У сквері за Будин-
ком правосуддя є 
улюблене місце жи-
томирської молоді, 
де вона відпочиває та 
розважається.

На позачерговій сесії міськра-
ди порушили питання про те, що 
«барна стійка», розташована в іс-
торичній частині міста на Замко-
вій горі, – це ганебне явище, яке 
паплюжить репутацію міста.

«Багато хто знає, що в централь-
ній та історичній частині міста за 
Будинком правосуддя відбувається 
ганебне явище – так звана «барна 
стійка». Там збирається молодь 
міста, яка п’є, вчиняє безчинство, 
були навіть факти вандалізму. По-
ліція не має ресурсу, а може зако-
нодавчої бази, не може припинити 
це дійство. Ми можемо святкувати 
і місяць День Європи, але від цього 
не станемо європейським містом, 
якщо у центрі міста відбувають-
ся такі речі. Тому я хочу спитати 
міського голову, чи він знає про 
цю проблему. Якщо знає, то чи є 
у нього бажання якимось чином цю 
проблему вирішити. І якщо таке 
бажання є, то які шляхи вирішення 
цієї проблеми», – звернувся депутат 
міськради Олег Черняхович.

Своє чергою, міський голова 
Сергій Сухомлин зазначив, що 

дане питання відпрацьовується, 
більше того, у сквері на Замковій 
вже вирішили одну проблему – 
встановили нові біотуалети.

«Дійсно, в нас є таке явище, як 
молодь, яка збирається за Будин-
ком правосуддя. Ми працювали 
по цьому запитанню з поліцією, 
ви знаєте, що зараз не вистачає 
тієї кількості патрульних у місті, 
яка потрібна взагалі. Повністю за-
боронити – я б цього не робив. Але 
якщо молодь збирається там – це 
значить, що їм більше немає де 
збиратись. До кінця цього тижня 
будуть розміщені таблички, які 
будуть працювати на комуніка-
цію молоді, які закликатимуть 
відпочиваючих не смітити та не 
порушувати громадський спокій, 
буде встановлений відеонагляд, 
і три дні тому комунальне підпри-
ємство вже встановило нові біоту-
алети. Якщо нам вдасться зробити 
відпочинок молоді нормальним, 

цивілізованим, то іноземці, які 
мешкають в готелі – вони це бачать 
на вулицях багатьох столиць Єв-
ропи, нормально реагують на це. 
Це нормально, коли молодь збира-
ється, спілкується – це краще, ніж 
вона буде збиратися по гаражах чи 
ще десь», – відповів міський голова 
Сергій Сухомлин.

Проте Олег Черняхович за-
пропонував більш радикальні 
методи боротьби з молоддю, яка 
розважається на Замковій горі.

«Камери і таблички не ви-
рішують проблеми, вони тільки 
можуть попередити їх про щось. 
Але молодь не зважає ні на що, їм 
все одно на поліцію, на Нацгвар-
дію. Вони неконтрольовані, тому 
це просто катастрофічна ситуація. 
Треба підключати до вирішення 
даного питання 95-ту бригаду, 
БТРи, мабуть, тільки це вирішить 
проблему», – запропонував Олег 
Черняхович.

«Барна стійка» в центрі 
міста заважає туристам  
і місцевим жителям

Анастасія Ліберман

Ці кошти будуть 
направлені для заку-
півлі сучаного облада-
нання, що зменшить 
використання хлору 
водоканалом.

1 млн 235 тис. гривень – саме 
таку суму виділили депутати місь-
кої ради на позачерговій сесії на 
потреби місцевого водоканалу. Ці 
додаткові кошти будуть направ-
лені на закупівлю необхідних 

приладів, що зменшать кількість 
використання хлору для очищен-
ня води, що в результаті, на думку 
фахівців, покращить якість води 
у місті.

За словами директора водо-
каналу Андрія Нікітіна, дане об-
ладання необхідне через ситуацію, 
яка трапилась з підприємством 
«Дніпроазот», що виробляло 
рідкий хлор. На деякий час че-
рез збитковість воно зупиняло 
виробництво. На даний час ви-
робництво відновлено, але існує 
реальний дефіцит хлору в Україні.

«Наше підприємство зробило 
критичний запас хлору, якого ви-
стачить приблизно до 10 серпня. 
Найближчим часом з Румунії 

має надійти ще 4 контейнери із 
хлором. Але щоб диверсифіку-
вати ризики зі 100% залежності 
від хлору до 25% залежності, 
враховуючи, що на підприємстві 
виробляється альтернативний ре-
агент для очистки води, необхідні 
додаткові ресурси в сумі 1 млн 
235 тис. 200 грн на обладнання 
для дозування реагенту системи 
очищення води», – повідомив Ан-
дрій Нікітін.

Закупівлю нового обладанан-
ня проводитимуть через систему 
ProZorro.

До слова, вартість 1 т хлору для 
знезараження води у місті коштує 
більше 21 тис. грн. Місячна потре-
ба хлору становить 25 тонн.

«Житомирводоканал» 
отримав 1,2 млн грн  
на нове обладнання

Історія на колесах: 
житомиряни просять 
зберегти трамваї 
старої моделі
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Центр Утеплення впроваджує 
інноваційні смарт-системи  
для побутового та  
комерційного обліку газу

Смарт-технології стрімко увійшли 
в наше життя:  смартфони, смарт-
годинники, смарт-телевізори і безліч 
інших буденних речей дійсно спрос-
тили побут і зробили його комфорт-
нішим.

Все більшої популярності набуває 
система «розумний дім», коли всі по-
бутові прилади поєднуються в одну 
систему, що керує всім: електрикою, 
опаленням, водо- і газопостачанням.

Хтось може сказати, що все це над-
то дорого, але ж практика показує, 
що смарт-технології – не данина моді, 
а речі, що допомагають зекономити.

Візьмемо до прикладу традиційно 
болючу для кожного українця тему – 
газ і рахунки за нього. На вимогу МВФ 
планується вже цієї осені знову підви-
щувати ціни на газ – на 2–3% щомісяця. 
Деякі експерти схиляються до думки, 
що ціна блакитного палива може зрос-
ти удвічі. Встановлення лічильників не 
дуже допомогло українцям зменшити 
суми в квитанціях. Та нещодавно на 
ринку з’явилися новітні пристрої – 
смарт-лічильники газу.

Вони поєднують облік та дистанційну 
передачу даних без використання до-
даткового обладнання. Тобто, лічильник 

здійснює автоматичний збір даних про 
споживання газу, а також діагностику 
і отримання статусних даних від лічиль-
ника газу, і передає ці дані із застосуван-
ням сучасних засобів зв’язку постачаль-
нику для виставлення рахунків, усунення 
неполадок і аналізу. Такий прилад має 
зручний інтерфейс, простий у користу-
ванні настільки, що з ним впорається 
будь-яка домогосподарка.

Встановити смарт-лічильник про-
сто: його уніфіковані розміри дають 
можливість замінювати старі лічиль-
ники без додаткових витрат: просто 
на місце старого лічильника прикру-
чується смарт.

Перевагою такого приладу є й те, що 
в ньому до 70 днів зберігаються дані про 
фактично спожитий газ, це дає мож-
ливість контролювати споживання або 
виявити якісь проблемні ситуації. До-
мовласники можуть проконтролювати 
динаміку свого споживання газу і втрат 
ресурсу: система забезпечує виведення 
звітів як про сумарне та середнє спо-
живання, так і прогнозів споживання на 
кінець місяця, це дає фактові підґрунтя 
для планування споживання газу спо-
живачем. Важливо й те, що система убез-
печує від несанкціонованого підклю-

чення і крадіжок газу. Також розумний 
лічильник контролює можливі втрати 
газу, аналізуючи його витрати в нічні 
часи і виявляючи можливі проблеми. 
Це, своєю чергою, підвищує безпеку 
користування природним газом.

Як засвідчує досвід Польщі, де вже 
впровадили подібну практику, встанов-
лення смарт-лічильників економить до 
30% енергоресурсів.

Отже, безпека, економія, вчасне ви-
явлення проблем та екологічність – це 
переваги смарт-лічильників газу. Якщо 
ми вас переконали – саме час підкріпи-
ти теорію практикою і завітати до БТК-
Центр Комплект за адресою: 
м. Житомир, вул. Вітрука, 3 
або за телефонувати: (067) 
32 88 444.  Спеціалісти зі 
смарт-технологій завжди 
готові допомогти.

На ваш вибір представ-
лені наступні моделі:

●● Л І Ч И Л ЬН И К ГАЗУ 
HM10M G10 HMCOM 1 1/4” 
250MM TM Pietro Fiorentini

●● Л І Ч И Л ЬН И К ГАЗУ 
H M10M G10 H MCOM 2” 
280MM TM Pietro Fiorentini

●● Л І Ч И Л ЬН И К ГАЗУ 

RSE/1,2 LA G2,5 1 1/4" 110мм TM Pietro 
Fiorentini

●● ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ RSE/1,2 LA 
G4 1 1/4" 110мм TM Pietro Fiorentini

●● ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ RSE/2.4 LA 
G6 1 1/4” 250MM TM Pietro Fiorentinі

●● ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ RSE/1,2 LA 
G1.6 1 1/4" 110мм TM Pietro Fiorentini

Деталі на сайті:
http://btk-center.com.ua/products/

category/0-gaz-smart-schetchiki
Як бачимо, з розумним підходом 

і зима не така страшна, і суми в кви-
танціях за комунальні послуги можуть 
значно зменшитися.
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Про місцеве  
самоврядування.  
Частина 2.  
Народні депутати. 

Депутати Верховної Ради не є 
представниками місцевого само-
врядування. Але з наближенням 
виборів та стрімким падінням 
довіри до парламенту багато хто 
з народних обранців починає 
робити нетипові для парламен-
тарів та такі звичні для більшості 
з нас дії.

Місцеві мажоритарники полю-
бляють хизуватися та піаритися 
на тому, що встановлюють дитячі 
майданчики, сприяють ремонту 
доріг, передають обладнання та 
техніку в різноманітні комунальні 
заклади або щось подібне.

Усе це не має нічого спільного 
з тим, що повинні робити народні 
обранці. Адже у Верховній Раді 
приймаються закони, і депутати 
обираються саме з цією метою. 
Натомість ті, кому пощастило об-
ратися, в більшості випадків ду-
мають над новими схемами для 
власного збагачення та розкра-
дання бюджетних коштів. Історія 
з бурштиновою справою – це лише 
підтвердження того, що дійсно ро-
блять депутати Верховної Ради.

Коли вони встановлюють дитячі 
майданчики або передають нові 
автомобілі в лікарню – вони за-
ймаються підкупом виборців за 
бюджетні кошти. На жаль, суспіль-
ство і досі сприймає це як нор-
мальне явище. Подібне неможли-
во уявити в Німеччині, Польщі або 
США, коли парламентар замість 
основної діяльності їздить містом 
та роздає продуктові набори або 
квитки в кіно.

Як наслідок, суспільство хибно 
думає, що хороший депутат – це 
той, який поставив більше май-
данчиків, лавочок та відремон-
тував доріг. Усе це має робитися 
(у більшості випадків і робиться) 
незалежно від доброї волі народ-
ного обранця або його партійної 
приналежності.

Зміни на краще в Україні від-
будуться тоді, коли до Верховної 
Ради йтимуть, щоб займатися за-
конотворчістю, а не лобіюванням 
власного бізнесу та грабуванням 
держави.

Далі буде.

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

У Житомирі в районі 
Малікова незабаром з'явиться 
«Музичний фонтан щастя»

Операція «Перевізник»: 
за тиждень житомирські 
поліцейські виявили  
288 порушень 

Історичне явище: село 
Вереси буде приєднане 
до обласного центру

Анастасія Ліберман

Реалізація проекту 
та безпосереднє вста-
новлення фонтану 
обійдеться місцевому 
бюджету у близько 
1 млн грн.

У рамках Бюджету участі ми-
нулого року було подано проектну 
пропозицію «Музичний фонтан 
щастя». Бюджет на реалізацію 
проекту становить 995 тис. 874 грн. 
Фонтан буде встановлений на ву-
лиці Бульвар Польський (в мікро-
районі Малікова).

На засіданні Координаційної 
ради з питань Бюджету участі 
виконавцем проекту було пред-
ставлено точний ескіз майбут-
ньої локації. За проектом фонтан 
буде світлодіодним та з музич-
ним супроводом.

«На даний час знайдено 
проектанта, з яким плануємо 

укласти угоду та розпочати вже 
безпосереднє будівництво фонта-
ну», – зазначив заступник началь-
ника управління комунального 
господарства міської ради Віталій 
Шевчук.

Жителі мікрорайону Маліко-
ва бурхливо обговорюють новину 
у соцмережах, більшість ідею мож-
ливого встановлення музичного 
фонтану вважають недоречною, 

адже, на їхню думку, кошти, ви-
ділені на фонтан, можна було б 
направити на покращення благо-
устрою району.

«Фонтан – це, звісно, добре, але 
невже місцева влада не бачить, що 
є більш нагальні проблеми, на які 
можна було направити майже 
1 млн гривень: покласти нове ас-
фальтне покриття, замінити старі 
сміттєві баки на нові та багато ін-

шого», – переконана пані Наталія.
«Вже можна сміятись? Невже 

фонтан вирішить усі проблеми 
на Малікова? Влада готується до 
виборів, вже б поміняли трохи 
ці безталанні сценарії», – пише 
Андрій Куліш.

Проте є й прихильники ідеї 
встановлення світлодіодного 
фонтану.

«Дуже чудова ідея, дітлахи 
будуть дуже задоволені. Маємо 
надію, що найближчим часом 
наш район буде мати ще кращий 
вигляд», – пише житомирянка 
Надія Маслюківська.

Також в рамках засідання 
Координаційної ради з питань 
Бюджету участі було представлено 
ескіз проекту «Дивосвіт» – парку 
відпочинку і розваг на Крошні. 
Проектом передбачається очист-
ка зони вздовж болота (насправді 
колишнього глиняного кар'єру) 
і установка елементів благо-
устрою: фігурних лавок, доріжок, 
урн, посадка зелених насаджень. 
Загальний бюджет на реалізацію 
проекту становить 1 млн грн.

Аліна Бойко

Житомир може 
стати першим в Україні 
серед обласних центрів, 
який створить ОТГ.

Депутати Житомирської міської 
ради на позачерговій сесії підтрима-
ли проект рішення про приєднання 
до міста села Вереси.

«Розглянувши пропозицію 
щодо ініціювання добровільного 
приєднання Вересівської сільської 
територіальної громади до терито-
ріальної громади міста Житоми-
ра, міська рада вирішила надати 
згоду на добровільне приєднан-
ня територіальної громади села 
Вереси Житомирського району 
Житомирської області до терито-
ріальної громади міста Житоми-
ра», – йдеться у рішенні.

Під час приєднання статус 
адміністративно-територіальних 
одиниць не зміниться: місто Жи-
томир залишається містом, село 
Вереси – селом.

«Законодавчо встановлені пільги 
жителів села залишаються незмін-
ними», – зазначає директор юридич-
ного департаменту Євгеній Черниш.

Після об’єднання кошти, які 
надходитимуть для розвитку села 
Вереси, становитимуть близько 
10 мільйонів, це удвічі більше, 
ніж зараз.

Також директор юрдепарта-
менту зазначив, що Житомирська 
міськрада залишається єдиним ор-
ганом місцевого самоврядування. 
Сільський голова стає виконуючим 
обов’язки старости та входить за по-
садою до виконкому. До закінчення 
поточного року бюджет обох гро-
мад виконується окремо, а з січня 
2019 року стає єдиним.

Завершиться процес об’єднання 
після підписання меморандуму обо-
ма органами місцевого самовряду-
вання про добровільне приєднання.

«Міська рада готує меморандум, 
який має підписати з представни-
ками сільської ради. Цей меморан-
дум в остаточній редакції має бути 
затверджений на сесіях міської та 
сільської рад, і лише після цього роз-
почнеться процес приєднання», – за-
уважив мер міста Сергій Сухомлин.

Алла Герман

Після моторошних 
ДТП за участі марш-
руток, які трапилися 
в Україні, поліцейські 
почали масштабніше 
перевіряти тран-
спортні засоби з пере-
везення пасажирів.

Усього за період з 22 до 29 лип-
ня житомирськими патрульними 
було оглянуто 427 транспортних 
засобів, які використовуються 
для надання послуг з перевезен-
ня пасажирів. Про це у коментарі 
журналістам «20 хвилин» розповів 
речник управління патрульної по-
ліції Житомирської області, стар-
ший лейтенант Ігор Іванюк.

«Зокрема виявлено технічно 
несправних транспортних засо-
бів, які використовуються для 

перевезення пасажирів, – 60. 
Виявлено порушень законодав-
ства, допущених водіями тран-
спортних засобів, які задіяні для 
перевезення пасажирів, – 161 Пе-
ревезення пасажирів понад вста-
новлену кількість – 26. Переве-
зення пасажирів водієм, який не 
пройшов щозмінного передрей-
сового медичного огляду водіїв 
або без проведення передрейсо-
вого контролю технічного стану 
транспортних засобів, – 10. Відхи-
лення від визначеного маршруту 
руху, незаїзд на автостанцію – 31. 
Відповідно до результатів перевір-
ки на порушників було складено 
адміністративні матеріали, усьо-
го – 161», – повідомив Ігор Іванюк.

Нагадаємо, минулого тижня 
міністр інфраструктури Украї-
ни Володимир Омелян пообіцяв 
застосовувати жорсткі заходи 
проти перевізників, які не мають 
ліцензій і працюють нелегально. 
Крім того, посадовець заявив, що 
перероблені із вантажних паса-
жирські транспортні засоби бу-
дуть конфісковувати.
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Алла Герман

Більше трьох го-
дин люди блокували 
трибуну, вимагаючи 
не приєднувати їхню 
громаду до Корости-
шева.

У четвер, 26 липня, на чер-
гову сесію Житомирської об-
ласної ради приїхали жителі 
с.Харитонівка Коростишівського 
району. Люди обурені, адже не 
хочуть приєднуватися до Корос-
тишівської ОТГ. Натомість кажуть, 
що хочуть приєднатися до Шах-
воростівської громади. І поки їх 
не почують, сесійної зали вони 
не покинуть.

«Нас хочуть силою приєднати 
до Коростишева, а ми не хочемо. 
Їм потрібні не люди, а наші землі, 
тому що в нашому селі є заправка, 
багато каменю. Вони хочуть при-
єнати нас лише заради наживи. 
А ми хочемо приєднатися до 
громади Шахворостівки. І будемо 
тут стояти, поки нашу вимогу не 
задовільнять», – сказала жителька 
Харитонівки Галина Дубовик.

