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ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА
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ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа,
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с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4

24900 грн
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64900 грн

(0412) 44 80 07, (093) 850 03 07

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

www.fielmann.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)



ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.

www.budmarketm2.com

вул. П. Болбочана, 58
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*умови акції — у салонах fielmann
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На Житомирщині
2018 рік оголосили
роком Миколи
Сціборського
Алла Гетьман

Таке рішення було
прийнято депутатами 7 березня під час
п'ятнадцятої сесії
Житомирської обласної ради.

організація українських націоналістів, то він на установчому конгресі
проголосив її створення. Микола
Сціборський трагічно загинув у Житомирі, і сьогодні біля православного храму є його могила. Ми повинні
відновити історичну справедливість
щодо людини, що зі зброєю в руках в період Української Народної
Республіки воювала за Україну, що
була одим із засновників Організації
українських націоналістів, сторіччя
якої ми будемо відзначати у наступному році. І я думаю, що відновлення історичної справедливості має
початися у Житомирі»,– наголосив
Богдан Червак.

З ініціативою оголосити
2018 рік – роком Миколи Сціборського до 120-ї річниці з дня його
народження виступила депутатка
обласної ради Олена
Галагуза та надала слово голові Організації
Микола Орестович Сціборукраїнських націонаський – український державлістів Богдану Черваку.
ний та військовий діяч, учас«М и кола С ц іник Першої світової війни,
борський увійшов
діяч УНР, один з фундаторів
в історію України як
ОУН, підполковник Війська
визначний діяч ОрУНР, почесний громадянин
ганізації українських
міста Житомира.
націоналістів. Коли
у 1929 році постала

Новини

Управління освіти
у Житомирі: ліквідувати
не можна, реорганізувати
Анастасія Ліберман

Догани, пояснювальні протоколи
та десятки перевірок – такі результати
роботи спеціальної
комісії, яка вивчала
діяльність управління освіти.
Голова Житомирської міської
ради Сергій Сухомлин під час
брифінгу розповів про результати роботи комісії за час проведення службової перевірки за
фактами, пов’язаними з управлінням освіти міської ради.
«Коміс і я працюва ла на д
трьома основними питаннями.
Перше – це закупівля м’яса. Так,
у минулому році була інформація, що дітей із Житомира та
області годували у навчальних
закладах отруєним чи «напічканим» хімічними препаратами
м’ясом. Комісія попрацювала
над цим питанням і в результаті не встановила фактів, які б
підтвердили цю інформацію.
Так, хоча управління освіти й
не має таких зобов’язань, вони
проводили експертизи м’яса, яке
поставлялося у заклади освіти,
і всі висновки відповідних служб
щодо продукту були позитивні», – зазаначив міський голова

Сергій Сухомлин.
За словами очільника міста, паралельно було виявлено
порушення саме у процедурі
закупки м’яса: ціна на продукт
підіймалась практично в 3 рази.
«Під час перевірки комісія
виявила порушення при закупівлі м’ясних виробів – це
суперечить закону України.
Та й питання навіть не в ціні,
важливо те, що діти через ці незаконні дії фактично отримали
на 30% менше мяса, аніж мали
б», – наголосив міський голова
Сергій Сухомлин.
Як результат, вже на сьогодні
міська влада підготувала проект рішення на сесію щодо ре-

формування управління освіти,
основне завдяння якого – створення департаменту.
«Я думаю, що таким чином
ми безпосередньо правильно
пропишемо взаємини і повноваження працівників. Необхідно
розділити повноваження управління освіти і окремо шкіл та
садочків. Для того, щоб не було
такого суб'єктивного впливу на
усі рівні процесів, від закупівель
до проведення ремонтів», – розповів міський голова.
Як повідомляли раніше журналісти «20 хвилин», працівник
Житомирської мерії і ветлікар
2 роки поставляли в дитсадки
нашпиговане «хімією» м'ясо.

Комунальники та
екологи закликають
житомирян не
купувати пластикові
квіти та вінки
У Житомирській області
Аліна Бойко

Про це нагадали
житомирянам на
черговому виконкомі
міськради.
Як розповідають екологи,
пластикові вироби мають у своєму складі шкідливі речовини, які
потрапляють в землю і забруднюють навколишнє середовище. Комунальники додають, що як наслідок – великий викид канцерогенів
в атмосферу. Крім того, час розкладу пластику та паперу, просоченого
парафіном, дуже тривалий.
«Пластикові вінки, які несуть на кладовище, часто містять
барвники, токсичні речовини, які
пізніше, через 100–200 років, потрапляють у грунт. І всі ці речови-

ни, мікрочастинки потім з грунтовими водами також потрапляють
до питної води і забруднюють її.
Такий колообіг є невідворотним,
він є постійно», – кажуть екологи.
«Великдень – це день вшанування Воскресіння Хреста, свято
життя, тому краще принести на
могилу живі квіти», – розповідає
член виконавчого комітету Руслан
Годований.
Багато житомирян вже давно
відмовились від штучних квітів.
«На мою думку, пластикова квітка чи вінок не має нічого
спільного із виявом правдивої
християнської віри», – переконана
житомирянка Олена Вітряк.
Купити штучну прикрасу на
могилку цього року коштує від
20 до 200 грн.
А деякі продавці пропонують
іншу альтернативу штучним квітам – екологічно чисті букети із
сухоцвіту. Вони і екологію не псують, і набагато дешевші.

під час свят використовуватимуть прапор ОУН
Алла Гетьман

Депутати обласної
ради затвердили порядок використання
прапора ОУН на
території Житомирської області.
Піднімати прапор депутати
рекомендують біля адміністративного будинку Житомирської
обласної ради, а також на будівлях, у яких розміщуються

органи місцевого самоврядування, у певні дати, пов’язані
із визначними подіями національно-визвольної боротьби
та вшануванням пам’яті героїв.
За відповідний проект рішення
проголосували 36 депутатів з 55ти присутніх.
Перелік дат ск ла даєтьс я
з шести пунктів: 1 січня – День
народження голови Проводу
ОУН – Степана Бандери; 9 березня – День народження Тараса
Шевченка, четверта неділя травня – Свято Героїв; 23–24 серпня –
День прапора та День Незалежності України; 14 жовтня – День
захисника України, День ство-

рення УПА; 21 листопада – День
Гідності та Свободи.
А керівників підприємств,
установ і організацій, незалеж но ві д форм влас нос т і,
громадських об’єднань Житомирщини депутати обласної
ради закликають – вивішувати
революційний прапор ОУН на
будівлях у вказані дні.
На знак вшанування пам’яті
героїв національно-визвольних
змагань революційний прапор
ОУН підніматимуть у траурному
оформленні – у цьому випадку
до верхньої частини древка або
флагштока прапора прикріплюється чорна стрічка.
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Споживачу

Влітку містяни зможуть летіти
до Туреччини напряму з Житомира
Анастасія Ліберман

Запустити чартерні рейси з аеропорту
«Житомир» зможуть
за умови, що Кабмін
надасть йому статус
міжнародного.
Про це під час брифінг у
13 березня заявив міський голова Сергій Сухомлин.
«Процедура отримання статусу вже запущена. Була проведена нарада в місті з прикордонниками та службою ДФС.
Потім обласна адміністрація
провела нараду. Зараз проект
знаходиться на пі дписанні
в прикордонній службі в Києві.
Після того, як буде погодження з цими службами, документ
переходить до рук міністра.
З міністром Володимиром
Омеляном ми відпрацювали
дане питання, він підписує цей
проект, і йде на Кабмін. Кабмін

приймає рішення та надає статус аеропорту «міжнародний», –
розповідає Сергій Сухомлин.
Фінансування аеропорту
відбудеться завдяки державній
програмі, що діє до 2022 року,
за якою Одеса вже отримала
500 млн грн на злітну смугу
з бюджету України та Вінниця – приблизно 230 млн.
«Ми плануємо в цьому році
отримати суму на житомирський аеропорт, на ремонт
смуги за цією державною про-

грамою. Якщо відкривається
аеропорт «Житомир», перш
за все великий потік туристів
піде з Білорусі. І для мене це
також була новина, що з Білорусі немає чартерних рейсів до
Туреччини чи Єгипту. Білорусь
не літає за чартерними програмами, тому майже всі білоруські туристи летять чи через
Москву, чи Київ. Білорусам до
нас ближче, тому ми зможемо
отримати потік пасажирів.
Також Рівне, Вінниця, Хмель-

ницький й інші міста, які поруч
з Житомиром, їм зручно буде
користуватися цим аеропортом.
І правий берег Києва доїхати
до Житомира може на автомобілі скоріше, ніж до Борисполя
в час пік», – наголосив Сергій

Сухомлин.
Нагадаємо, влітку минулого року на сесії Житомирської
міської ради депутати прийняли у комунальну власність міста
злітну смугу житомирського
аеропорту.
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Житловий скандал: ОСББ судиться
з міською радою через допоміжне приміщення
Анастасія Ліберман

Мешканці ОСББ
«Леха Качинського,
14» прийшли на засідання виконкому, аби
відстояти приміщення, розташоване у їх
багатоповерхівці, яке
є єдиним входом до
підвалу з усіма прилеглими комунікаціями.
Конфлікт виник через те, що
працівниці міськради пані Пастушенко в травні 2017 р. Житомирський міськвиконком надав у власне
користування нежитлове приміщення загальною площею 37,5 кв

м. у згаданій багатоповерхівці та
дозволив виконати там капітальний
ремонт. За словами голови ОСББ,
проблема виникла у тому, що саме
в цьому приміщенні, з якого хочуть
зробити квартиру, знаходиться єдиний вхід до підвалу. А в підвалі – усі
комунікації. Тож потрапити туди
ніхто не зможе.
«Частина нашого допоміжного
приміщення, яке було передано
для експлуатації нашого будинку,
дивним чином було надана в експлуатацію працівниці міськради
відділу приватизації пані Пастушенко. Ми наразі не маємо вільного доступу до наших комунікацій.
Там практично із 6 під’їздів зайнято 4. Вхід також перекрито, і ми
не можемо обслуговувати наші
комунікації. Тому просто боїмося
аварійних ситуацій, адже ми не
зможемо ніяк туди зайти», – наголошує Тетяна Василівна, мешканка ОСББ «Леха Качинського, 14».

Жителів будинку обурює той
факт, що їх як власників ОСББ взагалі не поставили до відома щодо
передачі приміщення у користування сторонній особі і навіть не
надали для ознайомлення дозвільні документи. Тож мешканці багатоповерхівки звернулись до суду,
у той час як пані Пастушенко, за
їх словами, продовжує проводити
ремонтні роботи.
«На даний момент ми боремося за свої права, йде суд. Але
Пастушенко і досі активно проводить ремонтні роботи у цьому
приміщенні. Єдиний наш вхід
до комунікацій вона засипала
землею і намагається зробити
альтернативний вхід, проламуючи основу будинку з другого
під’їзду. Але наш будинок так побудований, що ніяка альтернатива
неможлива, і єдиний вхід – саме
через це допоміжне приміщення», – обурюються мешканці ОСББ

«Леха Качинського, 14».
Члени виконавчого комітету,
заслухавши претензії мешканців
будинку по вул. Леха Качинсько-

го, 14, вирішили призупинити
розгляд питань, пов’язаних із вищезгаданим спірним об’єктом, до
завершення судового процесу.

Ковзанку на Михайлівській Армія-2018:
як проходитиме
не можуть розібрати
весняний призов
через погодні умови

на Житомирщині

Алла Гетьман

Алла Гетьман

Велика штучна
ковзанка просто неба,
на яку з нетерпінням
чекали містяни, тепер
стала завадою для
людей та збезчестила
зовнішній вигляд єдиної пішохідної вулиці
міста.
До редакції «20 хвилин» неодноразово звертались житомиряни. Люди обурені, кажуть, що
те, що залишилось від ковзанки,
не лише спаплюжило зовнішній
вигляд Михайлівської, а й несе
небезпеку для людей, які ходять
повз неї.
«Це просто жах! Коли був
лід, можна було запросто впасти
і зламати собі щось, а тепер все
тане і бруд разом з піском тече по
оновленій вулиці, по ексклюзивній
плитці. І складається враження,
що всім плювати, ніхто не поспішає наводити порядок там», – обурюється житомирянка Катерина.
Аби дізнатись, коли ковзанку
приберуть і впорядкують центральну вулицю (адже чиновники
завжди били себе в груди, що Михайлівська – візитівка Житомира),

На Житомирщині
1 березня 2018 року
стартував весняний
призов громадян на
строкову службу.

