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вул. П. Болбочана, 58

Шоколад молочний
без дод. та чорний

без дод. 90 г ТМ «Корона»

Шоколад молочний
без дод. та чорний

без дод. 90 г ТМ «Корона»

1514

Мін.вода Куяльник,
Куяльник-Новий, 1,5 л

Мін.вода Куяльник,
Куяльник-Новий, 1,5 л

357

Соус «Краснодарський»
500 г с/б ТМ Чумак

Соус «Краснодарський»
500 г с/б ТМ Чумак

7512

Рис круглий та
Рис довгозернистий

пропарений 
800 г, ТМ «Фанчі»

Рис круглий та
Рис довгозернистий

пропарений 
800 г, ТМ «Фанчі»

5018

Набір цукерок
«Вітання», 268 г

ТМ «Житомирські ласощі»

3861

Від «Олвіта-Буд» 
до недоторканного директора 
«Житомиртеплокомуненерго»

с. 8

Милі Жінки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди 

Дня 8 березня! У цей весняний радіс-
ний день, наповнений світлом 
Ваших щасливих посмішок і сяйвом 
Ваших очей, щастя Вам, любові, 
здоров’я і всього найкращого!!!

З повагою Саюк Олександр Вікторович
та Компанія РОС.

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства

Äîðîã³ æ³íêè, ä³â÷àòà!
Íàø³ ð³äí³ ³ êðàñèâ³!
Êðàùîãî íåìàº ñâÿòà,
Àí³æ òå, ùî ïðèéøëî íèí³!

Öå äëÿ âàñ ñí³ãè ðîçòàëè,
Öå äëÿ âàñ ïðèéøëà âåñíà.
Âè ñîáîþ ïîëîíèëè
Íàø³ äóø³ ³ ñåðöÿ.

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а тел.: 067 411-81-80; 41-40-19

Áàæàºìî ùàñòÿ, ëþáîâ³, 
áëàãîïîëó÷÷ÿ òà òåïëà ó âàøèõ 

ñåðöÿõ òà äóøàõ.

«Центр Утеплення»
â³òàº âñ³õ æ³íîê ç³ ñâÿòîì âåñíè, ç³ ñâÿòîì æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³,

ç 8 Áåðåçíÿ

Апеляційний суд

Житомирскої області

скасував рішення

судді першої інстанції

Перекупки І.Г.
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Від щирого серця дозвольте 
привітати Вас із приходом весни. 
Сама згадка про весну зазвичай 
будить у наших серцях щемливу 
радість, нові надії та сподівання. 
Пробудження живої природи, по-
ява перших весняних квітів, при-
літ провісників весняної пори – 
птахів, завжди додає життєвого 

натхнення, наснаги та сил людям.
Здавна наші предки гукали 

весну із радістю та завжди онов-
леною надією на милість Божу. 
Споконвічні традиції, залишені 
нам у спадок від наших предків 
і навіть сьогодні, у час найважчих 
випробувань, допомагають нам 
бути оптимістами та вірити у тор-
жество правди та справедливості.

Весною, коли природа вітає 
нас першою квіткою, а у небі чути 
завжди бадьорий спів жайворона, 
ми налаштовуємось на працю, на 
звитягу і на перемоги. Саме такого 
життєдайного настрою із неодмін-
ними оптимізмом та надією зичу 
кожному із Вас, дорогі житомиря-
ни. А усім нам, як громаді нашого 
рідного міста, бажаю успіхів, здо-
бутків та процвітання. Вірю, споді-
ваюсь і твердо переконана у тому, 
що кращі наші часи та найбільші 
перемоги попереду.

Слава Україні!
З повагою і весняним привітом,

депутат Житомирської
міської ради

Любов Цимбалюк

Шановні 
житомиряни!
Дорогі земляки!

Аліна Бойко

Питання виділення 
коштів на підземний 
перехід, що на про-
спекті Миру, підняли 
на черговій сесії місь-
кої ради.

На думку голови депутатської 
комісії з питань ЖКГ Олега Черня-
ховича, підземний перехід взагалі 
непотрібний, адже невдовзі там ма-
ють з’явитися «острівки безпеки».

«Вартість реконструкції – 
3,5 млн грн. Підземний перехід 
робили ще, коли працювала 
панчішна фабрика, зараз не бачу 
потреби в ньому. Тому я не розу-
мію, для чого зараз виділяти на 
це кошти», – наголосив голова де-
путатської комісії з питань ЖКГ 
Олег Черняхович.

За  с ловами нача льника 
управління комунального гос-

подарства Олександра Марцуна, 
минулого року депутати виділили 
45 тис. грн на виготовлення про-
ектно-кошторисної документа-
ції, проте сам проект ще не за-
кінчений і не профінансований. 
Депутат додав, що за проектом 
капітальний ремонт обійдеться 
у 3 млн 200 тис. грн.

«Проект готовий на 80%, але 
зараз вносяться зміни, бо нас не 
влаштовує вартість, і після завер-
шення реконструкція буде кошту-
вати 1 млн 600 тис. грн. Мінімальна 

вартість, у яку може обійтися ре-
монт, – 1 млн грн. Тож ці кошти 
пропонується виділити з міського 
бюджету як співфінансування», – 
сказав Олександр Марцун.

Після годинної дискусії навко-
ло підземного переходу депутати 
все ж підтримали рекомендацію 
комісії з питань житлово-кому-
нального господарвста, яка запро-
понувала виділити 100 тис. грн.

Нагадаємо, єдиний підземний 
перехід Житомира пообіцяли від-
ремонтувати ще у 2017 р.

Депутати виділили 100 тис. грн 
на реконструкцію єдиного у 
місті підземного переходу

Житомирська місь-
ка рада та Українська 
православна церква 
в особі керуючого 
митрополита Никоди-
ма не заперечує проти 
побудованого закладу 
громадського харчуван-
ня на майдані Перемо-
ги, 13-а.

В Україні, розпочавши власну 
справу, можна зіштовхнутись з на-
тиском на підприємництво з боку 
можновладців. Навіть за наявності 
усіх належних документів, затвер-
дженого проекту будівництво може 
не відбутись. Яскравим прикладом 
наведеної ситуації є добре знане 
у Житомирі місце на Перемоги, 13-а.

Ще у 2011 р. виконавчий комітет 
міськради пунктом 12 додатку № 1 
від 01.09.11 оформив право власності 
на нерухомий об’єкт, що належить 
фізичній особі Павлу Малиновсько-
му. Мова йшла саме про 0,05 га землі 
для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі за адресою: майдан 
Перемоги, 13-а. Саме на цій законній 
підставі 05.09.2011 Павло Малинов-
ський отримав свідоцтво на право 
власності об’єкта нерухомості.

У 2012 році на основі витягу 
з протоколу засідання архітектурно-
містобудівної ради сесія прийняла 
рішення про розробку детального 
плану території «Смачної зупинки». 
Після цього в управлінні архітектури 
Павлу Малиновському видали місто-
будівні умови та обмеження. А у 2015 
р. він отримав декларацію на початок 
будівельних робіт.

1 березня 2016 р. підприємець по-
чав розбирати стару іржаву конструк-
цію і будувати новий об’єкт. У центрі 
Житомира замість старої конструкції 
«Смачної зупинки» мали б зводити 
нову, але будівельні роботи з невідо-
мих причин зупинила архітектурно-
будівельна інспекція, яка провела ряд 
перевірок на об є̀кті.

На цьому натиск на підпри-
ємця не завершився: у той же час 
активісти ″Арушанян та компанія″, 
не спитавши думки пересічних жи-
томирян, на всю кричали про те, 
що майбутня забудова порушує 
усі архітектурні канони і заважає 
собору, що у центрі міста.

Проте підприємець має усі на-
лежні документи від митрополита 
Никодима, який відповідним доку-
ментом повідомив: «Житомирська 
єпархія Української Православної 
церкви не має заперечень щодо 
реконструкції власного павільйону 
під кафе з зупинкою громадського 
транспорту, що розташований без-

посередньо поблизу Спасо-Преобра-
женського Кафедрального Собору».

До справи підприємця намага-
лись долучити і Національну полі-
цію України. У 2016 р. ГО «Час змін» 
в особі Ірини Коцюби направила лис-
та до держструкури про незаконне 
будівництво Павла Малиновського. 
Заяву було внесено до Єдиного 
державного реєстру досудових роз-
слідувань. Нацполіція України про-
тягом 2-х років вела розслідування, 
і вже у грудні 2017 року у відповідь 
на інформаційний запит надали до-
кумент: «По факту кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 358 КК України було досудове 
розслідування, в ході якого 30.09.2017 
р. було прийнято рішення закрити 
кримінальне провадження у зв’язку 
з недостовірною інформацією».

Останнім кроком на заваді під-
приємця був хід колишнього архі-
тектора міста Євгенії Черкасової, 
яка подала до Богунського районно-
го суду позовні вимоги з метою ска-
сувати свідоцтва на право власності 
Лілії Малиновської, яка на той час 
була власницею павільйону. Позов 
судом був задоволений. І це, зазна-
чимо, тоді, коли об’єкт повністю 
добудований, зданий в експлуата-
цію та Павло Малиновский набув 
право власності на об’єкт. Такий 
собі відкритий рейдерський захват 
шляхом суду.

Доводити свою 
правоту підпри-
ємець вирішив 
у законному руслі, 
звернувшись до 
Апеляційного суду 
Житомирської об-
ласті. Підприємця 
підтримала і міс-
цева влада: сесія 
міської ради № 906 
від 18.12.17 р. при-
йняла рішення на-
правити звернення 
до Апеляційного 
суду з додатком, 
у якому чітко про-
писано, що дії 
Євгенії Черкасової 
були неправомір-
ними.

«Позов гро-
мадянки Черка-
сової Є. Л. є про-
явом незаконних 
дій від імені всієї 
територіальної 
громади міста 
Житомира, ні-
велює гарантію 
стабільності суспільних відносин 
між органами місцевого самовря-
дування і громадянами, підриває 
довіру до органів місцевого само-
врядування», – йдеться у тексті.

Вже 14 лютого 2018 р. Апеля-

ційний суд Житомирської області 
у складі Галацевич О. М., Григо-
русь Н. Й., Микитюк О. Ю.скасував 
рішення справи № 295/2557/17 та 
відмовив в задоволенні позову Чер-
касової Є. Л.

Апеляційний суд Житомирскої області скасував 
рішення судді першої інстанції Перекупки І.Г.
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Украли назву і продали совість
Житомирський лікеро-горілчаний за-

вод – підприємство, яким без перебільшення 
гордиться кожен житель як обласного центру, 
так і області. Більше ста років випускає воно 
гідну продукцію, знану далеко за межами 
України. Постійно дбає про її якість, роз-
ширення та оновлення асортименту. І не 
тільки поліпшує смакові властивості про-
дукції, дякуючи сучасним технологіям, не 
тільки свято береже набуте, а ще й досі по 
крупинках збирає кращі рецепти із давнини 
рідного краю і запроваджує їх у виробництво.

Горілка під торговою маркою «Жито-
мирська нова» розливається в Сумах. До-
вірливий покупець вважає, що це саме та 
горілка, яка давно вийшла з лінії нашого 
заводу і заслужила популярність в регіоні 
завдяки прекрасним смаковим якостям, 
а можливо ще й краща. Кожен, хто при-
дбає її, спробує і розчарується, згадає «не-
злим тихим словом» наше підприємство.

Якщо взяти до уваги те, що внизу на 

етикетці дрібним шрифтом вказана назва 
горілки і її склад (це обов’язкова вимога 
стандарту), то здається, ніби ніхто нічого й 
не порушив. Але це тільки здається.

Бо, по-перше, украли назву нашої тор-
гової марки. По-друге, обманули тих, хто 
придбав цю горілку, бо покупець отримав 
не те, на що сподівався. По-третє, збагати-
лися за рахунок тих, хто у свій час розробив 
рецептури «Житомирських» горілок і по-
пуляризував їх серед споживачів тільки за 
рахунок якості.

Адміністрація підприємства застерігає 
споживачів, що торгова марка «Житомир-
ська нова» – це вкрадений і змінений бренд 
і горілка, яка продається під цією торговою 
маркою аж ніяк не нагадує ні одну з «Жи-
томирських» горілок. За її якість ЖЛГЗ 
відповідальності не несе.

На щастя, в Україні давно ліквідована 
безграмотність. А тому, читайте все, що 
написано на етикетці, особливо дрібним 
шрифтом, і тоді ніхто вас не ошукає.

Адміністрація ДП «ЖЛГЗ»

Увага, плагіат!!! Горілка «Преміум. Еталон» та горілка 
особлива «Преміум. Стандарт», які продаються під торговою 
маркою «Житомирська нова»  
в магазинах «Квара», не є 
продукцією Житомирського 
лікеро-горілчаного заводу»
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Алла Гетьман

У перший день вес-
ни члени громадської 
ради при Житомир-
ській РДА розглянули 
ряд звернень, зокре-
ма у галузі освіти.

Як повідомив член громад-
ської ради Олег Рябий, до них 
надійшло звернення, в якому 
йдеться, що діяльність КУ «Но-
вогуйвинська дитячо-юнацька 
спортивна школа» виконується 
на неналежному рівні.

«У Новогуйвинській спор-
тивній школі дітки займаються, 
і ніби все добре. Однак надій-
шло звернення, що тренери 
скаржаться на заборгованість по 
заробітній платі, хоча говорили 
з фінуправлінням, то школа про-

фінансована на 100%. Друге – є 
скарги від батьків, що тренер до-
зволяє собі з̀ являтися в нетвере-
зому стані, і ще прикрим є те, що 
в закладі на сьогодні є «мертві 
душі», а саме – інструктори, які 
вважаються тренерами. Я також 
там був. Те, що я побачив своїми 
очима, – це більярд, адже там, де 
він знаходиться, стоїть жахливий 
сморід від цигарок, а там ходять 
дітки по 5 років. Це говорить про 
одне, що керівник там однознач-
но не на своєму місці», – розпо-
вів член громадської ради Олег 
Рябий.

За словами Олега Рябого, є 
пропозиція створити комісію, 
яка перевірить діяльність КУ 
«Новогуйвинська дитячо-юнацька 
спортивна школа» Житомирської 
районної ради.

«Пропозиція наступна: ство-
рити комісію; хто бажає, нехай 
долучається. Друге – підготуємо 
листа до районної ради, щоб 
вони також підключилися, бо 

це їх відповідальність. Ну і якщо 
підтвердиться, що там дійсно 
«мертві душі», то потрібно писати 
листа до правоохоронних органів. 
Можливо, там все чудово, але таке 
звернення є, тому потрібно все 
це перевірити», – наголосив Олег 

Рябий.
Зрештою, члени громадської 

ради прийняли наступне рі-
шення – створити робочу групу, 
яка перевірить діяльність даної 
комунальної установи в смт Ново-
гуйвинське.

Алла Гетьман

У четвер, 1 березня, 
члени громадської 
ради при Житомир-
ській РДА провели 
збори, під час яких 
вислухали проблеми, 
з якими стикаються 
мисливці району.

За словами представника 
користувачів мисливських угідь 
Житомирського району Миколи 
Камінчука, на сьогодні органі-

заціям стає все важче працюва-
ти, тому що немає відповідного 
контролю.

«Багаті люди купують нічні 
приціли, тепловізори і знищу-
ють все, що бачать. Суть у тому, 
що коли ми цих людей ловимо, 
складаємо протоколи і виклика-
ємо поліцію, то вже на ранок їм 
повертається зброя, все закрива-
ється, і практично через тиждень 
їх знову можна зловити. На даний 
момент ми просимо підтримки 
від громадської ради, адже коли 
справа доходить до поліції, вже 
далі до суду вона не доходить. 
Коли ми цікавимося у них про 
хід справи, то виявляється, що 
все вже вирішено, справа закри-
та. Тобто підтримка має бути 

така: якщо йде судова справа 
або навіть першої інстанції, то 
щоб вона не похоронилася.У нас 
нещодавно був такий випадок 
у Лугинах: районному мислив-
ствознавцю підпалили житло. 
Люди, які намагаються бороти-
ся з браконьєрством, постійно 
в небезпеці», – розповів Микола 
Григорович.

Також представник корис-
тувачів мисливських угідь навів 
такий приклад: два роки тому 
у Романові застрелили лося. Зло-
вмисників взяли на «гарячому», 
відповідно через поліцію справа 
дійшла до суду і на цьому справа 
затихла.

«Це значні збитки, адже за-
раз козуля коштує 32 тис. грн, 

кабан – 40, лось – 80 тис. грн, 
олень 50–60 та ембріони 50%. 
Тобто якщо застрелили самку 
лося і два ембріони, то потрібно 
заплатити 160 тис. грн збитків. 
На сьогодні я знаю одне: будуть 
і палити, і стріляти цих єгерів, 
тому щось потрібно робити», – 
зазначив Микола Камінчук.

Своєю чергою, члени громад-
ської ради при Житомирській 
РДА пообіцяли підтримку ко-
ристувачам мисливських угідь 
та прийняли рішення зібрати 
круглий стіл, на який запросять 
представників влади, право-
охороних органів, прокуратури 
тощо, аби докласти максимум 
зусиль задля вирішення даного 
питання.

У понеділок, 
5 березня, область 
сколихнула страшна 
звістка. У Бердичеві 
у багатоквартирному 
будинку виявили тіла 
одразу 8 людей.

Як повідомляють у відділі 

комунікації поліції Житомир-
ської області, увечері 5 березня 
надійшло повідомлення про 
виявлення в одній з квартир 
райцентру тіл 8 людей, серед 
яких двоє маленьких дітей. За 
зібраною поліцейськими на місці 
події інформацією, причиною їх 
смерті, ймовірно, стало отруєння 
чадним газом. Розпочато кримі-
нальне провадження.

Встановлено, що серед заги-

блих батько (1966 р. н.) та мати 
(1970 р. н.), їх син (1990 р. н.) та його 
дівчина (1997 р. н.); їх дочка (1995 
р. н.) та її двоє дітей – хлопчик 2014 
р. н. та дівчинка 2017 р. н.; і знайо-
ма – колишня сусідка, 1967 р. н.

Як інформують у поліції, 
у двокімнатній оселі одноповер-
хового багатоквартирного будин-
ку встановлено пічне опалення.

За вказаним фактом розпоча-
то кримінальне провадження за 

ст. 270 (Порушення встановлених 
законодавством вимог пожежної 
безпеки) Кримінального кодек-
су України. Призначено низку 
експертиз, у тому числі судово-
медичну щодо причин смерті 
людей.

У зв̀ язку з трагічною смертю 
жителів міста у Бердичеві 6 та 
7 березня оголошено траур.Усі 
загальноміські масові заходи – 
відмінено.

У Новогуйвинській дитячо-юнацькій 
спортивній школі проведуть перевірку

Мисливці Житомирського району  
шукають шляхи боротьби з браконьєрством

Трагедія на Житомирщині: 8 людей 
померло від отруєння чадним газом

Хочеться, щоб влада 
також #ПРИКРУТИЛА 

Минулого тижня керівництво дер-
жави попросило українців на декілька 
днів #ПРИКРУТИТИ газ у своїх оселях. 
Це вперше в історії газових війн між 
РФ та Україною, коли країна згуртува-
лася, щоб витримати шантаж західно-
го сусіда-агресора.