Намагаючись заспокоїти 
людей, голова обласної ради Во-
лодимир Ширма відповідно до 
регламенту оголосив 20-хвилинну 
перерву. А після її завершення 
сказав, що все-таки хоче надати 
слово міському голові Корости-
шева Івану Кохану. Однак така 
ініціатива очільника облради 
гнів селян лише посилила. Вони 
почали вигукувати: «Ганьба» та 
називати мера «брехуном».

Депутати намагалися заспо-

коїти людей, адже, якщо вони не 
хочуть, то приєднувати до Корос-
тишева їх ніхто не буде.

«Ми підтримуємо таку пози-
цію людей та пропонуємо про-

голосувати за внесення змін до 
перспективного плану саме так, 
як просять люди», – сказав депутат 
Сидір Кізін.

Голова обласної ради тако-

му супротиву людей дивувався, 
адже скільки не створювали ОТГ, 
такого ще не було. Втім, сказав: 
якщо народ так хоче, то давайте 
підтримаємо.

«Я звертаюся до депутатів, 
давайте підтримаємо побажання 
Харитонівської громади та дамо 
їм можливість погосподарювати, 
а далі житя покаже, що з цього ви-
йде», – зазначив Володимир Ширма.

Зрештою, депутати обласної 
ради не підтримали приєднання 
села Харитонівка до Коростише-
ва, а проголосували за створення 
Харитонівської громади. З 59 при-
сутніх депутатів «за» проголосу-
вали 49.

Своєю чергою, люди оплеска-
ми дякували чиновникам, а де-
яких депутатів навіть цілували. 
Останні також не приховували 
емоцій, адже змогли перейти до 
розгляду питань порядку денного.

У понеділок, 
30 липня, поліцейські 
Житомирського від-
ділу поліції за місцем 
проживання 23-річ-
ного молодика ви-
лучили викрадений 
вогнегасник.

Сам парубок пояснити при-
чину своїх дій не зміг, – інформує 
відділ комунікації поліції Жи-
томирської області. Йому може 
загрожувати відповідальність від 
штрафу до 3-річного ув’язнення.

20 липня до поліції звернулись 
представники комунального під-
приємства із заявою про крадіжку 
із маршрутного автобуса вогне-
гасника.

–●Особу підозрюваного вдало-
ся встановити завдяки зробленому 
у салоні відеозапису; ще кілька 
днів знадобилось, аби з’ясувати 
фактичне місце проживання 
чоловіка, – розповів начальник 
Житомирського відділу поліції 
Михайло Сорока.

30 липня поліцейські в од-
ній з квартир обласного центру 
виявили та вилучили викрадене 

комунальне майно. На запитання 
слідчих про мету крадіжки чо-
ловік відповів риторичним: «Хай 
буде. По приколу…».

Досудове розслідування за 
цим фактом проводиться за 
ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримі-
нального кодексу України. Мо-
лодикові може загрожувати по-
карання від штрафу до 3 річного 
ув’язнення. Також керівник по-

ліції міста розповів про направ-
лення до суду і обвинувального 
акта щодо 37-річного житоми-
рянина, який на початку черв-
ня викрав в обласному центрі 
штучне покриття зі шкільного 
спортивного майданчика, об-
лаштованого за кошти проекту 
«Бюджет участі». Цьому крадієві 
загрожує ув’язнення на термін 
від 3 до 6 років.

Алла Герман

На черговій сесії об-
ласної ради 26 липня 
депутати проголосува-
ли за проект рішення, 
яким затверджується 
посвідчення бійця-до-
бровольця антитеро-
ристичної операції 
у Житомирській об-
ласті.

Згідно з положенням, посвід-
чення є офіційним документом, 
що засвідчує особу, яку визнано 
бійцем-добровольцем АТО у Жи-
томирській області, та є підставою 
для користування соціальними 

гарантіями, передбаченими регіо-
нальними програмами. Підставою 
для видачі посвідчення є рішення 
комісії з визнання бійців-добро-
вольців АТО.

Раніше у коментарі журналіс-
там «20 хвилин» перший заступник 
голови обласної ради Сергій Крама-
ренко повідомляв, що громадяни, 
які отримають посвідчення бійця-
добровольця антитерористичної 
операції у Житомирській області, 
гарантовано матимуть право на 
користування пільгами згідно з на-
ступними обласними програмами:

• Програмою соціальної під-
тримки учасників антитерористич-
ної операції та членів сімей заги-
блих учасників антитерористичної 
операції, внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованої тери-
торії, районів проведення антите-
рористичної операції на територію 
Житомирської області у 2018 році, 

затвердженою рішенням обласної 
ради від 21.12.2017 за № 874 (зі змі-
нами).

«Відповідно до цієї програми 
бійці-добровольці АТО забезпечу-
ються обстеженням, лікуванням, 
санаторно-курортним лікуванням 
та медичною реабілітацією, в тому 
числі стоматологічним (хірургіч-
ним, терапевтичним) зубним про-
тезуванням, забезпеченням ендо-
протезуванням, протезуванням 
органів серцево-судинної системи, 
інтраокулярними лінзами», – по-
відомив Сергій Крамаренко.

• Обласною комплексною Про-
грамою соціального захисту осіб 
з інвалідністю, ветеранів війни 
та праці, пенсіонерів, учасників 
і ветеранів визвольних змагань 
(ОУН-УПА) та незахищених верств 
населення Житомирської області 
на 2018–2022 роки, затвердженою 
рішенням сесії від 21.12.2017 за 

№ 869 (зі змінами).
«Відповідно до даної програ-

ми бійці-добровольці АТО мають 
право на отримання одноразової 
грошової допомоги, яка визнача-
ється згідно з Положенням про 
надання одноразової грошової до-
помоги громадянам та про комісію 
з надання одноразової допомоги, за-
твердженим розпорядженням голо-
ви обласної державної адміністрації 
від 13.04.2009 № 117 (зі змінами та 
доповненнями)», – розповів перший 
заступник голови обласної ради. 
Також обласною комплексною 
Програмою забезпечення житлом 
педагогічних, науково-педагогічних, 
медичних працівників, учасників 
АТО та членів їх сімей на 2018–2021 
роки, затвердженою рішенням об-
ласної ради від 21.12.2017 № 870.

Як зазначив Сергій Крамаренко, 
відповідно до цієї програми бійці-
добровольці АТО мають право на 

отримання пільгових довгостро-
кових кредитів для будівництва 
(реконструкції) і придбання житла.

Отримати посвідчення бійці-до-
бровольці АТО зможуть орієнтовно 
у вересні поточного року. Водночас 
на даний час бійці-добровольці 
АТО вже користуються соціаль-
ними гарантіями, передбаченими 
регіональними програмами, на 
підставі рішення засідання комісії 
з визнання бійців-добровольців 
АТО», – сказав Сергій Крамаренко.

Посвідчення видається без-
коштовно та вручається особисто 
бійцю-добровольцю урочисто 
упродовж 10 робочих днів після 
позитивного прийняття рішення 
комісії з визнання бійців-добро-
вольців АТО.

На сьогодні в Житомирській 
області офіційно комісією визна-
но бійцями-добровольцями АТО 
10 жителів регіону.

Як селяни з Коростишівського району 
відстоювали право на добровільне об'єднання

Викрадач вогнегасника з житомирської 
маршрутки зізнався, що зробив це «по приколу»

На Житомирщині бійці-добровольці  
отримають посвідчення АТО
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Звільнити не можна залишити: 
депутати «за» звільнення 
голови Служби автомобільних 
доріг Геннадія Савченка

Ольга Сідлецька

Депутати облради 
підтримали громад-
ськість області і про-
голосували за те, щоб 
звернутися до вищих 
органів щодо звіль-
нення голови САД 
області Геннадія 
Савченка. А причин 
більше, ніж досить.

У четвер, 26 липня, під час 
17-ї сесії Житомирської облас-
ної ради сьомого скликання мав 
виступити зі звітом очільник 
Служби автомобільних доріг 
Житомирської області Генна-
дій Савченко. Питання «Інфор-
мація Служби автомобільних 
доріг у Житомирській області 
про хід виконання дорожніх 
робіт» знаходимо у переліку 
питань, що були винесені для 
розгляду на сесії і розміщені на 
офіційному сайті Житомирської 
обласної ради. Крім того, про те, 
що керівник САД області має 
відзвітуватися про виконання 
робіт на дорогах області, повідо-
млялося 31 травня під час 16-ї 
сесії облради. Погодьтесь, часу 
підготуватися було більш ніж 
вдосталь.

Проте Геннадій Савченко 
26 липня на сесію не з'явився. 
Стало відомо, що він пішов на 
5 днів у відпустку. Інакше як 
спланованою акцією такі дії 
не назвеш.

Жителі області,  обурені 
станом доріг, неодноразово вла-
штовували акції протесту під 
адмінбудівлею САД. Їхні вимоги 
зводились до таких пунктів:

• звільнити із займаної по-
сади за незадовільні результати 
роботи начальника Служби ав-
томобільних доріг у Житомир-
ській області Савченка Геннадія 
Васильовича,

• ін іціювати створенн я 
робочої групи із залученням 
працівників правоохоронних 
органів стосовно розслідування 
діяльності САД у Житомирській 
області за останні 2 роки,

• створити системні мобільні 

вагові комплекси, які будуть за-
побігати пошкодженню дорож-
нього полотна перевантаженим 
транспортом.

У зверненні депутатів Жи-
томирської обласної ради до 
Міністерства інфраструктури 
України та до Державного 
агентства автомобільних до-
ріг України сказано, що вони 
вкрай стурбовані ситуацією 
в області стосовно неналежного 
проведення ремонтних робіт на 
автомобільних дорогах загаль-
ного користування державного 
значення.

«Ситуація із проведенням 
ремонтних робіт на дорогах 
державного значення, таких, 
як М-21 Виступовичі – Жито-
мир –  Могилів-Подільський 
(через м. Вінницю), Н-03 Жи-
томир – Чернівці, Н-02/М-06/ 
Кременець –  Біла Церква – 
Ржищів – Канів – Софіївка, Р-18 
Житомир – Попільня – Скви-
ра  –  Володарка  –  Ставище, 
Р-49 Васьковичі – Шепетівка, на 
усіх територіальних дорогах є 
критичною, ліквідація ямковос-
ті не завершена, роботи із по-
точного середнього ремонту не 
розпочаті», – йдеться у зверненні 
депутатів облради.

І хоча Геннадій Савченко 
особисто не поінформував 
депутатів про хід виконання 
дорожніх робіт в області, його 
звіт розміщений на сайті об-
лради і датований 10 липня 
поточного року.

«Враховуючи стан доріг дер-
жавного значення, які майже всі 
потребують капітального ре-
монту, заходи по забезпеченню 
проїзду виконувалися виключно 
за рахунок експлуатаційного 
утримання», – зазначає Генна-
дій Савченко у своєму звіті, 
а потім перелічує дороги, які 
мають ямковість і скільки м кв. 
ліквідовано. Частина із вказаних 
очільником САД доріг потребує 
не тільки ліквідації ямковості, 
а й ремонту суцільних ділянок, 
а відповідно, і фінансування. 
«Загальний дефіцит коштів 
з експлуатаційного утримання 
становить 179,3 млн грн», – пові-
домляє Геннадій Савченко у сво-
єму звіті. Крім того, керівник 
САД запевняє, що на 6 ділянках 
автодороги «Житомир –Чер-
нівці» розкриття пропозицій 
відбулося 9 липня цього року, 

договори підряду планується 
укласти до кінця липня, а ви-
конати роботи у період з серпня 
по жовтень.

Однією з причин, чому де-
путати облради проголосува-
ли за направлення звернення 
щодо звільнення начальника 
САД Житомирщини є й те, що 
область, якщо не вжити термі-
нових заходів, може втратити 
300 млн грн на ремонт дороги 
«Житомир – Чернівці» у рамках 
митного експерименту.

«Також слід зазначити, що 
у 2018 році заплановано про-
ведення поточного середньо-
го ремонту окремих ділянок 
автомобільної дороги Н- 03 
Житомир – Чернівці, на яке пе-
редбачено фінансування у сумі 

понад 300000 тис. грн. Станом на 
сьогодні (26 липня 2018 р. – Ред.) 
договори на вищезгадані роботи 
по а/д Н-03 Житомир – Чернівці 
не укладені, що може призвести 
до перерозподілу фінансового 
ресурсу, передбаченого для про-
ведення поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг 
державного значення Житомир-
ської області до інших областей, 
в яких вже укладені договори 
з підрядниками», – зазначається 
у тексті звернення.

Після закінчення сесії голова 
облради Володимир Ширма роз-
повів журналістам про подальші 
кроки у вирішенні цього питан-
ня. «Ми прийняли звернення, 

зараз його опрацюють. Голові 
облраді дається 5 днів на те, щоб 
його підписати. Я його підпи-
шу і направлю у Службу доріг 
у Київ. Як уже зреагує відповід-
ний центральний орган, ми не 
можемо цього передбачити. Але 
я думаю, що це дуже серйозний 
сигнал для них і для Служби 
доріг. Я дуже переживав, коли 
дороги передавали на обласну 
державну адміністрацію, яка не 
мала ні апарату, ні управління, 
нічого. Але на місцеві дороги, 
які передані зараз, проводяться 
тендери, ремонти, і ми маємо 
можливість це контролювати. 
Але коли начальник Служби 
автомобільних доріг не реагує 

на обласну раду, коли ми прого-
лосували про це на попередній 
сесії, і він знав про це», – наголо-
сив Володимир Ширма.

Голова Житомирської об-
лдержадміністрації Ігор Гундич 
теж прокоментував ситуацію, 
яка склалася: «Відверто кажучи, 
немає про що звітувати. Тендери 
на ремонти доріг, на які держава 
виділила кошти, не проведені 
на сьогоднішній день, ямкові 
ремонти на важливих для нас 
артеріях (М-21 Могилів-Поділь-
ський – Вінниця – Житомир – Ви-
ступовичі, Р-18 плюс Н-02 – Н-03) 
сьогодні повністю не проведені 
і не завершені. Зрозуміло, що це 
викликає масу обурення не тіль-
ки в залі, а й серед населення 
області. Я думаю, що оскільки 
не було що сказати депутатам, 
керівник Служби автомобільних 
доріг вирішив піти у відпустку».

Крім того, губернатор за-
значив, що хотів би, щоб на цій 
посаді працював хтось з жителів 
області: «Чесно кажучи, мені 
варяги на такій відповідальній 
посаді вже набридли. Для об-
ласті хотілося б мати не варяга, 
а людину свою, яка живе на 
території області, яка кожного 
дня цими дорогами їздить, яка 
вболіває за це».

Чи дослухаються вищі орга-
ни влади до думки голови об-
лдержадміністрації, облради, 
а також громадськості області – 
побачимо згодом. А поки будемо 
їздити тими дорогами, які є, час 
від часу згадуючи дорожників 
«незлим тихим словом».

 На фото: начальник Служби автомобільних доріг 
     Житомирської області Геннадій Савченко
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Рік Бандери на 
Житомирщині: рішення, яке 
може вилізти боком чи ні?

Микола Корзун

26 липня 2018-го 
року депутати Жи-
томирської обласної 
ради прийняли рі-
шення проголосити 
наступний 2019-й рік 
на Житомирщині ро-
ком Степана Бандери.

Пропозицію депутатів фрак-
ції «Свобода» підтримали не всі 
присутні у сесійній залі депутати, 
але все одно голосів для ухвали 
рішення вистачило. Сам процес 
прийняття рішення пройшов 
швидко, без тривалих обгово-
рень та дискусій. У сесійній залі 
того дня, щоправда, прозвучав 
виступ щодо недоречності про-
голошення на Житомирщині року 
Степана Бандери, але депутати не 
звернули уваги на звернення, що 
пролунало із вуст голови Спілки 
поляків Житомирщини Вікторії 
Щур-Лясковської. Щодо ухва-
леного рішення, то воно перед-
бачає створення робочої групи 
або ж організаційного комітету, 
який має розробити комплекс 
заходів, приурочених до вшану-
вання пам’яті Степана Бандери. 
Водночас депутати Житомирської 
обласної ради рекомендували Жи-
томирській міській раді передба-
чити у міському бюджеті на 2019-й 
рік кошти на виготовлення та вста-
новлення у Житомирі пам’ятника 
провіднику ОУН.

Рік Бандери  
на Житомирщині: чому  
«за» і чому – «проти»?

Варто зазначити, що реакція 
громадськості Житомира і ще 
більшою мірою – громади Жи-
томирської області на ухвалене 
26 липня рішення Житомирської 
облради щодо проведення року 
Степана Бандери була неодноз-
начною. Причому прогнозовано 
полярною. Звісно, прихильники 
ВО «Свобода» вважали прийняте 
депутатами рішення щодо запро-
вадження року Бандери давно на-
зрілим, але не менше людей і сьо-
годні висловлюють думку про те, 
що подібні заходи є недоцільними 
і навіть шкідливими. Причому 

противники проведення року 
Степана Бандери вважають, що 
важливих підстав та аргументів 
для вшанування пам̀яті провідни-
ка ОУН на Житомирщині немає. 
Натомість заходи із такого вшану-
вання начебто можуть завадити 
налагодженню плідних зв̀ язків 
із містами та воєводствами сусід-
ньої Польщі. Фактично рішення 
Житомирської обласної ради 
чимало житомирян та жителів 
Житомирської області вважають 
несвоєчасним і провокативним.

Проте і прихильники Степана 
Бандери можуть і мають право на 
свою аргументацію щодо логіч-
ності та необхідності вшанування 
Степана Бандери у рік його 110-ї 
річниці з дня народження. Адже 
хто б і що не казав, але все життя 
Степана Бандери було присвяче-
не боротьбі за незалежність та 
самостійність Української держа-
ви. За це Степан Бандера провів 
у польських та німецьких тюрмах 
і концтаборах понад десять років, 
а зрештою – за це ж він і загинув 
від рук вбивці-агента радянсько-
го КГБ. І саме тому жертовність 
одного із найавторитетніших 
керівників ОУН, його тверда пе-
реконаність у тому, що держав-
ну незалежність України можна 
здобути лише у наполегливій 
боротьбі, має стати символом не-
зламності українців і прикладом 
свідомого служіння інтересам 
своєї Вітчизни.

Противники Степана Бандери, 
які вважають сам факт його життя 
та його діяльність ледь не суціль-
ним злочином, вдаються до аполо-
гетики ще радянських часів, коли 
Степан Бандера вважався злочин-
цем, колаборантом, виразником 
так званого українського буржуаз-
ного націоналізму. Що таке отой 
буржуазний націоналізм, сьогодні 
вже й ніхто толком не пояснить чи 
не розтлумачить. Але досі Степана 
Бандеру звинувачують у співпра-
ці із гітлерівською Німеччиною, 
а також у тому, що у 1943–44 ро-
ках на Волині відбулися жорстокі 
і кровопролитні протистояння 
між Українською повстанською 
армією та загонами польської Ар-
мії Крайової. Саме тому політики, 
а за ними й громадськість сучасної 
Польщі, твердо стоять на тому, що 
Степан Бандера несе найбільшу 
відповідальність за злочини про-
ти польських громадян. Водночас 
фахівці-політологи, історики, архі-
вісти кажуть, що давати остаточні 

оцінки і вдаватися до резонансних 
політичних рішень на основі іс-
торичної спадщини 70-річної дав-
ності треба обережно і вдумливо. 
Це однаковою мірою стосується 
як Польщі, так і України.