ми звернулись до міської влади.
Там нам пояснили, що й самі раді
прибрати, втім погодні умови не
дозволяють.
«Все залежить від погодних
умов: як тільки ще хоча б тиждень буде плюсова температура,
можна буде розбирати. Адже
там засипано багато піску, і він
замерз. Розбирати її буде той, хто
й встановлював. Ми самі навіть не
дамо їм розбирати ковзанку, поки
його не можна буде нормально

демонтувати. Все розуміємо, але
за технічними причинами зараз
це неможливо», – розповів депутат
міської ради Олександр Черняхович.
Сподіватися, що ковзанку
приберуть скоро – не варто, адже,
як прогнозують синоптики, поточний тиждень дощитиме, а наступного – заморозки. Тож цілком ймовірно, що ковзанка і далі
«житиме» на Михайлівській та
«прикрашатиме» візитівку міста.

Загалом у квітні-травні планується призвати 600 осіб. Про це під
час брифінгу повідомив заступник
голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута.
«Указом Президента України
дано старт весняній призовній кампанії 2018 року. У Житомирській
області виклику у військові комісаріати підлягає близько 20 тис. осіб,
з яких відповідно до планів ЗСУ
загалом маємо відібрати близько
600 чоловік. Головне, на що потрібно звернути увагу: особи, які
підлягають призову в цьому році,
не потрапляють в зону проведення
АТО»,– зазначив Ярослав Лагута.
Про відмінності цьогорічного
призову на строкову службу розповів заступник Житомирського
обласного військового комісара
Олександр Рець.
«Перше – державна прикордонна служба знову буде набирати
строковиків, тому цього року ми

плануємо відправити туди декілька десятків юнаків. Більша частина відповідно піде в ЗСУ, а також
в нацгвардію і спеціальну державну
службу транспорту. Усі без винятку спочатку пройдуть первинну
підготовку в навчальних центрах
Збройних сил або інших відомств
і тільки після цього будуть направлені у військову частину. Термін
проходження служби – 1,5 роки,
а для тих, хто має вищу освіту, –
1 рік»,– повідомив Олександр Рець.
При призові на військову службу
юнаки отримують грошову допомогу у розмірі 3,5 тис. грн. Вони перебувають на повному державному
утриманні, а також щомісяця для
додаткових потреб отримуватимуть
154–245 грн. При звільненні у запас
їм виплачується вихідна допомога
у розмірі, який коливатиметься від
1332 грн до 5960 грн. Під час проходження служби військові строковики також можуть отримати
відпустку до 10 днів. У разі призову
за юнаками зберігаються місце навчання та місце роботи.
За неявку до військового комісаріату на проходження комісії
накладається штраф від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, вдруге – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів. За неявку
для відправлення безпосередньо
у військову частину передбачено обмеження волі на строк до 3-х років.
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Житомирські тротуари і дороги:
лід, калюжі та суцільна каша
Анастасія Ліберман

Весняна пора дарує відлигу та дощі,
перетворюючи міські
дороги і тротуари на
випробування для містян та комунальників.
До редакції «20 хвилин» звернулась житомирянка Олена. Жінка нарікає на тротуари в центрі
міста: «Йшла і молилася, щоб не
впасти в калюжу, послизнувшись
на тротуарі. Сніг до пуття не прибрали, а тепер люди топчутьсяплавають у сніговій каші».
Житомирянин Денис Прокопчук обурюється у Фейсбуці: «По
центру міста нереально пройти.
Я вже не кажу за околиці. Ми платимо податки. Куди ідуть наші
гроші? Кожну зиму-весну ми
змушені ризикувати здоров'ям.
І це не один рік. Вже набридло!»
Кілька прикладів безгосподарності за тиждень відлиги:

– Одна із зупинок на Крошні.
Від дороги, де потоком рухаються
авто, людей відділяє вузенький
тротуар. Сніг, який розтанув під
час відлиги, перетворився на воду.
Ситуація ускладнюється тим, що
з одного боку доріжки знаходиться магазин, з іншого – зупинка
маршруток. Люди похилого віку,
діти та просто звичайні перехожі,
які йдуть, наражаються на небезпеку не втриматися на ногах.
– Не краща ситуація у дворах
багатоповерхівок. Вулиця Героїв
Десантників. Сніг розтанув, спочатку була ковзанка, тепер потоп.
Вийти сухим після того шматку
негоди просто нереально.
– Центральну пішохідну
вулицю Михайлівську ще продовжують чистити від снігових
кучугур тому, що у вихідні відповідні служби не працюють, хоча
снігу не було ще з 1 березня.
За бездіяльність та неналежне прибирання тротуарів
містяни просять притягнути до
дисциплінарної відповідальності профільних осіб – начальників
ВЖРЕПів та профільного заступника міського голови. Відповідну

Новопризначені
заступники мера
оприлюднили
декларації за 2017 рік
Анастасія Ліберман

Журналісти «20
хвилин» поцікавилися нещодавно
оприлюдненими
е-деклараціями нових
заступниць Житомирського міського
голови.
Скромна декларація Вікторії
Краснопір
У власності Вікторії Краснопір
з квітня 2011 року є 50% квартири у Житомирі, загальна площа
якої – 48,5 кв. м. За минулий рік
вона отримала 268 тис. 891 грн
зарплати в міській раді та 2 тис.
400 грн від Житомирського регіонального відділення Асоціації
міст України. Вікторія Краснопір
є членом Житомирської спілки
волинських чехів.
У 2017 р. нова заступниця
мера Світлана Ольшанська отри-

мала дохід у трьох КП міськради.
У власності Світлани Ольшанської з квітня 2011 р. є автомобіль «Volkswagen Golf», яким
користується й її чоловік, а йому
належить «ЗАЗ‑968 М» 1994 р.
Минулого року Світлана
Ольшанська працювала у трьох
комунальних підприємствах
Житомирської міської ради,
де й отримувала зарплату «за
основним місцем роботи»:
9 тис. 681 грн – в КП «Агентство
з управління майном»; 59 тис.
978 грн – КП «Регулювання орендних відносин»; 96 тис. 970 грн – КП
«Парк». Чоловік Олександр Ольшанський отримав 119 тис. 741 грн
зарплати в головному управління
ДФС в Житомирській області та
50 тис. грн доходів від відчуження
рухомого майна. Готівкою Світлана Ольшанська декларує 6 тис.
євро, її чоловік – 88 тис. грн.
Нагадаємо, на сесії Житомирської міської ради 1 березня депутати проголосували за звільнення
заступника мера Матвія Хренова
та призначення заступниками
мера Світлани Ольшанської та
Вікторії Краснопір.

КОЛОНКА

Межсезонье:
3 главных ошибки
в образе
Межсезонье – время, которое выводит на чистую воду всех модниц
и стиляг. Ведь это время, когда нужно умудриться одеться стильно, но
в то же время чтоб не было жарко
и не было холодно
Изучим самые распространенные ошибки красоток, чтобы не
повторить их.
електронну петицію житомиряни
оприлюднили 12 березня. Триває
збір підписів.
«Дістала бездіяльність комунальних служб. Декілька днів зберігається плюсова температура,
тротуари просто тонуть у снігу
і воді, і цим ніхто не переймається. Це – центр міста, не говорячи
про райони та прибудинкові території. Тому пропоную притягнути
до дисциплінарної відповідальності, а саме – винести догани усім
керівникам комунальних ЖЕКів,
відповідальним за відповідні те-

риторії тротуарів, адже кожна
ділянка за кимось закріплена, заступнику мера по ЖКГ»,– написав
автор петиції Дмитро Савіцький.
Минулого тижня КП УАШ
обіцяло прибрати центральні
вулиці та перейти до інших
районів міста, проте цього не
відбулось. Вимальовується не
зовсім втішна картина, адже наприкінці тижня, за прогнозами
синоптиків, до Житомира знову
прийдуть морози. З такими темпами прибирання очікуємо ковзанку не тільки в центрі міста.

1. Бежевые колготки и черная
обувь.
Самая броская ошибка. Такое сочетание ломает вертикаль, и снова
страдает длина ног. А ведь все хотят
быть длинноногими красотками!
2.Край юбки или платья длиннее края пальто или пуховика.

Реставрація
трамвайних колій
у Житомирі обійдеться
у 30 млн євро
Анастасія Ліберман

За словами міського голови, закупити
нові тролейбуси чи
електробуси у 5 разів
дешевше, ніж будувати
нові трамвайні колії та
запустити нові трамваї.
Проте це питання повинні
вирішувати житомиряни, адже
трамвай – частина історичної та
культурної спадщини міста.
«Ми всі розуміємо, що це дуже
чутливе питання для житомирян,
бо трамвай – це історія, другий
трамвай в Україні. Якщо підходити
до цього запитання як менеджер,
то треба показати житомирянам
цифри, і тоді усі нормально сприймуть цю ситуацію»,– сказав Сергій
Сухомлин.
За його словами, у вирішенні
даного питання є два шляхи: або
збудувати нову колію, яка, за приблизними підрахунками, обійдеться в 30 млн грн (якщо отримаємо

кредитні кошти), або житомирянам доведеться відмовитись від
трамваю взагалі.
«Львів зараз прокладав нові
трамвайні колії якраз на так званій
«безшумці» за кошти ЄБРР. Приблизно кілометр такої дороги коштував їм 1,2 млн євро. У нас, якщо
я не помиляюся, десь 17 кілометрів
в обидва боки. Виходить близько
20 млн євро. Тут треба приймати
рішення, чи доцільно розвивати
трамвай у Житомирі – переходити на цю «безшумку», брати
кошти у міжнародних кредиторів, які потім потрібно буде віддавати з міського бюджету, або ж
ні. Варто зазначити, що разом із
заміною колій і закупівлею нових
трамваїв (зараз трамвай коштує
приблизно 25 млн грн, а нам треба
хоча б 10) вартість проекту по цій
лінії – близько 30 млн євро. Інший
варіант – закупити нові тролейбуси
чи електробуси, які коштують у декілька разів менше, зняти колію і за
3–4 млн євро в еквіваленті зробити
капітальний ремонт цієї дороги»,–
зауважив Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, у січні – лютому
2018 р. на сайті Житомирської міської ради зареєстровано одразу дві
«протитрамвайні» петиції.