Загальний заклик прикрутити вигля-
дав у певній мірі дивним, враховуючи 
те, що більшість опалення у нас є цен-
тралізованим і пересічному українцю 
у квартирі важко знайти на своїх чавун-
них батареях «прикручувач».

Після цих подій у мене виникли пи-
тання, що ніяк не узгоджуються з тією 
інформацію, яка подавалася та озву-
чувалася першими особами держави. 
Наприклад, те, що ми більше не купуємо 
блакитне паливо у РФ і компенсуємо 
наші потреби зі сторони ЄС. Якщо це 
так, чому ж тоді після зменшення тиску 
в трубі зі сторони Газпрому у нас вини-
кли проблеми з газопостачанням? Те, що 
ми будемо енергонезалежними від Росії 
та захищеними від подібних сценаріїв, 
Порошенко обіцяв ще у 2015 році. Чер-
гова невиконана обіцянка та брехня?

Нам певним чином пощастило, що 
зниження тиску зі сторони РФ відбу-
лося у період, коли за декілька днів 
настало потепління і перечекати по-
трібно лише 5 днів.

Але якби подібна ситуація сталася 
не в кінці зими, а на початку і чекати 
довелося б декілька місяців, що тоді? 
Зупиняти заводи та підприємства, за-
кривати школи, університети, лікарні, 
вимикати котельні та вчитися жити по-
новому, без тепла та газу?

Усі розмови про енергоефективність 
та енергонезалежність на практиці ви-
явилися лише розмовами.

Якби уряд та місцеві влади активно 
займалися енергоефективністю шкіл, 
садочків та університетів, відпала б не-
обхідність зупиняти навчальний процес 
та відправляти дітей на «газові канікули».

Попереду літо. Для когось воно стане 
останнім на посту Президента. І це слуш-
ний час не розказувати людям казки, 
а зайнятися енергоефективністю та під-
готуватися до чергових сюрпризів з боку 
РФ наступного опалювального сезону.

Хочеться, щоб влада також #ПРИ-
КРУТИЛА і хоча б декілька днів не 
грабувала бюджети, не розкрадала 
державне майно, прибрала своїх «сма-
трящих» з державних підприємств, не 
займалася віджимом бізнесу та сидін-
ням на «потоках». Скільки б тоді до-
датково коштів у масштабах держави 
з’явилося? Якщо влада прикрутить свої 
апетити, тоді нам не потрібно буде їзди-
ти по світу з протягнутою рокою та про-
сити кредити у МВФ, США та Європі.

Україна – не бідна країна, вона про-
сто сильно пограбована.

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

Скласти іспит з ПДР тепер 
можна англійською мовою

Сергей Форест

Проблема экологии 
в Житомире в по-
следнее время стоит 
очень серьёзно. По 
стоянные выбросы 
вредных веществ 
в окружающую среду 
приводят к хрони-
ческим заболевани-
ям.

И в первую очередь это 
сказывается на детях. У нас таких 
проблем множество. В этот раз 
к нам обратились жители пере-
улка Таборный, что на Полевой.

Вот как они описывают 
свою проблему

Ми, жителі провулку Табірно-
го Корольовського району, пере-
живаємо і глибоко стурбовані 
тим, що гаражний кооператив 
унеможливлює наше існування.

Тобто ми боремось за наше 
здоров'я, та ця проблема поля-
гає в тому, що вони самовільно 
встановлюють опалювальні при-
лади, так звані "буржуйки". Ко-
ристуються ними вдень і вночі, 
свята й будні. Їхні труби на ви-
соті наших дверей і вікон, і тут 

нічим дихати. Це призводить до 
забруднення повітря через те, що 
вони спалюють невідомо що, – 
все, що є під руками.

Я розумію, що людям тре-
ба працювати, а займаються 
ці орендарі підприємницькою 
діяльністю. Але це створює не-
зручності нам в першу чергу. Ми 
страждаємо, наші діти стражда-
ють і хворіють на обструктивні 
захворювання легень. А також 
це провокує пожежну небезпеку, 
тому що не зареєстровані опа-
лювальні прилади. Якщо стане 
пожежа, то матеріальні збитки 
будуть неймовірні, можливо, 
з людськими жертвами.

Я не перебільшую, ми ін-
формували неодноразово міську 
раду, дзвонили на гарячу лінію 
в екологічну інспекцію, ми напи-
сали колективні листи та скарги 
міському голові м. Житомира, 
щоб зреагували швидше та 
створили робочу групу у складі 
мешканців і працівників адміні-
страції міської влади, санітарної 
служби щодо пожежної безпеки 
та надзвичайних ситуацій.

Дивіться, скільки дітей у вас 
перебуває на такому невеличко-
му майданчику, але не завжди 
виходить прогулятися, подихати 
повітрям. Діти знаходяться в за-
критому приміщенні в школі, 
приходять додому та навіть тут 
не можуть відпочити на свіжому 
повітрі. Нас змушують тримати 
їх в закритому приміщенні, до 
того дуже часто буває таке, що 

навіть перед сном відкрити вікно 
неможливо.

Вот как прокомментировал 
ситуацию член 
Житомирского 
горисполкома Андрей 
Дьяченко:

До мене звернулись жителі 
району на Польовій, який ми 
умовно називаємо "Катюша". 
Проблема полягає в тому, що 
вони задихаються від того, що 
в гаражах установили "буржуй-
ки" та гар іде прямо на подвір'я 
та немає чим дихати і так далі…

Це конфлікт підприємців 
і звичайних людей, він завжди 
буде, тому що підприємець не 
може не працювати. Але моя 
думка така, що треба якось шу-
кати "золоту середину". Якщо 
підприємець здійснює підпри-
ємницьку діяльність, він повинен 
перш за все вирішити питання 
збереження навколишнього 
середовища, тобто забезпечи-
ти нормальну життєдіяльність 
жителів району.

Игорь Мали,  
общественный деятель:

Вообще ситуация с экологией 
в Житомире ужасающая. Такое 
впечатление, что государство 
поощряет загрязнение окружа-
ющей среды, а не борется против 
этого. Люди брошены на произ-
вол. И этот конкретный случай 

в районе Полевой яркий пример 
этому.

Заместитель начальника 
Государственной 
экологической инспекции 
в Житомирской области 
Сергей Зибалов:

«Ніхто не несе відповідаль-
ності за забруднення навколиш-
нього середовища. Так і в поточ-
ному році було декілька звернень 
громадян, які проживають по-
близу кооперативу з приводу 
того, що суб'єкт господарюван-
ня, який здійснює господарську 
діяльність, використовує само-

робні прилади, які забруднюють 
атмосферу. Є такі випадки, коли, 
враховуючи чинне законодавство, 
ми не можемо втрутитись у ді-
яльність суб'єкта господарчої 
діяльності. Але суб'єкт господа-
рювання дійсно повинен мати 
дозвіл на викиди в атмосферне 
повітря, якщо він здійснює екс-
плуатацію опалювальних котлів.

На сьогоднішній день зако-
нодавство передбачає перехід 
до тимчасового мораторію на 
перевірку суб'єктів з високим 
ступенем ризику. Ця функція 
передана до Держпродспожив-
служби, яка є правонаступницею 
санепідемстанції».

Шановні платни-
ки податків, будьте 
пильними та уваж-
ними!

Головне управління ДФС 
у Житомирській області звер-
тає увагу, що останнім часом 
мають місце випадки шахрай-
ства з боку невстановлених 
осіб, які від імені керівництва 
ГУ ДФС у Житомирській об-
ласті вимагають кошти у пред-
ставників бізнесу під різними 
приводами («надання допомо-
ги АТО», «надання допомоги 
дитячому будинку», «вирішен-
ня питань» тощо).

Головне управління ДФС 
у Житомирській області на-

голошує, що шахраї, які діють 
у такий спосіб, не мають жод-
ного відношення до керівни-
цтва ДФС області.

Наголошуємо, що такі дії 
є злочинними і кваліфікують-
ся як шахрайство та умисна 
дискредитація посадових осіб 
податкових органів.

Увага! Телефонні дзвінки 
здійснюються як на стаціонар-
ні, так і на мобільні телефони.

При наявності таких фак-
т ів  просимо звертатись до 
органів МВС за номером те-
лефону «102», а також у відділ 
внутрішньої безпеки територі-
альних органів ДФС у Жито-
мирській області за телефоном 
(0412) 418–003.

ГУ ДФС у Житомир-
ській області

Сервісні центри 
МВС запровадили 
можливість складан-
ня іспиту з ПДР ан-
глійською мовою.

Тож відтепер для іноземних 
громадян стане легшим складан-
ня теоретичної частини іспиту на 
право керування транспортним 
засобом. Мову можна обрати са-
мостійно перед початком про-
ходження іспиту. Після вибору 
мови, в англійському перекладі 
також надається інструкція щодо 
проходження іспиту. Повний пе-
релік питань з ПДР та відповідей 
до них англійською мовою також 
можна завантажити з сайту Го-
ловного сервісного центру МВС.

“Це важливе впровадження, 

адже в державі мають створю-
ватися однакові умови обслуго-
вування усіх її мешканців. Що-
року потребу в складанні іспиту 
англійською відчували чимало 
громадян, що навчаються або 
працюють в Україні. Наприклад, 
в 2017 році їх кількість становила 
3620. Тож ми дуже вдячні під-
тримці Консультативної місії 
Європейського Союзу (КМЄС) 
в Україні, завдяки якій професій-
ний переклад питань з ПДР став 
можливим”- зазначив начальник 
Головного сервісного центру МВС 
Владислав Криклій.

Аби зареєструватися на іспит 
для отримання водійського по-
свідчення іноземцям необхідно 
надати: документ, що посвід-
чує особу, копію ідентифіка-
ційного коду, чинну медичну 
довідку встановленого зразка 

про придатність до керування 
транспортними засобами від-
повідної категорії (форма 083/о) 
та свідоцтво про закінчення на-
вчального закладу з підготовки 
водіїв транспортних засобів.

Нагадаємо, з 1 липня 2017 
року теоретична частина іспиту 
на право керування транспорт-
ним засобом складається за но-
вими питаннями зі знань ПДР. 
На сайті Головного сервісного 
центру МВС працює безкоштов-
ний онлайн-тренажер з ПДР 
українською мовою, а повний 
перелік питань було викладено 
в публічний доступ у вересні 
2017 року.

Слідкувати за новинами сер-
вісних центрів МВС можна на 
офіційній сторінці в Фейсбук, 
а консультації отримати за теле-
фоном (044) 290–19–88.

Жители Житомира:  
Экология в нашем районе в опасности
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Коли в Україні запрацює 
Антикорупційний суд?Леонід

ГРОМІК,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Найпотужніші  
і найшвидші 

Суперкар (від англ. super – «зверх» 
і car – «автомобіль»). Умовно відокрем-
лений підклас спортивних автомобілів, 
ексклюзивно оснащені і з відповідною 
ціною, яка вимірюється сотнями ти-
сяч євро чи доларів. Потужність таких 
авто – сотні кінських сил і швидкість – від 
300км/год. і більше. Всі вони автома-
тично стають членами т.зв. «Club 300».

Термін «superkar» з’явився у 20-і роки 
ХХ століття, а в роки зближення ринку 
стандартних легкових автомобілів і про-
фесійних гоночних (60–80-і рр.) закрі-
пився. У 80–90-і роки на ринку спор-
тивних автомобілів найбільш відомими 
були серійні автомобілі компаній Porshe, 
Jaguar, Ferrari і Lamborghini – найбільш 
потужні моделі, які мали поріг швидкості 
в 320–330км/год. У 2000-і роки через 
підвищення попиту з’явилися нові поко-
ління фірм, які поставили за ціль значно 
поліпшити швидкість суперкарів. Як би 
там не було, але суперкари належать 
до дорожньо-спортивних автомобі-
лів юридично заводського виробника. 
Я наголошую на цьому, щоб розрізня-
ли поняття приватних модифікованих 
моделей і тих, які виробляють одну-дві 
власні моделі ручної збірки. Часто такі 
моделі розроблюються не тільки для 
любителів, але й для обкатки в про-
фесійних 24-годинних гонках. Такі 
моделі, найчастіше, мають централь-
но-моторну компоновку з двигуном, 
який розташований за сидінням, але 
в межах колісної бази.

Коли з’явились автомобілі, які пе-
ревищили швидкісні характеристики 
суперкарів, з’явився новий клас – гі-
перкари, хоча чіткої межі між ними 
немає. Зазвичай до гіперкарів нале-
жать автомобілі зі швидкістю вище 
350 км/год. і потужністю двигуна вище 
600 к. с. Розробляються гіперкари, які 
здатні розвивати швидкість 450 км/год 
і навіть 550 км/год.

У 1994 році був заснований Центр 
гіперкарів для визначення технічних 
характеристик і комерційного по-
тенціалу надпотужних автомобілів. 
Бар’єр швидкості у 400 км/год. подо-
лали 17 моделей автомобілів. Цікаво, 
що автомобіль «Bugatti Veyron» при 
заявленій середній швидкості спо-
живання у 20,7л/100км в міському 
режимі їзди споживає 40л/100км, 
а при швидкості 400км/год. він «їсть» 
100л/100км, шини коліс зношуються 
на такій швидкості протягом 50 хвилин. 
У рекордсмена за потужністю – моделі 
«Maxximus G-Force» – об’єма баку ви-
стачає на 9 хвилин поїздки. Так і хо-
четься «поспівчувати» тим, хто їздить 
на супер- та гіперкарах.

КУТОЧОК

ВОДІЯ

У перший день 
весни, після двох 
місяців зволікань, 
парламент у першо-
му читанні нарешті 
ухвалив за основу 
проект Антикоруп-
ційного суду.

За відповідне рішення 
проголосували 282 депутати. 
Тепер у них є близько двох 
тижнів, щоб внести правки 
до президентського закону, 
з урахуванням Конституції та 
рекомендацій Венеціанської 
комісії. Про що йдеться у за-
конопроекті, з’ясував Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Особливості 
президентського закону

Створення Антикорупцій-
ного суду – одна із ключових 
вимог МВФ та Світового бан-
ку для подальшої підтримки 
України. Однак цієї заключної 
ланки у мережі державних ан-
тикорупційних органів досі 
бракує. І гучні справи, які 
розслідують детективи Наці-
онального антикорупційного 
бюро, гальмуються. Однак усе 
зміниться, коли Верховна Рада 
ухвалить закон про Антико-
рупційний суд.

22 грудня Президент Петро 
Порошенко вніс до парламен-
ту законопроект про створен-
ня Вищого антикорупційного 
суду, у якому були враховані 
висновки Венеціанської комі-
сії. До цього у 2017 році вже 
було зареєстровано 2 проекти 
аналогічного закону – від гру-
пи депутатів та глави держа-
ви. У Верховній Раді не було 
консенсусу щодо цих проек-
тів. Обидва їх Венеціанська ко-
місія визнала недосконалими 
й рекомендувала розробити 
новий законопроект за автор-
ства Президента. Саме його 
Петро Порошенко представив 
на розгляд депутатів напри-
кінці минулого року.

Коментуючи свій законо-
проект, глава держави закли-
кав депутатів якнайшвидше 
ухвалити документ, причому 
ключовим моментом він на-
звав «врахування висновків 
Венеціанської комісії».

Ві дпові д но до законо -
проекту, «завданням Вищо-
го антикорупційного суду є 
здійснення правосуддя від-
повідно до визначених зако-

ном принципів і процедур 
судочинства з метою захисту 
особи, суспільства і держави 
від корупційних та пов'язаних 
з ними злочинів,  а також 
судового контролю за досу-
довим розслідуванням цих 
злочинів». Вищий антико-
рупційний суд розглядатиме 
корупційні справи, у яких 
збитки перевищуватимуть 
500 прожиткових мінімумів 
(близько 900 тис. грн). Суддею 
Вищого антикорупційного 
суду може бути громадянин 
України не молодше 35 років 
із п'ятирічним суддівським 
стажем або семирічним ад-
вокатським, науковим (у сфері 
права) чи сукупним досвідом.

Законопроект не допускає 
призначення суддею Антико-
рупційного суду працівників 
фіскальних органів, Антимо-
нопольного комітету чи Ра-
хункової палати (якщо вони 
мають 10 років стажу). Також 
не можуть брати участь у кон-
курсі на цю посаду ті, хто 
були засуджені за корупцію 
або є фігурантами пов’язаних 
із  корупцією справ.  Крім 
того, на посаду судді Анти-
корупційного суду не можуть 
претендувати колишні члени 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів або Вищої ради право-
суддя, а також керівники по-
літичних партій (впродовж 
останніх 5 років).

Кандидатури на посади 
суддів Вищого антикоруп-
ційного суду може ветувати 
Громадська рада міжнародних 
експертів, яка замінятиме на 
час своєї діяльності Громад-
ську раду доброчесності.

Дискусія та прогнози  
щодо законопроекту

Розробкою президентсько-
го законопроекту про Вищий 
антикорупційний суд займа-
лися експерти Анатолій Заєць 
та Валентин Сердюк, а також 
Фонд інновацій та розвитку. 
Після оприлюднення тексту 
на сайті парламенту низка ан-
тикорупційних громадських 
організацій, а також деякі між-
народні партнери України (зо-
крема, МВФ та Світовий банк) 
виступили із критикою проекту 
закону. На їхню думку, новий 
документ враховує не всі реко-
мендації Венеціанської комісії.

Активісти вважають, що за-
конопроект надає замало по-
вноважень міжнародним доно-
рам у доборі антикорупційних 
суддів, а також визначає надто 
суворі вимоги до кандидатів 
і має зашироку юрисдикцію 
дії. Однак автори закону за-
певняють, що врахували по-
бажання Венеціанської комісії 
і розробляли проект відповід-
но до Конституції України.

«Міжнародних експертів 
пропонують міжнародні до-
норські організації, які підтри-
мують Україну в антикоруп-
ційних реформах. І якщо їхній 
висновок щодо конкретної кан-
дидатури буде негативним, то 
ВККСУ треба буде 11 голосів, 
щоб подолати це рішення. 
Сама Венеціанська комісія 
сказала, що має бути серйозна 
участь міжнародних експертів, 
але це не має суперечити суве-
ренітету держави», – пояснив 
засновник Фонду інновацій та 
розвитку Георгій Вашадзе.

На думку експертів, усі 

зауваження і правки до зако-
нопроекту можна буде вне-
сти у процесі його розгляду 
депутатами. На цьому також 
наголошує голова Верховної 
Ради Андрій Парубій та Ад-
міністрація Президента. На 
думку спікера Верховної Ради, 
довкола ухвалення закону 
у сесійній залі точитимуть-
ся дискусії, але саме в цьому 
і полягає робота депутатів.