А якщо до Бандери –  
ще й Петлюру?

Ось тут якраз і варто було б 
повернутися до подій, які від-
бувалися під час сесії Житомир-
ської обласної ради 26 липня 
2018 року. Можливо, мало хто 
звернув увагу на зауваження та 
доповнення до запропонованого 
проекту рішення щодо прове-
дення року Степана Бандери на 
Житомирщині. Але зауваження 
таки прозвучали. І належать вони 
депутатові із Радомишля Миколі 
Григоровичу, який у ході нетри-
валого обговорення питання про 
рік Степана Бандери запропону-
вав у 2019-му році ще й активно 
провести комплекс заходів, при-
урочених до 100-річчя Української 
національної революції 1917–1921 
років. Не супроти року Бандери, 
а в доповнення заходів, приуроче-
них до вшанування його пам’яті. 
На превеликий жаль, реакція на 
пропозицію Миколи Григоровича 
більшої частини активістів, які аж 
занадто ревниво демонстрували 
свій патріотизм, була негативною, 
а якщо точніше – брутально агре-
сивною. Однак голова Житомир-
ської обласної ради Володимир 
Ширма, намагаючись вгамувати 
мітингові пристрасті, зазначив, що 
до наступної сесії Житомирської 
облради відповідні заходи щодо 
відзначення подій Української на-
ціональної революції 1917–1921 
років на Житомирщині також 
буде запропоновано.

Насправді було б логічно 
і правильно провести рік Степана 
Бандери та заходи до 100-річчя 
Української національної револю-
ції якщо не паралельно, то хоча б 
у поєднанні єдиної історичної тен-
денції або, іншими словами, іс-
торичної канви. До речі, стосовно 
важливості проведення на Жито-
мирщині заходів щодо вшануван-
ня пам`яті українських діячів та 
патріотів доби Центральної Ради, 
Гетьманату та Директорії УНР, то 
із цього приводу має діяти відпо-
відний Указ Президента України, 
виданий ще у січні 2016-го року. 
Якщо пригадати, то вже 2017-й рік 
мав стати в Україні роком Україн-

ської революції 1917–1921 рр. Чи 
став? На жаль – ні!

Якщо хтось із сучасників, про-
читавши ці рядки, почне говорити 
про неприпустимість змішування 
дат, подій і постатей українських 
діячів у якості об’єктів для вша-
нування упродовж одного року, 
то це щонайменше – від лукавого. 
Адже не варто аж занадто епатаж-
но возвеличувати когось одного 
із видатних українців і водночас 
не звертати уваги на інших діячів 
національно-визвольної боротьби 
українського народу у ХХ столітті. 
Тим паче, що якраз Степан Банде-
ра фактично став послідовником 
справи, яку розпочали Петлюра, 
Коновалець, Грушевський та цілий 
ряд інших керівників УНР у 1917–
1921 роках. Подібні відзначення та 
ювілеї аж ніяк не можна назива-
ти невчасними, маловажливими 
чи непотрібними. Навпаки, саме 
проведення гарно продуманих, 
ретельно підготовлених науков-
цями, краєзнавцями, архівістами 
заходів, приурочених до вшану-
вання славних і водночас трагічних 
сторінок української державності, 
зможуть витравити із суспільної 
свідомості наших сучасників за-
коренілі стереотипи радянської 
міфології, демагогії та пропаганди. 
Про начебто громадянську війну 
1918–1920 років, про український 
буржуазний націоналізм, про 
українців як затятих колаборан-
тів у 1941–1944 роках. Радянські 
міфи нинішня, наскрізь корупцій-
на, українська влада не хоче, але 
ще більшою мірою – не вміє роз-
вінчувати і спростовувати. Адже 
лише проголошення року чи то 
Української революції, чи то року 

500-річчя Реформації в Європі не 
призводять до потужних текто-
нічних зрушень чи хоча б поштов-
хів у свідомості нації. Те ж саме 
стосується і проголошення років 
пам’яті на Житомирщині. Адже як 
не згадати рішення Житомирської 
обласної ради від 7 березня мину-
лого року про те, що 2018-й, тобто 
нинішній, рік на Житомирщині 
оголошений роком Миколи Сці-
борського. Сьогодні на календарі 
серпень 2018-го, але чи пам’ятає 
хтось із депутатів, які проголо-
шували рік Миколи Сціборського 
хоча б один помітний, знаковий 
або навіть суто формальний за-
хід, який залишився у пам`яті 
житомирян чи тим паче – жите-
лів Житомирської області. Схоже, 
подібна перспектива чекає і на 
рік Степана Бандери. Хоча якщо 
взяти до уваги рекомендацію 
обласної ради, адресовану депу-
татам Житомирської міськради 
щодо майбутнього пам’ятника 
Степану Бандері у Житомирі, то 
якраз усі перипетії, а можливо, й 
суто «монументальні» пристрасті 
майбутнього меморіального вша-
нування і вмістяться у рік, який 
назвали іменем провідника ОУН 
і, безсумнівно, видатного україн-
ця. Можливий і так званий третій 
варіант розвитку подій на Жито-
мирщині у 2019-му році. Адже 
не варто забувати, що рік буде 
винятково виборним і небачено 
врожайним на політичні події, 
скандали, сенсації і т. п. А тому 
до вшанування Степана Бандери 
у Житомирі справа може просто 
не дійти. Це, так би мовити, най-
більш песимістичний варіант, але 
він цілком ймовірний.
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РЕЗОНАНС: на Житомирщині 
затримали лідера та кілера 
однієї з найбільших злочинних 
організацій в Україні

Алла Герман

У вівторок, 31 липня, 
начальник головного 
управління Нацпо-
ліції Житомирської 
області В'ячеслав Пе-
чененко розповів про 
обставини затриман-
ня членів наркоугру-
пування.

Як повідомлялося раніше, 
22 липня на Житомирщині неві-
домі особи обстріляли автомобіль, 
що рухався автодорогою. У ре-
зультаті вогнепальне поранення 
отримала пасажирка автомобіля, 
46-річна киянка. Менш ніж за добу 
розшуківці кримінальної поліції 
вийшли на підозрюваних. Було 
встановлено, що вони є жителя-
ми Дніпропетровської області. На 
момент затримання один із членів 
банди – 32-річний житель м. Ніко-
поля – проживав у розважальному 
комплексі на території Житомир-
ського району. За наявною інфор-
мацією, він виконував роль кілера 
в угрупуванні.

За словами В`ячеслава Пече-
ненка, першим було затримано на-
йманого вбивцю, який повинен був 
вбити 34-річного киянина. Але цей 
замах не був доведений до кінця.

«Стрілець мав вбити чоловіка, 
однак влучив у жінку, яка була та-
кож в автомобілі. Оперативники 
карного розшуку Житомирщини за 

гарячими слідами встановили цього 
стрільця. І в одному з готельно-рес-
торанних комплексів Житомир-
щини, в номері, який він винаймав, 
був проведений санкціонований 
обшук, де знайшли знаряддя за-
маху на це вбивство, а саме: пістолет 
з глушником, автомат, вибухівку та 
засоби приведення вибухівки в дію. 
Відповідно після проведених слід-
чих дій всі учасники і свідки цих 
подій дали на камеру покази. Чому 
звертаю увагу, що саме на камеру? 
Тому що зараз адвокати хочуть до-
вести те, що на свідків чинився тиск, 
їх катували. Але хочу запевнити, 
що все було проведено згідно із 
законодавством, без застосування 
будь-яких заборонених методів 
проведення допитів», – розповів 
керівник ГУНП області.

Вже після проведення всіх слід-
чих дій поліція вийшла на органі-
затора і безпосереднього керівника 
цього злочинного угрупування.

«Він так само, як і найманий 
вбивця, житель Дніпропетровщи-
ни. За ним тягнеться дуже великий 
шлейф тяжких злочинів, які вони 
скоювали на території всієї України. 
Тому цю справу будуть об'єднувати 
до різних кримінальних прова-
джень, які є в розпорядженні ке-
рівництва Національної поліції. 
Я думаю, що після того, як цих двох 
фігурантів буде взято під варту, ми 
вийдемо і на інших учасників цієї 
злочинної групи. У нас є матеріали 
за цими злочинами, які безпосеред-
ньо скоювалися на Житомирщи-
ні, а у керівництва департаменту 
карного розшуку є матеріали по 
цій групі, яка скоювала злочини не 
лише на Житомирщині. Ця група 
є зухвалою та небезпечною», – на-
голосив В'ячеслав Печененко

Також під час брифінгу на-
чальник поліції розповів, як було 
виявлено, що саме затримана особа 
є лідером цього злочинного угру-
пування.

«По-перше, покази безпосеред-
ньо найманого вбивці і свідків, які 
з ним були. Вони підтверджують, 
що саме він є лідером. Він безпо-
середньо керував діями, надавав 
вказівки. І вже по доповненій ін-
формації від карного розшуку він 
по Дніпропетровщині займався 
цими справами, які пов'язані 
з наркоторгівлею і усуненням 
конкурентів. А також всіх тих, хто 
мав боргові зобов'язання, пов'язані 
з цим злочинним діянням. Тому він 

асоціюється у нас в ході слідства 
як керівник цієї групи», – пояснив 
В'ячеслав Печененко.

У вирі останніх подій ходили 
чутки, що правоохоронцям вдало-
ся затримати організатора, бо він 
виїхав на допомогу своєму попліч-
нику і потрапив в ДТП. Втім, як по-
відомили у поліції, ця інформація 
не відповідає дійсності.

«Говорили, автомобіль потра-
пив у ДТП, і він випадково потра-
пив у руки правоохоронців, але 
ця інформація неправдива. Дана 
машина втікала від патрульних 
поліцейських і, не вписавшись 
в поворот, злетіла з дороги і пере-
кинулася. А чому тікав, тому що 
цей наш безпосередній керівник 
даної злочинної організації зна-
ходився в розшуку. Навіть після 
аварії він вискочив з машини і вті-
кав від поліцейських, але тратив 
свідомість і був затриманий. Тому 
це було невипадково, ми вже йшли 
по його слідах. Те, що там спочат-
ку писали, ніби він їхав визволяти, 
це вже слідчі визначатимуть, куди 
він їхав. Його машину патрульні 
помітили на трасі Київ–Чоп і вже 
переслідували в районі Новограда-
Волинського. З ним в автомобілі 
була жінка. Наразі вона опитана 
і відпущена, а також проходить 
у справі як свідок. А затриманий 
організатор групи знаходиться 
в лікарняному закладі, де йому 
надається допомога», – повідомив 
керівник поліції регіону.

Крім того, В'ячеслав Печененко 
розповів, що виїзд автомобіля з міс-
та Києва до Житомира, на який 
відбувся замах, був спланований 
керівником цієї злочинної групи.

«І вже на даний виїзд був на-
правлений цей найманий вбивця, 
який мав вбити водія, але попав 
в жінку, яка була поряд. І ця жінка 
також причетна до цього угрупу-
вання. Адже після того, як стрілець 
влучив в неї, організотор групи роз-
порядився, щоб виділили кошти на 
лікування цієї жінки. Адже вона не 
мала бути постраждалою», – сказав 
начальник ГУНП області.

Після завершення брифінгу 
В`ячеслав Печененко попросив 
журналістів висвітлити його звер-
нення до законотворчих органів 
України.

«Головне, що потрібно зробити 
законотворцям, – це переглянути 
закони, які дають злочинцям осо-
бливо тяжких злочинів можливість 

виходити під заставу. Якщо скоє-
но тяжкий або особливо тяжкий 
злочин проти здоров'я і життя лю-
дини, однозначно має бути міра 
запобіжного заходу – тримання 
під вартою без інших варіантів. 
Адже коли злочинці виходять під 
заставу, а вони дуже швидко зна-
ходять гроші, перебуваючи на волі, 
вони мають можливість впливати 
на свідків, потерпілих і т. д. Ми по-
винні притягувати злочинців до 
максимальної відповідальності. 
І коли на сесії обласної ради мене 
запитують, чи затримана та люди-
на, яка стріляла в собаку, то якщо 
ми вже говоримо, що у нас вбивці 
гуляють на свободі, то вже навіть 
відповідь про цю собаку очевид-
на», – наголосив керівник поліції.

Наразі лідеру злочинної гру-
пи, 44-річному жителю Нікополя, 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою терміном 

на 60 діб з можливістю внесення 
застави у розмірі 140 тисяч 960 
гривень. Станом на 31 липня до-
кументів, що підтверджують вне-
сення застави, немає.

Як повідомив перший заступ-
ник голови Національної поліції 
України В’ячеслав Аброськін, за-
тримані є членами однієї з най-
більших організованих злочинних 
організацій, що діють на території 
України. До цієї організації входи-
ло близько 30 членів.

Наразі правоохоронці перевіря-
ють інформацію щодо причетності 
зловмисників до серії злочинів із 
використанням вибухівки та вогне-
пальної зброї, вчинених на терито-
рії держави. Лідера злочинної орга-
нізації затримано в порядку статті 
208 Кримінального процесуального 
кодексу. Заходи поліції з викриття 
злочинної діяльності вказаного 
угрупування продовжуються.
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Як каратимуть  
за несплату аліментів?

Продовження. Початок  
у номері №28 від 25.07.2018

На початку липня депутати 
Верховної Ради України ухвалили 
закон № 8296, який посилить від-
повідальність за несплату аліментів. 
Президент України Петро Поро-
шенко 25 липня підписав другий 
пакет законів #ЧужихДітейНеБуває. 
Вже 29 серпня норми Закону Укра-
їни № 8296 вступають в дію. Про 
головні новації, в межах проекту 
«Я маю право», розповіли фахівці 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Житомирській області.

Після тривалих консультацій та 
дискусій знайдено збалансований 
підхід, який забезпечує захист прав 
дитини та обох батьків під час ви-
їзду дитини за кордон:

1. Той із батьків, з яким про-
живає дитина і який не створює 
перешкод у побаченні з дитиною 
для другого з батьків, може виїхати 
з малюком за межі України на строк 
до 1 місяця.

Однак він зобов’язаний проін-
формувати про це другого з батьків, 
який своєчасно і в повному обсязі 
виконує свої батьківські обов’язки, 
рекомендованим листом.

2. Самостійно, без інформуван-
ня, таке рішення може бути при-
йняте у разі:

- заборгованості зі сплати алі-
ментів понад 4 місяці;

- заборгованості за 3 місяці для 
утримання дитини з інвалідністю чи 
тяжкохворої дитини.

3. Той із батьків, хто проживає 
окремо від дитини і належно ви-
конує батьківські обов’язки (в тому 
числі не має заборгованості з алі-
ментів), рекомендованим листом 
звертається за наданням нотарі-
ально засвідченої згоди на виїзд 
дитини за межі України.

Якщо такий дозвіл не надано – 
у 10-денний строк батько- чи мати-
прохач має право звернутися до 
суду із заявою про надання відпо-
відного дозволу.

4. І ще одна допрацьована 
спільними зусиллями Мін’юсту, де-
путатів та громадськості новація до 
ЗУ «Про виконавче провадження».

Якщо боржник повторно ухи-
лятиметься від виконання рішення 
про забезпечення права стягувача 
на побачення з дитиною, держав-
ний виконавець:

- накладає на боржника штраф 
у подвійному розмірі,

- надсилає до органу досудово-
го розслідування повідомлення про 
вчинення боржником криміналь-
ного правопорушення,

- звертається з поданням про 
тимчасове обмеження боржни-
ка у правах покидати територію 
України до суду,

- виносить постанову про забо-
рону керувати автомобілем,

- вживає інші заходи примусо-
вого виконання рішення, перед-
бачені Законом.

Продовження  
у наступному номері

КОЛОНКА

Алла Герман

Справжнісінькі 
баталії розгорілися 
навколо земельних пи-
тань. Хтось отримав 
відмову, а комусь було 
надано у користуван-
ня тисячі гектарів 
землі.

У четвер, 26 липня, на черговій 
сесії обласної ради депутати роз-
глянули ряд земельних питань. 
Зокрема, погодження звернень 
Державної служби геології та надр 
Ураїни щодо надання спецальних 
дозволів на користування надрами.

Отже, вкотре отримало від-
мову у погодженні спеціального 
дозволу на користування надрами 
АТ «Кварцсамоцвіти». Дане під-
приємство хоче отримати дозвіл 
з метою геологічного вивчення, 
у тому числі дослідно-промисло-

вої розробки, п’єзокварцу, кварцу, 
берилію та топазу Вишняківської 
і Дворищенської ділянок Південної 
та Центральної частини Волинсько-
го родовища на площу 1359,0 га, що 
у Хорошівському районі.

Крім того, депутати обласної 
ради відмовили у погодженні про-
дажу на аукціоні спеціального до-
зволу на користування надрами 
двох ділянок в Житомирській об-
ласті: «Бараші» площею 311,9 та 
«Вікторівка» – 94 га. Обидві ділянки 
знаходяться на «бурштиновій зем-
лі» в Ємільчинському районі.

А от бурхливі суперечки роз-
горілися серед депутатів під час 
розгляду питання щодо надання 
спеціального дозволу на користу-
вання надрами ТОВ «Фірма “Лис”». 
Це приватне підприємство зареє-
строване у Бердичеві та має незна-
чний статутний капітал. Депутатів 
вразила площа земельної ділянки, 
яка складає майже 2,5 тис. га.

«Хочу довести до відома: я не 
голосуватиму за це питання. На 
сьогодні ця компанія хоче взяти 
близько 2,4 тис. га землі. Як гене-
ральний директор ДК «Укррторф» 

проінформую, що державні під-
приємства працюють на 900 га по 
Україні та видобувають близько 
500 тис. тонн торфу. Якщо відда-
ти їм цю площу, то вони зможуть 
працювати близько 150 років. Ми 
говоримо про конкуренцію, про 
те, що є комунальні підприєм-
ства. Ми за те, щоб була здорова 
конкуренція. І моя позиція дуже 
проста: давайте надавати по 300 га, 
максимум – 500 га. Хай покажуть 
спочатку, як вони можуть працю-
вати», – зауважив Андрій Озерчук.

У коментарі журналістам голо-
ва Житомирської ОДА Ігор Гундич 
пояснив, що ділянка, яку отримає 
підприємство, насправді значно 
менша.