Настоящее искушение для многих
женщин, но, увы, это – ПРОМАХ
В СТИЛЕ, и он беспощадно «съедает» рост и длину ног, добавляет силуэту неуклюжесть и мешковатость.
3. Неверное сочетание теплого
и красивого.
Аксессуар должен соответствовать своей категории одежды. Например, нельзя к объемному пуховику подбирать изящный клатч.
Это некорректное смешение стилей
приводит к тому, что силуэт визуально делится на части, и появляется дисгармония.
Илона Колодий
Будьте красивыми с
@gloria_beauty_ (инстаграмм)
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Розварки
На мою думку, цю назву дали у зв`язку
з діями з переробки і переварювання
дисків. Пишу про це тому, що знаю
ставлення молодих водіїв до зміни зовнішності автомобіля і, на їхню думку,
новаторських ідей. Нових автомобілів
з використанням дисків після розварки
не зустрічав, бо їх впровадження вимагає
великого об’єму робіт з підгонки до них
елементів кузова. Не буду стверджувати, в яку сторону змінюється зовнішній
вигляд автомобіля, але це – факт. Безумовно широкі диски надають йому
впевненості і візуальної надійності.
Два диски розрізають уздовж в конкретному місці і, вкладаючи в проміжок між ними смугу металу відповідної
ширини і товщини, зварюють. Ширина розварки не регламентується і, як
правило, становить 10 і більше дюймів
(один дюйм – 24,5 мм). Можливий
і інший метод, тоді знадобиться два диски. В кінцевому результаті отримується
один спільний. Існує і третій метод –
комбінований. Він – найскладніший,
бо вимагає не тільки вварювання металевої смуги, але й заміни місцями
зовнішньої і внутрішньої частин диска,
а також перенесення ступічної частини.
Після завершення зварювальних операцій розпочинається робота умільців,
необхідно після зачисток місця зварювання обгорнути спеціальною стрічкою,
бо під час руху і тертя камери можуть
виникнути проблеми. Незайвою буде
і обробка герметиком. Цікаво те, що на
такий диск цілком надійно стає гума.
Зміна форми диска створює проблеми з посадочним місцем, бо його
ширина більша за отвір арок і крил.
Починається новий етап «вдосконалення»: відрізається частина крила
(арки) з підгонкою і встановленням
фендера, (накладка на крила, яка
збільшує його ширину). Сверджують,
що за якісного виконання всіх робіт
(підгонка, зварювання, обробка швів,
балансування) машина поводить себе
впевненіше, збільшується пляма зачеплення, особливо це важливо на
бездоріжжі – чим ширше колесо, тим
вища прохідність, зменшується кліренс, але надійність знижується в рази,
і безпека також. Проблеми виникають
уже під час герметичності, а встановити
гуму вдається тільки «методом вибуху». Збільшуються витрати пального
приблизно на 15–20%, а під час їзди
взимку існує небезпека вильоту з траси
чи на зустрічну смугу. Динаміка розгону стає тяжчою за рахунок збільшення
ваги коліс. Водії зважують і вирішують:
і хоча «проти» більше, ніж «за» – на
наших шляхах продовжують свій шлях
автомобілі на дисках після розварки.

Акцент тижня
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Рік – проголосили, прапор –
підняли, а для «імпічменту» забракло сміливості?
Микола Корзун

Не секрет, що більшість українців вже
давно не виявляють
особливої цікавості
чи інтересу до подій,
які відбуваються на
сесіях місцевих рад.
Це однаковою мірою стосується як більшості сільських,
районних чи міських рад, так
і обласної ради, яка, здавалося б, вирішує куди важливіші
проблеми. Цікаво, а чому? Якщо
відповідати на це запитання за
мірками пересічних людей, які
щодня зайняті тим, де заробити на прожиття, то відповідь
проста – люди досі переконані
у тому, що від них на тих сесіях
начебто нічого не залежить. Народ у масі своїй і досі вважає,
що так було завжди, і особливої
надії на те, що справи раптом
підуть краще, а депутати захочуть або зможуть позитивно
вплинути на життя жителів області, у людей не виникає.

«Демонтаж» –
засудили, взялися
за «імпічмент», але…
Так думає багато хто, але не
всі. Мабуть, тому в останні роки
сесії, наприклад, Житомирської
обласної ради розпочинають
достатньо бурхливо, а часом –
і скандально. Чого було більше
на початку 15-ї сесії Житомирської обласної ради, сказати
важко, але 7 березня 2018 року
стало важливим і непростим випробуванням для керівництва
«парламенту області», так само,
як і для голови обласної адміністрації Ігоря Гундича. Для Ігоря
Петровича сесія Житомирської
облради мала взагалі пройти без
«сучка і задоринки», адже, згідно
з його звітами та заявами, Житомирщина сьогодні перебуває
на злеті реформаторських змін,
покращень і займає лідерські
позиції серед інших областей
України. Насправді народ думає трохи інакше, а дехто із
людей не лише замислюється
над переможними цифрами
звітів і рапортів обласного керівництва, але й приходить до
сесійного залу, щоб поставити
питання усім – і чиновникам,
і депутатам. Тож тепер сесійні

зібрання розпочинаються не
лише за присутності найвищого чиновництва, але й за участі
десятків активістів.
7 березня 2018 року сесія
Житомирської обласної ради
розпочалася із питання, яке нещодавно викликало резонанс
по всій України. Йшлося про
знесення наметового містечка
поблизу Верховної Ради України,
коли поліція та нацгвардійці відверто позбиткувалися над протестантами. Перед об’єктивами
телевізійних камер промайнули
кадри, які побачив увесь світ.
А тому українці багатьох міст
обурились і стали вимагати від
місцевої влади висловити своє
ставлення до того, що відбулося
біля парламенту України. Обурились і житомиряни, а тому
на сесії Житомирської облради
7 березня 2018 року одразу постало питання щодо побиття
людей під стінами Верховної
Ради. Одразу ж, наче навздогін,
активісти запропонували внести на розгляд сесії текст звернення до Президента України,
в якому йому пропонують піти
у відставку. Якщо перша вимога
активістів щодо розслідування
обставин демонтажу наметів
пікетувальників біля Верховної
Ради була швидко внесена до порядку денного сесії Житомирської обласної ради, то заяву із
вимогою імпічменту (відставки)
Петра Порошенка депутати
сприймали, наче закладену
у залі бойову гранату, яка осьось вибухне. Потім виявилося,
що питання про імпічмент Президенту до порядку денного сесії
Житомирської облради можуть
запропонувати голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, губернатор Житомирщини Ігор Гундич або ж
хтось із 58-ми депутатів, присутніх у сесійній залі. Володимир

 На фото: голова Житомирської ОДА Ігор Гундич (зліва)
і голова Житомирської облради Володимир Ширма (справа)
Ширма, звісно ж, не забажав
бути ініціатором обговорення
заяви про відставку Президента
України. Таку ж позицію зайняв
і голова Житомирської обладміністрації Ігор Гундич. Тут, до
речі, нічого дивного немає: хіба
найманий працівник так просто захоче ініціювати відставку
свого «шефа»-роботодавця? Ось
тоді і виникла потреба віднайти
у залі Житомирської облради
сміливця-депутата, який запропонує, згідно із законодавством,
внести до порядку денного сесії
питання про президентський
імпічмент. Виявилося, що й це
нелегко, оскільки опозиційно
налаштованих до Петра Порошенка депутатів у залі Житомирської облради 7 березня 2018
року не було. Так здавалося доти,
доки у сесійній залі не пролунав
голос депутата від УКРОПу Віталія Науменка. Саме за його
пропозицією до порядку денного сесії Житомирської обласної ради внесене звернення до
Президента України, аби той…
подав у відставку. Варто було депутатам дружно за це проголосувати, і хтозна, можливо, Петро

 На фото: голова ОУН Богдан Червак

Олексійович добряче подумав би
над зверненням депутатів-поліщуків? Але де там, до звернення
справа так і не дійшла! Лише
14 сміливців із 58-ми присутніх
у залі депутатів вирішили проголосувати хоча б за те, щоб обговорити це питання. До числа
сміливців увійшли п’ятеро депутатів від «Батьківщини», по
двоє депутатів від «Свободи» та
«радикалів» Олега Ляшка, четверо «укропівців» та один депутат
від Народної партії. Як бачимо,
виявити своє невдоволення
Президентом Житомирська облрада ще не дозріла, бо жоден
із депутатів не забажав навіть
висловитися щодо питання про
імпічмент Президента України.
Чи то все у державі насправді добре, а люди того не відчувають,
чи, можливо, момент для висловлення зауважень на адресу
Президента у залі Житомирської
обласної ради ще не настав?

Звіти керівництва,
спроба самогубства…
і спортивний комплекс
Загалом події навколо заяв,
які активісти пропонували направити до столиці від імені сесії Житомирської ради, зайняли
півтори години. І лише після
такої тривалої прелюдії депутати взялися за розгляд пунктів
порядку денного. Треба було
розглянути аж 81 питання, провести голосування та ухвалити
рішення. Здавалося, для цього
депутатам одного сесійного дня
буде замало. Проте, як виявилося, усі питання, які виносилися
на голосування, заздалегідь
були обговорені, тож причин
для дискусій у сесійній залі не
було. А звіти голови
ОДА Ігоря Гундича
та голови обласної
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ра д и Волод ими ра
Ширми пройшли на
одному диханні і зайняли у депутатів якихось 5 чи
6 хвилин. І це при тому, що, наприклад, голова Житомирської
обласної ради не звітувався на
сесіях вже 6 (!) років! Але зі звітом Ігоря Гундича, який вмістився
у цілу книжку, депутати встигли
ознайомитися заздалегідь, а звіт
голови обласної ради Володимира
Ширми депутати назвали результатом спільної праці. Зрозуміло,
якихось питань у ситуації колективного «одобрямсу» у сесійній
залі не виникало. Трохи довше
тривав звіт начальника обласного
управління Національної поліції
В`ячеслава Печененка. Запитань
до В’ячеслава Петровича у депутатів накопичилося куди більше,
ніж до губернатора чи голови
облради. Ігор Ходак із Романова
запитував про ситуацію у городницьких лісах, де активізували
свою діяльність так звані «чорні»
лісоруби із Рівненщини. Раїса Гула
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хотіла дізнатися, коли з’явиться
дільничний інспектор поліції
у Новогуйвинську. Цікавилися
депутати і станом розслідування
крадіжок у автомобілях та будинках декого із своїх колег. Аж
занадто вичерпної інформації
з приводу озвучених запитань
В`ячеслав Печененко не дав, обмежившись лише тим, що й так
було відомо на основі інформації
від журналістів. Проте якраз під
час свого звіту очільник поліції
у Житомирській області повідомив присутніх у залі депутатів
(а разом із ними – і всю аудиторію)
про те, що їх колега, депутат облради Сергій Грищенко, намагався
скоїти самогубство за допомогою
власної зброї. Колега і земляк
постраждалого депутата Віталій
Науменко одразу ж намагався поправити Печененка у тому, що,
мовляв, про спробу самогубства
з боку депутата говорити зарано.
Пізніше (вже після сесії) депутати
Житомирської облради від фракції УКРОП взагалі зажадали від

очільника обласної поліції Житомирщини спростувати інформацію про спробу самогубства
депутата Сергія Грищенка. Але, як
кажуть, інформаційна «пташка»
вже вилетіла, і приборкати її куди
важче, ніж втримати.
Надалі депутати працювали
ще швидше, а тому запитань
та пояснень з приводу певного
рішення, ухваленого під час сесії, у залі майже не виникало.
Незрозуміло, наприклад, чому
депутати дозволили переукласти
контракт із директором школи
олімпійського резерву Надією
Дмухівською, а із директором
комунальної «Агенції з питань
регіонального розвитку» Ігорем
Леонченко такий контракт депутати вирішили не продовжувати?
Несподіваною стала поява у сесійній залі Житомирської обласної
ради першого заступника голови
Держкомітету із телебачення та
радіомовлення України і водночас голови ОУН Богдана Червака.
Поважний чиновник витратив

Акцент тижня
цілий робочий день лише для
того, щоб закликати депутатів
підтримати проголошення на
Житомирщині року Миколи
Сціборського. Тим паче, що
питання про «рік Сціборського
на Житомирщині» жодних заперечень на сесії не викликало
і переважна більшість депутатів
обласної ради (55 депутатів із
57-ми присутніх у залі) підтримала цю ініціативу. Можна лише
зауважити, що проголошення
подібних «років» в Україні вже
давно стало звичним явищем, але
наскільки змістовним виявиться
«рік Миколи Сціборського», покаже вже найближчий час. Так
само результативним виявилось
голосування депутатів Житомирської обласної ради і щодо
рекомендації вивішувати революційний червоно-чорний прапор
ОУН над державними установами
Житомирщини під час найвизначніших державних свят. Щоправда, підтримка такої ініціативи (35
голосів) була куди скромнішою,

однак жодних зауважень щодо
ухваленої рекомендації у сесійній
залі не прозвучало. Натомість депутати досить довго вирішували
долю недобудованого споркомплексу Бердичівського медичного коледжу. Керівники міської
влади Бердичева переконували
депутатів облради у тому, що
комплекс, який перебуває у вигляді недобудови вже сьомий
рік, за кошти бюджету міста
Бердичева стане конче потрібною
для громади міста спортивною
спорудою. Однак якраз депутати-бердичівляни, які входять до
складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Житомирській
облраді, із такою перспективою
не погоджувались. Але тут вже
депутатська більшість облради
не погодилася із «радикалами»,
тож відтепер громада міста Бердичева матиме змогу все ж таки
добудувати спортивний комплекс.
Ось на такій оптимістичній ноті
сесія обласної ради благополучно
фінішувала.