Наприклад, саме них глава 
парламенту покладає завдання 
із уточнення мінімальної кіль-
кості суддів, яка має бути об-
рана для того, щоб Антикоруп-
ційний суд розпочав роботу.

«Сьогодні проект закону пе-
ребуває у Верховній Раді, тому 
всі дискусії щодо тих чи інших 
норм мають відбуватися в рам-
ках правового поля в україн-
ському парламенті», – вважають 
в Адміністрації Президента.

Президент Петро Поро-
шенко очікує, що Вищий анти-
корупційний суд працюватиме 
вже наступного року. «Процес 
повинен завершитися до кін-
ця цього року. Сподіваюсь, 
у нас буде закон у найближчі 
декілька місяців», – розповів 
Порошенко в інтерв’ю австрій-
ському виданню Profil.

Ух ва ленн я закон у про 
створення Вищого антико-
рупційного суду є шляхом до 
ефективнішої боротьби з ко-
рупцією і до розблокування 
фінансової допомоги Світового 
банку нашій державі. Тож усі: 
і влада в Україні, і партнери за 
кордоном – очікують, що це 
станеться найближчим часом.

Матеріал Центру  
громадського моніторин-

гу та контролю
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Обміну не підлягає:  
які товари не можна  
повернути 

Споживачі впевнені, що 
впродовж двох тижнів можуть 
обміняти будь-який товар, 
якщо передумали, не скорис-
талися ним – упаковка не по-
рушена, є пломби, ярлики і є 
чек. Але обміняти чи поверну-
ти можна далеко не всі товари. 
Детальніше про це, в рамках 
проекту «Я маю право!», роз-
повіли фахівці Романівського 
бюро правової допомоги.

Не підлягають обміну та по-
верненню товари, що нале-
жать до переліку, зазначеному 
у Додатку № 3 до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
19.03.1994 № 172 «Про реалі-
зацію окремих положень Закону 
України «Про захист прав спо-
живачів», а саме: продовольчі 
товари, лікарські препарати та 
засоби, предмети сангігієни.

Непродовольчі товари: фото-
плівки, фотопластинки, фотогра-
фічний папір; корсетні товари; 
парфюмерно-косметичні виро-
би; пір'яно-пухові вироби; дитячі 
іграшки м'які, дитячі іграшки гу-
мові надувні; зубні щітки; мун-
дштуки; апарати для гоління; по-
мазки для гоління; розчіски, гре-
бенці та щітки масажні; сурдини 
(для духових музичних інстру-
ментів); скрипічні підборіддя; ру-
кавички; тканини; тюлегардинні 
і мереживні полотна; килимові 
вироби метражні; білизна на-
тільна; білизна постільна; пан-
чішно-шкарпеткові вироби; 
товари в аерозольній упаковці; 
друковані видання; лінійний та 
листковий металопрокат, труб-
на продукція, пиломатеріали, 
погонажні (плінтус, наличник), 
плитні матеріали (деревново-
локнисті та деревностружкові 
плити, фанера) і скло, нарізані 
або розкроєні під розмір, визна-
чений покупцем (замовником); 
аудіо-, відеокасети, диски для 
лазерних систем зчитування із 
записом; вироби з натурального 
та штучного волосся (перуки); 
товари для немовлят (пелюшки, 
соски, пляшечки для годування 
тощо); інструменти для манікю-
ру, педикюру (ножиці, пилочки 
тощо); ювелірні вироби з доро-
гоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання безоплат-
ної правової допомоги).

КОЛОНКА

Микола Корзун

Житомиряни, які 
зберегли любов до 
театральних дійств 
і уважно стежать за 
репертуаром місцево-
го музично-драматич-
ного театру чи гастро-
люючих у Житомирі 
колективів, 1-го бе-
резня мали нагоду 
побачити чудовий 
спектакль за участі 
десятків акторів, 
потужних декорацій 
та неперевершеної 
глядацької масовки, 
яка виявляла надмір-
ну цікавість і демон-
струвала постійну 
готовність у будь-яку 
хвилину вистави до-
лучитись до розвитку 
її сюжету.

Назва події, яка мала у той 
день неперевершену драматургію, 
звучить дещо прозаїчно – «32-а се-
сія Житомирської міської ради». 
Зауважимо, події у ході сесії-спек-
таклю розвивалися за мало кому 
відомим сюжетом, і, можливо, 
саме тому упродовж кількох го-
дин у залі зберігалася цілковита 
інтрига. Все виглядало досить ви-
довищно, а гра «акторів» могла 
викликати захоплення будь-якого 
театрального гурмана.

Найцікавіше – на початку, 
або яка ж то сесія  
без штовханини

Того дня у сесійному залі на-
справді зібралося багато люду 
із різними плакатами, гаслами 
досить-таки строкатого змісту, 
а тому визначити майбутній 
сценарій сесійного зібрання для 
«глядачів» було важко. Першими 
на сцену вийшла група освітян, 
які у ході кількох виступів озву-
чили занепокоєння та тривогу 
з приводу ставлення до освіти та 

школи у деяких засобах масової 
інформації. Конкретних прикла-
дів у виступах не було, що викли-
кало щонайменше здивування. 
Натомість директори садочків, 
керівники шкіл, представники 
освітянської профспілки нама-
галися переконати присутню 
у сесійному залі міськради ауди-
торію у тому, що шкільна освіта 
у Житомирі має визначні заслуги 
у масштабах не лише міста чи об-
ласті, але й на рівні держави. Хто, 
власне, у цьому сумнівається, під 
час «спектаклю» так і не вдалося 
з’ясувати, проте освітяни спові-
стили присутніх на сесії городян, 
що «відтепер уважно стежитимуть 
за подіями у міській раді», будуть 
присутніми на засіданнях депу-
татських комісій, а для того, щоб 
моніторинг подій у Житомирі був 
достатньо повним і масштабним, 
представники педагогічних колек-
тивів сповістили про створення 
«освітянської варти».

Проте про «варту» під час се-
сії пам’ятали недовго, бо вслід за 
вчительством на сцену (насправді – 
до головного мікрофону сесійної 
зали) поспішало ще декілька груп 
«акторів». З-поміж найактивніших 
претендентів на виголошення 
промов, вимог і претензій були 
добре відомі житомирянам ак-
тивісти «Айдару», члени міської 
організації партії «Рух нових сил» 
та ініціативна група активістів із 
мікрорайону паперової фабрики. 
У середовищі сесійної «масовки» 
можна було побачити й пред-
ставників афганців, ветеранів 
АТО, а також чимало активістів 
з потужним досвідом громадської 
роботи. Що сказати, калейдоскоп 
із ораторів того дня був настільки 
різноманітним, наче у сесійному 
залі проходив досі не бачений 
у Житомирі громадський форум. 
Зрештою, коли представник «Руху 
нових сил» взявся за виголошення 
двох звернень, які одразу ж запро-
понував розглянути під час сесії, 
у залі запахло якщо не бійкою, то 
масованою штовханиною. За участі 
головного актора спектаклю – мера 
Житомира Сергія Сухомлина. 
Відчувалося, що міський голова 
не хоче, щоб одне із звернень від 
«Руху нових сил», яке стосувалося 
імпічмента (відставки) Президента 
України П. О. Порошенка, взагалі 
обговорювалося депутатами. Так 
сталося, що присутні у залі праців-
ники поліції не одразу і не зовсім 
миттєво відреагували на звернення 

міського голови щодо забезпечення 
порядку на сесії, а тому порядок 
(за допомогою рук і ліктів) розпо-
чали відновлювати депутати від 
Блоку Петра Порошенка на чолі 
із міським головою. Юрій Мойсе-
єв, Олександр Черняхович у числі 
перших кинулися на підмогу меру 
Житомира, який зійшов із «капі-
танського містка», щоб закликати 
до порядку занадто активного «ру-
хівця» з «нових сил». Той, своєю 
чергою, виявився непоступливим, 
а тому поліція змушена була таки 
втрутитись у штовханину, яка ледь 
не призвела до бійки. На цьому, 
власне, і завершилася перша дія 
сесійної «вистави», і у залі оголо-
сили антракт.

Кадрові питання 
і приватизація глядачам  
не цікаві?

Перерва дещо знизила гра-
дус напруги у ході виступів, хоча 
чимало із того, що лунало від 
головного мікрофону сесійної 
зали упродовж всього сесійного 
дня, могло викликати неабиякий 
ажіотаж у середовищі не лише 
присутніх на сесії людей, але й 
у всієї громади Житомира. Адже, 
наприклад, виступ голови фрак-
ції ВО «Свобода» О. Черняховича 
щодо жорстких санкцій житомир-
ської влади у відповідь на дії та 
законотворчість Сейму Республіки 
Польща можна кваліфікувати не 
стільки як змістовний, скільки 
як деструктивний. Щоправда, 
ніхто у сесійному залі підтри-
мувати (або ж навіть сприйняти 
всерйоз) озвучені Олегом Черня-
ховичем пропозиції не збирався, 
а голова міської «Батьківщини» 
Л. Цимбалюк закликала своїх ко-
лег-депутатів утримуватися від 
подібних (фактично провокацій-
них) заяв. Натомість лідер міської 
«Батьківщини» зосередила увагу 
сесії на тому, чому недавній звіт 
міського голови, який відбувся 
22 лютого у Будинку української 
культури, був слабо проанон-
сований у середовищі громади 
міста, а більшість депутатів Жи-
томирської міськради для участі 
у звіті мера Житомира навіть не 
були запрошені. До речі, тема 
звітності міських чиновників ще 
не раз спливала на поверхню сесії 
1 березня 2018 року. Вже під завісу 
сесійного дійства із зверненням 
(а точніше – із вимогою) виступи-
ла юрист-правознавець Наталія 

Циганчук, яка навела чіткі при-
чини та обставини, що завадили 
житомирянам взяти участь у звіті 
міського голови. Але й під час се-
сії, коли депутати «узаконювали» 
відставку заступника міського го-
лови Матвія Хренова, питання про 
його звіт у сесійному залі також не 
виникало. Отож, звичка подавати 
у відставку та звільнятися із по-
сади без звітування за свою робо-
ту, схоже, стає правилом у роботі 
Житомирської міськради.

Щодо подальшого перебі-
гу подій на сесії Житомирської 
міськради 1 березня, то вже після 
другого «антракту» (тобто після 
обіду), коли «глядацька» аудито-
рія у сесійному залі втричі по-
меншала, дискусій та зупинок 
у роботі депутатів не виникало. 
Достатньо швидко депутати 
ухвалили призначення одразу 
двох нових заступників мера Жи-
томира (Світлани Ольшанської, 
яка відповідатиме за фінанси, 
та Вікторії Краснопір, яка стане 
куратором гуманітарних галузей 
міського життя). Потім у доволі 
злагодженій та конструктивній 
обстановці депутати дозволили 
приватизацію 25-ти об’єктів ко-
мунальної власності, які вику-
плять орендарі, що «здійснили 
поліпшення». В принципі, після 
вирішення приватизаційних 
питань напруга у сесійному залі 
фактично зникла, а це означало й 
зникнення інтриги у ході справді 
видовищного дійства, яким був 
позначений у Житомирі перший 
весняний день 2018 року.

Замість епілогу
У якості висновку щодо пере-

бігу подій на недавній сесії Жи-
томирської міської ради можна 
стверджувати, що влада міста на 
чолі із міським головою все ще на-
вчається мистецтву проведення 
сесій без зайвого галасу чи скан-
далів. Так, щоб без галасу і без 
пригод – поки що не виходить. 
Але головне правило тактики про-
ведення сесій влада вже засвоїла. 
Виявляється, що головне – витри-
мати натиск перших годин від по-
чатку сесії. Важливо надати слово 
активістам, достатньо висловитися 
якомога більшому числу людей, 
які хочуть бути почутими хоча б 
кілька хвилин, а далі – роби, що 
хочеш! І, схоже, подібне правило 
життя «по-новому» аж ніяк не по-
збавить житомирян їх щоденних 
і вже задавнених проблем.

Сесія  
із «театральною» 
демократією
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         Від «Олвіта-Буд»    до недоторканного 
директора «Житомир    теплокомуненерго»

Наталія Іжицька, Тарас 
Боросовський спеціально 
для «20 хвилин Житомир»

Восьмий рік підряд 
посаду директора КП 
«Житомиртеплоко-
муненерго» обіймає 
Дмитро Рогожин. 
Попри неодноразові 
скандали та гучні 
справи, йому завжди 
вдавалося зберігати 
під собою впливове 
крісло.

Навіть з плином часу, коли 
оновилася більшість міських де-
путатів, обраний зовсім новий 
міський голова, на даному під-
приємстві керівник залишається 
незмінним. В чому ж тоді полягає 
секрет Дмитра Рогожина, що зму-
шує місцеву владу не помічати 
ошуканих вкладників «Олвіта-
Буд», непомірне зростання боргів 
«Житомиртеплокомуненерго» та 
незадеклароване майно директора 
комунального підприємства?

Ошукані родини  
та зниклі мільйони

У 2006 році Дмитра Володи-
мировича Рогожина призначають 
директором фірми «Олвіта-Буд». 
Завдяки наполегливості та вмінню 
гарно переконувати очолювана 
молодим луганчанином фірма 
швидко стає орендарем ділянки 
в 10 гектарів. У 2007 році на землях 
Оліївської сільради розпочина-
ється будівництво багатоповер-
хівки. Близько 90 сімей повірили 
солодким обіцянкам забудовника 
та уклали інвестиційні договори, 
довіривши свої гроші управителю.

Але в грудні 2008 року при 
проведенні авторського нагляду 
виявилася невідповідність проек-
тної міцності бетону, що закладав-
ся в основу несучих конструкцій 
стін і перекриття. Це означало, 
що продовжувати будівництво 
не можна. Проте, доки роботи 
остаточно припинилися, до 2010 
року встигли зникнути 20 млн грн 
інвесторів.

У розпачі родини вкладників 
неодноразово організовували 
мітинги, відкрито звинувачуючи 
Дмитра Рогожина у привласненні 
вкладених ними коштів. Як піз-
ніше виявилося, небезпідставно. 
«Олвіта-Буд» за цей час пере-
писала незавершену багатопо-
верхівку в свою власність. Отож, 

поки ошукані родини оббивали 
пороги чиновників, «Олвіта-Буд» 
провернула чергову махінацію. 
Дізнавшись про це, розлючені 
інвестори у 2015 році через адмі-
ністративний суд все ж домоглися 
скасування реєстрації цього права.

– Я сумніваюся у тому, що 
«Олвіта-Буд» щось виконає перед 
даними інвесторами. Людей в чер-
говий раз ввели в оману, – запевняє 
в коментарі юрист Роман Гурто-
венко, який відстоював інтереси 
інвесторів «Олвіти-Буд».

Весною 2016 року мер Жито-
мира Сергій Сухомлин пообіцяв, 
що знайде нового інвестора, який 
добудує багатоповерхівку. Про-
йшло майже два роки, а будинок 
досі стоїть, наче примара. А все 
тому, що людей в черговий раз 
обвели круг пальця.

«Досягнення» директора КП 
«Житомиртеплокомуненерго»

Попри невщухаючі перипетії 
з «Олвіта-Буд» у серпні 2010 року 
Дмитра Рогожина призначають 
директором КП «Житомирте-
плокомуненерго». Всі роки його 
роботи супроводжувалися цілим 
клубком «досягнень»: неодноразо-
вими порушеннями кримінальних 
проваджень після ревізій Держа-
удитслужби, постійним зростан-
ням боргів за газ, невиплатою 
зарплати працівникам і потребою 
в регулярному дотуванні з місь-
кого бюджету «Житомиртепло-
комуненерго».

Лише остання минулорічна 
ревізія Держаудитслужби встано-
вила зайве отримання 1,8 млн грн 
субвенції на покриття різниці в та-
рифах на опалення. Окрім цього, 
КП «Житомиртеплокомуненерго» 
не повернуло до міського бюджету 
7,4 млн грн позики, яку до того ж 
включило в тариф. Тобто жителі 
міста фактично сплатили двічі. 
Перший раз, коли оплатили ра-
хунки за тепло, а вдруге – у вигляді 
стягнутих з зарплати кожного по-
датків, які пішли на утримання 
підприємства.

Вся відповідальність за досі не 
повернуті до міської казни кошти 
повністю лежить на керівнико-
ві комунального підприємства. 
Своєю чергою, Дмитро Рогожин 
результатів ревізії не визнає.

– Держаудитслужба – це бре-
хуни. Було прийнято рішення 
виділити кошти з поверненням. 
Потім, коли побачили, що підпри-
ємство у важкому фінансовому 
стані, було прийнято рішенням 
сесії не повертати кошти. У нас не 
було коштів для відшкодування 
заробітної плати. Ці гроші зали-
шилися підприємству, – доводить 
Дмитро Володимирович.

За останні чотири роки пра-

цівники «Житомиртеплокомуне-
нерго» не раз ставали фігурантами 
кримінальних проваджень. Згідно 
з однією зі справ, службові особи 
комунального підприємства без-
підставно завищували фактичні 
витрати на виробництво теплової 
енергії. За іншим провадженням 
розслідувалися факти можливого 
привласнення посадовими осо-
бами грошових коштів. Однак 
усі перелічені кримінальні про-
вадження за результатами досудо-
вого розслідування нині закриті.

На цьому список криміналь-
них справ «Житомиртеплокому-
ненерго» не закінчується. Сьогодні 
Житомирським відділом поліції 
здійснюється досудове розсліду-
вання, в якому службових осіб КП 
«Житомиртеплокомуненерго» під-
озрюють у заволодінні матеріаль-
ними ресурсами підприємства. 
Окрім того, слідчим відділом 
Житомирської області розсліду-
ється кримінальне провадження 
за фактом розтрати чужого майна 
посадовими особами КП «Жито-
миртеплокомуненерго».

Привертає увагу і те, що у КП 
«Житомиртеплокомуненерго» на-
явний конфлікт інтересів. ВТОВ 
«Кантар» отримує підряди від 
комунального підприємства, 
співвласником якого є дружина 
заступника директора Оксана 
Сергійчук.

– Конфлікт інтересів є тільки 
тоді, коли людина є підписантом 
і є посадовою особою. Ані пан 
Сергійчук, ані його дружина 
не є посадовими особами. Мені 
паралельно, хоч там 50 тисяч за-
сновників. Вони ніяким чиним не 
впливають на господарську діяль-
ність, ні на мене як директора, ні 
на Сергійчука, – пояснює директор 
КП «Житомиртеплокомуненерго».

Приховані статки 
Рогожина

Зазирнувши в опри-
люднену електронну 
декларацію директора 
«Житомиртеплокомуне-
нерго», з першого погляду 
нічого незвичного ви не 
знайдете. Складається 
враження про порядного 
керівника, який всі статки 
добросовісно задеклару-
вав. Насправді це – ілюзія 
і Дмитро Рогожин багато 
що приховав.