«Територія родовища – майже 
2,5 тисячі гектарів, але із цієї площі 
1,5 тисячі – це фактично заказник 
місцевого значення. Тобто мова 
йде про те, що на цій території 
заказника ніхто працювати не 
може і не буде. І коли дана фірма, 
що отримала ліцензію, розробля-
тиме проект відведення земельної 
ділянки, то це буде площа десь до 
1 тис. га, на якій вона вже видобу-

ватиме торф», – сказав Ігор Гундич.
Крім того, губернатор додав, 

що незважаючи на малий статут-
ний капітал даного підприємства, 
у приватного бізнесу все одно мож-
ливостей більше. Тому їм потрібно 
давати можливість розвиватися.

«Я чітко розумію, що сьогодні 
«Укрторф» і «Житомирторф» не-
спроможні залучити інвестицій 
у 2,5 млн євро для того, щоб розро-
бляти такі родовища. Тому я думаю, 
що сьогодні логічно створювати кон-
куренцію, і не є догмою, що торф 
повинні видобувати лише державні 
підприємства. Я вважаю, що це ри-
нок і видобувати мають право всі. 
У кого виходитиме краще – покаже 
час. Скажу відверто, я не прихиль-
ник комунальної або державної 
форми власності. Я вважаю, що най-
краще працює приватний бізнес. 
І думаю, з часом ми це побачимо», – 
сказав голова Житомирської ОДА.

Зрештою, попри суперечки 
та дискусії рішення про надан-
ня дозволу на видобуток торфу 
ТОВ «Фірма “Лис”» було прийнято. 
«За» проголосували 43 депутати, 
«проти» – 5, не голосували – 10.

Алла Герман

Депутати Жито-
мирської обласної 
ради підтримали 
рішення про оголо-
шення 2019 року 
у Житомирській об-
ласті роком Степана 
Бандери.

Однак не усі поділяли таку іні-
цативу. Зокрема, перед початком 
сесії обласної ради слово взяла 
голова Житомирської обласної 
Спілки поляків України Вікторія 
Лясковська-Щур. Жінка попро-
сила депутатів не підтримувати 
даний проект рішення, адже вва-
жає, що це питання носить про-
вокаційний характер.

«Польська громада перша, яка 
підтримала Майдан. Підтримка 
завжди була від Польщі, коли ми 

туди відправляли наших бійців на 
лікування чи операції. Наші діти 
щороку відпочивають в Польщі – це 
більше тисячі дітей. Також з поль-
ської сторони було багато підтрим-
ки щодо розвитку нашого регіону. 
Я дуже вас прошу не підтримувати 
питання щодо оголошення року 
Бандери в Житомирській облас-
ті. Це може призвести до великих 
проблем. Я прошу про те, щоб ми 
підтримували державність Украї-
ни, аби вона завжди буда незалеж-
на та єдина. Сьогодні це питання 
дуже болюче для всіх інших верств 
населення. Для людей старшого 
віку, поляків та інших. І сьогодні 
це питання може призвести до 
конфліктів. Я дуже прошу вас 
звернути увагу на це питання 
і не підтримувати його, а надати 
можливість, щоб до нас і надалі 
надходили інвестиції і розвивалась 
дружня співпраця між Польщею 
та Україною», – закликала депутатів 
Вікторія Лясковська-Щур.

Зрештою, рішення про оголо-
шення 2019 року у Житомирській 
області роком Степана Бандери 

більшістю голосів було прийнято. 
«За» проголосували 37 з 55 при-
сутніх депутатів. Не голосували: 
Опозиційний блок – 6; ВО «Бать-
ківщина» – 4; УКРОП – 4; Народна 
партія – 2, РПЛ та Свобода – 1.

Додамо, наступного року 1 січ-
ня виповнюється 110 років від дня 
народження українського політич-
ного діяча, ідеолога українського 
національного руху ХХ століття, 
голови проводу ОУН Степана Бан-

дери. Відповідно до цього рішення 
буде розроблено відповідний план 
заходів із відзначення його дня на-
родження та передбачено кошти 
на фінансування заходів при фор-
муванні бюджету на 2019 рік. Крім 
того, обласна рада рекомендує 
Житомирській міській раді при 
формуванні міського бюджету на 
2019 рік передбачити кошти для 
встановлення пам’ятника Степану 
Бандері в м. Житомирі.

Депутати обласної ради 
надали дозвіл на користування 
надрами низці підприємств

На Житомирщині 2019 рік оголосили 
роком Степана Бандери, хоча були  
й ті, хто проти
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Іполіт Ігнатов

У питанні розвитку 
та збереження лісового 
господарства Україна 
може покластися лише 
на себе, адже європей-
ські партнери – співу-
часники у розкраданні 
наших лісів

В середині липня широкому 
загалу стало відомо про спеціаль-
не дослідження британської НДО 
Earthsight, де у найменших деталях 
була описана грандіозна за розмахом 
корупційна оборудка з контрабанди 
українського лісу у країни ЄС. Ви-
явилося, що ланцюг з реалізації кра-
деної деревини в ЄС є перехідним 
знаменом українських можновладців 
ще з 2011 року. Але найбільшого 
розголосу набула інформація про 
співучасть вищих керівників ЄС 
у розкраданні українських лісів. 
Принципова позиція щодо скасуван-
ня мораторію на експорт кругляку не 
завадила євробюрократам покрива-
ти контрабандні схеми. Хоча у лісо-
вій галузі ми маємо довгу історію 
взаємодії Україна-ЄС, яка в останні 
роки перейшла у фазу конфронтації, 
проблема контрабандного експорту 
лісу до країн ЄС, на які припадає 
70% від загального об’єму, криється 
не лише ззовні країни.

Розподіл праці:  
хто везе, а хто кришує

Батьком сучасної схеми нелегаль-
ного вивозу лісоматеріал до ЄС є бі-
глий очільник Держлісагентства Ві-
ктор Сівець, який керував відомством 
у 2011–2014 рр. За багатомільйонні 
хабарі Сівець видавав європейським 
лісопереробним гігантам дозволи на 
безконтрольні рубки українського 
лісу. Ключову роль в оборудці гра-
ла австрійська фірма Schweighofer 
Holzindustrie, відома знавцям галу-
зі за організацію лісової мафіозної 
структури з 23 фірм-прокладок та 
щорічним оборотом в 26 млн євро 
у Румунських Карпатах. До 2016 
року Schweighofer Holzindustrie була 
основним покупцем краденого лісу 
з України – лише на швейцарських 
рахунках Сівця правоохоронці ви-
явили 30 млн євро хабарів.

До 2013 року в європейських лісо-
переробників не було жодних юри-
дичних перешкод для контрабанди 
українського лісу. В ЄС не прихову-
ють, що динамічний розвиток лісо-
переробної галузі у країнах-членах та 
високий попит на дешеву деревину 
спровокували значне підвищення 
частки нелегальної сировини на 
ринках. З цієї причини, на початку 
2013 року Європейський парламент 
та Рада прийняли спеціальний Ре-
гламент № 995/2010, більш відомий 
як EU Timber Regulation (EUTR). 
Регламент передбачає, що компанії, 
які працюють на ринку ЄС та їх по-
стачальники, зобов’язані знати та під-
тверджувати джерела походження 

деревини у ланцюгу поставок лісо-
матеріалів та виробів з них, а також 
гарантувати, що деревина була за-
готовлена у відповідності до зако-
нодавчих вимог країни-походження 
сировини. Іронічно, що керівним 
принципом EUTR проголошено 
«систему необхідної доброчесності».

Втрачати джерело якісної та де-
шевої сировини з України не входило 
до планів європейських лісоперероб-
ників, тому з 2013 року у злочинній 
змові з євробюрократами підпри-
ємці імпортували сировину всупе-
реч новому діючому законодавству 
ЄС. Проблеми виникли у 2015 році, 
коли керівництво України усвідо-
мило масштаб розкрадання лісів та 
прийняло декілька кардинальних 
кроків для вирішення екологічної ка-
тастрофи, що замайоріла на горизон-
ті. 9 липня 2015 року вступив у силу 
підписаний Президентом України 
Петром Порошенком, ухвалений 
9 квітня 2015 року закон № 325-VIII, 
яким було внесені зміни до Закону 
про особливості державного регулю-
вання діяльності суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, пов’язаної 
з реалізацією та експортом лісома-
теріалів. Законом встановлювався 
мораторій на 10 років на вивезення 
за кордон лісоматеріалів у необро-
бленому вигляді, зокрема деревних 
порід, окрім сосни, – з 1 листопада 
2015 року, деревних порід сосни – 
з 1 січня 2017 року.

Нахабство керівництва України 
обурило як європейських лісопе-
реробників, так і єврокомісарів. За 
декілька місяців після введення мо-
раторію Офіційне представництво ЄС 
в Україні писало: «Запобігти вирубці 
деревини за допомогою мораторію на 
експорт лісу неможливо. Він лише 
послуговує потребам деяких зацікав-
лених груп в деревообробній промис-
ловості, дозволяючи їм отримувати 
виключний та необмежений доступ 
до лісових ресурсів, аби власноруч 
ними скористатися». Вимоги скасува-
ти мораторій майже одразу в ЄС по-
чали використовувати у якості важеля 
політичного тиску. Протягом усього 
2017 року, після початку дії повної 
заборони на експорт лісу всіх порід, 
Єврокомісар з питань розширення 
та європейської політики сусідства 
Йоганнес Ган та Голова представни-
цтва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі 
жорстоко критикували Україну за 
небажання зняти мораторій. Євро-
пейці буквально вдавалися до шан-
тажу: вони погрожували заблокувати 
кредит у 600 млн євро, якщо Україна 
не вирішить проблему на користь ЄС.

Введення мораторію мало б 
стати чітким сигналом до ЄС про 
незаконний видобуток сировини, 
а європейські країни-імпортери 
українського кругляку мали переві-
рити легальність лісу та законність 
його ввезення на територію ЄС. Про-
те ані європейські виробники, ані 
керівництво ЄС не зробили нічого, 
аби зупинити непереривний потік 
контрабандної деревини з України, 
що йде під виглядом паливної де-
ревини. Однією рукою європейські 
можновладці погрожували Україні, 
аби вона скасувала мораторій та по-
ставила власні ліси на межу вини-

щення, а іншою – підписували митні 
декларації на дрова, під виглядом 
яких надавали власним корпораці-
ям українську сировину найвищої 
якості. Закони злочинно порушували 
і чиновники, і бізнес.

Наразі головними імпортерами 
українського лісу до ЄС є румунська 
JAF Group, лідер оптової торгівлі 
деревиною в Центральній Європі, 
швейцарські Kronospan та Swiss-
Krono, а також транснаціональні 
Egger, другий у світі виробник 
дерев’яних панелей, та International 
Paper, найбільша паперова корпора-
ція світу. Покупцями їх продукції та 
подальшим ритейлом займаються 
найбільші торгівельні мережі Єв-
ропи. «Ці компанії поставляють 
продукцію, що реалізується в най-
більших торгівельних мережах Єв-
ропи: Homebase у Великобританії, 
OBI у Німеччині, Staples та IKEA – по 
всій Європі. В ЄС існує закон, що 
вимагає від імпортерів необхідної 
перевірки, аби гарантувати, що дере-
вина, яку вони купують, є законною. 
У доповіді продемонстровано, як цей 
закон порушується, а відповідаль-
ність за це несуть уряди країн ЄС, 
що межують з Україною – перш за 
все, Румунії та Польщі», – заявлено 
у презентації доповіді Earthsight.

Третій – не зайвий
Надважливу роль у контрабанді 

українського лісу до ЄС грає Лісова 
наглядова рада або Forest Stewardship 
council (FSC) – міжнародна організа-
ція, що покликана та уповноважена 
слідкувати за дотриманням норм 
заготівлі лісу, аби вона не велася вар-
варськими методами та не призвела 
до нищення екосистем.

З одного боку, система FSC і так 
не є достатньо ефективною, оскіль-
ки не здатна виявляти та запобігати 
такі корупційні факти як незаконні 
санітарні рубки або хабарництво на 
сировинних аукціонах. Проте і самі 
аудитори вчиняють дії, що змушу-
ють замислитися про їх об’єктивність 
та неупередженість. Деякі районні 
лісгоспи, що підпорядковані Жито-
мирському та Рівненському ОУЛМГ, 
мають відповідні сертифікати FSC, 
аудитори приїжджають туди лише 
поставити необхідні підписи, проте 
водночас – лісгоспи є фігурантами 
не лише чисельних журналістських 
розслідувань, а повноцінних кримі-

нальних справ, що розглядаються 
у прокуратурі та судах.

Проблема характерна не тільки 
для Полісся. Викривачі з Earthsight 
розповідають: «Більшість лісозаготі-
вельних ділянок у Карпатах, де були 
виявлені незаконні дії ОУЛМГ в 2017 
р., сертифіковані за протоколами FSC, 
порушення були знайдені на кожно-
му сертифікованому FSC місцезнахо-
дженні». У 2016 році, після викриття 
контрабандних схем у Львівській 
області, до яких було причетне усе 
керівництво ОУЛМГ, а винуваті – пока-
рані, FSC просто подовжило терміни 
сертифікатів на 2017 рік без повторних 
ретельних перевірок.

Що робити та хто винуватий?
Втім, в Україні достатньо вну-

трішніх проблем, без вирішення 
яких ні про яку боротьбу з контр-
абандою не може йти й мова.

Автори Зеленої книги «Регулю-
вання ринку деревини», що була 
випущена Офісом ефективного ре-
гулювання, станом на березень 2017 
року визначають 30% нормативно-
правової бази ведення лісового гос-
подарства як неактуальну або прямо 
незаконну. Шістнадцять підзаконних 
актів, що регулюють лісову галузь є 
неактуальними, а шість з 44 – мають 
незаконний характер. Серед неза-
конних є критично важливі накази 
Держлісагентства «Про затвердження 
Правил рубок головного користуван-
ня», «Щодо вдосконалення механізмів 
продажу необробленої деревини», 
а також постанови Кабінету міністрів 
України «Про затвердження такс для 
обчислення розміру шкоди, запо-
діяної лісу» та «Про затвердження 
Переліку документів, необхідних 
для здійснення перевезення ван-
тажу автомобільним транспортом 
у внутрішньому сполученні». П’ять 
з шести незаконних регуляторних 
актів є чинними та наразі викорис-
товуються. За іронією долі, чинність 
втратив лише один незаконний 
акт – наказ Держлісагентства «Про 
затвердження Порядку проведення 
перевірок при здійсненні державно-
го контролю за додержанням вимог 
лісового законодавства».

Після введення мораторію на 
експорт лісу, влада раптово зіткну-
лася з тим, що уся деревина, яка 
тепер не проходить на митниці за 
кодом УКТЗЕД 4403 (ділова дереви-

на), тепер торгується за кодом 4401 
(паливна деревина). Усвідомивши 
корупційний потенціал навмисне 
хибної митної класифікації, у січ-
ні 2017, тодішня очільниця Держ-
лісагентства Христина Юшкевич 
підписала наказ про максимальну 
довжину дров у 2 метри. Та все ж 
таке сумнівне визначення дров дає 
право нинішньому очільнику Держ-
лісагентства Володимиру Бондарю 
перекладати з хворої голови на 
здорову: «Код митної класифікації 
встановлює тільки митник – ніхто 
інший. В законі так і написано: по-
яснення інших сторін носять ви-
ключно рекомендаційний харак-
тер. Встановлення товарного коду є 
виключною прерогативою митних 
органів України. Якщо це йшло на 
експорт, то питання до митників: 
чому вони під ти чи іншим кодом 
випускали продукцію». Бондар до-
дає: «Дрова – це експортна позиція, 
продукти переробки. Метрові дрова 
ніякою мірою не можуть бути кла-
сифіковані як діловий ліс».

А з приводу того, хто ж саме сто-
їть за контрабандою лісу з України, 
яку Уряд оцінює в 6–8 млрд гривень 
щорічно, існують різні думки екс-
пертів. Український економіст Павло 
Себастьянович ділиться думками: 
«Які б з зміни до законодавства не 
приймали, які б мораторії не вводи-
ли, в Україні ці кроки не спрацюють – 
нікому стежити за дотриманням за-
конів та заборон. Бізнес з вирубки та 
контрабанди лісу організований та 
здійснюється держслужбовцями – 
місцеві прокурори та лісівники, по-
тім митники. Хто може перевірити 
чи притягти до відповідальності про-
курора чи митника? Такої інстанції 
в Україні не існує. Хто може переві-
рити та притягти до відповідальності 
лісівника, що співпрацює з прокуро-
ром? Немає такої інстанції», – пише 
експерт на своїй сторінці в Facebook.

Схожу думку в одному з теле-
ефірів озвучив політолог Андрій 
Золотарьов, аналізуючи розбіжнос-
ті Володимира Гройсмана та Юрія 
Луценка у підходах до боротьби 
з контрабандою: «Розумієте, яка 
справа. Є чутки, що наче Генеральний 
прокурор Юрій Луценко «кришує» 
незаконний експорт лісу. На користь 
цього можуть слугувати деякі непри-
ємні факти. Наприклад, боротьбу 
з контрабандою лісу включили в за-
гальну боротьбу з контрабандою, 
якою займається Гройсман. Вихо-
дить, що Луценко був одним з тих, 
хто голосніше за всіх заявляв, що не 
потрібно залучати поліцію до роботи 
на митниці. Знову-таки, якщо вірити 
звітам ДФС та Рахункової палати – ті 
роблять вигляд, що вони намагають-
ся слідкувати за ситуацією з тіньовим 
ринком деревини. ГПУ цю проблему 
ігнорує повністю».

Так чи інакше, керівництво Украї-
ни стоїть на порозі великих змін у лісо-
вій галузі. Окрім відносно неважких 
кроків типу приведення законодав-
ства до ладу чи гармонізації митних 
правил, українській владі доведеться 
розібратися у самій собі, оскільки у ба-
гатомільярдних схем є, як правильно 
зазначив Володимир Гройсман, кон-
кретні імена та обличчя.

По дрова йди до прокурора
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Аліна Бойко

Фестивальна активність на 
українських майданчиках після 
вельми насиченого різноманіт-
ними заходами липня у серпні 
не піде на спад, а скоріше набере 
нових сил.

Отож, приготуйтесь отримати 
чергову порцію корисної інформа-
ції про фестивалі серпня. А вибір 
дійсно немаленький, а крім того, 
більшість фестів «окупували» такі 
місцевості, які самі по собі є до-
брою принадою для туристів.

Бандерштат

�� Дати: 3–5 серпня
�� Місце проведення: 

Рованці\Луцьк
З 3 по 5 серпня 2018 року в с. 

Рованці, що на Волині, триватиме 
один з найстаріших фестивалів 
в Україні «Бандерштат». Цього 
року головна музична подія буде 
розгортатися на чотирьох сценах, 
а саме на вас чекає Головна, Нічна, 
Тиха сцени та Urban stage.

Фестиваль Бандерштат – най-
більш очікувана подія твого літа!