Всесвітній день людей з синдромом Дауна:
житомиряни приєднаються до флешмобу
Житомирська міська рада та громадська
організація «Діти
сонця» запрошують
долучитися до міжнародного флешмобу
#LotsOfSocks та висловити підтримку людям
із синдромом Дауна.

Зробити це просто: 21 березня вдягни різнокольорові
шкарпетки та підтримай "сонячних людей".
За словами представників
ЖОГО «Діти сонця», цьогоріч
асортимент різнокольорових
шкарпеток навіть більший,
ніж у попередні роки, а кошти
від їхнього продажу підуть на
придбання книжок, іграшок
та матеріалів для розвитку для
«сонячних» діток.

«Цього року ми зробили
таку чисто символічну ціну –
від 47 гривень. Чому саме від 47
гривень? Бо наші дітки мають
47 хромосом. Ми ж, як звичайні
люди, маємо 46», – розповідає
заступниця голови ЖОГО «Діти
сонця» Людмила Рибчинська.
До акції вже долучилися
міський голова Сергій Сухомлин, його заступниця Вікторія
Краснопір, секретар міської
ради Наталія Чиж, керуюча

справами виконкому Ольга
Пашко, головний архітектор
Житомира Юрій Безбородов,
начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина
Ковальчук, а також депутати
Житомирської міської ради.
Придбати різнокольорові
шкарпетки можна за адресою:
вул. Мала Бердичівська,4, у підлітковому клубі «Пролісок»або
в управлінні у справах сімї,
молоді та спорту міської ради

(каб. 110).
За і н ф орма ц іє ю ЖОГ О
«Діти сонця», у Житомирській
області проживають 199 дітей
із синдромом Дауна.
Сьогодні "сонячні люди" –
це актори, спортсмени, музиканти, моделі, дизайнери та
навіть ведучі на телебаченні.
І насправді немає професії,
яку б вони не змогли опанувати чи мистецтва, в якому б не
реалізувалися.

Житомир відвідає американський
астронавт, який виховує хлопчика з України
Алла Гетьман

Зустріч з американським астронавтом, полковником
ВПС США Рендольфом Джеймсом
Брезником відбудеться 16 березня
о 16 годині у приміщенні експозиції
"Космос".
Зустріч буде проводитись
у форматі запитань та відпові дей. На вас очікує цікава
презентація від астронавта.

На сторінці музею у Фейсбук
пишуть, що більшості з нас
відомо про те, що перебуваючи на МКС у 2017 році, Ренді
Брезнік періодично публікував
світлини, зроблені ним з космосу. Надзвичайно популярними в Україні стали фото вечірнього Києва та знаменитих
пам’яток – Софії Київської та
Михайлівського монастиря.
Ви явл яєтьс я, що любов до
фотографування у астронавта
родом з дитинства. Його дід,
Альберт Брезнік, був професійним фотографом і, до речі,
фотографував Амелію Ергарт –
першу жінку, що перелетіла
Атлантичний океан.
«Я пригадую, як маленьким
хлопчиком спостерігав у темній комірчині діда, як експонується фотопапір, як у його

руках з’являються зображення,
як висихають…я виріс і мені
просто подобалося фотографу вати, пробу вати ловити
красу моменту чи об’єкта та
ділитися цим з людьми», – сказав астронавт у одному із своїх
інтерв’ю.
Пр о т е, ф о т о г р а ф у в а т и
у космосі не така вже проста
справа. За словами Брезніка,
у 53 експедиції на МКС Сергія
Рязанського, основною проблемою є швидкість станції, яка
дорівнює 28 000 км/год.
«На те, щоб знайти потрібний об'єкт, прицілитися і зробити кілька кадрів, є близько 10
секунд. І якщо не встиг, то над
цим місцем ти пролетиш тільки через декілька днів. Плюс
день у день змінюється світлова обстановка, і якщо сьогодні

я буду над містом в денний
час, то через місяць пролечу
над ним вже вночі. Тому радієш
кожному вдалому знімку, адже
наша планета така гарна!», – наголосив астронавт.
«Напевно, наш гість, з яким
ми зус т рі немос я вже у цю
п’ятницю, є одним із найуніверсальніших фахівців NASA,
адже він здатний вижити не
тільки у космосі, але й під землею, а також під водою. Для
цього він пройшов відповідну підготовку за програмою
Європейського космічного
агентства та спеціальною програмою NASA з виживання
у екстремальному середовищі.
Проте на своїй сторінці
у Twitter астронавт пише про
себе так: «Пілот-винищувач
морської авіації, льотчик-ви-

пробувач, астронавт NASA,
випускник «Цитадель» (військового коледжу у Південній
Кароліні, США –прим. автора
публікації), але головне – неймовірно благословенний бути
чоловіком та батьком».
У Ренді Брезніка двоє дітей.
Старший син Ваят усиновлений
у 2008 році (хлопчик – з України), а от донька Ебігейл Мей
Брезнік народилася під час
першої космічної місії астронавта у 2009 році. Відповідаючи на запитання про те, що
він відчуватиме у космосі, коли
дізнається про народження
доньки, Брезнік відповів: " Хоча
космічна станція велика…я не
думаю, що вона зможе вмістити
мою посмішку», – йдеться на
сторінці у соцмережі Музею
Космонавтики.

8

WWW.20MINUT.UA

Середа, 14 березня 2018

Кримінал

З осель двох
На Житомирщині «чорного»
жителів Олевська лісоруба засуджено до двох
вилучено понад років позбавлення волі
40 кг незаконно
видобутого
бурштину
Перед судом постав житель Малинського району, який
у 2016 році незаконно
спиляв 5 дубів.

Під час санкціонованих обшуків у домівках двох олевчан
виявлено та вилучено
більше 40 кг «сонячного» каміння.
Коростенською місцевою
прок у рат у рою зд ійс нюється процесуальне керівництво
у кримінальному провадженні за
фактом організації незаконного
видобутку бурштину на території
Олевського району, за ознаками
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240
КК України.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури Житомирської області, під час досудового
розслідування встановлено місця
скупок та незаконного зберігання
видобутого коштовного каміння
на території Олевського району.

У понеділок, 12 березня 2018
року, у межах кримінального
провадження Коростенською
місцевою прокуратурою спільно із працівниками Управління
захисту економіки в області та
слідчого управління Головного
управління Нацполіції в області
проведено санкціоновані обшуки
у м. Олевську.
Під час обшуків правоохоронцями виявлено у господарських приміщеннях приватних
будинків двох олевчан понад 40 кг
незаконно видобутого бурштину.
Зараз виявлене коштовне каміння вилучено, вирішується питання щодо подання клопотання
до суду про накладення арешту
на бурштин.
Досудове розслідування, яке
проводить Овруцьке відділення поліції, триває, проводяться
необхідні слідчі (розшукові дії),
встановлюється причетність до
зазначеного злочину інших осіб.

У Бердичеві
зять украв
у тещі 3 золоті
каблучки
З квартири бердичівлянки зникли
золоті каблучки
вартістю 12 тис. грн.
Як встановили правоохоронці, крадієм
виявився… зять потерпілої.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, 10 березня до Бердичівського відділу поліції звернулася
51-річна жителька м. Бердичева
із заявою про крадіжку з її квартири. Поліцейським, які прибули

за вказаною нею адресою, заявниця розповіла, що виявила пропажу зі схованки трьох золотих
каблучок. Загальна сума збитку
склала близько 12 тисяч гривень.
«У результаті вжитих першочергових заходів поліцейські
встановили можливу причетність
до вказаного правопорушення
зятя заявниці. 33-річний чоловік
свою вину визнав. Усі обставини
з’ясовуються у рамках розпочатого за фактом крадіжки (ч. 1 ст. 185
ККУ) кримінального провадження», – інформують у поліції.
За таємне заволодіння майном Кримінальним кодексом
України передбачено покарання
від штрафу і аж до позбавлення
волі строком до 3 років.

Коростишівською місцевою
прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом
незаконної порубки дерев породи
«дуб» у лісництві Малинського
району.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури області, установлено, що житель Малинського
району у 2016 році незаконно, за
допомогою бензопили, спиляв
5 сироростучих дерев породи
«дуб» у Ворсівському лісництві
ДП «Малинський лісгосп АПК»,
що знаходиться на території
Нововороб’ївської сільської ради
Малинського району.
Такими злочинними діями
державному підприємству завдано матеріальної шкоди на суму
понад 32 тис. грн.

Завдяки якісному здійсненню процесуального керівництва
у кримінальному провадженні,
досудове розслідування у якому
проводили органи поліції, а також
принциповій позиції державного
обвинувача, вина зловмисника
у судовому засіданні доведена
повністю.
Відтак, вироком Малинського

районного суду «чорного» лісоруба визнано винним у скоєнні
злочину за ст. 246 КК України та
призначено покарання – позбавлення волі терміном на 2 роки
з випробувальним терміном 1 рік.
Нині вживаються заходи щодо
відшкодування зловмисником
шкоди, завданої державі незаконними порубками лісу.

Фатальна ДТП:
одна людина загинула,
ще одна – травмована
Дорожньо-транспортна пригода
сталася увечері
11 березня на автодорозі «Київ – Ковель»
в Олевському районі.
Як інформують у відділі комунікації поліції Житомирської
області, попередньо з’ясовано,
що о 20.20 на 229 км автодороги
«Київ – Ковель» водій вантажного
автомобіля «Renault Premium»,
36-річний житель Волині, рухаючись у напрямку столиці,
не врахував темної пори доби,
не вибрав безпечної швидкості
руху, у результаті чого не впорався
з керуванням та здійснив наїзд
на гужову повозку, яка рухалася
у попутному з ним напрямку.
«Унаслідок ДТП постраждали
пасажири повозки. 44-річний житель с. Кишина Олевського району
з отриманими травмами був госпіталізований. Врятувати життя
54-річному жителю цього ж села

медикам не вдалося. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік
загинув дорогою до медичного
закладу», – йдеться у повідомленні.
Усі обставини та причини,
що призвели до дорожньої пригоди, правоохоронці з’ясовують
у рамках розпочатого за ч. 2 ст. 286
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують
транспортними засобами) ККУ
кримінального провадження.
Водночас поліцейські заклика-

ють водіїв до уважності та суворого дотримання Правил дорожнього руху під час кермування. Аби
убезпечити себе та інших учасників руху від неприємностей,
враховуйте важливі фактори, які
впливатимуть на безпеку вашої
поїздки: пору доби, погодні умови, дорожнє покриття тощо. Обирайте таку швидкість руху, щоб
ви могли постійно контролювати
транспортний засіб і мали змогу
вчасно і безпечно зреагувати на
зміну дорожньої обстановки.
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Житомирянки вийшли у фінал
Всеукраїнських змагань з футзалу
серед дівчат
Минулими вихідними, 10–11 березня 2018
року, у м. Кам’янецьПодільському Хмельницької області відбулися Всеукраїнські
зональні змагання
з футзалу серед дівчат
у двох вікових групах.
Про це повідомляє сайт «Спортивний Житомир».
Житомирську область представляли переможці обласних змагань – команда Стрибізької ДЮСШ
(тренер Василь Терещук) у віковій
групі 2003–2004 років народження
та команда 2005–2006 р. н. Любарського району, сформована на базі
Мотовилівської ЗОШ І–$5ІІ ступенів
(тренер Антон Яткевич).
Ігри проходили в чудовому, світлому, просторому, з електронним
табло, спортивному комплексі м.