У своїй декларації за 
2016 рік Дмитро Рогожин 
не вказав наявні в його 
власності фірми. Не за-
декларував пан Рогожин 
частки в товариствах «Ол-
віта-Будінвест» та «Олвіта-
Чернігівбуд». Володіє він 
ними на пару з Олегом 
Стецюком, відомим жи-
томирянам генеральним 
директором вищезгадано-
го АТЗТ «Олвіта».

Не вказав він чомусь 
і ТОВ «Регіон». Ще є 
ТОВ «БК Будпрогрес», 
зі співвласників якого 
Дмитро Рогожин вийшов, од-
нак у травні 2016 року володів 
30 тис. грн внеском до статутного 
фонду.

– База, коли формулювалася, 
не видала мені те, що я ще є за-
сновником. Ці підприємства не 
займаються діяльністю вже дуже 
давно, – запевняє Дмитро Рогожин.

Щоб краще зрозуміти ситуа-
цію з незадекларованим майном, 
я звернулася до експертки центру 
"Ейдос" Гюнель Бабакішієвої:

– Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 46 ЗУ "Про 
запобігання корупції" суб’єкт де-

кларування у декларації має вне-
сти відомості в тому числі щодо 
корпоративних прав, які належать 
декларанту або членам його сім’ї, 
із зазначенням найменування кож-
ного суб’єкта господарювання, – за-
значає пані Гюнель.

– Директор КП «Житомир-
теплокомуненерго» Дмитро 
Рогожин не задекларував під-
приємства, в яких має частку 
у статутному капіталі, що є пря-
мим порушенням зазначеної нор-
ми закону, – стверджує експертка.

Цікаво, що у доньки Дмитра 
Рогожина статки на порядок 
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         Від «Олвіта-Буд»    до недоторканного 
директора «Житомир    теплокомуненерго»

більші за батькові. Катерина Дми-
трівна у свої 26 років – засновниця 
цілого ряду товариств. Зокрема, їй 
повністю належить ТОВ «Таріл-
ка і Ко» та наполовину ТОВ «Ат-
тік і Ко». Партнером Катерини 
у ТОВ «Аттік і Ко» є Олександра 
Парамонова. Українці знають її 
як прокурора, що незаконно по-
садила Андрія Дзиндзю та інших 
учасників Майдану.

Я дістала витяг, у якому зазна-
чено, що Катерина разом із Олек-
сандрою Парамоновою орендують 
приміщення під коктейль-бар 
«Attic BAR» у Сергія Дворака, екс-
прокурора Дарницького району м. 
Києва. Сергій – син Юрія Дворака, 
екс-начальника Київської міської 
митниці ДФС. У 2015 році його 
звільнили з посади прокурора піс-
ля сюжету «Наших грошей», у яко-
му йшлося про незадекларовану 
комерційну нерухомість за 2013 рік.

Окрім того, Катерина Рогожи-
на – співвласниця дуже співзвуч-
ного зі сферою роботи її батька 
товариства «Укртеплокомуне-
нерго», що надає консультативні 
послуги. За наявності численного 
бізнесу в столиці донька Дмитра 
Рогожина у 2016 році купує квар-
тиру чомусь саме в Житомирі, 
придбавши шикарні апартаменти 
площею 144.2 кв. м у новобудові по 
вул. Премоги, 53. Привертає увагу 
й те, що вищезгадана «Олвіта-Буд» 
із переданих їй Оліївською сіль-
радою земель у 2015 році передає 
в суборенду Катерині Рогожиній 
12 соток, на яких ведеться будівни-
цтво приватного будинку.

– У неї є впливові друзі, і вона 
достатньо крутиться в бізнесі. 
Я стараюся не лізти в особисті 
справи доньки. Це – неетично. 
Договір суборенди моєї доньки 
жодних стосунків не має до госпо-

дарської діяльності «Олвіта-Буд». 
Крім цього договору, укладено ще 
70 договорів суборенди. Виключно 
право рішення прийняття чи не-
прийняття ділянки і оформлення 
технічної документації будівни-
цтва – це повноваження сільської 
ради, – зазначив директор кому-
нального підприємства.

Першим з її явних друзів є 
батько, який, скоріш за все, й 
допоміг оформити на Катерину 
квартиру, фірми та нерухомість. 
Складається враження, що Дми-
тро Рогожин оформляє свої 
статки на доньку, аби уникнути 
ризику їх втрати через порушені 
кримінальні провадження та бор-
ги перед вкладниками і банком.

А тепер давайте знову по-
вернемось до «Житомиртепло-
комуненерго» та поглянемо на 
цікаву динаміку. За 2013 рік борг 
комунального підприємства склав 
56,7 млн грн. У цей час донька 
Дмитра Рогожина стає власницею 
ТОВ «Тарілка і Ко». На початку 2015 
року загальний борг за газ «Жи-
томиртеплокомуненерго» сягнув 
майже 123 млн грн, а у доньки 
Рогожина з’являється 3-кімнатна 
квартира в Житомирі. Ще че-
рез рік вона стає співвласницею 
ТОВ «Аттік і Ко». Виходить цікава 
закономірність: чим більші борги 
КП «Житомиртеплокомуненерго», 
тим вищі статки родини Рогожина.

Скільки коштує  
лояльність влади

Звертаючи увагу на явні право-
порушення, мільйонні борги та 
кримінальні провадження, пору-
шені проти КП «Житомиртепло-
комуненерго», мер Житомира не 
звільняє Дмитра Рогожина з по-
сади директора.

Щоб зрозуміти, чи є наявні 
правопорушення підставою для 
звільнення Дмитра Рогожина 
з посади директора, я запитала 
думку експерта центру Ейдос 
Ольгу Зеленяк.

– Керівник може бути звіль-
нений з посади, а цей контракт 
розірваний з ініціативи органу 
управління майном, у тому числі 
за пропозицією місцевого орга-
ну державної виконавчої влади, 
у разі одноразового грубого по-
рушення керівником законодав-
ства чи обов'язків, передбачених 
контрактом, в результаті чого для 
підприємства настали значні нега-
тивні наслідки; у разі невиконання 
підприємством зобов'язань перед 
бюджетом та Пенсійним фондом, 
а також невиконання підприєм-
ством зобов'язань щодо виплати 
заробітної плати працівникам чи 
недотримання графіка погашення 
заборгованості із заробітної плати; 
у разі допущення зростання об-
сягів простроченої кредиторської 
заборгованості, – зауважила пані 
Ольга

– Крім того, у разі притягнен-
ня посадової особи до криміналь-
ної відповідальності за посадовий 
злочин слідчий зобов'язаний її 
відсторонити від займаної поса-
ди, – зазначила експертка.

Із запитанням, чому Жито-
мирська міська рада за весь час 
не спромоглася перевірити діяль-
ність комунального підприємства, 
я звернулася до заступника місь-
кого голови Сергія Кондратюка.

– Міська рада буде проводити 
перевірки, просто зараз проходить 
перевірка водоканалу, яка триває 
уже третій місяць. Закінчиться 
одна, розпочнеться інша. Це нор-
мальний процес. Ми довіряємо 
перевіркам Держаудитслужби, – 

пояснює Сергій Миколайович.
Раніше Дмитро Рогожин по-

любляв надавати підряди ФОП 
Євгенії Кондратюк, дружині за-
ступника міського голови. Не один 
рік Євгенія Кондратюк співпрацю-
вала з Дмитром Рогожиним. Мож-
ливо, це – одна з причин лояль-
ності місцевої влади до директора 
«Житомиртеплокомуненерго».

– Коли моя дружина отри-
мувала підряди, я не був за-
ступником. Ставлення у мене до 
всіх однакове. Я попередив усіх 
начальників управління, що моя 
дружина не повинна працювати 
в жодному комунальному підпри-
ємстві, – запевняє заступник мера 
Сергій Кондратюк.

Міський голова Житомира 
також не забуває нахвалювати 
Дмитра Рогожина. Насамперед 
за взятий у Європейського банку 
реконструкції та розвитку кредит 
в 15,5 млн євро. Можливо, при-
чина полягає в тому, що в родині 
мера Житомира також наявний 
інтерес у сфері енергозбережен-
ня. Не слід забувати, що дружина 
Сергія Сухомлина володіє фірмою 
«Стров Енержі», що проводить 
передбачений вимогами проекту 
енергоаудит.

Якщо заглянути в державний 
земельний кадастр, привідкрива-
ється список покровителів родини 
Рогожиних. Передавши в субо-
ренду земельну ділянку доньці, 
Дмитро Рогожин, як співвласник 
«Олвіта-Буд», потурбувався про 
достойних сусідів. Найбільшу час-
тину, або ж цілих 1,39 га, з земель 
довкола молокозаводу передано 
депутату Київської міської ради 
Володимиру Старовойту. Окрім 
власності на декількох житомир-
ських ринках, його фірмі «Інвест-
Плюс» належить новобудова по 

вул. Перемоги, 53, в якій Катерина 
Рогожина придбала квартиру.

Поруч знаходимо ділянку, 
передану колишній начальниці 
відділу документального забезпе-
чення прокуратури Житомирської 
області Ларисі Донець. Такі ж 11 со-
ток отримала головний державний 
інспектор управління Держаудит-
служби в Житомирській області 
Ольга Грищук. Тут же знаходимо 
ділянку колишнього депутата 
Житомирської міської ради Івана 
Кучерявенка та ще одну, оформ-
лену на його дружину. Дехто на 
взятій в суборенду ділянці встиг 
навіть збудувати будинок. Саме так 
зробив колишній голова Держбу-
дінспекції в Житомирській області, 
а зараз в. о. голови Держгеонадр 
України Олег Кирилюк, про що 
свідчить його декларація.

На плату від користування 
землями «Олвітою-Буд» та чис-
ленними суборендарями також 
розраховувати не слід. Близько 
10 га землі Оліївській сільській 
громаді не приносять жодної 
гривні, а сільський голова Ми-
хайло Скок вперто переконує: 
«Ділянку не розділяли, в оренду 
або суборенду не передавали».

Діяльність Дмитра Рогожина 
наочно показує, як дружні стосун-
ки з верхівкою влади дозволяють 
йому завжди виходити сухим 
з води, надовго забезпечивши 
себе індульгенцією на усі випадки 
життя. Чи варто дивуватися, що 
нинішні розслідування навколо 
«Житомиртеплокомуненерго» та 
його директора завершаться, як 
і попередні, – себто нічим.

Розслідування проведене за 
підтримки Програми підтрим-
ки розвитку ЗМІ Посольства 
США та Міжнародного фонду 
«Відродження».

 На фото: витяг з реєстру щодо землі Олвіта-Буд  На фото: відповідь Оліївської сільської ради
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Кабінет Міністрів Укра-
їни ухвалив стратегію 
розвитку Ощадбанку на 
2018–2022 рр.

Універсальний банк із провідними по-
зиціями в обслуговуванні всіх груп клієн-
тів з оптимізованою мережею відділень, 
сучасними інформаційними технологі-
ями та новою операційною моделлю та 
ефективним ризик-менеджментом – таким 
буде Ощадбанк у 2022 році згідно з новою 
стратегією розвитку, затвердженою Кабі-
нетом Міністрів України 21 лютого. Про 
це йшлося на прес-конференції за участю 
міністра фінансів України Олександра Да-
нилюка, голови правління Ощадбанку Ан-
дрія Пишного, Директора представництва 
ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера та голови 
наглядової ради Ощадбанку, заступника 
міністра освіти та науки України Романа 
Греби. Стратегія передбачає завершення 
трансформації держбанку та утримання 
лідерства в банківському секторі на наступ-
ні 5 років. Документ отримав підтримку 
стратегічного партнера Ощадбанку – Євро-
пейського банку реконструкції та розвитку.

Стратегія розвитку Ощадбанку є складо-
вою загальної стратегії розвитку державного 
банківського сектора. Вона передбачає змен-
шення частки державних банків шляхом їх 
часткової чи повної приватизації. Це дасть 
можливість збільшити конкуренцію на рин-
ку, забезпечити фінансову стабільність та 
доступність банківських послуг. Важлива 
частина змін – покращення корпоративного 
управління за рахунок створення незалеж-
них наглядових рад банків.

На відміну від інших державних банків 
Ощадбанк єдиний залишається найбіль-
шим універсальним банком, який буде 
присутнім у всіх клієнтських сегментах.

Корпоративний бізнес 
У сегменті послуг для великого бізнесу 

Ощадбанк залишиться лідером, маючи 
значну експертизу та налагоджені бізнес-
стосунки з великими корпораціями. Банк 
планує утримувати частку ринку: в креди-
тах – 18%, у депозитах – 11%.

ММСБ
У сегменті послуг для мікро-, малого 

та середнього бізнесу Ощадбанк планує 
збільшувати ринкову частку за рахунок 
удосконалення моделі обслуговування. 
План ринкової частки по кредитах ММСБ 
на 2022 рік – 10%, по депозитах та поточних 
рахунках – 20%.

Роздрібний бізнес 
Останні три роки Ощадбанк утриму-

вав лідерство за динамікою зростання 
в роздрібному сегменті. Зважаючи на це, 
заплановано втричі збільшити частку ринку 
в сегменті роздрібного кредитування до 
рівня 13% за рахунок іпотеки, автокредитів, 
кредитних карток та споживчих кредитів. 
У напрямі залучення депозитів та поточ-
них рахунків банк планує зберегти частку 
ринку на рівні 19%. Пріоритетом залиша-

тиметься модернізація роздрібної мережі: 
відкриття нових та скорочення кількості 
старих неефективних відділень. Водночас 
Ощадбанк залишатиметься лідером з при-
сутності в усіх областях України та продо-
вжуватиме підтримувати клієнтів там, де 
він є єдиним каналом надання фінансових 
послуг. Також банк планує продовжувати 
розвиток у преміальному сегменті, роз-
ширюючи перелік послуг та локацій для 
обслуговування заможних клієнтів. Частка 
Ощадбанку в картковому бізнесі має зрости 
з 6% до 17%. Значна увага приділятиметься 
розвитку інноваційних технологій у сфері 
онлайн-банкінгу.

Також серед ключових компонентів 
стратегії покращення ІТ-інфраструктури 
та вдосконалення інформаційної безпе-
ки, централізація функцій підтримки та 
покращення бізнес-процесів. Буде продо-
вжуватись активна робота з проблемними 
кредитами. Банк зробив усі необхідні висно-
вки щодо оцінки ризиків, які спричинили 
успадкований проблемний портфель, та 
імплементував їх у кредитну та ризик-по-
літику. За останні три роки Ощадбанк не 
просто навчився працювати з проблемним 
портфелем, а й став справжнім бенчмар-
ком ринку в цьому напрямі, отримавши 
судових рішень на свою користь на суму 
понад 40 млрд грн.

Стратегію розвитку розкладено на по-
кроковий план дій із чітко визначеними 
показниками ефективності. Кінцевим ре-
зультатом реалізації стратегії має стати 
максимізація вартості Ощадбанку та його 

часткова приватизація за участю поважного 
міжнародного інвестора.

«Ощадбанк відкриває нову сторінку 
своєї історії. Першу частину плану стра-
тегічного розвитку, а саме модернізацію 
найбільшого та найстарішого банку кра-
їни, успішно виконано. На черзі – реалі-
зація стратегії лідерства. Ми були послі-
довними в тому, що будували найбільший 
універсальний банк країни. Нова стратегія 
підтверджує успішність трансформації 
Ощадбанку з 2014 року та визначає чіткі 
дороговкази для подальшого руху. Під-
тримка обраної стратегії з боку акціо-
нера – Уряду України та стратегічного 
партнера – ЄБРР є свідченням їх упев-
неності в тому, що закріплені в стратегії 
амбітні показники розвитку є об’єктивно 
реальними для реалізації професійною, 
оновленою командою банку», – зазначив 
голова правління Ощадбанку Андрій 
Пишний.

«Схвалена Урядом Стратегія розвитку 
державного банківського сектора перед-
бачає приватизацію Ощадбанку за учас-
тю міжнародних фінансових організацій. 
Півтора року тому був підписаний мемо-
рандум між Міністерством фінансів, ЄБРР 
та Ощадбанком про взаємодію щодо по-
кращення операційних та управлінських 
процесів і збільшення вартості банку. Ми 
відзначаємо, що команда Ощадбанку на-
полегливо працює над втіленням цього 
бачення. Впевнений, що подальша спільна 
робота ЄБРР, Мінфіну та Ощадбанку ство-
рить підґрунтя для успішного продажу 

банку та повернення інвестованих держа-
вою коштів», – заявив на прес-конференції 
міністр фінансів України Олександр 
Данилюк.

«Ми почули чітке викладення стратегії 
розвитку Ощадбанку від його керівництва. 
Нам особливо приємно, що банк визначає 
це як свою мету на майбутнє, як допомогу 
розвитку української економіки. Досягнен-
ня в цьому напрямі вже є. Особливо це 
стосується підтримки малого та середньо-
го бізнесу. Виконання конкретних цілей 
стратегії є критичним для перспектив 
державних банків щодо співробітництва 
з міжнародними фінансовими установа-
ми. Я дуже радий, що ми поглиблюємо 
співпрацю й наближаємось до виконання 
положень нашого меморандуму, а саме 
до часткової участі в капіталі Ощадбан-
ку», – зазначив директор ЄБРР в Україні 
Шевкі Аджунер.

«За час, що пройшов з 2014 року, Ощад-
банк змінився повністю. З Ощадної каси він 
перетворився на сучасний інноваційний 
банк. Це свідчить про те, що менеджмент 
Ощадбанку може ставити перед собою 
завдання та може їх виконувати. Члени 
наглядової ради вітають нову стратегію роз-
витку банку, в тому числі в частині нового 
підходу до корпоративного управління. Всі 
разом ми зможемо досягти високих резуль-
татів», – зазначив голова наглядової ради 
Ощадбанку, заступник міністра освіти 
та науки України Роман Греба.

Прес-служба Ощадбанку

Ощадбанк – найбільший 
універсальний банк країни!
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Алла Гетьман

Серед п`яти претен-
дентів комісія визна-
чила переможцем 
конкурсу Світлану 
Охотенко, яка нині 
виконує обов'язки 
директора КУ «Радо-
мишльський психо-
неврологічний інтер-
нат» обласної ради.

Питання щодо призначення 
директора комунальної установи 
«Радомишльський психоневро-
логічний інтернат» викликало 
неабиякий резонанс під час за-
сідання комісії. Адже, за словами 
шеф-редактора газети «Эхо» Воло-
димира Яцкевича, на переможця 

конкурсу Світлану Охотенко, від-
крите кримінальне провадження 
за фактом побиття журналіста.

«Я родом з Радомишльського 
району, дві минулі каденції був де-
путатом обласної ради, ситуацію 
в цьому закладі знаю досконало. 
Світлана Володимирівна, будучи 
ще майором міліції, оформила 
опікунство над круглою сиротою, 
недієздатною особою (Іра Бойчук), 
і замість того, щоб дівчина пере-
бувала в інтернаті під наглядом, 
вона її забрала в село до хворих 
батьків, щоб вона там поралась. 
Майже 10 років ця дитина була 
в рабстві. Далі поїхав наш корес-
пондент туди розібратись, в чому 
справа. Приїхала, прилітає Світ-
лана Володимирівна, налітає на 
нашого кореспондента, підбила їй 
око, забрала у неї телефон. Тобто 
замість того, щоб запросити її 
у кабінет поговорити нормаль-
но, напала на неї і побила. Ми 
повернулися у Радомишльський 
райвідділ поліції, було порушено 

кримінальну справу за перешко-
джання діяьності журналіста, яка 
передбачає до 5 років позбавлення 
волі», – заначив шеф-редактор Во-
лодимир Яцкевич.