Окрім цього, на глядачів чекає 
безліч інших активностей! Для 
тих, хто цінує друковане слово, 
організатори підготували окрему 
літературну сцену. Прихильників 
здорового способу життя чекають 
спортивні локації та різноманітні 
турніри і змагання. Організатори 
потурбувалися і про найменших 
учасників фестивалю, адже на 
фестиваль можна приїздити 
усією родиною! Поки батьки на-
солоджуються гарною музикою, 
малюки можуть дати джазу у ди-
тячих містечках. Не забули і про 
вже традиційний ярмарок, де всі 
охочі можуть придбати різнома-
нітні сувеніри від справжніх май-
стрів та про нічний квест, який 
стане справжньою несподіванкою.

Нагадаємо, що «найкрутіши-
ми» специфічними особливостя-
ми цього заходу є безалкогольний 
формат та програма так званих 
«гутірок» – зустрічей та дискусій 
з відомими людьми. До речі, за 
10 років «Бандерштат» відвідало 
понад 100 тис. гостей.

Zaxidfest
�� Дати: 18–20 серпня
�� Місце проведення: 

Родатичі, Львівська обл.
Ще один грандіозний фести-

валь, яким може похизуватись 
західна частина нашої країни. На-
гадаємо, що свою історію він веде 
з 2009 року, а основні напрямки – 
це рок і етно. З 2011 року місцем 
проведення стали мальовничі 
Родатичі на Львіщині.

Лайн-ап. Одним з доказів 
масштабності та «крутості» 
цього фесту є справді зірковий 
склад учасників, серед яких 
такі представники вищого еше-
лону сучасної музичної сцени, 
як Editors з Великої Британії, 
а також американські альтер-
нативщики Breaking Benjamin 
та британська пост-хардкор 
команда Enter Shikari, яка ми-
нулого року вже «запалювала» 

на Західфесті. Фани «важкої» 
музики чекають нових зустрічей 
з такими улюбленими бандами, 
як In Extremo (фолк-метал, Ні-
меччина), Dark Tranquility (ме-
лодійний death-metal, Швеція), 
Pain (industrial-metal, Швеція). 
Ми вже не кажемо про низку зі-
рок сучасної української сцени – 
Onuka, Pianoboy, Тартак, Detach, 
Христина Соловій тощо.

Ше. Фест
�� Дати: 18–19 серпня
�� Місце проведення:  

с. Моринці, Черкаська обл.
Село Моринці на Черкащині 

відомо усім як місце народження 
Великого Кобзаря. А фестиваль, 
присвячений нашому велико-
му земляку, проводиться вже 
вп'яте. Треба сказати, що цього 
року фестиваль має благодійну 
складову – проводиться збір ко-
штів для підтримки українських 
військових. А ще, подібно «Бан-
дерштату», Ше. Фест заявляє про 
свій безалкогольний статус. Для 

відвідувачів фестивалю вдень 
і вночі працюватимуть кілька ло-
кацій. З головної музичної сцени 
лунатимуть виступи сучасних 
українських гуртів. Також у про-
грамі п'ятого Ше.FEST екскур-
сії, майстер-класи з хенд-мейду, 
книжковий ярмарок, виставка на-
родних майстрів та художників. 
Кожен бажаючий зможе стати 
земляком Шевченка на два дні, 
поселившись у наметовому міс-
течку біля села Моринці. Гасло 
цьогорічного фестивалю – «Та-
лант бути вільним». Організато-
ри вважають, що Шевченко мав 
унікальний дар, незважаючи на 
непросту життєву історію, – бути 
вільним.

Цитата Тараса Шевченка, яка 
ляже в основу фестивалю цього 
року: «І возвеличимо на диво і ро-
зум наш, і наш язик…».

До речі, крім виступів музич-
них колективів, тут працювати-
муть просвітницька галявина, 
галявина художника, дитяча галя-
вина та низка інших активностей.

Лайн-ап. Серед учасників 
концертної програми попу-
лярні вітчизняні виконавці – 
Kozak System, Мотор’ролла, 
Vivienne Mort, Веремій, Ко-
раллі та інші.

Республіка 2018
�� Дати: 31 серпня-  

           2 вересня
�� Місце проведення: 

Кам'янець-Подільський
«Республіка 2018» (Respublica 

2018) в Кам'янці-Подільському – 
це фестиваль сучасного вулич-
ного мистецтва у всіх його проя-
вах: музика, фотографія, танець. 
Це три фестивальні дні, безліч 
локацій, кращі рок-колективи, 
су часні поети і  художники 
з України та інших країн! Се-
ред відомих груп, які минуло-
го разу виступали на головній 
сцені «Республіки», були Louna, 
The Hardkiss, Dakh Daughters, 
«Скрябін», Kadavar, «Один в ка-
ное», «Порнофільми», Detach, 
Vivienne Mort, «Вагоновожаті», 
«Дай дарогу», DAKOOKA, «Тінь 
Сонця», «Петля пристрасті». 
Всього понад 60 колективів і ви-
конавців!

Музична частина фестивалю 
«Республіка» проходить протя-
гом 3-х днів на території Нової 
фортеці, що поруч зі знамени-
тим Старим замком, на кількох 
сценах: головній, акустичній, 
реггі та важкій. У концерті бе-
руть участь як відомі, так і мо-
лоді гурти України та інших 
країн. Кожен фестивальний день 
відкриває одна з трьох молодих 
груп, які перемогли в попере-
дньому конкурсі.

ДРАЙВОВИЙ СЕРПЕНЬ: 
фестивалі на  
останній місяць літа
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Внутрішнє оздоблення, 
ймовірно, найдорожчий 
етап під час будівництва 
будинку мрії. Після завер-
шення загальнобудівель-
них робіт починається 
робота над інтер’єром.

Пропонуємо поради про те, як вико-
нати внутрішнє оздоблення, як розплану-
вати заходи, щоб уникнути непотрібних 
простоїв і витрат.

Оздоблення будинку
Періодично будь-яке житло потребує 

ремонту. Окрему увагу необхідно приді-
лити обробці стін будинку: якщо ви запро-
шуєте для цього фахівців, то вам буде про-
стіше, але якщо ж ви зважилися зробити 
все самостійно, то потрібно чітко слідувати 
певним радам і рекомендаціям. Це допо-
може вам не допустити помилок і бути 
впевненими в якості кінцевого результату.

Після того як внутрішні стіни будуть 
стояти там, де вони повинні бути, –про-
водимо електричну проводку, воду і ка-
налізацію.

Поради
1. Перед тим, як зробити розводку 

електрики – вдумливо і детально опрацюй-
те план розміщення меблів – таким чином 
ви уникните ситуацій, коли, наприклад, 
розетки будуть знаходитися за шафою або 
телевізійний кабель буде розташований на 
протилежній стіні від телевізора

2. Закладаючи кабелі електричні, теле-
візійні, інтернет і т. д., слід їх сфотографу-
вати до моменту нанесення штукатурки. 
Потім, при необхідності, їх набагато легше 
буде виявити.

3. Не забудьте провести дроти для 
кухонної витяжки, освітлення стільниці, 
бойлеру, вентилятору у повітропроводі 
санвузла, для дзеркала у ванній, під кон-
диціонер та домофон.

Штукатурні роботи належать до мо-
крих робіт при внутрішньому оздобленні. 
Цементно-вапняна штукатурка наносить-
ся вручну або машинним способом. Часто 
оштукатурювання виконується гіпсовою 
штукатуркою.

Гіпсокартонні листи
Найпопулярнішим матеріалом на по-

точному етапі ремонтних робіт є гіпсо-
картон. Причина проста – після монтажу 
стін з ГКЛ можна відразу ж переходити 
до подальшої обробки без додаткових 
рухів тіла. Встановити конструкцію не-
складно. Металеві профілі монтуються 
на стіну, до них хрестоподібним способом 
під листами кріпиться гіпсокартон. Потім 
за допомогою малярного скотчу і шпаклів-
ки обробляються утворені стики і самі 
листи. Даний спосіб оптимальний для 
ситуацій, коли поверхня шорстка або ж 
криво встановлена сама стіна. Завдяки 
обробці стін за допомогою ГКЛ, можна 
зберегти час і гроші, які були б витрачені 
на вирівнювання.

Фінішна обробка стін
На даному етапі ремонтних робіт 

можуть використовуватися різні матері-
али залежно від того, яким планується 
інтер'єр. Найбільш поширеними вважа-
ються шпалери, декоративна штукатур-
ка, фарба, керамічна плитка, ПВХ-панелі 
з пластика.

Шпалери
Для фінішної обробки спальні, вітальні 

або зони передпокою найчастіше обира-
ють шпалери. У ряді випадків шпалерами 
можуть обклеюватися стіни і на кухні, але, 
з огляду на непрактичність матеріалу в да-
них умовах, для цієї частини квартири і для 
ванної кімнати бажано вибирати щось інше.

Незважаючи на видимі переваги шпа-
лер перед іншими матеріалами (різнома-
нітність візерунків і відтінків у колекціях, 
екологічна складова), у них є свої недо-
ліки. Згодом шпалери мають властивість 
вицвітати і втрачати первісний вигляд, 
процедура обклеювання стін шпалерами 
не така проста, оскільки необхідно викону-
вати точні виміри, здійснювати підгонку 
малюнка. Для того, щоб обклеїти стіну, 
поверхню потрібно заздалегідь очистити, 
знежирити і прогрунтувати. Після цього 
на попередньо нарізані на смуги шпалери 
наноситься шар клею. Якщо в інструкції 
по застосуванню зазначено, що оброби-
ти клеєм рекомендується і самі стіни, не 
варто нехтувати цією вимогою.

Фарба
Фарбовані стіни – ще один варіант 

фінішної обробки. На відміну від раніше 
описаних варіантів, це спосіб, який не 
вимагає спеціальних навичок. Перед тим, 
як пофарбувати поверхню, досить вили-
ти деяку кількість фарби в спеціальний 
лоток і за допомогою валика нанести 
склад на стіну. Істотний плюс такого ва-
ріанту обробки полягає в довговічності 
матеріалу: покриття стійке до різних 
впливів, кольори не вигорають. Однак 
для нанесення фарби стіни повинні бути 
ідеально підготовлені. В іншому випадку 
будь-які, навіть невеликі дефекти будуть 
дуже помітними.

Декоративна штукатурка
Декоративна штукатурка в порівнянні 

з фарбою та іншими матеріалами коштує 
значно дорожче. Однак, незважаючи на 
високу вартість штукатурки, у даного спо-
собу обробки є безліч плюсів. Матеріал 
простий у відході, не тьмяніє, з часом не 
стирається. Колорова гама різноманітна, 
що дозволяє підібрати найкращий для 
інтер'єру варіант. Крім того, дефекти, що 
виникли в процесі експлуатації, можуть 
бути легко усунені. І, нарешті, стіни, на 
які нанесена декоративна штукатурка, 
привертають увагу і виглядають дуже 
оригінально.

ПВХ-панелі з пластика
Декоративні ПВХ-панелі можуть ви-

готовлятися з різних матеріалів. Найчас-
тіше використовується МДФ, оргаліт, ДВП. 
Рідше – відходи дерев'яного виробництва. 
Спеціальної підготовки для монтажу па-
нелей не потрібно, тому встановлювати їх 
можна навіть на нерівні стіни або поверхні 
з дефектами (плями кіптяви або вогкості). 
Ще один плюс матеріалу полягає в про-
стоті установки. Панелі кріпляться до 
поверхні на дерев'яні рейки, кожна з них 
вставляється одна в іншу і фіксується за 
допомогою спеціальних крабів.

Оздоблення – візитна картка 
вашого будинку

Стіни – справжня візитна картка ва-
шого будинку. На них завжди звертають 
увагу гості, і не дуже якісний ремонт буде 
відразу ж помічений. На щастя, різнома-
нітність будматеріалів і дизайнерських 
рішень дозволить без особливих трудно-
щів створити унікальний образ.

У цілому обробка стін будинку не така 
вже й складна справа. Головне – вибрати 
відповідні матеріали і слідувати певним 
алгоритмом. В такому випадку ви зможе-
те бути абсолютно впевнені в кінцевому 
результаті і в тому, що наступний ремонт 
знадобиться вам ще дуже нескоро.

ОЗДОБЛЕННЯ СТІН БУДИНКУ: 
поради і рекомендації експертів
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ДОВІДКОВО
«Riko d.o.o.» – провідна словенська 
компанія, яка здобула міжнародне 
визнання у сфері розробки, про-
ектуванні важливих комплексних 
рішень та будівництві сучасних, 
якісних, ефективних та екологіч-
них інфраструктурних проектів 
у таких галузях, як енергетика, 
охорона довкілля та логістика. 

Житомир розпочинає бу-
дівництво власної сонячної 
електростанції потужністю 
10,6 МВт.

Як повідомляють у прес-службі Мінре-
гіону України, об’єкт планують побудувати 
та ввести в експлуатацію в два етапи: першу 
чергу потужністю 6,0 МВт планують запус-
тити у березні 2019 року, другу чергу потуж-
ністю 4,79 МВт – у липні-серпні 
2019 року. Фінансування проекту 
відбуватиметься за кредитні ко-
шти та за фінансової підтримки 
уряду Словенії.

Мер Житомира Сергій Су-
хомлин та директор компанії 
«Riko d. o. o.» Янез Шкрабц під-
писали відповідну контрактну 
угоду між словенською компані-
єю та житомирським КП «Центр 
інвестицій».

Для міста Житомира це 
близько 1,65 млн євро додаткових 
доходів на рік, а також збільшен-
ня частки енергії, що виробляєть-
ся з відновлювальних джерел, та 
скорочення викидів СО2.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко зазначив, що підписання цієї 
угоди – це гарний приклад того, як в умо-
вах децентралізації розумно використати 
власні ресурси та розкрити інвестиційний 

потенціал громади, залучити інвестора та 
донорську допомогу для розвитку міста.

Своєю чергою, заступник міністра Еду-
ард Кругляк під час заходу сказав: «Вперше 
в Україні у місті Житомирі буде будуватися 
сонячна електростанція словенською компа-
нією, яка виграла тендер. Компанія вже має 
успішний досвід роботи на ринку України, 
зокрема реалізувала проект реконструкції 
насосної станції питної води Житомирсько-
го водоканалу». Він наголосив, що ще дуже 
багато роботи у сферах енергоефективності, 

відновлюваної енергетики та альтернативних 
джерел енергії не лише у Житомирі, а й по 
всій території країни. «Цей проект є дуже 
важливим для України. Сподіваємось, що 
сонячна електростанція буде побудована 
у найкоротші терміни, і очікуємо позитив-
ний результат», – підкреслив Едуард Кругляк.

Анастасія Ліберман

З січня 2016 року 
німецька компанія 
разом з активною міс-
цевою громадою роз-
робляють план нової 
сучасної концепції 
інтегрованого розви-
тку міста.

Керівник проекту Марія Байда 
прозвітувала про запровадження 
концепції розвитку міста за час її 
існування та вкорте наголосила 
на перевагах.

За її словами, понад 30 000 
містян взяли участь у різноманіт-
них громадських заходах, зокрема 
форумах інтегрованого розвитку, 
слуханнях, семінарах, засіданнях 
фокус-груп, щорічному урбаніс-

тично-культурному фестивалі 
«Майстерня міста» та громадському 
голосуванні за демонстраційний 
проект, де житомиряни мали мож-
ливість поділитися своїми думками, 
ідеями та баченням щодо розвитку 
нашого міста. На думку керівництва 
проекту, концепція інтегровано-
го розвитку міста відкриває нові 
можливості для сталого зростання 
громади Житомира.

«Житомиру дуже пощастило, 
адже воно стало одним із небага-
тьох міст України, де впроваджуєть-
ся концепція сталого розвитку. Це 
стратегічний документ, відповідно 
до якого буде рухатися місто. Це 
шість основних цілей розвитку міс-
та, відповідно до яких буде рухатися 
Житомир до 2030 року», – зазначила 
керівник проекту GIZ в Житомирі 
Марія Байда.

У рамках проекту визначено 6 
пріоритетних напрямків розвитку: 
комфортне, інноваційне, ефектив-
не, активне, зелене та інклюзивне 
місто. Як раніше зазначалось, ви-

щез-
гадані 
напрям-
ки розвитку 
міста будуть 
втілені в життя 
до 2030 року.

Деякі житомиряни налаштова-
ні песимістично та переконані, що 
до 2030 року, тобто за 12 років, про 
даний проект навіть ніхто не згадає.

«До 2030 року все зміниться: 
і влада, і люди, і навіть бачення нас 

н а -
шими 

з а к о р -
дон ними 

д р у з я м и . 
План розвитку 

міста на папері дуже чітко та гра-
мотно прописаний, а от терміни 
запровадження даних інновацій 
потрібно скоротити», – коментує 
житомирянин Максим Гурич.

«Чергові обіцянки та відмиван-

ня коштів. Якщо з 2016 року поча-
ли запроваджувати ці інновації, 
то логічним було б, що у 2018 ми 
відчули покращення та позитивні 
зміни. А їх немає», – обурена пані 
Марина Строкач.

Проте, за словами житомирян-
ки Оксани Кушнір, завдяки про-
екту «Інтегрований розвиток міст 
в Україні» буде реконструйована 
водонапірна вежа, на яку німець-
ка компанія надає грант у розмірі 
50 тис. євро.

«Якби не проект, то місцева 
влада точно не змогла виділити 
такі кошти на історичну пам'ятку 
нашого міста. Тому нам потріб-
ні такі проекти», – заначає пані 
Оксана.

Співробітництво, яке перед-
бачає підготовку різноманітних 
інвестиційних проектів через 
обмін досвідом з іншими міста-
ми – головна платформа, на чому 
будується інтегрований розвиток 
міста, переконана керівник про-
екту Марія Байда.

Ольга Сідлецька

Минулого тижня на Зам-
ковій горі з̀явилися мотивую-
чі таблички. 

Повідомлення розмістили на деревах, 
маючи на меті заохотити відвідувачів скверу 
прибирати після себе. «Краще не залишай 
тут органічних слідів. Прибиральниця во-
лодіє магією вуду», «Навіть котики знають, 
де туалет», «Завтра тебе шукатиме поліція, 
бо ти зробив це тут», «Це твоє місто! Не гадь 
тут! Гадь там», – застерігають таблички містян, 
зокрема молодь, яка облюбувала цей сквер 
для відпочинку у вечірній і нічний час.

Поки що результату, який очікували ор-
ганізатори, немає, бо в понеділок, 30 липня, 
наші журналісти зафіксували сумне видо-
вище. Переповнені урни, бите скло, гори 
сміття – такою побачили ми Замкову гору.

Як розповів один з читачів, у неділю він 
бачив у перекинутому стані один з біотуале-
тів, розміщених у сквері для зручності містян.

Житомиряни відреагували у соцмережах 
на ситуацію, яка склалася, по-різному.