Кам’янець-Подільський. У такому
залі грати одна насолода.
Першими розпочали молодші
футзалісти, які зустрілись з командою
Сугаки Могилів-Подільського району,
де вже тривалий час культивується
дівчачий футбол та футзал. Довго не
роздумуючи, наші спортсменки заволоділи ініціативою, що дало свої
плоди – 3:0, перевага на нашій стороні
після першого тайму. В другому таймі
наші тренери почали експериментувати зі складом, що призвело до двох
пропущених голів. Після хвилинної
перерви тренери змогли налаштувати
юних футзалісток на перемогу. Дівчата забили гол та святкували перемогу
з рахунком 4:2.
У фінальній грі, де вирішувалась доля першого місця, наша
команда вщент розбила команду
господарів 4:0, показавши змістовну
гру попри юний вік футзалісток.
Кращими гравцями команди стали
Качура Альона, Жигадло Ліза, Савелюк Мирослава, Наумова Анастасія, Бігдай Мирослава.
Окрасою зональних змагань

стали ігри в старшій віковій групі.
Тут було все – і швидкість, і емоційність, і видовищність, і технічність,
і сила та агресія – все те, за що ми
любимо спорт. У фінальній грі
боротьба точилась на кожному
клаптику поля, ніхто не хотів поступатись. І незважаючи на те, що
у вінницькій команді грали чотири вихованки футбольної школи
Бєланова і Блохіна, першими гол
забили саме стрибізькі дівчата.
Впевнена гра воротаря Ілони Чорної

та ще один гол, забитий Дариною
Кисельовою, дав нам можливість
вирвати перемогу 2:1.
Про непросту зустріч говорять
фоли, яких у команди Вінницької
області вийшло 6. На останніх секундах ми мали можливість збільшити рахунок з десятиметрового,
але Таміла Ковальчук схибила.
Кращі гравці в нашій команді:
Чорна Ілона, Ковальчук Таміла, Кисельова Дарина, Гринчук Олена,
Лавренюк Вікторія.

На розвиток футболу «Полісся» орендувало
футболіста команди
в Житомирській
першої ліги
області спрямують
більше 4 млн грн
Алла Гетьман

Житомирська обласна рада затвердила
програму розвитку
футболу на 2018–2021
роки, на яку буде спрямовано 18,6 млн грн.
У 2018 році на розвиток футболу
з обласного бюджету спрямують
4,2 млн грн. За словами чиновників,
головна мета обласної програми –
приведення системи футболу у відповідність до потреб суспільства на
основі більш інтенсивного розвитку
в сучасних соціально-економічних
умовах, підвищення рівня обласних змагань і досягнення високих
спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
У програмі зазначається, що
для занять футболом в області діє
32 стадіони, 257 футбольних полів
та 52 спортивних майданчики із
синтетичним покриттям. У 46
дитячо-юнацьких школах області
займається майже 15 тис. дітей та

підлітків. З них 27 дитячо-юнацьких
спортивних шкіл мають відділення
футболу, у яких займається 3890
вихованців. У дитячо-юнацьких
спортивних школах області працює
108 тренерів-викладачів з футболу,
з них 50 штатних.
Як повідомляють на сайті
Житомирської обласної ради,
стурбованість викликає нинішній
стан матеріально-технічної бази
футболу в області.
«Спостерігається тенденція до
зменшення, а подекуди відсутність
фінансування для утримання футбольних полів, стадіонів та використання стадіонів не за призначенням.
Майже в усіх дитячо-юнацьких
спортивних школах області, зокрема
де працюють відділення футболу, на
низькому рівні залишається фінансове забезпечення навчально-спортивної роботи. Висококваліфіковані
фахівці і футболісти переходять
в інші сфери діяльності, виїжджають за межі області. Із зміною форм
власності на селі незадовільно розвивається сільський футбол.
Тому зазначена програма
сприятиме створенню необхідних
умов для розвитку професійного
футболу.

Склад "Полісся" поповнив гравець
чернігівської
"Десни" Павло Щедраков.

Угода про оренду футболіста розрахована до кінця
сезону. Вітаємо гравця у "жовто-зеленій"
команді!
Павло Щедраков
народився 17 січня
1985 року. Захисник.
Вага – 77 кг, зріст –
178 см.
Професійн у
кар'єру розпочав
у с ез он і 20 0 3/0 4
років, виступаючи
у другій лізі за команду "Борисфен‑2".
Наступного сезону
почав виступи за
чернігівську "Десну". Також виступав за команди "Кримтеплиця", "Говерла".
У 2013 році – повернувся до складу
"Десни".

Переможець першої ліги
(2012), другої ліги (2006), срібний
призер другої ліги (2005).
Прес-служба ФК «Полісся»

КОЛОНКА
Чи можна розірвати
договір оренди землі
достроково?
Традиційно договори оренди земельних ділянок (паїв)
укладаються на тривалий
термін. Але трапляється, що
орендодавець бажає його
дострокового припинення.
У яких випадках можна розірвати договір оренди земельної ділянки достроково?
Детальніше про це в рамках
проекту «Я маю право!» розповіли фахівці Попільнянського бюро правової допомоги.
Відповідно до статті 31
Закону України «Про оренду землі» передбачено, що
договір оренди землі може
бути розірваний за згодою
сторін. На вимогу однієї із
сторін договір оренди може
бути достроково розірваний
за рішенням суду в порядку,
встановленому законом. В односторонньому порядку розірвання договору оренди землі
можливе лише в тому випадку,
якщо це прямо передбачено
в договорі оренди землі.
Однією з підстав дострокового розірвання договору
оренди земельної ділянки
є заборгованість з орендної
плати. Разом з тим, доводи
про наявність заборгованості
з орендної плати мають підтверджуватись належними
доказами.
Ще однією можливістю для
розірвання договору оренди
землі є визнання його в судовому порядку недійсним.
Основною підставою такого
позову є те, що у договорі
оренди земельної ділянки відсутні істотні умови, передбачені ч. 1 ст. 15 Закону України
«Про оренду землі».
Крім того, згідно зі статтею 32 Закону України «Про
оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди
землі може бути достроково
розірваний за рішенням суду
в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених
статтями 24 і 25 цього Закону. А також у разі випадкового знищення чи пошкодження
об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає цільовому використанню земельної ділянки.
Якщо виникли питання,
за юридичною консультацією звертайтесь до місцевих
центрів та бюро правової допомоги. Їх адреси та контакти ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/ у розділі «Місцеві
центри».
Більше інформації про
проект «Я МАЮ ПРАВО!» –
на сайті pravo.minjust.gov.ua
та за номером 0 800 213 103
(єдиний контакт-центр надання безоплатної правової
допомоги).
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Споживачу

Незабутній відпочинок
поблизу Житомира
у комплексі «Жарптиця»
Поблизу Житомира в екологічно
чистому місці (с. Довжик) розташувався
прекрасний мальовничий куточок –
комплекс відпочинку
«Жарптиця». Сучасний комплекс – ідеальне місце для проведення як дитячих
свят, так і будь-яких
бенкетів.
Ресторанний комплекс включає зали на 90 та 25 місць; літню
залу на 120 місць; на території
комплексу розташовано п'ять
альтанок (на 6, 10, 15, 30 місць).
Окрім традиційного мангалу, є
великий, на якому можна приготувати ціле ягня або порося. До
послуг відвідувачів також сауна
і затишний двокімнатний будиночок для відпочинку. Особливістю
цього комплексу є те, що тут можна відпочивати усією родиною,
і цікаво буде усім, адже для ваших
діточок є маса розваг: дитячий
майданчик з гіркою, каруселями
та безкоштовним батутом.
На території закладу розміщено декоративний водопад,
різноманітні фігури, які разом
із бездоганним озелененням
надають комплексу особливої
атмосфери. Родзинкою кафе є
зоопарк. Тут розміщені вольєри
з павлінами, фазанами, лисами,
єнотом, також є кролики і кози,
за якими ви і ваші діточки зможуть спостерігати з літнього
майданчику. Працювати зоопарк
починає орієнтовно з квітня.
У меню – традиційний набір
найпопулярніших страв української та європейської кухні,
велике гриль-меню.
Також сучасний комплекс
пропонує своїм відвідувачам
різноманітні святкові програми,
від аніматорів і юних хіміків до
піратських вечірок.
У ресторані «Жарптиця» ви
зможете замовити послуги тамади, «живу» музику за доступною
ціною на різноманітний смак.
Ціни у комплексі відпочинку
«Жарптиця» доступні та порівняно з іншими закладами значно нижчі. Здебільшого заклад
орієнтується на проведення бен-

кетів, однак, якщо ви вирішили
гарно провести час у компанії
друзів, можете, попередньо зателефонувавши, зробити замовлення і з радістю провести дозвілля.
Промоніторивши відгуки про
ресторан «Жарптиця», журналісти «20 хвилин» можуть впевнено
сказати: «Рекомендуємо».
«Святкували день народження, орендували бесідку, ціна нормальна, можна самим шашлики
пожарити, смачна кухня, на території є домашній зоопарк», –
написав Олександр Ільченко.
«Хорошая кухня, приятный
п е р с о н а л , е с т ь з в е рюш к и ,
с которыми дети могут поиграться. Есть банька, и хозяин идёт
на уступки. В общем, отдохнули
компанией в 27 человек – СУПЕР», – поділився враженнями
Олександр Рибачок.
«Чудове місце відпочинку для
батьків та дітей. Закрита територія, є місця для ігор дітям, батькам – чудові комфортні альтанки.

Кухня вишукана та смачна. Але
краще заздалег і дь замовляти меню. Середній чек кухні:
шашлик 1.4 кг, скумбрія, картопля молода, 2 салати з капусти,
люля-кебаб 3 порції – 1000 грн.
Власник та персонал дуже привітні. Дякуємо за гарний відпочинок», – таких відгуків безліч.
Зізнаємось, журналісти «20
хвилин» також побували у цьому
особливому ресторанному комплексі, і задоволенню немає меж.
Тож усіх, хто бажає гарно провести час, витратити мінімум,
а отримати максимум – ласкаво
просимо до комплексу відпочинку «Жарптиця».
Адреса закладу: с. Довжик,
вул. Нескорених, 12; графік роботи: 12.00–24.00.
P. S. Дістатися до кафе «Жарптиця» дуже просто: туди їдуть
приміські маршрутки, зупинка яких прямісінько навпроти
комплексу «Жарптиця». Бажаємо приємного відпочинку!
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Найбільше у 2017 році пенсії зросли у
суддів і прокурорів, найменше – у нардепів
Восени минулого
року Кабмін прийняв
пенсійну реформу
та осучаснив пенсії.
Аналізуємо, як змінився розмір пенсійних
виплат для різних груп
пенсіонерів.
Урядова пенсійна реформа та
осучаснення пенсій (їх перерахунок
в залежності від темпів зростання середньої заробітної плати –
VoxConnector) призвели одразу до
двох наслідків – підвищення пенсій
та скорочення кількості окремих
категорій пенсіонерів з січня 2018
року. Втім, зміна пенсійного законодавства – не єдиний фактор,
який впливає на кількість пенсіонерів. Мають значення смертність
та міграція.
За даними Пенсійного фонду,
станом на січень 2018 року найбіль-

ше скоротилась кількість пенсіонерів-науковців, держслужбовців,
військовослужбовців, чорнобильців.
Стало більше пенсіонерів-суддів. При цьому середня пенсія
суддів минулого року зросла найбільше – на 2634 гривні.
На другому місці пенсіонерипрокурори – їхня середня пенсія
збільшилась на 1153 грн. Найменшу "прибавку" отримали науковці
(+110 грн) та окремі категорії пільгових пенсіонерів, чиї пенсії призначені за законом "Про пенсійне
забезпечення" (+230 грн).
VoxConnector пропонує ознайомитись з даними Пенсійного фонду
про те, як змінились розміри пенсій
і скільки отримують люди похилого віку в різних областях України.
Найбільш чисельна категорія
пенсіонерів – ті, що отримують
пенсії на загальних засадах, нараховує майже 10,5 млн осіб. Це
89,6% загальної чисельності пенсіонерів. Середній розмір таких
пенсій станом на 01.01.2018 становив 2 406,37 грн.

Перші виплати підвищених пенсій
військовослужбовцям почнуться вже наприкінці березня
Уряд розпочне підвищення пенсій в межах чинного законодавства ще до ухвалення відповідного закону.