Своєю чергою, Світлана 
Охотенко зазначила, що ніяких 
кримінальних справ проти неї 
не порушено, а за дівчиною, над 
якою вона взяла опіку, доглядала 
і всіляко їй допомагала.

«Так, дійсно з грудня 2011 року 
я оформила опіку над недієздат-
ною жіночкою-сиротою, я її за-
бирала у відпустку до себе. Коли 
були живі мої батьки, я її брала 
до них. Я як опікун маю право 
до 2-х місяців брати її у відпуст-
ку. Вона живе цим, щоб поїхати 
у відпустку. Повірте, це так і є. Я її 
лікую, одягаю, турбуюся, і коли 
брала над нею опіку я не знала, 
що колись буду працювати у даній 
комунальній установі. А працівни-
ки газети «Эхо» увірвалися у мій 
двір, розставили там камери, не 
поставивши мене до відома», – роз-

повіла Світлана Охотенко.
Під час бурхливих обговорень 

прихильники Світлани Охотенко 
пропонували комісії «поставити 
крапку» у даному питанні, тобто 
проголосувати; опоненти – вза-
галі зняти її кандидатуру, інші – 
представити на розгляд сесії дві 
кандидатури, які зайняли під час 
конкурсу 1 та 2 місце.

У результаті депутати все-таки 
проголосували за те, щоб погоди-
ти та винести кандидатуру Світ-
лани Охотенко на розгляд сесії 
обласної ради.

Зрештою, «за» проголосува-
ли – 4, «утримались» – 3 і «проти» – 
1 член комісії. Тобто за голосуван-
ням профільної комісії – рішення 
не прийнято.

Вчителі у сесійній 
залі міськради зачи-
тували звернення на 
підтримку свого керів-
ництва.

Освітяни виступали з вимогою 
до міського голови не піддаватись 
провокаціям з боку політичних сил 
і не звільняти керівників управлін-
ня освіти, адже галузь освіти - не 
предмет торгівлі на ринку політич-
них технологій.

"У найбільшій галузі міста, де 
працює 6 тис. працівників, відбу-
лися якісні зміни. Проте останнім 
часом наші заклади освіти під-
даються психологічному тиску в 
ЗМІ та соцмережах. Ми працюємо 
в атмосфері залякування, зневаги та 
чорного піару, і це негативно відби-
вається на нашій роботі. Останньою 
краплею став штучний скандал з 
вимогою звільнення керівництва 
управління оствіти. Ми заявляємо, 
що довіряємо управлінню!" - наго-
лосили представники освіти міста.

Сергій Сухомлин своєю чергою 
відповів вчителям: "Завжди питан-
ня освіти виноситься на порядок 
денний. Ми вас завжди чуємо та 
йдемо назустріч. Але ми повинні 
не забувати, що є діти, ми повинні в 
першу чергу про них думати. Адже 
йде навчальний процес, діти мають 
отримати всі необхідні знання". 

"Я розумію, чому освітян турбує 
це питання. Сьогодні мер має взяти 
на себе особисту відповідальність. 
Сергію Івановичу, не можна розва-
лювати освіту. Треба знайти якісні 
шляхи, управління освіти має по-
вноцінно працювати. Заспокойте 
людей", - сказала голова фракції ВО 
«Батьківщина»  Любов Цимбалюк.

Нагадаємо, 5 березня на комісії 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуа-
цій повідомили, що у зв’язку із 
вимушеним обмеженням спо-
живання газу та теплопостачання 
температура в приміщеннях шкіл 
знизилась нижче норми. Тому об-
межувальні заходи продовжили, 
за навчальні парти діти сядуть вже 
12 березня.

Алла Гетьман

Родина дівчинки 
із міста Коростишева 
вже втратила сина, 
коли йому було 6 років. 
Дітки хворіють на рід-
кісну недугу – спадкове 
порушення обміну 
речовин. Батьки хо-
чуть врятувати доньку, 
дитина з таким діагно-
зом в області – єдина.

У середу, 28 лютого, на засіданні 
постійної комісії з питань охорони 
здоров'я депутати Житомирської 
обласної ради погодили ряд звер-
нень до вищих органів влади, зо-
крема до МОЗу.

До обласної ради звернувся на-
родний депутат щодо лікування 
дитини Аринки Мовчанюк. У ді-

вчинки спадкове захворювання, 
лікування якого потребує значних 
коштів. Врятувати дитину можуть 
за кордоном, вартість лікування 
приблизно 600 тис. євро.

«Минулого року році для цієї 
дитини виділили соціальної допо-
моги 150 тис. грн. Загалом в Україні 
таких діток шестеро, двоє з них – 
з міста Коростишева. На жаль, стар-
ший хлопчик з цієї родини помер 
у 6 років. Це спадкове захворюван-
ня – порушення обміну речовин. 
І тепер потрібно врятувати дівчин-
ку”, – розповів член комісії.

За словами начальника управ-
ління охорони здоров'я Житомир-
ської ОДА, усі документи надані 
на комісію лікування дитини за 
кордоном, адже у нас така патологія 
не лікується. Однак на цей рік по 
програмі коштів немає.

Натомість один з членів комісії 
запропонував депутатам показати 
їхню єдність та кожному виділити 
кошти для дівчинки.

“А давайте покажемо єдність де-
путатського корпусу. Ми маємо по 
100 тис. грн на матеріальну допомо-

гу. У нас 65 депутатів, скинулись би 
по 2 тис. грн, і вже маємо 130 тис. грн 
для цієї дитини. Хоча б надати мате-
ріальну допомогу”, – зазначив член 
комісії з питань охорони здоров'я.

Також депутат обласної ради 
Наталія Рибак зауважила, що 
Житомирщина повинна бути прі-
оритетною серед інших областей 
у програмі «Лікування людей за 
кордоном».

“Потрібно звернутися до МОЗу 
з проханням: оскільки наша область 
найбільше постраждала від Чорно-
бильської катастрофи і наслідком 
цього є онкозахворювання, нехай лі-
кування дітей Житомирщини буде 
пріоритетом з включенням списку 
усіх хворих дітей, які потребують 
лікування за кордоном”, – зазначила 
Наталія Рибак.

Зрештою, комісією було при-
йнято два рішення: звернення до 
депутатських фракцій – виділити по 
2 тис. грн на лікування дівчинки та 
звернутися до МОЗу – з проханням 
визначити Житомирську область 
пріоритетною у програмі «Ліку-
вання людей за кордоном”.

Комісія облради не підтримала кандидатуру 
на посаду директора Радомишльського 
психоневрологічного інтернату

На Житомирщині 4-річна 
дівчинка з рідкісною 
недугою потребує 
термінового лікування

Руки геть від 
освіти: майже сотня 
освітян Житомира 
виступила проти 
політичного тиску 
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Дорогі жінки
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З глибокою повагою
чоловіки ДП «Житомирстандартметрологія»!
З глибокою повагою

чоловіки ДП «Житомирстандартметрологія»!

 

Стає на тепло, ось-ось весна вступить у свої права, 
розквітне природа. І прийде перше справді весняне свято, 
воно присвячене саме Вам, любі наші жінки.

Тож дозвольте щиро привітати Вас із цим чудовим 
днем і висловити слова глибокої вдячності. Цілком очевидно, що на жіночій 
мудрості і терпінні тримається світ. На жаль, за буднями ми не завжди 
помічаємо, скільки милих, добросовісних і самовідданих представниць 
прекрасної статі працює з нами. Ми маємо чудового керівника – розумну, 
вродливу жінку Людмилу Петрівну Данчук. Наші колеги успішно трудяться 
у всіх сферах технічного регулювання. На високому професійному рівні вони 
виконують усі роботи в галузі стандартизації, наполегливо впроваджують 
та сертифікують системи управління на підприємствах та організаціях 
нашої області, успішно займаються метрологією, скрупульозно проводять 
дослідження усіх видів продукції за всіма показниками безпеки та якості, 
виконують роботи із сертифікації продукції та послуг, а також єдині в 
області здійснюють оцінку відповідності продукції вимогам технічних 
регламентів.

Ми щиро захоплюємося професійними здобутками наших жінок і сердечно 
зичимо їм нових кар’єрних злетів.

Разом із тим, ми ні на мить не забуваємо, що наші жінки не тільки фахові 
працівники, але й турботливі матусі, люблячі дружини, ніжні сестри, дочки 
і вірні друзі.

Ми правдиво зачаровані шармом, красою і добротою наших жінок.
Тож сердечно бажаємо Вам, дорогі наші жінки, щастя і любові! Нехай кожен 

день радує Вас увагою і турботою близьких, життя наповнюється новими 
враженнями, позитивними емоціями, яскравими відкриттями. Ми Вас 
любимо і цінуємо! І сердечно дякуємо за те, що нам є на кого рівнятися, нам є 
до кого тягнутися – нам є для кого жити.

Зі святом Вас, любі наші жінки!
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З повагою та любов’ю
голова Житомирської
міської організації РПЛ,
депутат міської ради 
Олександр Ракович

Прийміть найщиріші вітання зі святом любові та краси –

Дорогі жінки!

Міжнародним жіночим днем 8 Березня!

У цей святковий день сердечно бажаю кожній із вас 
міцного здоров’я, родинного затишку та душевного 
тепла. Нехай вас не оминає радість та натхнення, а 
прекрасні почуття зігрівають серце, дарують наснагу для 
нових життєвих перемог. Нехай вас завжди оберігає Бог, 
береже ваших рідних і близьких. Зі святом!

Вітаю вас з наступаючим святом та бажаю вам, 
щоб весна подарувала ще більше краси, молодості, 
здоров’я, чудового настрою, душевної гармон�, 
захоплення у чоловіків, багато кохання та вільного 
часу для себе і сім�.

Нехай всі ваші мр� збуваються!

 Äîðîã³ æ³íêè! Äîðîã³ æ³íêè!

Ç ïîâàãîþ â.î íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Ãëàçóíîâ Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷
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Депутаты требуют 
признать некон-
ституционной так 
называемую «медре-
форму». Об этом, 
выступая с трибуны 
Верховной Рады, за-
явил сопредседатель 
фракции Оппозици-
онного блока в пар-
ламенте Александр 
Вилкул.

Он отметил, что 9 февраля 
2018 года 59 депутатов Верховной 
Рады обратились в Конституцион-
ный суд с требованием проверить 
на соответствие Конституции за-
кон «О государственных гарантиях 
медицинского обслуживания на-
селения». 12 февраля Конституци-

онный суд принял представление 
к рассмотрению.

Вилкул подчеркнул, что под 
видом реформы власть хочет пе-
ревести людей на стопроцентно 
платную медицину.

– В стране, где средняя зар-
плата чуть больше 200 долларов, 
а большинство пенсий около 70 
долларов, люди будут вынуждены 
платить за лечение по европей-
ским ценам. Это ненормально, – 
сказал он.

– Минздрав и Кабмин не смог-
ли за прошлый год дать ответ на 
простой вопрос: что будет входить 
в базовый гарантированный пакет 
медицинской помощи, сколько 
будет стоить эта помощь, сколько 
нужно будет доплатить по со-
оплате. А медицина тем временем 
продолжает финансироваться Каб-
мином по остаточному принципу, 
получая 30–40% от потребности. 
Десятки тысяч украинцев умирают 
ежегодно из-за того, что не получи-

ли необходимого лечения. Тысячи 
врачей ежегодно уезжают рабо-
тать в Польшу, Чехию, Германию, 
окончательно разуверившись в том, 
что здесь они смогут прокормить 
свои семьи и обеспечить достойное 
будущее. Вот реальные результа-
ты деятельности правительства 
в целом и Минздрава в частности, – 
сказал Александр Вилкул.

Оппозиционер отметил, что 
сегодня в Конституционном суде 
лежит рекордное количество не-
рассмотренных дел, представле-
ний и конституционных жалоб.

– Я обращаюсь к Конституци-
онному суду и его новоизбранно-
му главе. Вы можете годами рас-
сматривать вопросы полномочий 
президента и премьер-министра, 
бесконечно долго спорить о соот-
ветствии Конституции законов 
и подзаконных актов. Но медлить 
с рассмотрением вопроса о «ме-
дреформе» – попросту преступно. 
Это касается жизни и здоровья 

каждого человека, и этот вопрос 
должен быть рассмотрен немед-
ленно. Бесчеловечные экспери-
менты Минздрава над людьми 
должны быть прекращены, и точ-
ку в этом вопросе должен поста-

вить Конституционный суд. И это 
будет тестом для Конституцион-
ного суда на независимость, на то, 
служит он государству и людям 
или обслуживает интересы власть 
имущих, – подчеркнул Вилкул.

Вилкул: Отмена медреформы – тест для 
Конституционного суда: служит он людям  
и государству или обслуживает власть 

Матвій Хренов опу-
блікував декларацію 
в Єдиному державно-
му реєстрі деклара-
цій 4 березня, після 
звільнення з посади 
заступника мера.

За 2017 р. на посаді заступника 
міського голови Матвій Хренов за-
робив 254 тис. 491 грн. Його дру-
жина, яка на 67% є власником 
ТОВ "ЦРЗ "Відновлення", – 92 тис. 
177 грн. Проте нижче, у графі «до-
хід від зайняття підприємниць-
кою діяльністю», Олена Хренова 
вказує суму 666 тис. 411 грн.

Дохід від відчуження рухомо-
го майна родини Хренових (крім 
цінних паперів і корпоративних 
прав) складає 370 тис. 666 грн.

У порівнянні з декларацією 
за 2016 р. сума готівкових коштів 
родини змінилася: Матвій Хренов 
декларує 7000 USD та 2000 EUR, 
тоді як у минулому році посадо-
вець мав 9000 USD.

Родина Хренових у липні 2017 

р. придбала нове авто Toyota Rav 4 
вартістю 828 тис. 366 грн. Власни-
ком авто за документом є дружи-
на Олена Хренова. Нагадаємо, екс-
заступник мера Житомира влітку 
2017 р. за 480 тис. грн продав свій 
автомобіль Chery, на якому їздив 
майже 6 років.

Також дружина Олена Хренова 
11 липня 2017 р. отримала кредит 
на суму 337 тис. 587 грн, поручите-
лем якого є чоловік Матвій Хренов.

Вартість цінних паперів, які 
належать Матвію Хренову, – 2 тис. 
200 грн.

Кредит та нове 
авто: екс-заступник 
міського голови Матвій 
Хренов оприлюднив 
декларацію за 2017 рік На Житомирщині 

«на гарячому» затри-
мали чергового ха-
барника –директора 
експертно-технічно-
го центру Держпраці 
області Артура Чер-
ниша.

У п̀ятницю, 2 березня, близько 
16.00 прокуратурою Житомирської 
області спільно із співробітниками 
відділу по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю 
Управління служби безпеки Укра-
їни в області на хабарі затримано 
директора державного підпри-
ємства "Житомирський експерт-
но-технічний центр Держпраці" 
Артур Черниша та його спільника 
екс-правоохоронця.

"Слідчі слідчого відділу про-
куратури Житомирської області 
розслідують кримінальне прова-
дження щодо неправомірних дій 
працівників правоохоронних та 
контролюючих органів, за ознаками 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 
(одержання неправомірної вигоди 
службовою особою) КК України. 
Під час досудового розслідування 

установлено, що директор 
державного підприємства 
вимагав від приватного 
підприємця неправомірну 
вигоду на суму 140 тис. грн 
задля оформлення дозвіль-
них документів для належ-
ного функціонування газової 
автозаправної станції, що 
в м. Новоград-Волинський. 
Це у той час, коли офіцій-
на вартість обумовлених 
послуг підприємства становить 
майже вчетверо менше – близько 
30 тис. грн. У ході проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій 
наприкінці грудня минулого року 
встановлено, що посадовець, залу-
чивши посередника, колишнього 
працівника правоохоронного орга-
ну, одержав першу частину непра-
вомірної вигоди на суму 70 тис. грн. 
Решту суми за його вказівкою під-
приємець повинен передати після 
одержання необхідних документів.

Таким чином, 2 березня 2018 
року, близько 16.00, прокуратурою 
Житомирської області спільно із 
співробітниками відділу по бо-
ротьбі з корупцією та організо-
ваною злочинністю Управління 
служби безпеки України в області 
обох – директора та його спільни-
ка – затримано у Житомирі, у при-
міщенні державного підприємства, 

після того, як підприємець передав 
посереднику другу частину непра-
вомірної вигоди на суму 46 тис. грн 
(посередник повернув підпри-
ємцю 24 тис. грн як витрачені на 
проплату офіційних документів).

Неправомірну вигоду на суму 
46 тис грн вилучено," – повідомля-
ють у прес-службі прокуратури 
Житомирської області.

Нині вирішується питання 
щодо обрання запобіжного за-
ходу та відсторонення від посади. 
Досудове розслідування триває, 
проводяться необхідні слідчі та 
процесуальні дії.

Нагадаємо, Артур Черниш 
працює на посаді директора дер-
жавного підприємства "Житомир-
ський експертно-технічний центр 
Держпраці" лише кілька місяців. 
Про це свідчить його е-декларація 
від 7 грудня 2017 року.

На хабарі затримали директора 
експертно-технічного центру 
Держпраці області
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Українці йдуть у ногу з ча-
сом і все частіше обирають 
безготівку. За даними Націо-
нального банку, на початок 
2018 року частка безготівко-
вих розрахунків у загальному 
обсязі сягнула майже 40%.

Чому українці відмовляються від готівки 
на користь платіжної картки, розбиралися 
наші експерти.

Тренди цифрової економіки
У січні цього року уряд ухвалив Концеп-

цію розвитку цифрової економіки, тобто 
такої, що базується на комп’ютерних техно-
логіях та глобальній мережі інтернет. У до-
кументі йдеться про амбітні плани покриття 
до 2020 року понад 70–80% території України 
широкосмуговим інтернетом, цифровізацію 
освіти, медицини, транспорту та громадської 
безпеки. Особливе місце у концепції посідає 
безготівкова економіка.

За словами міністра економічного роз-
витку та торгівлі Степана Кубіва, з погляду 
користі для держави безготівкові розра-
хунки сприяють виведенню економіки із 
тіні, зокрема, зменшуючи обсяги зарплат 
у конвертах. Щодо переваг для населення, 
то безготівкові операції швидкі та зручні. 
Адже завдяки банківській картці оплатити 
купівлю товару або послугу можна в зруч-
ний час та з будь-якого місця, не витрачаю-
чи час на дорогу, затори або черги. Проте 
головна перевага безготівкових розрахунків 
для українців – їхня безпечність.