«Почитайте, як Європа приучилася до 
чистоти і порядку, потрібні радикальні дії 
в даній проблемі. Напишіть і прийміть зако-
нопроект, зробіть штрафи в місячну зарплату 
та поштрафуйте рік-другий). Немає грошей, 
садіть у клітку (нехай привчаються до по-
рядку)», – пише Віталій Панчук.

«Ну если обратите внимание на мусорки, 
то они полные, прошу заметить. А остальной 
мусор накидали возле… Ветер дальше разно-
сит это так! А все потому, что снова комму-
нальщики мало что придумывают в местах 
отдыха молодёжи… Ну а те, что на газончиках 
любят поотдыхать, прошу заметить, патруль 
полиции где?» – коментує Ірина Шкурпола.

«Мотивують не таблички, а невідворот-
ність покаранння. Таблички лише можуть 
інформувати», – переконаний Петро Хабазня.

Мабуть, нам, тим, які прагнуть жити 
по-європейському, давно пора засвоїти, що 
чисто не там, де прибирають, а там, де не 
смітять. І жодні мотивуючі таблички тут 
не допоможуть, доки кожен не розпочне 
із себе.

У Житомирі збудують 
потужну сонячну 
електростанцію

Інтегрований розвиток міста: концепція 
та терміни запровадження інновацій

Некультурний Житомир:  
мотивуючі таблички  
і житомиряни
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В Одесской области 
сопредседатель фрак-
ции Оппозиционного 
блока в парламенте 
Александр Вилкул 
встретился с портови-
ками.

Вилкул отметил:
–●У нас есть порты, выгод-

ное географическое положение 
между Европой и Азией. Но за 
последние четыре года Украину 
почти уничтожили как крупный 
логистический узел. Причина 
тому – неэффективность власти, 
коррупция и война. Необходимо 
исправлять ситуацию. По оценкам 
экспертов, только на транзитном 
и логистическом потенциале мы 
способны получать до 20% ВВП, 
а сейчас получаем от силы 3–4%.

Он отметил, что еще одной 
причиной падения объемов внеш-
ней торговли, а соответственно 
и объемов перевалки грузов через 
отечественные порты, является 
скоропалительное подписание 
экономической части Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС, которая 

в нынешней форме не защищает 
интересы отечественных товаро-
производителей, а также потеря 
традиционных рынков сбыта.

–●Порты Украины в сложной 
ситуации – грузооборот и инве-
стиции падают, развития нет. 
По сравнению с 2014, в 2017 в Ин-
дексе эффективности логистики 
(Logistics Performance Index – LPI 
проводится Всемирным банком) 
наша страна упала на 61 позицию 
из 160 стран (с 19 на 80 место). 
Наши ближайшие соседи – На-
мибия (79 место) и Буркина-Фасо 
(81 место), – отметил Вилкул.

Падение объемов перевалки 
привело также к возникновению 
миллионной задолженности по 
зарплате перед работниками пор-
тов. В частности, долг перед работ-
никами государственного пред-
приятия «Ренийский морской 
порт» составляет до 3 млн грн, 
и чтобы расплатиться с портови-
ками, планируется продать два 
портовых крана.

Вилкул подчеркнул, что увели-
чить грузооборот портов можно 
за счет привлечения транзита 
и уничтожения бюрократических 
сложностей.

–●Международная логистика 

требует прозрачности, поэто-
му транзитеры теряют интерес 
к нашей стране. Потоки грузов 
пошли через Беларусь, Румынию 
и другие страны, которые в резуль-
тате зарабатывают миллиарды. 
Также необходимо сбалансиро-
вать стоимость портовых сборов, 
которые в наших портах одни из 
самых высоких в мире и в част-
ности в Черноморском бассейне. 

В результате многие компании 
предпочитают вести свои грузы 
в порты Болгарии, Румынии или 
России, где портовые сборы бо-
лее низкие и прозрачные. И хотя 
в этом году сборы в портах были 
снижены на 20%, это не коснулось 
дунайских портов.

Работники порта рассказа-
ли, что румынские порты, в том 
числе Констанца и Галаце (на-

ходится в 5 милях вверх по реке 
Дунай от украинского порта 
Рени), обошли комплекс портов 
Одесской области.

–●К примеру, наш Ренийский 
порт: в девяностые мы обрабаты-
вали 5–8 млн тонн грузов, сегодня, 
в лучшем случае – 1–1,2 млн тонн.

По словам работников, кри-
тическая ситуация складывается 
из-за отсутствия прямого желез-
нодорожного сообщения между 
Рени и украинскими железнодо-
рожными узлами. Решение про-
блемы они видят в обеспечении 
Ренийского порта украинской 
железной дорогой.

–●Существующие железно-
дорожные пути идут через При-
днестровье и Молдову. Грузов-
ладельцы в связи с отсутствием 
украинской железной дороги 
в порт Рени теряют 4–7 долларов 
на тонне груза! Это приводит 
к тому, что наш порт неконку-
рентоспособен для украинских 
экспортных грузов, – отметили 
портовики.

–●Развитие инфраструктуры – 
портовой, железнодорожной, ав-
томобильной и авиационной – это 
наши приоритеты после победы 
на выборах, – подчеркнул Вилкул.

Вилкул: Неэффективность власти, коррупция и 
война уничтожают транзитный и логистический 
потенциал, страна теряет миллиарды долларов

Що треба знати про нові правила безвізу?
У липні Європар-

ламент дав «зелене 
світло» проекту нової 
системи прикордон-
ного контролю на 
території ЄС.

Вона передбачає запрова-
дження електронної анкети, яку 
нерезиденти мають заповнювати 
перед поїздкою до Євросоюзу, та 
покликана запобігти потра-
плянню до Шенгену злочинців. 
Попри те, що нові правила ще 
узгоджуються, вони вже оброс-
ли низкою міфів та вигадок: від 
необхідності купувати дорогий 
дозвіл на мандрівку до скасування 
безвізу. Що насправді передбачає 
електронна система, дізнавались 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Як зміняться правила в’їзду 
до Шенгенської зони?

Відповідно до проекту, нова 
європейська система дорожньої 
інформації та авторизації (ETIAS) 
передбачає запровадження елек-
тронної анкети для громадян, які 

планують подорож у рамках без-
візового режиму. Вартість авто-
ризації – 7 євро. Проте ці 7 євро 
не будуть стягувати перед кожною 
поїздкою, дозвіл на в’їзд діятиме 3 
роки або ж до закінчення терміну 
дії паспорта.

Мандрівники повинні будуть 
ввести до електронної системи 
паспортні дані, інформацію про 
місце проживання, рівень осві-
ти та рід занять, контактні дані, 
а також зазначити першу країну 
Шенгенської зони, яку планують 
відвідати. Також потрібно буде 
відповісти на низку запитань – 
про наявність судимості, перебу-
вання у зонах конфлікту чи війни, 
правопорушення та висилання 
з країн ЄС.

Експерти зауважують, що за-
повнення електронної анкети – 
це у жодному разі не повернення 
до «візових часів». Не потрібно 
буде довідок із роботи чи банку. 
Головна мета такої авторизації – 
убезпечити ЄС від злочинців та 
терористів. Система перевіря-
тиме інформацію за низкою баз 
даних: Шенгенською та візовою 
інформаційними системами, 
системою «в'їзд-виїзд», базами 
Інтерполу та Європолу.

Якщо порушень не буде вияв-

лено, система протягом кількох 
хвилин видасть автоматичне по-
відомлення про оформлення до-
зволу. Експерти впевнені, що для 
законослухняних громадян запо-
внення анкети буде формальністю.

Кого торкнуться зміни?
Нововведення стосуватимуться 

не лише України, а й усіх країн, які 
не є членами ЄС. Заступник ди-
ректора ГО «Європа без бар’єрів» 
Катерина Кульчицька запевняє, 
що не варто слухати тих, хто вже 
охрестив нові правила «платним 
безвізом» для українців.

«Це є міфом, що Європей-
ський союз намагається покара-
ти Україну за якісь порушення, 
тому що так званий «платний 
безвіз» – це насправді нова систе-
ма попередньої авторизації, яка 
буде введена для всіх громадян 
безвізових країн, а таких для ЄС 
більше 60. До них входить і Укра-
їна, і Грузія, і Молдова, і США, 
і Канада, і ще група країн», – по-
яснює Кульчицька.

Про те, що українцям нема 
чого хвилюватись, неодноразово 
казав і Президент Петро Поро-
шенко.

«Не слухайте тих, хто намага-
ється накаркати призупинення 

безвізу. Це те ж саме коло «про-
гнозистів», які пророчили, що нам 
його ніколи не дадуть, – підкрес-
лив глава держави. – Я не допущу 
жодних дій, які дали б підстави 
поставити під сумнів наше право 
на безвіз».

Коли запрацюють  
нові правила?

Запропоновані зміни на-
будуть чинності не раніше 2021 
року. На першому етапі система 
запрацює в аеропортах, трохи 

згодом – у пунктах перетину кор-
дону автомобілем та поїздом. За 
словами експертів, запуск системи 
не відбуватиметься швидко, адже 
потребує значних фінансових 
вкладень та оновлення програм-
ного забезпечення.

Нові правила повинна ще під-
тримати Рада міністрів ЄС, після 
чого вони будуть опубліковані 
в офіційному журналі. Система 
авторизації повинна зробити по-
дорожі Європою безпечнішими.

Матеріал Центру громадського 
 моніторингу та контролю



15 Середа, 1 серпня 2018WWW.20MINUT.UA Транспорт

Українці все часті-
ше обирають «зелені» 
автівки замість тра-
диційного автотран-
спорту.

Торік продажі електрокарів 
зросли вдвічі, і цього року про-
довжують рухатись вгору. Чим 
викликаний такий ажіотаж до-
вкола електромобілів? Чи є в Укра-
їні відповідна інфраструктура та 
перспективи розвитку електро-
транспорту, розбирались експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

20 електромобілів щодня
Електромобіль – екологічний 

та економічний вид транспорту. 
Він зручний у використанні, не 
забруднює повітря шкідливими 
викидами і не створює шуму. За 
даними МВС, на 1 червня в Україні 
було зареєстровано 7871 електро-
мобіль. Найбільше електроавтівок 
у великих містах – Києві, Одесі, 
Харкові, Дніпрі – та Київській об-
ласті. Загалом, за даними Мініс-
терства інфраструктури, щодня 20 
українців купують електромобіль. 
Лише за півроку 2018-го в Україні 
було придбано у 1,4 раза більше 
екоавтівок, ніж за весь 2017 рік. 
Ринок електромобілів в Україні 
активно зростає, і цьому є очевид-
ні причини.

У 2015 році Президент Укра-
їни Петро Порошенко схвалив 
законодавчі зміни, які скасували 
ввізне мито на електромобілі. 
А минулого року Верховна Рада 
дозволила купувати електрока-
ри взагалі без жодних податків 
впродовж 2018 року. Не потрібно 
сплачувати ПДВ (20% вартості) та 
акцизний збір (109 євро). Усе це, 
зазначають експерти, створило 
умови для зменшення ціни на 
електромобілі на 17% у 2017 році.

Статистика свідчить, що укра-
їнці віддають перевагу вживаним 
автівкам. За останні півроку частка 
нових електрокарів під час купівлі 
склала лише 15%. Беззаперечним 
лідером продажів є Nissan Leaf, 
також популярні моделі BMW i3 
і Tesla Model S. Nissan Leaf із про-
бігом можна придбати за $13 000, 
новий – за $26 000. Дорожчими є 
вживані BMW i3 – від $31 000 – 
і Tesla Model S – від $65 000.

Де заряджати?
Електромобілям не потрібне 

пальне, лише – електрика, що 
набагато дешевше. Як розповів 
голова клубу Electro-Cars-Club 
Володимир Романцов, у середньо-
му автівку можна зарядити за 2 
години, при цьому витративши 

лише 12 кВт. Власнику зарядної 
станції це коштує 30 грн. А от 
водії електромобілів мають ви-
бір – заряджатись довше, але без-
коштовно, чи швидко і за гроші 
(напр. 4 грн/хв.).

У Європі зарядити електрокар 
можна безкоштовно у супермар-
кетах чи кав’ярнях. В Україні біз-
несмени не поспішають надавати 
такий сервіс, а комунальники час-
то виступають проти розміщен-
ня зарядних станцій у житлових 
будинках. Наразі в Україні пра-
цює 1179 зарядних станцій. Тому, 
наголошують експерти, разом зі 
стимулюванням продажів потріб-
но розвивати інфраструктуру для 
електромобілів.

На початку липня заступник 
міністра регіонального розвитку, 
будівництва і ЖКГ Лев Парцхала-
дзе заявив, що відомство розгля-
дає можливість нових будівельних 
норм для паркінгів: планується 
обладнати 5% місць спеціально 
для електромобілів.

«Сподіваємося, що до 2030 
року буде вже 100% паркомісць 
оснащено для електромобілів. Але 
може бути й таке, що до 2025 року 
електромобілі витіснять інший 
транспорт. Може, в якомусь році 
взагалі заборонять бензинові або 
дизельні авто. Відповідно, паркін-
ги повинні бути готові до цього 
раніше», – зазначив Парцхаладзе 
і додав, що старі паркінги також 
можливо переоблаштувати під 
електромобілі.

Водночас низка великих за-
рубіжних виробників автомобі-
лів, серед яких BMW, Hyundai 
і Renault, заявили, що готові за 
власний кошт побудувати спільну 
мережу швидкісних електроза-
рядок в Україні. На думку голови 
«Української асоціації учасників 
ринку електромобілів» Арсенія 
Абдураїмова, це забезпечить 
диверсифікацію витрат на будів-
ництво та обслуговування такої 
мережі і сприятиме збільшенню 
електротранспорту в Україні.

Втім, важливим є не лише 
питання інфраструктури, а й за-
міни деталей, додають експерти. 
Вирішити його зможе локальне 
виробництво акумуляторів та 
електрокарів.

Майданчик  
для виробництва

Минулого року у Міністер-
стві інфраструктури анонсува-
ли 15-річну стратегію розвитку 
електротранспорту в Україні, яка 
серед іншого передбачає і власне 
виробництво електроавтівок.

«Перший (етап, – ред.) буде 
присвячений активізації ринку, 
скасуванню мит та ПДВ щодо ім-

порту електричних транспортних 
засобів і зарядних станцій. Ця 
стадія розрахована на п'ять років. 
У другому етапі, який розрахо-
ваний на десять років, ми споді-
ваємося налагодити виробництво 
електромобілів в Україні, – роз-
повів міністр інфраструктури 
Володимир Омелян. – І третій, 
п'ятнадцятирічний етап, перед-
бачає стимулювання локалізації 
виробництва електричних тран-
спортних засобів, компонентів та 
обладнання».

Наразі у парламенті зареє-
стровані два законопроекти, які 
мають зменшити податковий 
тиск на імпортерів та виробників 
електромобілів і деталей до них. 
Зокрема, серед пропозицій – на 
15 років звільнити від податків 
підприємства, які видобувають 
і продають літій, виробляють 
і продають літій-іонні акумуля-
тори, виробляють і продають 
зарядні станції, продають елек-
трокари, електробуси чи електро-
вантажівки.

За словами першого віце-
прем'єр міністра – міністра еконо-
мічного розвитку і торгівлі Укра-
їни Степана Кубіва, виробляти 
електромобіль в Україні у чотири 
рази вигідніше, ніж, наприклад, 
у Німеччині. Наша держава ціка-
ва інвесторам своїми ресурсами, 
близькістю до Європи та умова-
ми збуту. Адже в рамках Угоди 
про асоціацію з ЄС Україна може 
експортувати електромобілі до 
Європи без мит. Власне, у червні 
цього року найбільший виробник 
електротранспорту та літієвих ба-
тарей компанія BYD уже заявила, 
що розглядає Україну як майдан-
чик для виробництва.

Зі свого боку представники 
українського автопрому готові 
працювати з іноземними інвесто-
рами, тож з нетерпінням чекають 
на ухвалення законопроектів.

«На сьогодні відомі автомо-
більні концерни шукають май-
данчики для розміщення заводів 
з виробництва електромобілів 
та літій-іонних акумуляторів до 
них. Ми маємо гігантські запа-
си літію на території України, 
одні з найбільших у світі. І ми 
маємо сьогодні вільний доступ 
на ринки Європи. Тому Україна 
є привабливою для інвестицій 
у цій сфері. Іноземні концерни 
можуть прийти партнерами до 
нас – діючих заводів, а можуть 
будувати заводи з нуля», – пере-
конаний директор зі стратегіч-
ного маркетингу та розвитку 
бізнесу Корпорації «Богдан» 
Михайло Сокол.

Експерти наголошують, що 
електромобілі – це не лише аль-
тернативний вид транспорту, а й 

елемент енергоефективності та 
енергонезалежності держави. 
За оцінками фахівців, до 2040 
року автівки з низьким рівним 
викидів складатимуть половину 
продажів у світі. Зважаючи на 
те, що наявні заводи вже зараз 

не встигають із замовленнями, 
Україна має хороші шанси ста-
ти однією з країн, де створюють 
електротранспорт.

Матеріал Центру 
 громадського моніторингу 

та контролю

Чому українці пересідають 
на електрокари?
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На Житомирщині 9 громад 
завершують процес об’єднання

Земельний мораторій: що втрачають 
українці без ринку землі

У чотирьох районах 
області завершують 
процес створення ОТГ 
9 громад. 

Зокрема, мова йде про Бер-
дичівський, Чуднівський, Ружин-
ський, та Житомирський райони. 
Про це сьогодні розповів Василь 
Невмержицький, директор Жи-
томирського Центру розвитку 
місцевого самоврядування, на прес-
конференції «Ключові завдання 
децентралізації на Житомирщині».

«9 громад вже завершують всі 
необхідні процедури для ство-
рення ОТГ. Дві громади чекають 
на призначення виборів ЦВК, ще 
дві проводять остаточні сесії, і ще 
чотири чекають на позитивний 
висновок ОДА», – розповів Василь 
Невмержицький, директор Жи-
томирського Центру розвитку 
місцевого самоврядування.