З другої половини березня
Пенсійний фонд розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Основні виплати
розпочнуться з 1 квітня. Пенсії
будуть перераховані з 1 січня 2018
року. Тобто в квітні військові пенсіонери отримають перераховану
пенсію за січень-квітень. Пенсії

будуть перераховані за довідками
уповноважених структур, в яких
особи проходили службу (Міноборони, МВС та інші) – пенсіонерам
не потрібно окремо звертатися до
Пенсійного фонду.
Для перерахунку пенсій військовослужбовцям (окрім осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ) будуть
враховані: оклад за посадою, оклад
за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років. При
перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ враховуватимуться: оклад за посадою,

оклад за спеціальним званням,
процентна надбавка за вислугу
років, щомісячні додаткові види
грошового забезпечення, премія
за січень 2016 року.
Пенсії будуть підвищуватись
поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для
військовослужбовців підвищаться
в середньому на 1500 грн. З 1 січня
2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020
року – ще в середньому на 750 грн.
Таким чином, за два роки військові
пенсії зростуть приблизно удвічі.
Зараз середня пенсія військових
складає 2898,41 грн.

При перерахунку пенсій також
враховано вимоги Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій
осіб» в частині перерахунку пенсій
колишнім працівникам МВС відповідно до закону «Про Національну
поліцію України». Пенсії їм буде
перераховано з 1 січня 2016 року
з розстрочкою виплати коштів за
попередній період. Тобто з 1 січня
2018 року вони будуть отримувати
нові пенсії, а сума за попередній
період їм буде виплачуватись починаючи з 1 січня 2019 року.
Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств.

Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті
Пенсійного фонду передбачено
7,8 млрд грн для підвищення військових пенсій. Однак вирішення
всіх питань пенсійного забезпечення військовослужбовців можливе
тільки з ухваленням відповідного
закону. Зокрема, тільки на рівні
закону можуть бути передбачені
більш високі пенсії для військовослужбовців, які перебували
в зоні бойових дій. Закон щодо
підвищення пенсій військовим
Кабінет Міністрів вже розробив.
Зараз документ обговорюється на
площадці РНБОУ.
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100-мільйонна «АФЕРА»:
кошти з реконструкції
Наталія Іжицька,
спеціально для газети
«20 хвилин Житомир»

Реконструкція
стадіону «Полісся», що
триває вже 8-й рік, лишає містян можливості вболівати за улюблену команду в рідному
Житомирі. Разом із
відтермінуванням завершення будівельних
робіт постійно зростає
їх кошторис. За відсутності кардинальних змін у 2017 році,
оминаючи торги, до
15 млн грн підрядник
отримує ще 58. Настав
час з’ясувати, кому це
вигідно.
Влітку 2017 року ФК «Полісся»
отримав атестат на участь у другій
лізі національного футбольного
чемпіонату. Проте через незавершену реконструкцію центрального стадіону домашні поєдинки місцевий клуб змушений був
приймати на стадіоні «Спартак»
у Коростені.
Очільник області Ігор Гундич
не раз наголошував, що стадіон є
одним з головних для нього пріоритетів. Голова Житомирської
облдержадміністрації пообіцяв,
що усі роботи з оновлення західної трибуни, облаштування
футбольного поля та благоустрою
прилеглої території завершаться
в листопаді 2017 року. Практично
щотижня посадовець звітував про
хід робіт, постійно публічно оприлюднюючи хід робіт. Однак якщо
з початку жовтня підрядники
вкладалися в графік, то за декілька
тижнів все різко змінилося.
За словами пана Ігоря Гундича, йому вдалося примусити
розробника проекту, замовника
та підрядника підійти до реконструкції в комплексі. Таким
чином, окрім газону, доданий підігрів, полив, освітлення, додаткові
бігові доріжки, тенісні корти. Заплановано зробити стадіон, який
має бути одним із найкращих
у нашій державі.
– Я не прихильник ямкових
ремонтів, а прихильник комплексних підходів. Переконаний, що

наступного року ми обов’язково
відкриємо стадіон. Усі жителі
Житомирської області, і я в тому
числі, будемо пишатися, що ми
змогли зробити реконструкцію,
яка триває протягом 6–7 років, –
зазначив голова Житомирської
облдержадміністрації.
За вікном березень 2018 року,
однак реконструкція досі триває.
Водночас уже наступного футбольного сезону клуб «Полісся»
має приймати гостей на вже оновленому стадіоні в Житомирі.

Куди зникають
бюджетні кошти
Реконструкція західної трибуни розпочалася ще у 2011 році. За
початковим проектом реконструкції західної трибуни передбачалося, окрім поновлення трибуни,
реконструкцію підтрибунних

призначеннями, і роботи виконані
в повному обсязі.
Своєю чергою, департамент
повідомляє, що у 2013 році капітальний ремонт легкоатлетичного манежу виконувався за кошти
ДФРР. На думку Катерини Корнієнко, яка готувала відповідь,
спеціалізована ДЮСШ надала
недостовірну та неправильну інформацію.
За останні два роки з бюджету Житомирської області профінансовано 2,39 млн грн. Ще
23,95 млн грн, за даними департаменту, отримано від Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР). Разом витрачено більше
26,34 млн грн.
На сайті ДФРР зазначено,
що, за даними звіту, на проект реконструкції футбольного
поля та благоустрою території
у 2016 році витрачено 10 млн грн

Як отримати підвищення
за службове недбальство

приміщень, легкоатлетичного
манежу, допоміжних приміщень
та внутрішніх інженерних мереж,
капремонт зовнішніх туалетів,
вхідної арки та частковий благоустрій території.
За останні сім років кошторис
постійно зростав, вимагаючи додаткові кошти як з державного,
так і з обласного бюджету.
Цікавим є той факт, що, за інформацією департаменту, кошти
обласного бюджету у 2013 році
наче не виділялися. Натомість
Житомирська спеціалізована
ДЮСШ олімпійського резерву
з легкої атлетики вказала отримання з обласного бюджету в цей
же час 400 тис. грн. Кошти за проектом «Капітальний ремонт легкоатлетичного манежу центрального
стадіону в м. Житомирі» витрачені
згідно з проектно-кошторисними

з державного та ще 1,47 млн грн
з місцевого бюджету. Департамент
же повідомляє, що у 2016 році на
реконструкцію цього об’єкта з місцевого бюджету було профінансовано 850 тис. грн. Порівняння
наданих цифр викликає питання:
куди поділися 619 тис. грн?
У відповідь у департаменті
мене переконували, що причиною
є недосконалість роботи сайта
ДФРР, який перебуває в процесі
розробки. Проте згодом Катерина
Корнієнко, яка готувала відповідь
на інформаційний запит від департаменту, визнала помилку під
час її підготовки, підтвердивши,
що у 2016 році на реконструкцію
футбольного поля та благоустрій
території з обласного бюджету
профінансовано не 850 тис. грн,
а 1 млн 119,4 тис. грн.

Привертає увагу й те, що
у 2013 році ТОВ «Артхаус» виграло тендер на реконструкцію
центрального стадіону. Тоді сума
контракту становила 10,4 млн грн.
Після цього з бюджету виділили
ще 8,5 млн грн – тобто витратили
майже вдвічі більше, ніж планувалося. Про якість робіт краще
не згадувати: підрядника навіть
змусили переробляти ремонт легкоатлетичного манежу, дах якого
почав протікати, за власний кошт.
Хоча не варто дивуватися, адже ця
фірма за 5 років не змогла зробити
ремонт у дитсадку в селі Кишин
Олевського району.
Неодноразово проти
ТОВ «Артхаус» порушували господарські справи. Наприклад, за
позовом заступника прокурора
Житомирської області проти
ТОВ «Артхаус» порушено справу
про визнання недійсним протокольного рішення від 9 жовтня
2017 р. та прийняття рішення
про намір укласти договір, визнання недійсним договору про
закупівлю робіт за бюджетні кошти № 23/10 від 23 жовтня 2017
р. А у 2016 році за позовом Брусилівської селищної ради проти
ТОВ «Артхаус» порушено справу
про відновлення дорожнього покриття.
Однак на моє звернення прокуратура Житомирської області
повідомила про відсутність жодних справ за фактами невиконання ТОВ «Артхаус» підрядних робіт. Щодо керівників та посадових

осіб товариства в прокуратурі також немає жодного провадження.
Відповідальність за капітальний ремонт легкоатлетичного
манежу покладалася на той час
на заступника директора департаменту Романа Щебетова.
У 2014 році голова Житомирської
ОДА Сергій Машковський за фактом порушень публічно звернувся
до правоохоронних органів, аби
звільнити пана Щебетова через
службове недбальство. Однак замість позбутися посади Роман
Щебетов йде.. на підвищення – із
заступника призначається директором департаменту містобудування, архітектури та будівництва.
На моє запитання щодо звільнення з посади директор департаменту почав виправдовуватися,
змінивши тему розмови.
– У 2011 році було розроблено проект реконструкції західної трибуни, а у 2015 році проект реконструкції футбольного
поля та благоустрою території,
який в себе включав тільки бігові
доріжки навколо поля і зелене
поле. Після того, як головою
облдержадміністрації став Ігор
Гундич, було внесено в проект
суттєві зміни: включено реконструкцію всього стадіону. Частково проект ми виконали минулого
року, і станом на січень 2018 р. ще
50% потрібно виконати, – прокоментував директор департаменту
Роман Щебетов.

Кругова порука
чи сліпота контролерів
У липні 2016 року на арені
з’являється новий підрядник.
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куди 8 років зникають
стадіону «ПОЛІССЯ»
Таблиця №1 Динаміка витрачених коштів за 2011-2017 роки
Період

Витрати коштів       Витрати коштів
(тис. грн)
(тис. дол.)

Підсумок 2011 року

544,639

68,08

Підсумок 2012 року

-

-

Підсумок 2013 року

4550

548,193

Підсумок 2014 року

-

-

Підсумок 2015 року

10094,697

462,211

Підсумок 2016 року

15664,902

649,996

Підсумок 2017 року

74641,317*

2799,75

* - з урахуванням запланованих витрат на 2018 рік
Його побудували за три роки
(2014–2016 рр.), місткість стадіону 40 000 глядачів. Вартість стадіону склала 46,3 млн доларів.
Реконструкція стадіону «Полісся» проводиться, але дуже
повільно. Значні суми невідомо де зникають, а можновладці
годують житомирян новими
обіцянками. Через це страждає не лише місцевий клуб, а й
жителі міста, які змушені їхати

Організований тендер на реконструкцію футбольного поля
та благоустрій території виграє
ПП «Елітбуд‑1». Так, саме це підприємство Дениса Болейка, за результом перевірки Держфінінспекції, завищило кошторис ремонту
літнього театру «Ракушка».
За умовами тендеру реконструкці я фу тбольного поля
включає влаштування нового
трав’яного газону з системою
поливу та дренажу, відновлення
зовнішніх інженерних мереж та
заміну покриття бігових доріжок.
Благоустрій передбачає облаштування місць для паркування, озеленення території, влаштування
пішохідних доріжок та демонтаж
аварійних трибун.
У проекті обласного бюджету
для завершення необхідних 49%
реконструкції загальна вартість
робіт прописана на рівні 87 млн
779 тис. грн. Для цього в поточному році з обласного бюджету
знову запланували виділити
10 млн грн.
Привертає увагу й те, що за
усі 8 років реконструкції стадіону
управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській
області не провело жодної перевірки чи ревізії.

Майбутнє стадіону:
реконструювати
неможливо збудувати
Отже, за 7 рок ів загалом
реконструкція центрального
стадіону Житомира обійшлася в 47 млн 293 тис. грн або,
за тодішнім курсом, близько
2,35 млн дол. США. Ще орієнтовно 58,2 млн грн, або 2,1 тис.
дол США, планують виділити.