Тож громадяни все частіше користу-
ються безготівкою. За підрахунками НБУ, 
минулого року українці здійснили 2,3 млрд 
операцій із використанням платіжних кар-
ток на суму 835 млрд гривень. Найпопуляр-
ніші – розрахунки в магазинах та інтернеті, 
перекази грошей із картки на картку. Через 
банк нараховують заробітні плати, пенсії, 
стипендії, допомогу при народженні дити-
ни. Кількість операцій зростає відповідно 
до збільшення кількості карток. На початок 
2018 року кількість активних платіжних 
карток досягла 35 млн штук і, за прогно-
зами уряду, зростатиме далі.

Де скористатись безготівкою?
Перехід до безготівкової економіки – про-

цес нешвидкий. На думку представників НБУ, 
найпростіше відмовитися від розрахунку 
готівкою в транспорті, торгівлі та сфері по-
слуг. Власне, низка українських міст уже 
робить кроки у цьому напрямку, зокрема, 
запроваджуючи електронний квиток. Так, 
восени минулого року Житомир став першим 
містом, де у транспорті можна розрахува-
тись банківською карткою. За інформацією 
місцевої влади, послуга має попит і серед-
ньомісячний приріст активних користувачів 
сягає 50%. Електронні квитки у громадському 

транспорті вже працюють у Тернополі, Харко-
ві, Хмельницькому, Маріуполі та Білій Церкві. 
Ще низка українських міст планує запустити 
технологію до кінця року. Розплатитися без-
готівково також можна у київському метро, 
проте єдиний електронний квиток для всіх 
видів наземного транспорту у столиці впро-
вадять не раніше середини 2018 року.

Крім того, введення електронного 
квитка дозволяє побачити реальний паса-
жиропотік та перевірити обґрунтованість 
вартості проїзду.

Іншим прикладом використання без-
готівки у повсякденному житті є оплата 
комунальних послуг. Така інтернет-послуга 
зараз є практично у всіх банків. Щоб про-
водити платежі онлайн, потрібен картко-
вий рахунок і налаштування особистого 
кабінету. Також знадобляться квитанції із 
розрахунковим рахунком, номером угоди 
та контрольною сумою.

Цікаво, що деякі міста централізовано 
домовляються з банками про оплату кому-
нальних послуг для населення.

Власне, автоматична система оплати за 
комунальні послуги є успішною світовою 
практикою і працює у країнах ЄС вже по-
над 10 років. Наприклад, в Австрії засто-
совується практика фіксованої суми при 
оплаті комунальних послуг, оренді житла та 
навіть купівлі медичної страховки. Експерти 
зауважують, що такий рівень застосування 
безготівки і є метою цифровізації України. 
Про це ж у листопаді минулого року на 
саміті Східного партнерства заявив Пре-
зидент Петро Порошенко, наголосивши на 
прагненнях України інтегруватися у єдиний 
цифровий ринок ЄС.

Безготівковий бізнес
Можливості безготівкових розрахунків 

в Україні розширюються щороку. Лише за 
минулий рік кількість підприємств торгівлі 
та сфери послуг, що надають своїм клієнтам 
можливість розраховуватись без готівки, зрос-
ла до 175 тисяч одиниць, а мережа платіжних 
терміналів збільшилась до 252 тисяч. І хоча 
експерти відзначають позитивне зростання 
платіжної інфраструктури, у порівняні із 
розвинутими європейськими економіками 
цього недостатньо.

Налаштовувати безготівкові розрахунки 
підприємців заохочують і в уряді. Так, Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі 
розпочало громадське обговорення про-
екту постанови, що зобов’язує продавців 
та постачальників послуг надати клієнтам 
можливість оплатити товар чи послугу без-
готівково. Проект не вимагає обов’язкового 
встановлення платіжних терміналів, дозво-
ляючи розрахунки через інтернет-банкінг, 
онлайн-сервіси, з використанням QR-коду або 
через переказ із картки на картку. Головне – 
надавати клієнтам вибір платити готівкою 
чи без. Якщо проект постанови ухвалять, 
підприємці матимуть строк до 2020 року, аби 
запровадити безготівкову оплату. І хоча дум-
ки щодо ініціативи розділились, більшість 

підприємців погоджується, що електронні 
гроші – це вимога часу.

«Люди повинні мати можливість роз-
раховуватись картками як у магазинах, так 
і на базарі. Раз ти торгуєш, то маєш надати 
людині послуги. Був час, коли люди проти-
вились карткам, хотіли лише готівку. А те-
пер звикли, бо це зручно. Навіть пенсії на 
картки приходять», – підтримує ідею голова 
ради підприємців при Івано-Франківській 

міськраді Петро Строїч.
Звичайно, попри збільшення популяр-

ності безготівкових платежів, паперові гроші 
в Україні все ще лишаються поза конкурен-
цією. Аби змінити ситуацію, необхідно далі 
розширювати платіжну інфраструктуру та 
інформувати населення щодо переваг без-
готівкових розрахунків.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

Безготівкова економіка. 
Як українці опановують 
електронні гроші
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Стали відомі подробиці у справі 
обвинуваченого у вбивстві 
громадянина Азербайджану, 
який знову на волі

Алла Гетьман

Вихідця з кавказь-
кого регіону під-
озрюють у вбивстві 
29-річного підпри-
ємця, якого у травні 
2016 року застрелили 
в приміщенні кафе 
на території Сінного 
ринку.

На час встановлення причет-
ності чоловіка до злочину місце 
його знаходження було невідоме, 
і його оголосили у міжнародний 
розшук. За інформацією поліції, 
у 2018 році він нелегально прибув 
до Житомира, однак сховатися 
йому не вдалося, вже 1 лютого 
він був затриманий.

Однак вже 16 лютого ста-
ло відомо, що за громадянина 
Азербайджану Г. І. внесли за-
ставу в більш ніж півмільйона 
гривень, тому іноземець, який 
був у міжнародному розшуку, 
вже перебуває на волі.

Дану інформацію журналіс-
там «20 хвилин» підтвердили 
в Головному управлінні Нацпо-
ліції у Житомирській області.

«У нас є інформація, що 
вже внесена застава у розмірі 
більше 500 тис. грн, яку визна-
чив суд як міру запобіжного 
заходу тримання під вартою 
з можливістю внесення застави. 
За процедурою, особа, яка вно-
сить заставу, показує квитанцію, 
і там вже відбувається звільнен-
ня підозрюваного», – розповіла 
начальник відділу комунікації 
Алла Ващенко.

Аби дізнатися подробиці 
у справі обвинуваченого у вбив-
стві громадянина Азербайджану, 
як йому вдалося вийти під за-
ставу, журналісти «20 хвилин» 
поспілкувались з головуючою 
суддею у справі обвинуваченого 
І. Г. – Наталією Гулак.

І недарма, адже після спілку-
вання із Наталією Анатоліївною 
багато чого у цій справі прояс-
нилося. Суддя розповіла нам усі 
подробиці з самого початку.

«За нормами діючого процесу-
ального кодексу справи, де особи 
обвинувачуються у вчиненні осо-

бливо тяжкого злочину, розгляда-
ються колегіальним складом суду 
в кількості трьох осіб. При надхо-
дженні такої справи до суду вона 
розподіляється автоматизованою 
системою діловодства, яка зазна-
чає, хто є головуючим суддею, 
а хто входить до складу колегії.

У день надходження справи 
щодо Г.І. було визначено склад 
колегії, і справа була передана 
мені як головуючій. За матеріала-
ми справи, Г.І. перебував у між-
народному розшуку, а тому щодо 
нього на досудовому розсліду-
ванні було визначено спеціальне 
досудове розслідування, а після 
надходження справи до суду – 
спеціальне судове провадження.

Це означає, що справа роз-
глядається без участі обвинува-
ченого, але за певних умов, коли 
ця особа перебуває у міждер-
жавному та/або міжнародному 
розшуку, при обов’язковій участі 
адвоката, відповідному порядку 
виклику цієї особи за допомо-
гою публікації у засобах масової 
інформації та на веб-сайті суду, 
направленні виклику за останнім 
відомим місцем проживання. За 
наявності таких викликів особа 
вважається належним чином по-
відомленою про розгляд справи.

Розгляд справи щодо Г.І. 
розпочався, була визначена 
чергова дата судового засі-
дання, оскільки не всі свідки 
з’явилися. Ця дата та час роз-
гляду справи не є таємницею ні 
для кого, бо відображаються на 
веб-сайті суду у розділі «роз-
клад засідань». Це означає, що 
кожна зацікавлена особа може 
цю інформацію побачити.

Інформація про розклад ро-
боти суду також є доступною для 
усіх зацікавлених осіб, висвітлена 
на веб-сайті суду та розміщена 
на вхідних дверях до суду, робочі 
дні – з понеділка по п’ятницю, 
а вихідні –  субота та неділя. 
Тобто справи розглядаються ви-
ключно у робочі дні, у вихідні 
дні допускається розгляд справ 
лише слідчими суддями.

В листопаді-грудні 2017 року 
до мене звернулися дві особи, які 
представилися адвокатами обви-
нуваченого. Щоб було зрозуміло, 
за нормами закону адвокат за-
прошується особисто обвинува-
ченим або призначається йому 
за належних обставин.

Надали документи, що вони 
є адвокатами, та просили надати 

для ознайомлення справу. Так 
як Г.І. був у розшуку, то договір 
з ними був підписаний іншою 
особою, з таким же прізвищем. 
За законом договір повинен 
укладатися особисто або якщо 
особа недієздатна, неповнолітня, 
то укладається з її представни-
ками. Г.І. за матеріалами спра-
ви і повнолітній, і дієздатний, 
а тому попросила підтвердження 
того, що це дійсно він особисто 
просив адвокатів захищати його. 
Запропонувала, щоб Г.І. за міс-
цем перебування звернувся до 
нотаріуса для підтвердження цієї 
угоди. Його ймовірні адвокати 
на той момент говорили, що 
обвинувачений хоче з'явитися 
в судове засідання. Це, звичайно, 
його право, але запитала їх, як 
вони це бачать, адже якщо він 
за межами України і знаходить-
ся в розшуку, то вони повинні 
розуміти, що на кордоні його 
можуть зупинити. В іншому ви-
падку йому все одно доведеться 
пояснити, як він потрапив на 
територію України. Отака була 
розмова. Потім адвокат ще один 
раз приїхав, каже, що обвину-
вачений все-таки хоче приїха-
ти. Я запропонувала офіційно 
звернутися до прокуратури чи 
поліції, що хоче приїхати, адже 
це – його право» – розповіла На-
талія Гулак.

За словами Наталії Анатолі-
ївни, на той день, коли повинен 
був відбутися розгляд справи, 
інформації про те, що обвину-
вачений з’явиться у судове засі-
дання, у суду не було.

«Про те, що Г. буде, мене ніх-
то не повідомив. Також у нього є 
адвокат, призначений вторинною 
адвокатською допомогою, – це 
обов'язково в таких справах, їй 
теж нічого не відомо було. Були 
лише чутки, що його нібито за-
тримали, але ні інформації, ні 
листів від поліції, ні від інших 
правоохоронних органів, від ад-
вокатів – нічого до суду не над-
ходило. О 14-й годині дня біля 
зали бачу – сидять адвокати, 
саме ті, які до мене приходили. 
Якщо всі знали, що справа на 
14.30 і його привезли, тому що 
конвой привозить людей два 
рази на день – до обіду і після 
обіду, якщо ви знали, що він 
повинен бути доставлений, то 
повідомте про це. Скажу більше, 
мабуть, і прокурор офіційно теж 
не знав, що обвинувачений буде 

присутній. А о 14.30 працівники 
конвойної служби повідомили, 
що Г. доставлений – «радуйтесь», 
і що з ним робити?

Так, всі зібрались: прокурор, 
адвокат, який був призначений 
державою, і ще два нові його 
захисники, також присутня 
представник діаспори. Приво-
дять мені його, а він – грома-
дянин Азербайджану. У таких 
справах наявність перекладача 
обов'язкова, а його – немає. Якби 
був офіційний документ, що 
його затримали, вже тоді б суд 
вимушений був би шукати пере-
кладача», – пояснює суддя.

Відтак, під час суду Наталія 
Анатоліївна запитала пред-
ставника діаспори, чи може він 
надати перекладача. Він сказав, 
що зараз – ні, а в принципі – так.

«І що робити? Ми звернулись 
до матеріалів справи, адже Г. був 
раніше засуджений одним з ки-
ївських районних суддів, по тій 
справі був перекладач, тобто ми 
розуміли, що без перекладача 
справу розглянути неможливо. 
І що робити? Це п’ятниця, 16 
година дня. Відкладати чи що 
робити? Адже наступного дня 
вихідні, а в суботу-неділю роз-
глядати справу ніхто не має пра-
ва. А у нього термін запобіжного 
заходу закінчується у суботу 
о 19-й годині. Ми змушені були 
відкласти розгляд справи для 
залучення перекладача.

І що з цього вийшло? Зна-
ючи, що ми в суботу не можемо 
розглядати справу, працівники 
правоохоронних органів приво-
дять цього дня обвинуваченого 
під двері залу судових засідань, 
знову не повідомляючи суд про 
це, і потім скрізь пишуть, що 
суддя не з'явився на засідання. 
Я перед цим говорила їм: «Я не 
можу зробити те, що ви хочете, 
тому що це – не по закону», – за-
значила Наталія Гулак.

Також суддя розповіла, що 
було чимало нарікань, що хтось 
«щось» взяв – чи то прокурор, чи 
суддя, щоб протягнути справу.

«Я виправдовуватись не стала 
навіть, бо щось пояснювати, то 
скажуть, що точно винна. Тому 
ми пішли іншим шляхом: ми 
висвітлили на сайті суду інфор-
мацію – відповідь. Хто розум-
ний, той зрозуміє, на нас хотіли 
спихнути свій головний біль. 
У результаті вони пішли іншим 
шляхом –  Г. відпустили і од-

разу ж затримали, але за щось 
інше (пов'язане з патронами), 
і вже у іншій справі йому дали 
запобіжний захід – арешт з пра-
вом внесення застави у більш 
ніж півмільйона гривень. Мені 
сказали, що ніби цю заставу за 
нього внесли, і він вийшов. Але 
цю інформацію я не перевіряла, 
це вже не я повинна робити. На 
сьогодні повинні суд повідомити, 
де перебуває Г., якщо він звільне-
ний під заставу, адже тепер він 
має прийти на засідання суду, 
дата вже призначена на березень. 
Зараз суд має певну проблему – 
потрібен перекладач, оскільки 
починає слухати справу спо-
чатку, потрібно вручити йому 
обвинувальний акт його рідною 
мовою. Зараз зі своєї сторони 
я вже знайшла перекладача», – 
розповіла Наталія Анатоліївна.

Відтак, 2 березня 2018 року 
відбулося чергове судове засідан-
ня по обвинуваченню Гасімова І., 
яке відбувалося у звичайному 
режимі. Під час розгляду кри-
мінального провадження були 
вирішені наступні питання: для 
участі у судовому засіданні було 
допущено перекладача та нового 
захисника обвинуваченого та була 
прийнята відмова обвинуваченого 
від попереднього захисника, який 
захищав права обвинуваченого 
у спеціальному провадженні за 
призначенням держави.

Прокурором також було за-
явлено клопотання про обрання 
обвинуваченому запобіжного 
заходу у виді тримання під вар-
тою, але у зв’язку з тим, що об-
винуваченому Гасімову І. відпо-
відно до ухвали Корольовського 
районного суду м. Житомира від 
06.02.2018 року вже було обрано 
запобіжний захід та прокурором 
не було надано доказів щодо по-
рушення обвинуваченим вимог 
даної ухвали, у клопотанні було 
відмовлено.

Судове засідання було від-
кладено на іншу дату за клопо-
танням захисника для надання 
можливості ознайомитись за-
хиснику з матеріалами справи.

Нагадаємо, 1 лютого праців-
ники житомирської криміналь-
ної поліції, спецпідрозділу КОРД 
спільно з УСБУ затримали під-
озрюваного у вчиненні вбивства 
29-річного підприємця у Жито-
мирі, яке мало місце у травні 
2016 року на одному з місцевих 
ринків.
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•	Инженер-конструктор с	опытом	
работы	требуется	на	предприятие.	
0661666972,0674125548

КИЕВСКАЯ КЛИНИКА ПРИГЛАША-
ЕТ ЖЕНЩИН ДО 36 ЛЕТ СТАТЬ ДО-
НОРОМ ИЛИ СУРРОГАТНОЙ МАМОЙ. 
ОПЛАТА ПРОЕЗДА, БЕСПЛАТНОЕ ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ, ВЫСОКАЯ ОПЛАТА. 
0661523753,09896328781.Л.АЕ№2811
82ОТ25.0

•	Київській охоронній	фірмі	потріб-
ні	охоронці	,	жінки	та	чоловіки.Вах-
та	15/15,	21/7.Соц.пакет,зарплата	
своєчасно,безкоштовне	проживання.	
0678947177

•	Кіпр, Ліван,	 Туреччина!	 Потріб-
ні:	шоу-балети,	танц.	 (go-go,	екзо-
тика,	східні),	офіціанти.	Контракт	від	
3-х	місяців.	Висока	ЗП+%.	Легаль-
но.	 Л.МСПУ-АВ585291-20.11.12.	
0972201876;0936439307;email:kenjob@
mail.

•	Коліі бруківки	потрібні	на	роботу(за	
1	тонну	280грн).	Вахтовий	метод	ро-
боти,	розрахунок	в	кінці	вахти.	Жито-
мирська	область,	Хорошівський	район.	
0674104020

КОМІРНИК ПОТРІБЕН У МЕБЛЕВИЙ 
ЦЕХ З ДОСВІДОМ РОБОТИ ВІД 1-ОГО 
РОКУ. З/П ВІД 4500ГРН. Г/Р 5-ДЕНКА. 
0963232588

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

ОФІЦІАНТИ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В 
КАФЕ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ВСІ ДЕТА-
ЛІ ПО 0678828046КАТЕРИНАПЕРТІВНА

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В 
ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВІ. ПОТРІБНІ СПЕЦІ-
АЛІСТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДІВ, 
ВЕНТИЛЬОВАНИХ ФАСАДІВ ТА ІНШИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
ТА БЕЗ ДОСВІДУ. ЗП – ВИСОКА. ВІЗОВА 
ПІДТРИМКА. ЛІЦ. №66 ВІД 19.01.2017 
Р. 0664793005

•	Охоронник, 7400	грн.	за	місяць.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	
за	рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань,	
вул.	Незалежності,	83.	0678457965

• ОХОРОННИКИ ДЛЯ ОХОРОНИ ОБЄКТІВ В 
М. КИЄВІ. ВАХТОВИЙ МЕТОД. МІСЦЕ ДЛЯ 
ПРОЖИВАННЯ ТА ФОРМА ЗА РАХУНОК 
ФІРМИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 5000 ГРН (ВИ-
ПЛАЧУЄТЬСЯ СВОЄЧАСНО). 066726862
8,0961598110,0509923940

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

•	Персонал для	прибирання	торго-
во-розважальних	центрів	терміново	в	
м.Київ.	Допомога	з	житлом.	Прямий	
роботодавець.	З/П	5500	-	7500	грн.	
0631001956,0679376743

ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. 
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. 
ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. ОБУ-
ЧАЕМ. 0988219246;0631326288

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

•	Пол.-укр. агенція.	Воєводські,візи.	