В лютому 2018 року експерти 
Житомирського Центру розвитку 
місцевого самоврядування, створе-
ного «Програмою U-LEAD з Єв-
ропою» та Мінрегіоном України, 
активізували роботу із надання 
методичної та консультаційної 
підтримки процесу об’єднання, 
який передбачав проведення 
інформаційно-роз’яснювальної 
роботи в громадах та участь у гро-

мадських слуханнях та сесіях міс-
цевих рад. Таким чином, станом на 
31 липня, маємо таку ситуацію по 
формуванню нових ОТГ:

1. Гришковецька ОТГ Берди-
чівського району (громада знахо-
диться в очікуванні рішення ЦВК 
про призначення виборів), об’єднає 
Гришковецьку селищну, Гальчин-
ську, Никонівську, Осиківську, По-
ловецьку, Рейську, Скаківську та 
Старосолотвинську сільські ради із 
населенням 9877 людей та площею 
217 кв км;

2. Райогородоцька ОТГ Берди-
чівського району (громада знахо-
диться в очікуванні рішення ЦВК 
про призначення виборів), об’єднає 
Райгородоцьку, Андріяшівську, 
Буряківську, Великоп’ятигірську 
та Маркушівську сільські ради із 
населенням 3776 людей та площею 
148 кв км;

3. Чуднівська ОТГ Чуднівсько-
го району (громада знаходиться 
в очікуванні рішення ЦВК про 
призначення виборів), об’єднає 
Бабушківську, Будичанську, Дри-
глівську, Дубищенську, Красногір-
ську, Красносільску, Стовпівську, 
Турчинівську та Тютюнниківську 
сільські ради із населенням у по-
над 13 тисяч людей та площею 
у 304 кв км;

4. Вільшанська ОТГ Чуднів-
ського району (громада отрима-
ла позитивний висновок ОДА та 

проводить остаточні сесії рад), 
об’єднає Вільшанську, Бейзимів-
ську, Галіївську, Карповецьку та 
Трощанську сільські ради з насе-
ленням у 5170 людей та площею 
приблизно 163 кв км;

5. Вчорайшенська ОТГ Ружин-
ського району (громада отримала 
позитивний висновок ОДА та 
проводить остаточні сесії рад), 
об’єднає Чорнорудківську, Мало-
чернявську, Роставицьку, Крилів-
ську, Шпиченецьку, Бистріївську, 
Верхівнянську, Малонизгорецьку, 
Новочорнорудську сільські ради 
з населенням у 5780 тисяч людей 
та площею у 313 кв км;

6. Швайківська ОТГ Бердичів-
ського району (громадою подано 
документи для отримання висно-

вку ОДА), об’єднає Мирославську, 
Райківську, Слободищенську та 
Швайківську сільські ради з насе-
ленням у 5 тисяч людей та площа 
приблизно 180 кв км;

7. Березівська ОТГ Житомир-
ського району (громада отрима-
ла позитивний висновок ОДА та 
проводить остаточні сесії рад), 
об’єднає Березівську, Садківську, 
Василівську та Заможнянську сіль-
ські ради з населенням 5220 людей 
та площею 158 кв км;

8. Сінгурівська ОТГ Житомир-
ського району (громадою подано 
документи для отримання висно-
вку ОДА), об’єднає Сінгурівську, 
Коднянську та Озерянківську сіль-
ські ради із населенням 6840 людей 
із площею приблизно 100 кв км.

9. Стриївська ОТГ Новоград-
Волинського району (громадою по-
дано документи для отримання ви-
сновку ОДА), об’єднає Стриївську, 
Суслівську. Киківську, Киянську 
сільські ради з населенням 4137 
людей та площею у 170 кв км.

«Крім того 26 липня Жито-
мирська міська рада розпочала 
процес приєднання села Вереси, 
таким чином ставши першим 
обласним центром в Україні, 
який перейшов від обговорення 
можливості створення ОТГ до 
об’єднання», – підсумував Василь 
Невмержицький, директор Жи-
томирського Центру розвитку 
місцевого самоврядування.

Депутати Житомирської об-
ласної ради на сесії 26 липня на 
затвердили Перспективний план 
формування об’єднаних громад 
регіону, згідно якого 100% тери-
торії регіону покрито ОТГ, яких 
в кінцевому варіанті має бути 
66. На сьогодні вже діє в області 
45 громад, ще 4 чекають на при-
значення виборів, 5 завершують 
процес об’єднання.

Таким чином на вибори в ОТГ 
28 жовтня 2018 року мають вийти 
9 громад. Також Коростишівська, 
Станишівська, Іршанська, Лугин-
ська, Корнинська, Словечанська, 
Овруцька та Миропільська ОТГ 
приєднають до громад сусідні 
сільські ради.

Аліна Бойко

У червні 2018 року 
за скасування мора-
торію на землю та 
запровадження ринку 
сільгоспземель висту-
пили понад 20 органі-
зацій, що об’єднують 
більше 1 000 вироб-
ників, підприємств, 
банків, асоціацій.

Організації утворили Гро-
мадську Коаліцію та підписали 
відповідний Меморандум. Серед 
учасників – Асоціація «Україн-
ський клуб аграрного бізнесу», 
VoxUkraine, Асоціація «Укрсад-
пром», Незалежна асоціація бан-
ків, Стратегічна група радників 

з підтримки реформ (SAGSUR) 
тощо. Необхідність скасування 
мораторію на землю коментує 
один з підписантів Меморанду-
му, генеральний директор УКАБ 
Тарас Висоцький.

Якнайшвидше скасування мо-
раторію та запровадження ринку 
сільськогосподарських земель є 
нагальною необхідністю. Про 
важливі важелі запровадження 
розповідає генеральний директор 
УКАБ Тарас Висоцький.

«Мораторій дискримінує 
близько семи мільйонів власни-
ків земель сільгосппризначення. 
Адже, на відміну від власників 
квартир чи авто, власники земель-
них ділянок, отриманих в резуль-
таті розпаювання колективних с/г 
підприємств, не можуть повно-
цінно розпоряджатися своїми 
паями. По-перше, за небажання 
або неможливості самому фізично 
обробляти пай, власнику доступна 
лише опція оренди, він позбавле-
ний законної можливості безпере-

шкодно продати або передати його 
у спадок. Зважаючи на поважний 
вік багатьох власників паїв (близь-
ко чверті мають 70 і більше років), 
хтозна чи встигнуть вони скорис-
татися ним за життя, наприклад, 
продавши, отримати необхідні на 
лікування або покращення умов 
кошти. Позбавляє власників паїв 
справедливого доходу від надан-
ня паїв в оренду. Оскільки, через 
мораторій, ціна оренди значно 
занижена. За розрахунками спе-
ціалістів Світового Банку, власни-
ки недоотримують за оренду паю 
в середньому 13–18 тисяч грн на 
рік», – коментує Тарас Висоцький.

Також генеральний директор 
УКАБ додає, що мораторій стає 
на перешкоді залученню банків-
ського фінансування малими фер-
мерськими господарствами, адже 
земля у користуванні фермерів не 
є ліквідним активом.

«Працюючи на орендованій 
землі і не маючи власної, фермер 
не позбавлений можливості отри-

мати під неї кредит (на закупку 
пального, насіння, нової техніки 
тощо), гальмує вкладення інвес-
тицій у довгострокові сільсько-
господарські та інфраструктурні 
проекти. Компанії агросектору 
та фермерські господарства, які 
працюють на орендованих землях 
і залежать від рішення власника 

землі щодо продовження догово-
ру, часто не ризикують вкладати 
кошти у довгоокупні проекти (зро-
шення, садівництво, ягідництво, 
тваринництво)», – зауважив Тарас 
Висоцький.

Матеріал підготовлено 
у рамках співпраці  

з проектом "Voxconnector".
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В Україні запускають кампанію 
здорового способу життя

Стартувала "друга хвиля" укладення 
договорів з медзакладами

Профілактика гострих 
кишкових інфекцій рятує життя

В Україні системно 
впроваджуватимуть 
заходи з профілакти-
ки хвороб, що викли-
кані не інфекціями, 
а способом життя та 
умовами навколиш-
нього середовища.

Відповідний Національний 
план заходів щодо неінфекцій-
них захворювань було ухвалено 
Кабінетом міністрів, – повідомляє 

прес-слуба Міністерства охорони 
здоров'я.

"МОЗ України разом з інши-
ми міністерствами розпочинає 
довготривалу національну кам-
панію для запобігання неінфек-
ційним захворюванням. Першою 
чергою, мова йде про розробку 
та реалізацію інформаційної по-
літики і проведення масштабної 
роз'яснювальної роботи щодо 
основних факторів ризику не-
інфекційних хвороб (тютюноку-
ріння, вживання алкоголю, нездо-
рового харчування, недостатньої 
фізичної активності тощо) та їх 
наслідків для здоров'я", – йдеться 

у повідомленні.
Зазначається, що впроваджен-

ня Національного плану заходів 
щодо неінфекційних захворю-
вань для досягнення глобальних 
цілей сталого розвитку дозволить 
Україні:

• до 2030 року на третину 
зменшити передчасну смертність 
від неінфекційних захворювань: 
серцево-судинних захворювань, 
раку, діабету та хронічних респі-
раторних захворювань та інших;

• щонайменше на 10% змен-
шити зловживання алкоголем;

• на 10% зменшити пошире-
ність низької фізичної активності;

• скоротити на 30% споживан-
ня солі;

• знизити до показника 18,5% 
поширеність споживання тютю-
нових виробів населенням у віці 
понад 15 років;

• зупинити зростання захво-
рюваності на ожиріння та діабет;

• на 25% знизити смертність 
від ДТП.

Ухвалення плану передба-
чене в рамках виконання угоди 
про Асоціацію України та ЄС 
у напрямку реформи системи 
громадського здоров'я.

У МОЗ наголошують, що 
понад 80% смертей в Україні 

спричинено хворобами системи 
кровообігу, новоутвореннями, 
хронічними обструктивними 
хворобами легень, діабетом. Це ті 
хвороби, яким в багатьох випад-
ках можна запобігти, змінивши 
спосіб життя. Недотримання ба-
зових правил харчування, режи-
му рухової активності, безпеки на 
дорозі, а також шкідливі звички 
є причиною численних хвороб 
і передчасної смертності. Так, 
українські чоловіки в середньо-
му живуть 67 років, жінки – 77. Це 
значно менше порівняно з три-
валістю життя людей в інших 
європейських країнах.

15 серпня 2018 року 
стане відомо, яким 
закладам первинної 
медичної допомоги 
з жовтня Нацслужба 
здоров‘я почне опла-
чувати послуги за 
принципом «гроші 
йдуть за пацієнтом».

Щоби підписати договір 
з НСЗУ, медзаклад має до 3 серп-
ня 2018 року подати всі необхідні 
документи, їх перелік вказано на 
сайті НСЗУ. Перед цим на сайті 
МОЗ радять зробити три про-
стих кроки:

1. Перевірити, що ліцензія на 
медичну практику є чинною

Особливо це стосується 
тих комунальних закладів, які 

пройшли процедуру автоно-
мізації. Закон дозволяє таким 
підприємствам працювати за 
«старою» ліцензією лише три 
місяці з моменту реорганізації, 
після спливу яких вона підля-
гає анулюванню.

2. Отримати електронний 
цифровий підпис

Важливо, щоб ЕЦП був ви-
даний на ім’я керівника закладу 

охорони здоров'я. При переві-
рці ЕЦП обов'язково повинні 
відображатися код ЄДРПОУ, 
правильна назва закладу та ПІБ 
керівника.

3. Відкрити рахунок у банку
160 комунальних і приват-

них медзакладів, що підписа-
ли договори із Нацслужбою 
здоров’я у червні,  у  липні 
отримали фінансування від-
повідно до кількості пацієн-

тів, які підписали декларації 
з лікарями, та додатково – за 
пацієнтів, які проживають 
на території обслуговування 
закладів, але ще не обрали 
лікарів. До кінця року всім 
медичним закладам первинки 
необхідно змінити свій. З 2019 
року заклади, які надають 
первинну медичну допомогу, 
отримуватимуть оплату за 
послуги тільки за договорами 
з Нацслужбою здоров’я.

Пік кишкових 
інфекцій зазвичай 
припадає на спекотну 
пору року.

Підвищена температура на-
вколишнього середовища сприяє 
поширенню збудників, які викли-
кають захворювання на кишкові 
інфекції. До організму такі збудни-
ки потрапляють, головним чином, 
з інфікованою водою, зіпсованими 
та неякісними харчовими продук-
тами або контактно-побутовим 
шляхом через брудні руки.

Основною причиною виник-
нення гострих кишкових інфек-
цій є елементарне недотримання 
правил особистої гігієни, техно-
логії приготування страв, умов 

та термінів зберігання сировини 
та готових страв, вживання не-
якісних харчових продуктів, які 
містять в собі збудник захворю-
вання, тощо.

Для профілактики гострих 
кишкових інфекцій необхідно:

• дотримуватися правил осо-
бистої гігієни;

• ретельно мити руки з милом 
перед вживанням їжі, після по-
вернення з вулиці та після кожного 
відвідування вбиральні;

• мити та тримати у чистоті 
всі поверхні та кухонні прилади, 
що використовуються для при-
готування їжі;

• користуватися індивідуаль-
ним посудом;

• запобігати проникненню 
комах та тварин до приміщень, 
де відбувається приготування їжі 

та зберігаються харчові продукти;
• регулярно мити та обда-

вати окропом дитячий посуд та 
іграшки;

• окремо готувати і зберігати 
сирі та готові до вживання харчові 
продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, 
овочі, фрукти тощо);

• для обробки сирих продуктів 
використовувати окремі кухонні 
прилади (ножі, обробні дошки 
тощо);

• добре прожарювати або 
проварювати продукти, особливо 
м'ясо, птицю, яйця і рибу;

• дотримуватись відповідного 
температурного режиму при збе-
ріганні харчових продуктів (не за-
лишати приготовлені харчові про-
дукти при кімнатній температурі 
більше, ніж на 2 години);

• використовувати безпечну 

воду, не пити воду з неперевірених 
джерел;

• вживати бутильовану воду, 
у разі неможливості придбання 
бутильованої води використову-
вати охолоджену кип’ячену воду;

• використовувати харчові 
продукти, оброблені з метою під-
вищення їх безпеки, наприклад, 
пастеризоване молоко;

• мити та обдавати окропом 
фрукти і овочі, особливо у разі 
споживання їх у сирому вигляді;

• не вживати продукти з вичер-
паним терміном придатності, ви-
користовувати для приготування 
їжі тільки свіжі харчові продукти;

• при транспортуванні і збе-
ріганні харчових продуктів вико-
ристовувати чисту упаковку (по-
ліетилен, контейнери для харчових 
продуктів тощо);

• не купувати харчові продукти 
у випадкових осіб або в місцях не-
санкціонованої торгівлі;

• не давати маленьким дітям 
некип'ячене розливне молоко, сирі 
яйця тощо;

• не купатися в непроточних 
водоймах, у місцях несанкціонова-
них пляжів, уникати заковтування 
води під час купання;

• уникати контактів з особами, 
які мають ознаки інфекційного за-
хворювання;

• при появі симптомів захво-
рювання (підвищення температу-
ри тіла, біль голови, інтоксикація, 
блювання, рідкі випорожнення, 
біль у животі, висипання на шкі-
рі тощо) своєчасно звертатися за 
медичною допомогою. Самоліку-
вання може призвести до значних 
ускладнень.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Адміністратор- прибиральниця	в	міні-гуртожиток,	без	
шз.	Надаємо	житло.	Знання	ПК.	Прибирання,	контр-
оль	і	облік.	Г/Р	вахтовий,	понедільний.	З/п	від	6500	
грн/міс,	від	1600	грн/тиждень	+	проживання	+	бонуси.	
0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 0936009555

• БУДІВЕЛЬНИКИ НА ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ДЕ-
КОРУ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР`ЄРІВ. РОБОТА В М. КИЇВ. 
НАШ САЙТ: POLIGROUP.COM.UA. 0672402228,09312
22802,0952885228

БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ. С ОПЫТОМ РАБОТЫ И ЗНАНИЕМ 1С 8.2. 
НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРПЛАТА 
СТАБИЛЬНАЯ. 0675488050

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПА-
НИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 
0988219246;0631326288

• В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ПРИ-

БИРАЛЬНИЦІ І ДВІРНИКИ-ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ. 

ГР.Р ПОЗМІННИЙ 2/2. ЗМІНИ ПО 12 ГОДИН. З/П 19 

ГРН./ГОД. ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 0985180106

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	Склад,	по-

змінний	графік	роботи.	ЗП	від	10	500	грн.	Іногороднім	

надається	житло.	0673201886,0930351727,0667583958

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУ-
МУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ 
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHA
TSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

ВОДИТЕЛИ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ» ПРИГЛАША-
ЮТСЯ НА РАБОТУ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРО-
ЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 0675488050

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ. КАТЕГОРИЯ С1Е. С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ЖИ-
ТОМИРУ, УКРАИНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО-
МОБИЛЕЙ. 0675488050

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

•	Высокооплачиваемая работа	в	Польше,	Чехии,	

Израиле	для	всех.	Такого	еще	не	было:	Оформление	

и	проезд	за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	60	000	грн.	

0685859090

ГРУЗЧИК НА МЕТАЛЛОБАЗУ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 7000ГРН. 
0981837777

•	Двірники, прибиральниці,	оператори	підлогомийної	

машини	на	роботу	в	м.	Київ.	Висока	заробітна	плата.	

Надаємо	житло.	0673417292

•	Зварники, слюсарі-монтажники,	арматурники,	сан-

техніки	на	підприємство.	Заробітна	плата	виплачу-

ється	2	рази	в	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування.	

0632629759,0965862545

КЛАДОВЩИК ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ. КОНТР-
ОЛЬ, ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ. НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДО-
УСТРОЙСТВО. 0675488050

КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ. Г/Р -ПН-ПТ, С 9-00 ДО 
17-30 (СБ, ВС - ВЫХОДНЫЕ). РАБОТА В Г. ЖИ-
ТОМИР. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОГОВАРИВАЮТСЯ. 
0504630709,ЛИЛИЯ

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК НА СКЛАД. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА-6200ГРН. ГРАФИК РОБОЧИЙ С 9:00 ДО 
19:00, ПН-ПТ. 0677351724

•	Ковка та	ковані	елементи	по	оптовим	цінам.	До-

ставка	 по	 всій	 Україні.	 Сайт:	 KOVOSVIT.NET.	

(096)6406564;(044)3792466.