в Коростень, аби підтримати
футбольну команду на домашніх матчах.
Розслідування проведене
в рамках проекту «Базовий курс
журналістських розслідувань для
блогерів та журналістів у Житомирському регіоні: від теорії до
практики» за підтримки Програми підтримки розвитку ЗМІ
Посольства США та Міжнародного фонду «Відродження»

Погодьтеся, це немалі кошти.
Для порівняння, вартість
турецького стадіону «Газіантеп Стадіум», який відкрили
у 2017 році (будували протягом 2013–2017 рр.), 120 млн лір
(приблизно 31,6 млн доларів).
Стадіон відповідає вимогам
УЄФА та вміщує 35 574 уболівальники. Або ж футбольний
стадіон Кампеон-дель-Сігло
в місті Монтевідео, Уругвай.

 На фото: відповідь Прокуратури Житомирської області

 Держаудитслужба за 8 років не провела жодної перевірки
по витрачанню коштів на стадіон "Полісся"
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Вилкул: Власть изменила значение слов, и теперь
люди воспринимают реформы не как улучшение,
а как закрытые больницы, школы и предприятия
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул на своей странице в Facebook написал: «Задумывались ли
Вы, как за последние
годы власть изменила
значение привычных
нам слов?
Теперь, слыша слово «реформы», мы понимаем, что это – не
улучшение, а закрытые больницы
и школы, остановленные предприятия. За «борьбой с коррупцией» мы видим колоссальный
рост коррупционных схем. «Восстановление мира» превратилось

в непрекращающуюся войну, на
которой цинично зарабатывают
власть имущие. «Безвиз» – не
возможность поехать отдохнуть,
а шанс мигрировать на работу
в Европу».
Он подчеркнул: «На встречах
люди меня спрашивают – чем
вы, как оппозиция, занимаетесь в парламенте? Я отвечаю:
боремся с теми, которые прежде всего сами оказалась волками в овечьей шкуре. Которым
главное – не улучшение жизни
простого человека, а личное обогащение. Мы делаем все, чтобы
вы могли жить по-человечески.
Чтобы остановить эту подмену
понятий. Чтобы, говоря: «Украина», люди и здесь, и за рубежом
были уверены, что это добрая,
развитая, многонациональная
и мультикультурная страна,
а не территория войны, нищеты
и беспредела».

Вилкул системно выступает с критикой правительства
и провластной коалиции в Раде,
которые проводят над людьми социальные эксперименты, называя
это медицинской, пенсионной
и образовательной «реформами». Вместе с однопартийцами
он подал в Конституционный Суд
десятки обращений о признании
неконституционными дискриминационных решений власти.
В частности, на основании
одного из таких обращений
Конституционный Суд признал
неконституционным закон о налогообложении пенсий.
Оппозиционер не раз отмечал, что Верховная Рада должна
сменить существующую повестку
и рассмотреть вопросы, решения
которых ждут десятки миллионов
украинцев, – пакет законопроектов
Оппозиционого блока по восстановлению мира, поддержке про-

мышленности, созданию новых
рабочих мест, снижению коммунальных тарифов и введению
моратория на их повышение.
Кроме того, Вилкул потребо-

вал отчета и отставки премьера.
Ранее Александр Вилкул назвал
отчет Кабмина «виртуальной реальностью, которая не имеет ничего общего с реальной жизнью».

Які новинки з’явилися
на сайтах сервісних центрів МВС?
Окрім того, що
наше життя стає все
тісніше пов’язаним
з «онлайовим світом»,
розвиток суспільства
диктує нові вимоги до
обслуговування. Саме
тому на сайтах Головного та регіональних
сервісних центрів
МВС з’являється все
більше інформації,
що максимально наблизить комфорт і послуги до громадян.

Що потрібно, щоб отримати
посвідчення водія?
Порядок отримання посвідчення водія вперше наступний:
необхідно пройти медогляд, закінчити навчання та скласти іспит
в автошколі, підготувати і подати
відповідний пакет документів до
територіального сервісного центру
МВС для допуску до іспитів.
Варто нагадати, що з 27 листопада 2017 року в Україні посвідчення водія вперше видається
строком на 2 роки.

До речі, для того, аби впевненіше почувати себе на теоретичному іспиті – до нього можна
підготуватися на безкоштовному
онлайн-тренажері, який є на сайті Головного сервісного центру
МВС. Цей тренажер є ідентичним до іспиту, що складається
в сервісному центрі МВС. Також
на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та
варіанти відповідей на них.
Однім з останніх нововведень
сервісних центрів МВС є можливість складання іспиту з ПДР
англійською мовою. Аби зареєструватися на іспит для отримання водійського посвідчення,
іноземцям необхідно надати:
документ, що посвідчує особу,
копію ідентифікаційного коду,
чинну медичну довідку встановленого зразка про придатність до
керування транспортними засобами відповідної категорії (форма
083/о) та свідоцтво про закінчення
навчального закладу з підготовки
водіїв транспортних засобів.

Усі маршрути – як на долоні

Для того, щоб зробити процедуру складання іспиту з ПДР
максимально комфортною, сервісні центри МВС оприлюднили
онлайн усі маршрути, за якими
складається другий етап практичної частини іспиту на отримання
права керування транспортними

засобами. Відтепер для водіївпочатківців виїзд «на дорогу» не
буде такою несподіванкою. Більше
того – всі схеми маршрутів було
оновлено після перегляду відповідно до актуальної ситуації на
дорогах.
За посиланням можна обрати
свій регіон, територіальний сервісний центр МВС, зручний для
складання іспиту, та завантажити
схеми маршрутів. За кожним сервісним центром МВС закріплено
від 2 до 7 маршрутів, котрі обираються екзаменатором перед
проведенням іспиту.
Перший етап проходить на
майданчику для навчання з початкового керування. Маршрути використовуються для проходження
другого етапу практичного іспиту
з ПДР, який проводиться в реальних умовах дорожнього руху.

Інтерактивна мапа
суб’єктів ОТК
На сайті Головного сервісного центру МВС тепер можна
ознайомитися з мапою суб’єктів
обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (ОТК),
переглянути основну інформацію
про них та обрати найближчий
за місцем розташування. ОТК
підлягають певні категорії транспортних засобів, що беруть
участь у дорожньому русі та

пройшли державну реєстрацію,
зокрема: легкові автомобілі, що
використовуються для перевезення пасажирів або вантажів
(таксі), вантажні авто незалежно
від форми власності, автобуси та
спеціалізовані транспортні засоби,
що перевозять небезпечні вантажі.
Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів здійснюють суб’єкти проведення ОТК, які
мають на правах власності або користування обладнання, що дає
змогу перевіряти технічний стан
транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього

руху та охорони навколишнього
середовища.
Нагадаємо, що з травня 2017
року за ініціативою Головного
сервісного центру МВС в Україні
вперше була введена фотофіксація
під час проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів.
Отримати додаткову інформацію та консультації можна за
телефоном (044) 290‑19‑88 та на
Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, переглянути
актуальні новини сервісних центрів МВC – на hsc.gov.ua.
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Актуально

Чи ефективні електронні
петиції в Україні?
У Дніпрі виділили понад 10 млн грн на ремонт
басейну, у Львові розпочали
створення ландшафтного
заказника, а в Києві запровадили нічні маршрути
громадського транспорту.
Такі рішення місцевої влади
були відповіддю на електронні петиції, які ініціювали жителі цих міст.
З 2015 року українці отримали можливість звернутися до влади за допомогою
Інтернету. Наскільки ефективною виявилася система електронних петицій в Україні,
дослідив Центр громадського моніторингу
та контролю.

Інструмент впливу на владу

Вперше сервіс е-петицій в Україні запрацював наприкінці серпня 2015 року –
на сайті Президента України, через кілька
місяців така можливість з’явилася на сайті
Верховної Ради, а з 2016 року електронні
петиції можна подавати і до Кабінету Міністрів. За словами експертів, такий механізм
дозволяє звичайним громадянам виступати
зі своїми законодавчими ініціативами та
доносити їх до влади.
«Це інструмент розвитку демократії,
який потрібен як народу, так і владі. Перш
за все, петиція дає можливість перенести
питання у публічну площину. Таким чином,
в Україні е-петиція стає інструментом для
формування порядку денного за участі не
тільки політиків, а й народу», – зазначає експерт групи «Електронна Демократія» Реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.
За три роки українці зареєстрували
29224 петиції на сайті Президента, 905 петицій – направили до парламенту і близько
650 – отримав Кабмін. Попри таку кількість,
лише невеликий відсоток петицій долає
поріг у 25 тисяч голосів та потрапляє на
розгляд. Адже чимало звернень просто
дублюють одне одного за замістом або направляються не за адресою.
«Великий відсоток петицій, наприклад,
заасфальтувати дорогу чи ще якісь подібні
господарські речі, стосується громад на
місцях, – розповідає заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро
Шимків. – Тому ми спрямовуємо ці звернення у відповідні органи».
Аналіз петицій також показує, що українці часто використовують їх як майданчик
для публічних висловлювань або жартів.
Серед прикладів – прохання перенести
столицю до Горішніх Плавнів або призначити прем’єр-міністром України Дарта
Вейдера. На думку аналітиків всеукраїнської Асоціації сприяння самоорганізації
населення, таким чином на владу сиплеться
беззмістовний «спам», який до того ж дискредитує систему електронних звернень та
знижує її ефективність. У підсумку – інтерес
суспільства до петицій падає.

Успішні історії

За словами політолога Олександра
Радчука, система хоч і має недоліки, але
працює і приносить реальні результати.
Наприклад, завдяки популярній е-петиції
про скасування розмитнення та акцизного
збору на імпорт автівок парламент ухвалив
закон про часткове зниження акцизу на
вживані авто з ЄС. Також за допомогою
петиції була спрощена процедура надання
громадянства іноземцям, які захищають
Україну в зоні бойових дій. Крім того,
у січні 2017 року на сайті Верховної Ради
була зареєстрована петиція, яка вимагала
ухвалення законопроекту № 5240, що мав
врегулювати законодавчий статус коледжів
та технікумів. І вже у березні депутати підтримали необхідний закон.
«Перш за все потрібно усвідомлювати,
що електронні петиції – це не панацея у вирішенні питання. Проте саме за її допомогою можна привернути увагу до проблеми,
яка вас турбує, а найперше – увагу тих органів, у межах компетенції яких перебуває її
вирішення. В нашому випадку йшлося про
необхідність ухвалення Закону України,
тож ми зверталися до Верховної Ради України, єдиного законодавчого органу в нашій
державі», – розповідає Діана Довгань, автор
петиції про статус коледжів.
Щоб петиція мала успіх, активістка
радить спершу визначити орган, який
уповноважений вирішити проблему, потім чітко та обґрунтовано сформулювати
свою пропозицію та потурбуватися про
поширення інформації.
«Потрібно точно знати свою цільову
аудиторію та працювати з нею – залучати
до підписання е-петиції однодумців та
просувати її серед інших зацікавлених
осіб. Окрім того, ми надсилали листи
до освітніх установ з поясненням проблеми, як у цьому допоможе підписання
е-петиції, і навіть зробили презентацію,
у якій пояснювалося, як зареєструватися
на сайті та підписати звернення», – підсумовує пані Довгань.