Робота-Пол,Чехія,Німеч,Швеція,	

Е с т о н і я , Л и т в а . 	 Л . М Т С П У -

А В 5 4 7 2 9 4 - 1 0 . 0 9 . 1 0 .	

0674550664,0996348031

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

• ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ТРЕ-

БУЕТСЯ В МАГАЗИН ПРОДАЖИ АВТО-

ЗАПЧАСТЕЙ. З/П ОТ 5000ГРН, Г/Р 9-18. 

0672775700

ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-КАССИР ТРЕ-
БУЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН В 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Г/Р С 08:00-22:00, 3/3. 
З/П ОТ 4500ГРН/МЕСЯЦ. 0637114443

1. РОБОТА 
1.1. Пропоную 

• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ 
ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)
(097)(093)2261010

•	Автомеханик с	 опытом	 работы	
т р е б у е т с я 	 н а 	 п р е д п р и я т и е .	
0661666972,0674125548

• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРО-
ЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. 
0673571503,0958097353

•	Бригада мулярів,	м.Буча,	Київська	
обл.,	житло	надається	безкоштовно.	
0671454799,0666413684.

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕ-
ТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, - 
АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН 
НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ. ОФІ-
ЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКО-
ШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П. 
0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИ-
РІВНА

•	Инженер по	технике	безопасности	с	
опытом	работы	требуется	на	предпри-
ятие.	0661666972,0674125548

•	Инженер с	опытом	работы	требуется	на	
предприятие.	0661666972,0674125548
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ПРОПОНУЄМО ІНФОРМАЦІЙНО-КОН-
СУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЖІНОК ВІД 
19 ДО 30 РОКІВ ПО ПРОГРАМІІ ДОНАЦІЇ 
ЯЙЦЕКЛІТИН (ВИНАГОРОДА 24 000 ГРН). 
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. 
ОБСТЕЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ПРОЇЗД 
ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 0505780411;0980785251

РАБОЧИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ПО-
ЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(Р-Н БОГУНИИ). З/П- ОТ 5000 ГРН, 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 1 МЕСЯЦ. 
0672315196ЯРОСЛАВ

•	Разнорабочие, инструментальщики	
требуются	в	г.Житомир.	З/п	по	согла-
сованию.	0975171263

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

• РІЗНОРОБОЧІ ПОТРІБНІ НА ВИРОБНИ-
ЦТВО ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ В ЖИТО-
МИРСЬКУ ОБЛАСТЬ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
РОБОТИ, ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАН-
НЯ НАДАЄТЬСЯ. З/П ВИСОКА ТА ГІДНА. 
0965009005

• РІЗНОРОБОЧИЙ-МОНТАЖНИК, ЗВА-
РЮВАЛЬНИК (НАПІВАВТОМАТ) MAG-
135 З ДОСВІДОМ ВІД 1 Р. РОБОТА ВІД 
ПРЯМОЇ ПОЛЬС. КОМПАНІЇ. ПРАЦЕВЛ-
НЯ БЕЗКОШТ. З/П- 120-160 ГРН ЗА ГОД. 
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО З УСІМА ЗРУЧН. 
ЛІЦ.  МСПУ  №  1241  ВІД  27.10.2016. 
0633416927ІРИНА(VIBER)

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВ ВІД ПРЯ-
МИХ РОБОТОД. (БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ). 
ЛЮБІ ВАКАНСІЇ ЯК ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТАК 
І ДЛЯ ЖІНОК. ПІДГОТОВКА ДОКУМ. НА 
ВІЗУ: ЗАПРОШЕННЯ, АНКЕТА, СТРАХОВКА. 
ВОЄВОДСЬКІ ВІЗИ (НЕ ДОРОГО).ЛІЦ. №66 
ВІД 19.01.17Р. 066479300

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВ ВІД 
ПРЯМИХ РОБОТОДАВЦІВ (БЕЗ ПО-
СЕРЕДНИКІВ).ЛЮБІ ВАКАНСІЇ ЯК ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ ТАК І ДЛЯ ЖІНОК !!!ПІД-
ГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ НА ВІЗУ: ЗА-
ПРОШЕННЯ, АНКЕТА, СТРАХОВКА. ВО-
ЄВОДСЬКІ ВІЗИ (НЕ ДОРОГО).ЛІЦ. №66 
ВІД 19.01.2017 Р. (066)479300

• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, 
БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ 
В СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. 
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.
COM.ОЛЕКС

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

•	С в а р щ и к  с 	 опытом 	 работы	
требуе т ся 	 на 	 прои зводс тво .	
0661666972,0674125548

•	Слесарь-ремонтник требуется	на	
предприятие.	0661666972,0674125548

•	Слесарь-сборщик требуется	на	про-
изводство.	0661666972,0674125548

•	Слюсар требуется	на	производство.	
0661666972,0674125548

•	Технолог  с 	 опытом 	 работы	
т р е б у е т с я 	 н а 	 п р е д п р и я т и е .	
0661666972,0674125548
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•	Токарь с	 опытом	 работы	 требу-
ется	на	производство,	 висока	ЗП.	
0661666972,0674125548

ТРАКТОРИСТИ В КОМПАНІЮ АГРО-РЕ-
ГІОН. ДОСВІД РОБОТИ НА ІМПОРТНІЙ 
ТЕХНІЦІ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ. НАДАЄМО ГУРТОЖИТОК І ХАРЧУ-
ВАННЯ. 0672342944

• ФАСАДЧИКИ НА РАБОТУ В Г. КИЕВ. 
БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ ГАРАНТИ-
РУЕМ! РАБОТА НА ЛЮЛЬКАХ И ЛЕСАХ. 
ИНОГОРОДНИМ ПОМОЩЬ С ЖИЛЬЕМ. 
З/П (ОТ 20000 ГРН) ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 1 
РАЗ В МЕСЯЦ, АВАНС - 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. 
0671621302

•	Фрезерувальники по	каменю	потрібні	
на	роботу(за	день	350грн).	Вахтовий	
метод	роботи,	розрахунок	в	кінці	вахти.	
Житомирська	область,	Хорошівський	
район.	0674104020

• ШИНОМОНТАЖНИКИ  БЕЗ  ОПЫТА 
РАБОТЫ. Г.ЖИТОМИР. 0975083111

2. НЕРУХОМІСТЬ 
2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	1-но ком.кв.	Пр.Мира	4/9п	32/18/8	Мпо,	
ремонт,	а/о,	встренная	кухня.	Цена	607	
500	грн.	0983100031

•	1-но ком.кв.,	ул.	Б.Тена	4/9п	32/18/7,5	
Мпо,	Бойлер,	не	угловая,	хорошее	
состояние.	 цена	 526500грн.	 торг.	
0983100031

•	1-но ком.кв.,	 ул.Крошенская	2/9к	
30/15/7,	Жилая,	встр.мебель,	бойлер,	
угол.	Цена	453600,00	грн.	0983100031

•	1-но ком.кв.,	ул.Шелушкова/Домбров-
ского	4/5п	32/18/6.	Косметический	ре-
монт,	не	угловая,	мпо,	цена	507	600,00	
грн.	0983100031

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	2-х ком.	кв.	Пр.	Мира	2/5	п	45/30/6,	

Комн.	разд.	с	ремонтом	45/30/6,	балкон	

застеклен,	не	угловая,	цена	580500,00	

грн.	0983100031

•	2-х ком.	кв.	ул.Мануильского/Киевская	

2/5п	46/30/6,	Смежные	комнтаы,	жилое	

состояние,	колонка,	не	угловая,	цена	

621000	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.	пр.	Мира	4/5к	46/30/6,	Комн.

разд(ремонт),	с/у	разд.(без	рем),	неуло-

вая,	цена	567000,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.	ул.Киевская(Выставка),	3/9к	

52/30/9.	Ремонт,	бойлер,	конд.,	встр.

мебель,	не	угл.	Цена	999	000,00	грн.	

0983100031

•	2-х ком.кв.	ул.Огиенко	2/9к	42/25/7	Ре-

монт,	без	балкона,	мпо,	бойлер,	комн.

разд.	Цена	607	500,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.	ул.Рыльского.	3/5к	45/30/6,	

Мпо,	б/мпо,	колока,	бутерброд.	Цена	

675	000,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.	ул.Чехова	3/5к	43/29/6	

Мпо,	жилая,	вагон,	не	угловая.	Цена	

675	000,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.,	Небесной	Сотни	4/5п	

44/30/6,	Смежн.комн.,	не	угловая	(де-

тали	нужно	уточнить).	Цена	648000,00	

грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.,	ул.	Шелушкова/Домб-

ровского	4/10к	52/31/8.	Ремонт,	бой-

лер,	конд.,	встр.мебель,	не	угл.	Цена	

810000,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.,	ул.	Шулушкова	3/5к	45/30/6,	
Жилое	состояние,	колонка,	не	угло-
ва,	комнаты	-	вагон.	Цена	594000грн.	
0983100031

•	2-х ком.кв. , 	 ул.Домбровского	
4 / 1 0 к 	 5 1 / 3 1 / 7 	 Р е м о н т ,	
балкон,бойлер,кондиционер,	не	угл.	
Цена	837	000,00	грн.	0933833096

•	2-х ком.кв.,	ул.Мануильского/Гагарина	
5/5п	45/33/6	Ремонт,	не	угловая,	Мпо.	
Цена	702	000,00	грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.,	ул.Рыльского	3/5к	46/30/6	
Балкон	и	окна-	МП,	жил.сост,	колонка.	
Цена	639900грн.	0983100031

•	2-х ком.кв.,	ул.Шелушкова,	2/5кер	
45/30/6,	Мпо,	столярка,	А/О,	хор.жи-
лое,	б/заст,	вагон,	не	угл,	мпо.	Цена	
702	000,00	грн.	0983100031

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 1/5 ЭТАЖЕЙ, 
52М/0М/9М,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ., 
Г .ОВРУЧ,   УЛ.ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА 
(БЫВШАЯ РАДЯНСКАЯ). ЦЕНА 623 306 
ГРН. 0993159088

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	3-х ком.кв	Хлебная	2/5к	55/6,	Под	ре-
монт,	все	перестенки	снесены,	стяж-
ки	нет,	торцевая,	цена	621000,00	грн.	
0983100031

•	3-х ком.кв.,	ул.	Б.Бердичевская	5/5к	
62/44/7,	Раздельные	комнаты,	ре-
монт,	МПО,	неугловая	864000,00	грн.	
0983100031

•	3-х ком.кв.,	ул.Киевская	4/5	58/42/6,	
Ремонт,	 балкон,	 АО,	 не	 угловая,	
двухсторонняя,МПО,	цена	715500,00	
грн.	0933833096

•	3-х ком.кв.,	ул.Котовского	5/5к	61/40/8,	
Чешка,	 комнаты	 раздельные,	 жи-
лая,	бойлер,	мпо,	цена	756000	грн.	
0983100031

•	3-х ком.кв.,	ул.Хлебная	2/5к	55/39/6	
Квартира	под	ремонт.	Цена	621000грн.	
0983100031

•	3-х ком.квю	ул.Киевская	5/5к	58/41/6	
Разделенние,	ремонт,	мпо,	не	угл.	Цена	
715	500,00	грн.	0983100031

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 

•	4-х ком.кв.,	пл.	Освобождения	7/9к	
75/46/11,	Ремонт,	мпо,	2бойлера,	конд.,	
2б/заст.,	неугловая.	Цена	1	107	000,00	
грн.	0983100031

2.6. Продам Кімнати. Гуртожиток 

•	Комната в	общеж	Л.Украинки	3/5к	
18м	Блок	на	6	семей,	мпо,	косметика,	
бойлер.	Цена	216000	грн.	0983100031

2.7. Продам Будинки в місті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН, УЛ.ШЕВЧЕНКО. 
ЦЕНА 739 726 ГРН. 0681472014

2.8. Продам Будинки в передмісті 

•	Дом с.Васильевка(24км)	 1этаж	
82/62/8,5,	4	комн.,	кухня,	жилой,	газ/
свет/колодец,	0,35	га,1989г.	Цена	540	
000,00	грн.	0983100031

2.9. Продам Частина будинку 

•	Ч/Д Глубочица	61/41/11	?	дома	З	
комнаты,	хороший	ремонт,	а/о,	встро-
енная	мебель,	свой	двор(5с.прив.зем-
ли).	цена	756	000грн.	торг.	0983100031

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

• ПРОДАМ  УЧАСТОК  ПОД  ЖИЛУЮ 
ЗАСТРОЙКУ,  ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ., 
Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ. ЦЕНА 53 619 
ГРН. 0976631420

•	Участок Станишевка	15	соток	При-
ват.	Под	застройку,	участок,	все	ком-
муникации	рядом	цена	216000грн.	торг.	
0983100031

•	Участок Харитоновка	12соток	Приват.	
Под	застройку,	коммуникации	рядом,	
5км	от	Коростышева.	Цена	135000грн.	
0983100031

2.13. Продам гаражi 

• ПРОДАМ БОКС В ГАРАЖНОМ КОМП-
ЛЕКСЕ,  80М/0М/0М,  Г.ЖИТОМИР, 
УЛ.МАКСЮТОВА. ЦЕНА 371 968 ГРН. 
0967586326

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ, 1/1 ЭТАЖЕЙ, 2000М/0М/0М, 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., КОРОСТЫШЕВСКИЙ 
Р-Н, С.ЦВЕТНЕВО, УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ. 
ЦЕНА 1 378 379 ГРН. 0679032799

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЄТЬСЯ В  ОРЕНДУ МАГАЗИН В 
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИР-БЕР-
ДИЧІВ. 0967009253

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

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

Умови влаштування:
Офіційне працевлаштування
Стабільна з/п
З/п від 300 грн/день
Надання житла
Можливість роботи вахтою
Забезпечення спецодягом
Стабільна довгострокова робота

Будівельна компанія
ПРОПОНУЄ РОБОТУ для:

Дмитро

Iнженерів з органiзацiї будівництва
Iнженера виробничо-технічного відділу
Виконробів
Арматурників
Бетонярів
Газозварників
Електрозварників ручного зварювання
Малярів

(063) 506 77 00; (044) 503 22 12
e-mail: belyiy.dom@gmail.com

Агентство недвижимости
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• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

•	Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6).	Куль-

тиватор	КРН-5.6(4.2),	КГШ-4,0.	Боро-

на	АГ-2.1-3.0.	Після	кап.рем."Тодак-

8",СЗ-3.6(5.4).	0677801439

3.7. Автозапчастини. Продам 

АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ 
ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТО-
МОБІЛІВ ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, 
КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБ-
НИЦТВА. 0956386969,0966386969,07
36386969

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ 

РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКА-

ТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 

0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.14. Зварювальне, обладнання. 
Продам 

•	Ковка та	 ковані	 елементи	 по	

оптовим	 цінам.	 Доставка	 по	 всій	

Україні . 	 Сайт:	 KOVOSVIT.NET.	

(096)6406564;(044)3792466.

4.19. Металоконструкції. Продам 

•	Організація продає	навіс	металевий	

285,6	кв.м,	м.Житомир,	вул.Гранітна,	

буд.	10.	Початкова	ціна	50	000	грн.	

253631

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

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

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

1. Зем. ділянка К/№ 1822082200:03:001:0240, пл. 0.1592 га, за адресою: Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Дениші, діл. №53. Дата торгів: 30.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №267895;

2. Зем. ділянка К/№ 1822081200:03:001:0128, пл. 0.2613 га, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 499 та 493. Дата торгів: 
30.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №267925;

3. Будівлі: корівника заг.пл. 1515,3 кв м, корівника заг.пл. 1732,5 кв м, телятника 
заг.пл. 634,1 кв м,тваринника заг.пл. 78,8 кв м, силосна траншея Житомирська обл., 
Андрушівський р-н, смт Червоне, вул. Радгоспна, 23. Дата торгів: 02.04.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №267714;

4. Незакінчений будівництвом рибо-коптильний цех заг.пл. 132.8 кв м, 
за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, смт Червоне, пров. Крилова, 
15. Дата торгів: 02.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №267565;

5. Сітроковбасний цех заг.пл. 484.6 кв м, за адресою: Житомирська обл., Ан-
друшівський р-н, смт Червоне, пров. Крилова, 15. Дата торгів: 02.04.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №267570;

6. Будинок заг.пл. 76,8 кв м з надвірними будівлями та зем. ділянка пл. 0.0858 
га, К/№ 1822510100:01:006:0197, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 
8 Березня, 55. Дата торгів: 04.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№268474 (уцінено лот № 259936).

Про тимчасове припинення роботи агентства  
з працевлаштування за кордоном «ICT»

Шановні клієнти! Рекрутингове агентство «ICT Україна-Польща» (ФОП Шутенко 
В.І., ліцензія №683 від 22.06.2016) тимчасово припиняє свою діяльність за адресою: 
м.Житомир, вул.Кафедральна 5а. Про нове місце розміщення офісу та початок 
роботи вас буде повідомлено додатково через ЗМІ. 

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ВНЕДОРОЖНИК/КРОССОВЕР  KIA 
SORENTO, 2012 Г.В., ЧЕРНЫЙ, 2.4 Л, 105 
ТЫС.КМ. Г.ТЕРНОПОЛЬ. ЦЕНА 528 964 
ГРН. ТОРГ 0503756284

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕН-
НЯ 2-7ДНІ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ 
СКЛАД. (097)1521331;(093)2613742;(09
7)7266640

• СЕДАН CHEVROLET CRUZE, 2012 Г.В., 
АСФАЛЬТ, 1.8 Л, 87 ТЫС.КМ. Г.КИЕВ. ЦЕНА 
281 457 ГРН. ТОРГ. ОБМЕН 0952219232

• СЕДАН SKODA OCTAVIA, 2005 Г.В., 0 Л, 
250 ТЫС.КМ. Г.ВИННИЦА. ЦЕНА 40 509 
ГРН. 0631033361

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робо-
чому	стані,	можливо,	нерозмитнених,	
до	2017	р.в.	0988605070.

•	Викуп авто,	дорого,	в	робочому	стані.	
0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КО-
РОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ 
ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОС-
ЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: 
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОН-
ТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТО-
ВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. 
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗА-
РУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИ-
ВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	З/ч МТЗ,	ЮМЗ,	КАМАЗ,	МАЗ,	Газель.	