• КУХАР. ЗАРОБІТНА ПАТА ЗА СПІВБЕСІДОЮ. ГРАФІК 
РОБОЧИЙ З 10:00 ДО 00:00. 0984851046

• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В М.КИЇВ. МОЖ-
ЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД 
ВИРОБІТКУ). 0981080000,0951640404,0638954850.
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• МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ EUROWORK CENTRE ПРО-
ПОНУЄ ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДО-
НОМ. ВАКАНСІЇ: ПАКУВАЛЬНИКИ, БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ЗВАРНИКИ. НАШ САЙТ: WORKINEURO.COM.UA. ЛІЦ. 
МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017. 0952885228,0672402
228,0934282228

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРО-
НИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧ-
НО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	різнороби,	
водії	самосвалу,	кранівник,	екскаваторник.	Робота	в	
м.Київ.	Житло.	0973297339

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 ГРН). РОБОТА В КИЇВ-
СЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО. 
0503100753

•	На вир.буд.сумішей	в	Київ:	фасувальники,	паку-

вальники,	різнороби,	водії,	оператори,	електрик.	ЗП	

від	10000	грн.	Житло.	0730569259

•	На виробництво	вхідних	металевих	дверей	в	м.	Жи-

томир,	потрібно	терміново	два	пакувальники	готової	

продукції.	Висока	зарплатня,	офіційне	працевлашту-

вання.	Зручний	графік	роботи	пн-пт,	з	9-00	до	18-00,	

обідня	перерва	з	13-00	до	14-00.	0673942122

•	Німеччина: водії	к."B",	догляд	за	перестарілими,	

будівельники-спеціалісти.	Візи+праця:	Польща,	Чехія,	

Естонія,	Швеція.Ліц.	№	547294	ид.	Мін.	соц.	політики	

від	10.09.2010р.	0674550664

ОПЕРАТОР НА АЗС. ЗАПРАВКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА. 
ГРАФИК 2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА,ПЛЮС 
ПРОЦЕНТ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. 0675488050
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• ОПЕРАТОР НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ YAZАKI. З/П 

ВІД 8700 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. БЕЗ-

КОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОЇЗД. ЛЬГОТНЕ ХАР-

ЧУВАННЯ. ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ - 1500 ГРН. ДОСВІД 

РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0632561917

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	

Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	Л.ДСЗ-

АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011

• ОФІЦІАНТ. ЗАРОБІТНА ПАТА ЗА СПІВБЕСІДОЮ. ГРА-

ФІК РОБОЧИЙ З 10:00 ДО 00:00. 0984851046

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ 
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ: 
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПО-
ДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 2/2 ТИЖ. ОПЛАТА 
500 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ 
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ: 
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПО-
ДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 3/3 ТИЖ. ОПЛАТА 
350 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА

• ОХОРОННИК ВАХТА 7000 ГРН. ВАХТА 21\10 АБО 
30 ДНІВ НА ОБ'ЄКТІ - 15 ВДОМА. ДЕННІ ЗМІНИ ПО 12 
ГОД. ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ В АГРОФІРМУ. ПРОЖИВ., 
ХАРЧУВ., ФОРМА И ДОСТАВКА НА ОБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕ-
ЧУЕ ФІРМА. ПРЕМІЇ. ОПЛАТА ОДРАЗУ ПІСЛЯ ВАХТИ. 
0632190630

• ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ОХО-
РОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА 
РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ. 
0968689080,0983155059

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

•	Охранники требуются	для	охраны	объектов	по	Киеву	
и	области.	Вахта:	20/10.	З/п	от	180	-	300	грн	сутки.	
0674490042

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД КИЄВА. 
ЗП-8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРО ГУРТОЖИ-
ТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ 
РОБОТИ. 0638640537

ПОВАР ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ В АРТ ПАБ 
«ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРАФИК-3/3. ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

• ПОЛІРУВАЛЬНИК ГРАНІТУ НА ПІДПРИЄМСТВО 
ПО ОБРОБЦІ ГРАНІТУ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ГРА-
ФІК РОБОЧИЙ ЗА СПІВБЕСІДОЮ. М.КОРОСТИШІВ. 
0964484728,0413056259

•	Пральному комплексу:	прачки,	слюсарі-мех,	водії,	
різнороби,	вантажники.БК	житло,	проїзд,	харчі.	Київс.
обл,	с.Щасливе.	0674347430

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ПОТРІБНІ В КАФЕ М. КИЇВ (НА 
ОБОЛОНІ). ГРАФІК РОБОТИ 1/1 ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО 
НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 0505480869

ПРОДАМ ДІЛЯНКУ, 19 КМ. ВІД КИЄВА, 
С.МАЛЮТЯНКА, 9,06 СОТ., З ЕЛЕКТРИКОЮ, ВО-
ДОЮ, СЕПТИКОМ/КАНАЛІЗ., ІНТЕРНЕТОМ І ПОБУ-
ТІВКОЮ. ТЕРИТ. ОХОРОН., КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО. 
НА ДІЛЯНЦІ САД З МОЛОДИХ ДЕРЕВ, ЯЛИНКИ. 
ЦІНА 410000 ГРН. 0999137927

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	расклейщики	

объявлений.	Свободный	график.	Оплата	ежедневная.	

0506917120,	0636917120,0676917120

РАЗНОРАБОЧИЕ В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛИГРАФИИ. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ. НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 0675488050

РАЗНОРАБОЧИЙ В ЧАСТНЫЙ ДОМ В КИЕВСКОЙ 
ОБЛ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ОПЛАТА 300/ДЕНЬ. 
ТРЕБОВАНИЯ: АККУРАТНЫЙ, НЕПЬЮЩИЙ, С ДО-
КУМЕНТАМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ. 
0443039220,0672322787ЕЛЕНА,ОЛЬГА

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum.	

Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	

0990140026;0989489508

•	Регіональні представники-менеджери	по	набору	

персоналу.	Вимоги:	комунікабельність,	наполегливість,	

уміння	працювати	з	людьми	і	в	команді.	0509336358



21 Середа, 1 серпня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежитл. буд., соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 

Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, 1. Дата торгів: 27.08.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №294823 (уцінено лот № 285184);

2. Житл. буд. заг.пл. 55,4 м.кв. із надвірними спорудами, за адресою: Житомирська 
обл., Пулинський р-н, с. Івановичі, вул. Калініна, 27. Дата торгів: 27.08.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №294820 (уцінено лот № 285177);

3. Комплекс нежитл. буд. та земел. діл. пл. 1.689 га К/№1810700000:01:018:0018, за 
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров. Гранітний 1, 12. Дата торгів: 27.08.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №294806 (уцінено лот № 285188).

•	Робота в	інтернеті.	Без	вкладень	і	продажів.	Досвід	
необов`язково.	Графік	вільний.	З/П	від	5000	грн.	Рівень	
впевненого	користувача	ПК	та	інтернет.	У	момент	дзвін-
ка	бути	біля	ПК.	0667878509,0635785081,0682160585.

•	Робочі на	виробництво	в	європейську	компанію.	Г/р-	
5-ти	денний	або	вахта.	Можливо	без	д/р	(навчаємо).	З/п	
від	12000	до	26000	грн.	Офіційне	працевлаштування.	
Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ 
РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В Г.ИРПЕНЬ. 
0678040467

• СЛУЖБА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. М.ЖИТОМИР. ЗП ВІД 
7000 ГРН. 0982362752

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КАМАЗ МАЗ. 
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА 
ТА СВОЄЧАСНА! 0679708648

• ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН ОДЯГУ ПО ВУЛ.КИЇВСЬКА 
ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК РОБОТИ: З 9.00 
ДО 12.00; З 9.00 ДО 21.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 19 
ГРН./ГОД. 0985180106

• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В Г.КИЕВ. ЗП 
5000 ГРН. ТРЕБОВ.: ОТСУТС. В/П, ОТВЕТС-ТЬ, НАЛИ-
ЧИЕ ДОК-ТОВ ПОЗВОЛ. РАБОТАТЬ В ОХРАН. СФЕРЕ. 
ОБЯЗАННОСТИ: КПП, ПАТРУЛИР. ОБЪЕКТА, СОХРАН-
НОСТЬ ТМЦ. ВАХТА 15/15, 20/10, 30/15. ПРОЖИВ. И 
ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРЕД 0730307424

•	Хімчистка,Київ: оператор	плямовиводу-8500грн,	
приймальниця,	пом.майстра-7000,	майстер	трикотажу,	
портна-16000.	Житло	б/к.	0952441886

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в передмісті 

•	Продам будинок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	центру;	по-
руч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	ділянку	2	
га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	(р-н	Хімволокно).	
0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,
ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІС
І,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-
ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, 
НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

•	Газель ГАЗ-2705,	2003р.,	фургон,	вантажопасажир-
ський,	газ/бензин,	хороший,	робочий	стан,	52000грн.	
0951518031

•	З/ч МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	Газель.	Поршнева	група	
Кострома,	гільза,	кільця,	пальці,	прокладки	двигунів,	
КПП,	мостів.	0675702202

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

ПРОДАМ. ВІЯЛКА ЗЕРНОВА, НОВА, 220-380В, 
ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА, ЛЕГКА ТА ПРОСТА У 
ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІ-
ЯЛКУ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ. 
(095)4409323,(068)9209132,ВІТАЛІЙ.

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	стані	(мож-
ливо	нерозмитнені)	до	2017р.	0988605070

•	Викуп авто	дорого,	в	робочому	стані	(можливо,	не-
робочі).	0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-
ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРО-
БЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ 
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП 
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІС-
ЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, 
КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. 
ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

ПЛУГИ 3, 4, 5 КОРПУСНІ,СІВАЛКИ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, 
КАРТОПЛЕКОПАЧІ, ГРАБЛІ-ВОРОШИЛКИ РОТОРНІ, 
РОЗКИДАЧІ МІНДОБРИВ,СІЧКАРНЯ КУКУРУЗНА 
ДЛЯ СІЛОСА. ЗАПЧАСТИНИ ДО С/Г ТЕХНІКИ. 067
6253269;0952280506;0978894943.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (05
0)9242613,(050)5158585,(067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	ком-
байни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	
ін.	с/г	техніка	,	доставка.	(096)6809590;(098)9744418

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культиватор	КРН-
5,6.	Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	Сівалка	СЗ-3,6(5,4),	
Тодак-8.	(067)7801439

3.7. Автозапчастини. Продам 
•	Куп. токарську	оснастку,	верст,	лещата,	патрони,	фре-
зи,	свердла,	розгортки,	мітчики,	різці.	оlegsustrikoff@
gmail.com,	0968709687

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА 
А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	ремонт	б\у	(зварюван-
ня,	заточка,	розводка).	Якість	гарантуємо.	0962461677

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	строгана	в	
шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	обрізна	різних	
розмірів,	балки,	крокви,	монтажна	рейка,	дошки	об-
рішотки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	пилорами)	з	
доставкою	на	дом.	0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА 
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І 
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 0661696057,0500264993,EN
GROUPCONSULT.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.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУ-
ЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО 
ОБЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

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

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

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	Варшава-
Люблін	щоденно	з	АС:	Рівне	-	04.30;	Луцьк-	06.10;	
Варшава	-	08.20;	Люблін-11.40.	(099)2861600;(063)8
967762;(067)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ, ДОПО-
МОГА НА ВІДСТАНІ У ПРОБЛЕМАХ СІМ`Ї, 
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ. 
0683706105,0732232983

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

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДО-
КУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇНОЮ. 
0664133079,0970683443

УТЕПЛЕННЯ ДАХУ, ГОРИЩА, ПІДЛОГИ, МІЖ-
ПОВЕРХОВИХ ПЕРЕКРИТІВ, СТІНОВИХ ПУС-
ТОВ, ЗАЛИВНИМ ПІНОПЛАСТОМ "ЕКО ІЗОЛ". 
(066)4737083,(098)9911960

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СПЕЦІАЛ. ТМ №30772737 
ВІД 23.02.2007Р. РЕЄСТР.НОМЕР 08/848/2007, 
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА ТМ №28316959 РЕЄСТР.
НОМЕР 08/181/2005 ВІД 23.12.2005Р. ТА ДО-
ДАТОК ДО НЬОГО ВИДАНИЙ ЖНАЕУ НА ІМ'Я 
СУПРУН КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМИ
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Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ПРОДАМ ЩЕНЯТ

тел.: 097-269-62-81 Олена

лабрадора-ретрівера 1.5 
місяці

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

Вул. Чуднівська, 34-Б

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з 
вивчення польської мови. 

Підготовка до співбесіди на отримання Карти 
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній 
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.). 

Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи, 
ціна 200,00 грн. на міс.). 

Забезпечуємо необхідними дидактичними ма-
теріалами – підручниками, словниками, робочими 
зошитами.
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Якщо ви житель Португалії, 
то дощ – це поважна причина ва-
шої відсутності на роботі.

• Наближення дощової по-
годи намагалися передбачати ще 
в середні віки, а в деяких країнах, 
наприклад у Великобританії в 17 
столітті, за неправильний про-
гноз страчували.

• На Маршаллових островах 
випадають краплі дощу діаме-
тром в 1 см.

• Під час дощу ми відчуваємо 
запах геосміну – органічної речо-
вини, що виділяється різними 
класами мікроорганізмів. У пере-
кладі з грецької геосмін – «запах 
землі». Виходить, що сам дощ 

запаху не має.
• На півночі Бразилії в штаті 

Пара немає сухого сезону – дощі 
тут йдуть постійно.

• Найбільш дощовим остро-
вом планети є один з островів 
на Гаваях, де на горі Уаї-аль-аль 
буває 350 дощових днів в році, під 
час яких випадає в середньому 
більше 10 м опадів.

• А найбільш дощове місто 
знаходиться в Індії – Черапунджі, 
приблизно 11 777 мм на рік.

• На Землі всього одна люди-
на зі 100 мільйонів страждає від 
алергії на дощ.

• Ботсвана –  це держава 

в південній Африці. Для цієї 
країни дощі велика рідкість, 
і тому люди, промовляючи сло-
ва вітання при зустрічі, говорять 
«пулу», що перекладається «не-
хай буде дощ».

• Запах, що залишається 
в повітрі після дощу, називається 
петрікор.

• Чи можна залишитися су-
хим під дощем? Можна! В пусте-
лі. Тому що краплі дощу просто 
не встигають долетіти до землі, 
випаровуючись при високій тем-
пературі повітря.

• Штучний дощ дуже легко 
влаштувати, скинувши з літака 
в купчасті хмари сухий лід.

Гороскоп на тиждень 1 - 7 серпня

ОВЕН
Неспокійний період. 

Подолати перешкоди 
допоможе впевненість у 

правильно обраному напрямку 
та у власних силах. 

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий час 

для нових справ, по-
шуку однодумців. Постарайтеся 
нікуди не запізнюватись і нічого 
не забувати.

БЛИЗНЮКИ
На роботі зміни до 

кращого. У вас буде ре-
альний шанс отримати моральне 
задоволення й матеріальну ви-
нагороду. 

РАК
Цікавий і насичений 

подіями тиждень, голо-
вне - правильно розподілити 
сили та енергію. Будьте відверті 
зі своїми близькими. 

ЛЕВ
На першому місці – 

спілкування, особисті 
контакти і ділові зв'язки. У вас 
вийде про все домовитися і гарно 
провести час. 

ДІВА
Майже ідеальний 

період для підготовки 
та реалізації серйозних ділових 
планів. Ви будете неперевершені 
у домашніх справах.

ТЕРЕЗИ
Нарешті багато про-

блем, що не давали спо-
кійно спати, підуть геть і вдасть-
ся видихнути. Однак небажано 
починати щось нове, бережіть 
фінанси.

СКОРПІОН
Ситуація на роботі 

складається на вашу ко-
ристь. Багато справ вирішаться 
без особливих зусиль, скористай-
теся цим.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо ви не будете 

занадто задирати ніс і 
хвалитися своїми досягненнями, 
вам гарантований успіх. Не за-
бувайте про рідних та коханих.

КОЗЕРІГ
Саме зараз ви зможе-

те вирішити найбільш 
спірні питання в професійній 
сфері. Не нарікайте на життя і 
менше критикуйте людей.

ВОДОЛІЙ
Тиждень може ви-

явитися продуктивним 
за умови, якщо ви не 

будете занадто самовпевнені та 
хвалькуваті. 

РИБИ
Вам можуть запро-

понувати перспективну 
справу, але не поспішайте при-
йняти цю пропозицію, варто все 
добре обміркувати.

Цікаві факти про дощ

1
серпня
середа

2
серпня
четвер

3
серпня

п’ятниця

4
серпня
субота

5
серпня
неділя

6
серпня

понеділок

7
серпня

вівторок

+ 20°
+ 27°

+ 18°
+ 27°

+ 20°
+ 27°

+ 20°
+ 28°

+ 20°
+ 27°

+ 18°
+ 27°

+ 17°
 + 25 °

746 745 743 742 740 740 738
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



Брама
Жанр: комедія, містика, трилер
Кажуть, що в 1985 році наша влада на-

решті зв'язалися з інопланетянами – і ті 
вийшли на контакт. Це призвело до подій 26 
квітня 1986 – до Чорнобильської катастрофи. 
Цей вибух і радіація звільнили безліч дивних 
істот і відкрили Врата – портал в інший вимір. 
Зараз у Зоні живе дуже мало людей, але 
все-таки вони є. Ось, наприклад, сім'я баби 
Фросі. Вона відповідає за свою хворобливу 
дочку Славу, яку нещодавно кинув чоловік, і 
за онука Вовчика. Баба час від часу вживає 
рідкісні галюциногенні гриби, спілкується з 
різними істотами і розповідає, як в молодості 
за часів війни вбила 12 німців.   

Місія Неможлива: Фолаут 
Жанр: бойовик, пригоди
Найкращі наміри дуже часто повертаються 

нам з найгіршого боку. І ніколи нічого не стає 
простіше або легше – тільки вперед. Спе-
цагенту Ітану Ханту доводилося боротися 
з різними злими геніями, кожен із яких міг із 
легкістю знищити півпланети. Крайня з його 
місій закінчилася провалом, що виправити 
зараз дуже складно. Його нова команда, у 
якій є і старі особи, повинна робити все мак-
симально швидко, щоб знову врятувати світ. 
Роки йдуть, але Ітан усе так же є найкращим 
у своїй справі. Навіть коли його хочуть зни-
щити, він буде боротися до останнього.

Клуб молодих мільярдерів
Жанр: біографія, драма, трилер
Гроші – це така річ, якої завжди мало. 

Скільки б у вас їх не було, завжди треба 
більше. І навіть тоді, коли у вас мільйони або 
навіть мільярди накопичень, ви будете хотіти 
ще та ще. Кілька молодих багатіїв, як Джо 
Хант, Дін Карні, Кайл Білтмор організували 
свій "Клуб молодих мільярдерів". Усі вони 
увійшли у справу на чверть мільярда доларів 
під проводом Рона Левіна. Тільки ось чоловік 
кине хлопців, підставивши Джо Ханта на 
кругленьку суму. Хлопець повинен віддати 
всі гроші або знайти Левіна та змусити його 
заплатити за свої махінації. Тепер ця гра не 
просто небезпечна, а й смертельна.  

Клуб 50 відтінків сірого 
Жанр: комедія, романтика
Чотири вже далеко немолоді подруги з 

Каліфорнії люблять разом сидіти та читати 
книги. У них такий собі клуб любительок 
почитати. Та й усі вони досить цікаві жінки: 
Діана, наприклад, недавно овдовіла після 40 
років шлюбу, Вівіан же насолоджується но-
вими відносинами без будь-яких зобов'язань, 
Шерон уже 10 років намагається зробити все 
можливе, щоб розлучитися зі своїм чолові-
ком, а шлюб Керол переживає не найкращі 
часи після 35 років спільного життя. І тут їх 
життя змінює всього одна книга – "П'ятдесят 
відтінків сірого". Будь вони молодими, стіль-
ки всього наробили би!

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

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
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М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73
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ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