Поршнева	група	Кострома,	гільза,	кіль-

ця,	пальці,	прокладки	двигунів,	КПП,	

мостів.	0675702202

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83(чушка,	лом),	

олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	

і	кількості.	Дзвоніть,	за	ціною	домови-

мось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	(096)3409983

•	Куплю напівпричіп-рефрижиратор:	

ALKA-13,	ОДАЗ,	Тіраспольку,	термичку,	

ізотермічний	фургон,	вагончик,	побутів-

ку,	контейнер,	фургон	(будка	КАМАЗ/

МАЗ).	0674201570
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6. ПОСЛУГИ 
6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬ-
ТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХ-
ГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПО-
РАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGRO
UPCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	
грн.	0962551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	А/М в	будь-якому	стані,	після	ДТП,	

пожежі,	 цілі,	 несправні,	 проблем-

ні,	нерозмитнені.	Дорого!	Миттєвий	

розрахунок!	 Послуги	 евакуатора!	

(068)4638828,(099)4238777

ТОВ «Надра»12122 с. Рижани, вул. Кутузова 55 Хорошівський 
район Житомирська область повідомляє про Плановану діяль-
ність, її характеристика, технічні альтернативи.

Продовження розробки, передбачається у зв’язку із затвердженням 
промислових запасів та коригуванням меж відпрацювання корисної 
копалини. Корисною копалиною Ігорівського родовища є незмінене про-
цесами вивітрювання габро, придатне для одержання товарних блоків. 
Супутньою корисною копалиною є порушене вивітрюванням габро, яке 
може перероблятися на щебінь або використовуватись як камінь бутовий.

Приймається транспортна система розробки родовища відкритим 
способом із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Перед-
бачається отримання товарних блоків в дві стадії та відділення від масиву 
монолітів і оброблення на блоки потрібних розмірів. Розробку кар'єру 
планується проводити сучасною технікою, яка буде розраховуватись 
в робочому проекті розробки родовища з урахуванням досягнень та 
набутої практики.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи. Ігорівське родовищф габро знаходиться в північно-західній 
частині Хорошівського району Житомирської області на відстані 1,2 км 
на північний захід від с. Грабівка. Родовище розташоване на малопродук-
тивних землях Рижанської сільської ради. Цільове призначення земель – 
землі промисловості. Обмеження щодо територіальної альтернативи 1 
не розглядаються у зв’язку з тим, що територіально Ігорівське родовище 
розташоване в межах існуючої ліцензійної ділянки ТОВ «Надра». Щодо 
територіальної альтернативи 2: у зв’язку з тим, що підприємство існуюче 
територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект, попо-

внення місцевого бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування 
надрами та оренду землі) і поліпшення загальної соціально-економічної 
ситуації в районі, забезпеченні сировиною галузі будівництва, зайнятості 
місцевого населення. Планується забезпечення 20-ти робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Промислові запаси Ігорівського родовища становлять 214,0 тис. м3 
незміненого габро в щільному тілі. Фактичний вихід блоків – 13,9%. Річна 
потужність підприємства по гірничій масі – 10,0 тис. м3, по товарних 
блоках – 1,39 тис. м3.Площа проектного гірничого відводу 3,0 га, в т. ч. 
площа затвердження запасів (ліцензійна ділянка) – 2,27 га, розбортовка – 
0,73 га. Площа земель, необхідних для розміщення проммайданчика та 
розташування відвалів 2,0 га. Загальна площа земель, необхідних для 
розробки родовища, становить 5,0 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні обмеження:
– викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за на-

явності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
– скиди забруднюючих речовин мають здійснюватись лише при на-

явності погоджених умов скидів або дозволу на гранично-допустимі скиди;
– при дотриманні проекту розробки родовища та нормативів еко-

безпеки, вплив на навколишнє середовище мінімальний і екологічних 
обмежень не потребує.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 та 2
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, технічна альтернатива 

1 та 2 не потрібна.
щодо територіальної альтернативи 1 та 2:
У зв’язку з тим, що підприємство існуюче, територіальна альтернатива 

1та 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації родо-
вища на довкілля включає:

Клімат і мікроклімат: – не впливає.
Повітряне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище 

передбачає здійснення викидів забруднюючих речовин при проведенні 
розкривних та видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних 
робіт, двигунів кар’єрної та автотракторної техніки, зварювальних робіт 
в процесі обслуговування техніки, а також при здуванні пилу з відвалів, 
бортів кар’єрів. В процесі розробки Ігорівського родовища габро в атмос-
ферне повітря здійснюються викиди речовин у вигляді суспендованих 
твердих часток, недиференційованих за складом, оксиду вуглецю, діоксиду 
азоту, сірчистого ангідриду, метану, вуглеводнів граничних С12-С19, 
заліза оксиду, марганцю та його сполук, діазоту оксиду та діоксиду 
вуглецю. Для зменшення обсягів викидів пилу при проведенні розробки 
родовища здійснюється полив водою під’їзних і кар’єрних доріг та роз-
вантажувально-навантажувальних площадок, а також пилоподавлення 
при проведенні бурових робіт.

Геологічне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середовище 

передбачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 
проведення відкритих гірничих виробок.

Водне середовище:
Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище 

передбачає водовідведення та скиди очищених кар’єрних вод у поверхневі 
водні об’єкти, а саме струмок Радич, що впадає у річку Іршиця басейну 
Дніпра. Під час розробки родовища відбувається водопритік грунтових вод 
у вироблений простір кар’єру, що на кінець відпрацювання становитиме 
3,0 га. Очікуваний максимальний водоприплив на кінець відпрацювання 
складе 31 м3/добу або 12,6 тис. м3/рік. В результаті відкачування вод 
прогнозується утворення депресійної воронки радіусом 437м. Робочим 
проектом розробки передбачено очистка кар’єрних вод (очистка на ЛОС 
кар’єрних вод) перед скиданням їх у стр. Радич.

Грунти: Вплив на грунти та рослинний світ здійснюватиметься 
внаслідок порушення грунтово-рослинного шару (0,2–0,5 м) та пухких 
розкривних порід (2–5 м) на загальній площі 5,0 га. Після повного від-
працювання корисної копалини на родовищі створиться вироблений 
простір площею 3,0 га, який заповниться грунтовими і дощовими во-
дами з метою рекультивації під водойму технічного призначення (для 
розведення риби тощо). Промисловий майданчик і зовнішні відвали 
(2 га) підлягають гірничо-технічній рекультивації під лісонасадження.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти 
природно-заповідного фонду: Фактор тривоги для представників 
тваринного світу під час розробки Ігорівського родовища габро носитиме 
тимчасовий локальний характер і не завдасть суттєвої шкоди. Ареали 
розповсюдження мисливських, червонокнижних та інших цінних видів 
тварин та рослин в районі запланованої діяльності відсутні. Не проходять 
сезонні коридори масової міграції птахів та тварин. Об'єкти природно-
заповідного фонду України відсутні. Об’єкт не розміщується на території 
перспективній для заповідання.

Навколишнє соціальне середовище – вплив позитивний.
Територія, на якій планується провести розробку кар’єру, вклю-

чаючи її інженерні комунікації, не розміщується у межах територій та 
охоронних зонах об'єктів, позитивно вплине на місцеву економіку через 
зайнятість місцевого населення під час експлуатації, а також в більш дов-
гостроковій перспективі у вигляді орендної плати за земельну ділянку 
і податкових надходжень до місцевого бюджету, зайнятості технічного 
обслуговуючого персоналу.

Навколишнє техногенне середовище – в районі проведення запла-
нованих робіт відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати 
негативних впливів від планованої діяльності. В межах території, виділеної 
під проведення робіт, пам’ятки історії та монументального мистецтва від-
сутні. Проведення робіт передбачено здійснювати при дотриманні вимог 

природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист 
навколишнього середовища, від понаднормативного впливу.

Утворення відходів: відпрацьовані види відходів (лампи люмі-
несцентні, АКБ, моторні масла, оливи гідравлічні, маслофільтри, шини, 
електроди, абразивні круги), промаслене ганчір’я, тверді побутові від-
ходи, залишки розроблення граніту в кар’єрі, побутові стоки. В міру 
накопичення відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям, 
що мають відповідні ліцензії для їх транспортування та утилізацію.

9. Згідно ст.З п.З ч.З Закон України "Про оцінку впливу на довкілля", 
планована діяльність розробки Ігорівського родовища габро ТОВ «Над-
ра» відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних 
копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповід-
ним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 29 травня 2017 року, а саме: геологічне середовище; природне серед-
овище; поверхневі та підземні води, грунти, рослинний та тваринний 
світ, соціальне та техногенне середовище.

На основі результатів досліджень з оцінки впливу на довкілля 
будуть передбачені усі необхідні додаткові захисні, компенсаційні 
і ін. заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища та його безпеки.

12–13. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості та громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля 
громадськість має право надати уповноваженому органу зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний 
номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації 
цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (за-
значений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких 
зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

14. Рішення про провадження планованої діяльності Згідно 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде продовження терміну дії 
спеціального дозволу на користування надрами Ігорівського родовища 
габро (вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”), що видається Державною службою геології та надр 
України згідно Постанови № 615 від 30 травня 2011 р. «Про затвердження 
Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до Управління екології та природних 
ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, що 
розташоване за адресою: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 
17/20, тел./факс (0412) 22-08-24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, 
контактна особа Семенюк М. М.

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КА-

НАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА 

ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА 

ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУ-

КА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722, 

0933129393, 449131,0666501731

ДОПОМОЖУ ВИРІШИТИ ВАЖЛИВІ ПРО-
БЛЕМИ В СІМ`Ї. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ В БІЗНЕСІ. РО-
БОТА ОСОБИСТО І ДИСТАНЦІЙНО, ДО 
РЕЗУЛЬТАТУ. 0958005036,0730561665
,0678835480

•	Куплю гербицид	Хaрнес	и	другие.	

0501368624.

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ В КИЕВЕ. КУРСЫ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ 2500ГРН. 
ГИПСОКАРТОНЩИК. ШПАКЛЕВ-
ЩИК. ПЛИТОЧНИК. МАЛЯР. САН-
ТЕХНИК. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ. 
0509130178;0974282816

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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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,

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

•	Ремонт гидравлики:	гидроцилиндров,	
гидроусилителей,	гидрораспредели-
телей,	гидромоторов,	гидронасосов.	
0505442769

•	Ремонт гидравлики:	гидроцилиндров,	
гидроусилителей,	гидрораспредели-
телей,	гидромоторов,	гидронасосов.	
0505442769,0674125548

• ТРАНСФЕР В МЕЖДУНАР. АЭРОПОРТ 
БОРИСПОЛЬ, КИЕВ-ЖУЛЯНЫ. БИЗНЕС 
КЛАСС. ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА БАГА-
ЖА. ОСТАНОВКИ ПО ЖЕЛАНИЮ, ПО ПУТИ 
МАРШРУТА. USB, БЕСПЛ. WI FI НА БОРТУ, 
ЗАРЯДНЫЕ УСТР-ВА, ЗВОНКИ НА ЛЮБЫЕ 
НОМЕРА В ПРЕДЕЛАХ УКР. ПРЕДОСТАВ. 
БЕСПЛАТНО 0934958636

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ 
МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮ-
ТЕРИ, МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА 
КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ 
ПРАЦЮЮЧУ. САМОВИВІЗ. 0634792504, 
0677035457, 449131,0666501731

8.21. Знайомства. Вiн пише 

М 45ЛЕТ СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕ-
НИЯ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН. ДО 40 ЛЕТ 
ИЗ МЛС ИЛИ АДВОКАТОМ ДЛЯ С/О НА 
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. СМС  
0663630665

8.23. Інше. Продам 

•	Агро-Текс Плюс-зарубіжна	с/техніка	
б/в,	без	експлуатації	в	Україні.	Постій-
не	оновлення	складського	асортим.	
0970770666,0675805332

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Куплю мед	 (від	 400	 кг)	 і 	 воск.	
(096)5695850,(066)9899980

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

КУПЛЮ СТАРОВИННІ КОНОПЛЯНІ АБО 
ЛЛЯНІ РЯДНА ТА СОРОЧКИ 0987847225
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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

 ● Переважна більшість жінок 
живе довше чоловіків.

 ● Жінки моргають очима вдвічі 
частіше за чоловіків.

 ● В одному зі штатів США – 
Колорадо законодавчо заборонено 
цілувати сплячу жінку.

 ● Жінки значно емоційніші – 
вони посміхаються значно частіше 
за чоловіків, а плачуть в чотири рази 
більше.

 ● Наймолодшій офіційно заре-
єстрованій мамі було всього 5 років.

 ● В Англії проживає місіс, яка 
може спати по два тижні.

 ● Жінки моргають очима вдвічі 
частіше за чоловіків.

 ● Середня кількість сумок, при-
дбаних жінкою протягом життя, 
становить 111.

 ● У XII столітті в ході війни ні-
мецький король дозволив жінкам 
безперешкодно покинути місто і 
забрати з собою що побажають. 
Винахідливі дружини винесли на 
плечах своїх чоловіків.

 ● Більше 20 млн жінок є власни-
цями грудних імплантатів, ще чверть 
мільйона жінок робили хірургічну 
корекцію форми грудей без застосу-
вання штучних матеріалів.

 ● Коли жінка замахується, щоб 
щось кинути, вона руку відводить 
назад, а не вбік.

 ● На поклик жінка зазвичай 

повертає тільки голову.
 ● Коли жінка позіхає, то при-

криває рота долонею, а не кулаком, 
як чоловік.

 ● Жінки  не люблять, коли їх 
руки вільні, тому носять з собою 
що завгодно: сумочку, рукавички 
або навіть квітку.

 ● На гарячий пісок жінки на-
ступають навшпиньки, а чоловіки 
частіше на п'ятки.

 ● Коли жінка несе важкий 
предмет, то намагається повернути 
його набік. Чоловік зазвичай несе 
його перед собою.

 ● • За розміром серце жінки на 
20% менше серця чоловіка.

Гороскоп на тиждень 7 -13 березня

ОВЕН
З'явиться непогана 

можливість завести 
нові цікаві знайомства. 

Постарайтеся зосередитися на 
роботі, виконуйте її ретельно 
та акуратно. 

ТЕЛЕЦЬ 
У складних ситу-

аціях краще прислу-
хатися до голосу розуму, ніж 
піддаватися емоціям і першим 
враженням.

БЛИЗНЮКИ
Будете надмірно 

завантажені роботою, 
доведеться приймати серйозні 
рішення в різних напрямках.

РАК 
Висока працездат-

ність, гарне самопочут-
тя стануть гарантією 

успішності у багатьох сферах 
діяльності.

ЛЕВ
Справи підуть лег-

ко та цікаво. Однак не 
захоплюйтесь балачками та су-
перечками на робочому місці.

ДІВА
Ваші можливості 

розширяться, це може 
стосуватися вашого ді-

лового життя чи особистих сто-
сунків. Але, мріючи про щось, 
не відривайтесь від реальності.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня до-

ведеться рахуватися 
не тільки з власною 

думкою, час почути й людей, 
які вас оточують. У вихідні 
буде корисним спілкування з 
друзями.

СКОРПІОН 
Найкраще почати 

тиждень з нового ви-
тка в кар'єрному рос-

ті. Вдалий час і для важливих 
підсумків.

СТРІЛЕЦЬ
Будьте обережніші 

у своїх діях та висло-
вах. Намагайтесь уникнути 
конфліктних ситуацій. Мож-
ливий прибуток від спільного 
бізнесу. 

КОЗЕРІГ 
Деякі справи дове-

деться переробляти. 
Прислухайтеся до мудрих по-
рад старших родичів і засто-
суйте їх на практиці.

ВОДОЛІЙ
Спробуйте викину-

ти з голови все, що не 
сприяє вашому роз-

витку. Не чіпляйтеся за старе, 
зміни тільки на краще.

РИБИ
Будьте обережні та 

терплячі, вас будуть 
провокувати на конфлікт. У 
п'ятницю вас порадує спілку-
вання та щирі розмови з дітьми 
та підлеглими.

Цікаві факти про жінок

7
березня
середа

8
березня
четвер

9
березня
п’ятниця

10
березня
субота

11
березня
неділя

12
березня

понеділок

13
березня
вівторок

- 1°
+ 2°

- 1°
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   0°
+ 4°

+ 1°
+ 4°

+ 2°
+ 6°

+ 3°
+ 10°

+ 4°
+ 10°

728 731 737 741 737 733 733
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Погоня за ураганом
Жанр: бойовик, трилер
Люди завжди стають такими слабкими 

проти стихій. Найсильніший ураган пройшов-
ся Америкою, зробивши величезний збиток і 
забравши із собою безліч життів. Тепер люди 
готові до приходу нового лиха та не збираються 
мирно чекати смерті – влада робить усе, щоб 
захистити населення. Але є ті, хто хоче викорис-
товувати природу собі на благо – це злодії. Вони 
вважають, що увагу не тільки громадськості, 
а й правоохоронних органів буде привернуто 
ураганом, тому пограбувати навіть Монетний 
двір США не складе труднощів. Вони склали 
ідеальний план, але не врахували дві дрібниці...  

Сотка 
Жанр: комедія
Леопольд Барановський – повний невдаха. 

Ні грошей, ні любові, ні нормальної роботи. За-
раз він є касиром у супермаркеті, часто терпить 
приниження від клієнтів. Але ось одного разу в 
барі Леопольд стає власником чудового синього 
піджака, у якому ніколи не закінчуються "соточ-
ки" доларів. Тепер хлопець може почати жити 
на всю котушку. Є гроші – є нові машини, купа 
покупок і навіть знайшлася перша любов. Але 
хлопці повинні бути обережні, адже піджак хоче 
роздобути його справжній власник – чиновник 
Віктор Хмара. Той ні перед чим не зупиниться 
для повернення такої чудової речі. 

Червоний горобець
Жанр: детектив, трилер
Домініка Єгорова була примою балету до 

серйозної травми, яка поставила хрест на її 
кар'єрі. Тепер перед нею та її мамою стоїть по-
хмуре майбутнє. Домініці пообіцяли знайти для 
мами найкращого лікаря, якщо дівчина вступить 
у секретну школу Горобців. Там тренуються 
особливі люди, яких в подальшому можна 
використовувати для маніпуляцій, спокушання 
супротивників. Домініка не тільки пройшла курс, 
але і стала кращим Горобцем. Її завданням став 
агент ЦРУ Натаніель Неш, якого треба спокусити 
і розкрити як крота американців у Росії. Але між 
ними зав'язуються особливі відносини.  

Занурення 
Жанр: драма, триллер
Даніелла і Джеймс зустрілися зовсім ви-

падково в одному з готелів Нормандії. Але ця 
подія змінила їх життя, адже вони закохалися 
одне в одного. І це прямо на порозі дуже 
важливих місій: вчена Даніелла збирається 
на батискафі зануритися на велику глибину, 
щоб довести свої теорії про виникнення життя 
на Землі. Джеймс – британський шпигун, 
готується до завдання в Сомалі, щоб запобігти 
проникненню терористів-смертників у Європу. 
І те, і те дуже небезпечно, і, можливо, хлопець 
і дівчина більше ніколи не зустрінуться. Перед 
очима смерті вони мають тільки свою любов.

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 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

Фараони
10:03

Початок о 19:00

Гіньйоль у Парижі
10.03

Початок о 11:00 та 13:00

Серце океану
11.03

Початок о 12:00 та 14:00