Усім селом – за петицію

За дослідженнями групи «Електронна
демократія» Реанімаційного пакету реформ, найефективніше система е-петицій
показала себе на місцевому рівні. Більш
ніж 250 міст і регіонів запровадили механізм електронних звернень, якими користуються понад мільйон громадян. На сьогодні подати петицію можна на офіційних
порталах сільських, міських, районних та
обласних рад або на громадських сайтах,
таких, як Єдина система місцевих петицій,
Розумне місто чи Портал об’єднаних громад. Найпопулярнішими темами стали
благоустрій, клопотання про заборону
незаконного будівництва, ЖКГ, земельні
питання, транспорт і стан доріг, соціальні
та екологічні проблеми.
«Фактично, не виходячи з власного
кабінету, квартири, можна ініціювати, подати дуже хорошу ідею, і я впевнена, що
вона отримає підтримку, якщо вона дійсно
потрібна для громади. І лягає на стіл тим
особам з міської влади, хто приймає рі-

шення», – розповідає програмний директор
інформаційно-правового центру «Наше
право» Оксана Ващук-Огданська.
На думку експертів, одним із головних
здобутків, якого вдалося досягти в регіонах,
є те, що місцеве самоврядування почало
залучати до розгляду петицій їхніх авторів. Це дозволяє їм обговорити з владою
гострі проблеми, які непокоять жителів
громади, та долучитися до вирішення нагальних питань.
«Ми зробили революцію – почали консультуватись з авторами. Часто люди, які
реально пишуть багато петицій, – це про-

сті підприємці, що мають 300–500 друзів
на Фейсбуці. Вони не публічні люди і не
люблять виступати, але за цими людьми – майбутнє», – наголошує експерт групи
«Електронна Демократія» Реанімаційного
пакету реформ Сергій Лобойко.
Аналітики сходяться на думці, що
у системи е-петицій – великий потенціал
у налагодженні діалогу між владою і громадянами. Головне – щоб обидві сторони були
готові до пошуку конструктивних рішень
та спільної роботи.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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«Інтер» покаже дітей,
якими буде пишатися країна
У неділю, 18 березня, на телеканалі
«Інтер» вийде другий
випуск дитячого
талант-шоу «Крутіше
всіх».
Учасниками програми стануть
Олександр Ткачук (2,5 року) з Балти Одеської області, Ізя Бліндер
(4 роки) з Одеси, а також 9-річні
Дмитро Потаман і Амалія Крикливая з Харкова. У чому їх талант
і за що будуть нагороджені медалями, глядачі можуть побачити
в шоу «Крутіше всіх» 18 березня
о 18.00 на «Інтері».
Маленькі герої талант-шоу володіють не тільки дивовижними
здібностями до музики, спорту,
танців, математики та навичками
спілкування з тваринами, але і гострим розумом, філософськими
поглядами на життя і абсолютною

внутрішньою свободою. У кожній програмі ці діти знову і знову
будуть доводити: вони – крутіше
всіх!
У випуску «Крутіше всіх»
минулої неділі глядачі побачили
виступи трьох дітей з Харкова,
хлопчиків з Луганської області
і з Києва.
У 8-річного вундеркінда Льва
Бондаренка з Харкова за плечима
вже чотири рекорди і грандіозні
плани на майбутнє! Лев прочитав
понад 1000 книг, енциклопедій
та науково-популярних журналів. І готовий вразити своєю
ерудицією всіх, хто попадеться
на його шляху в студії «Крутіше
всіх». Маленький геній зумів посправжньому здивувати і спантеличити і ведучих проекту, і телеглядачів.
4-річний Міша Скороплет
з Луганської області вже визначився з професією: він стане
автомеханіком. Хлопчик має унікальні для його віку знання щодо
 На фото: Андрій Доманський и Лев Бондаренко

 На фото: Ростислав Фантаєв і The Hardkiss

зовнішнього вигляду і внутрішнього
змісту будь-якого
автомобіля. І навіть
навчив ведучих шоу
Андрія Доманського
та Андрія Данилевича ремонтувати
авто своїми руками!
За чіткість, різкість, сталевий характер і численні
перемоги на рингу
9-річну Кіру Макогоненко з Харкова
прозвали «рожевою
пантерою». Прізвисько приклеїлося,
і тепер Кіра боксує
на рингу виключно
в формі рожевого

кольору. І практично завжди закінчує свої поєдинки нищівною
перемогою! Маленьку спортсменку в студії «Крутіше всіх» чекав
спеціальний сюрприз від кращого
боксера світу 2017 року – Василя
Ломаченка.
Ще один юний спортсмен –
11-річний фігурист Матвій Єфименко з Харкова – легко виконує
найскладніші елементи на льоду
і мріє стати олімпійським чемпіоном. На сцені «Крутіше всіх»
він показав, як тренуються фігуристи, коли у них немає доступу
до льодових арен. А ще – навчив
ведучого Андрія Доманського робити «ластівку»!
Одноліток Матвія – гітарист-віртуоз Ростислав Фантаєв з Києва –
під час виступів зазвичай не думає

про те, скільки глядачів в залі і як
вони сприймають його гру. Цей
дивно талановитий хлопець уявляє, що він не на сцені, а десь
в далекому космосі, де є тільки він
і його гітара. Але на сцені «Крутіше всіх» йому запропонували
витримати непростий іспит: зіграти з професіоналами, чия музика
заворожує мільйони слухачів, чиї
кліпи набирають мільйони переглядів на YouTube, – групою The
Hardkiss. Це буде найгучніший
виступ за всю історію шоу!
Не пропустіть надихаючий,
яскравий, весняний, по-дитячому
оптимістичний і дуже теплий
випуск нового сезону програми
«Крутіше всіх» – вже цієї неділі,
18 березня, о 18:00 на телеканалі
«Інтер».

Реєстрація на ЗНО завершується 19 березня
Усім, хто планує
складати цьогорічне
ЗНО, варто поквапитися, адже 19 березня
завершується реєстрація.
Для успішної реєстрації для
участі у ЗНО, необхідно створити
та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів
і передати його до відповідного
регіонального центру оцінювання
якості освіти.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою
спеціального онлайн-сервісу, що
функціонує на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти.
Цього року учасник ЗНО може
обрати не більше чотирьох навчальних предметів.
Особа, яка успішно пройшла
реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень
і реєстраційне повідомлення
учасника ЗНО. Ці документи надсилаються особам, які проходять

державну підсумкову атестацію
у формі зовнішнього незалежного
оцінювання за адресою навчального закладу, у якому вони навчаються, іншим категоріям – за адресою,
вказаною під час реєстрації.
Усунути причини відмови
в реєстрації або внести зміни до
персональних даних майбутні
учасники ЗНО зможуть до 2 квітня
2018 року.
Внести зміни до реєстраційних
даних можна за допомогою спеціального сервісу, який доступний
на сайті УЦОЯО.
Для того щоб усунути причи-

ни відмови в реєстрації, необхідно
повторно скористатися сервісом

«Зареєструватися» та сформувати
новий комплект документів.
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Транспорт

Локомотиви і технології
зі США. Що може замінити
радянські потяги?
Hyperloop по-українськи

У лютому Міністерство інфраструктури
вразило українців
сенсаційною заявою: у країні може
з’явитися високошвидкісна залізниця
нового покоління –
Hyperloop.
Технологія, яку розробляє
відомий американський винахідник Ілон Маск і яку досі ще
ніхто не запровадив для масових перевезень. Але, крім цього,
міністерство має й інші амбітні
плани щодо покращення залізниць. Які саме, дізнався Центр
громадського моніторингу та
контролю.

Американські локомотиви
на українських коліях
Минулого року українські
потяги перевезли 206,6 млн пасажирів і 339,5 млн тонн вантажу. Переважно це ще радянські
вагони, які потребують якщо
не повної заміни, то суттєвого
оновлення. Саме тому цього року
«Укрзалізниця» планує витрати-

ти 18 млрд грн на модернізацію
рухомого складу: як пасажирського, так і вантажного. Крім того,
близько 10 млрд грн передбачено
на 6 інфраструктурних проектів,
серед яких електрифікація та реконструкція колій.
«Минулого і позаминулого
року саме питання роботи нашої
тяги, дефіциту вагонів, недостатнього фінансування пасажирського господарства було одним із
найгостріших питань функціонування залізниці, і з цього приводу
була найбільша кількість нарікань
як з боку вантажовласників, так
і з боку пасажирів», – наголосив
в. о. «Укрзалізниці» Євген Кравцов.
Перші інвестиції у новий
рухомий склад уже зроблені.
23 лютого «Укрзалізниця» уклала
рамкову угоду з американською
компанією General Electric вартістю 1 млрд доларів. Строк дії
угоди – 15 років. Як розповів Президент Петро Порошенко, який
був присутній на підписанні, початок угоді поклав його візит до
США у червні 2017 року.
«Ми домовилися з президентом США Дональдом Трампом
про співпрацю у кількох сферах:
оборони, енергетики, машинобудуванні, транспортному будуванні. Я запросив компанію General
Electric увійти до Інвестиційної

ради, і ми домовилися про співпрацю між залізницею і General
Electric», – повідомив Порошенко.
За словами Глави держави,
договір передбачає придбання,
модернізацію та спільне виробництво 300 локомотивів. Тобто,
крім виготовлення 225 нових
локомотивів, General Electric займеться технічним оновленням 75
українських тепловозів. Уже цього
року «Укрзалізниця» отримає 30
американських локомотивів у фінансовий лізинг. У майбутньому
певну частину техніки планується
виробляти на українських заводах
(одним із варіантів є Крюківський
вагонобудівний завод).
«Перша партія з 30 локомотивів передбачає локалізацію
виробництва на рівні 10%, в подальшому локалізація має вирости до 40%. Це створення нових
робочих місць і інвестиції в українську економіку», – зазначив міністр інфраструктури Володимир
Омелян.
За с ловами По с ла С Ш А
в Україні Марі Йованович, угода
з General Electric вигідна як США,
так і Україні, оскільки створить
нові робочі місця і допоможе
інтеграції економік двох країн.
Однак це не єдиний амбітний
проект Мінінфраструктури,
пов’язаний із США.

Окрім американських локомотивів, в Україні може з’явитись
абсолютно нова швидкісна транспортна система за принципом
Hyperloop. Це – швидкісний
транспорт, який має вигляд
наземного трубопроводу із вакуумом, в середині якого рухаються капсули з пасажирами.
За задумом Ілона Маска, новий
вид транспорту може замінити
високошвидкісну залізницю чи
авіасполучення, оскільки швидкість капсул може коливатися від
400 до 1220 км/год.
Щоб втілити цю ідею, Міністерство інфраструктури запускає
проект транспортних інновацій
HypeUA. До ініціативи долучаються спеціалісти Національної
академії наук, ДК «Укроборонпром», Octagonal Corporation, ВО
«Південмаш», ПАТ «Каховський
завод електрозварювального
устаткування», Агентство розвитку Дніпра та інші організації.
Проект HypeUA, за словами
Володимира Омеляна, передбачає створення інноваційного
середовища для розвитку транспортних стартапів. Базою для
цього має стати аерокосмічний
кластер у Дніпрі, в якому побудують півкілометрову тестову трубу.
За словами керівника HypeUA
Олександра Озерана, вартість тестового майданчика обійдеться від
11 до 17 млн доларів.
«Наші економісти та інженери підрахували, що будівництво
Hyperloop мінімум в два рази
дешевше, ніж будівництво євроколії», – зазначив він.
Частина експертів і ЗМІ досить скептично зустріли такі
новини, пригадавши досі не добудоване метро у столиці і загалом утопічні обіцянки політиків.

Журналісти сумніваються, що
проект справді буде реалізований. А директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк
вважає, що сьогодні слід дбати
про модернізацію вже наявної
інфраструктури, а не витрачати
гроші на дорогий експеримент.
Однак у міністерстві запевняють, що мають чітку стратегію.
Зокрема, проект будуть втілювати
у три стадії. На першому етапі
науковці вивчатимуть економічну
й технологічну доцільність використання Hyperloop в Україні.
Вираховуватимуть його ризики
і потенціал. Лише після цього
команда HypeUA перейде до
другої стадії, а саме до тестового
будівництва. Причому за приватні, а не державні кошти. Автори
проекту планують залучити під
будівництво венчурні інвестиції.
У разі успішного запуску тестового майданчика розпочнеться промислове виробництво вакуумної
залізниці.
Тарифи на Hyperloop, зауважують експерти, коливатимуться залежно від окупності цього
проекту. За підрахунками виконавчого директора Українського
інституту майбутнього Віктора
Андрусіва, квиток може коштувати 500–600 грн, якщо термін
окупності проекту розтягнути
на десятки років. Водночас, якщо
вкладені у проект гроші потрібно
буде повернути швидко, то ціна
квитка може сягнути 4 тисячі
гривень.
Зараз експерти не прогнозують, коли Hyperloop може
з’явитися в Україні. Однак сходяться на думці, що модернізації українській залізниці не
уникнути.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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• ВНИМАНИЮ ЛЮДЕЙ ИЩУЩИХ РАБОТУ!!!!!
ПРЕДЛАГАЕМ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ОХРАНЕ. ЖИЛЬЕ И ФОРМУ ПРЕДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО. 0683649199,0950013158

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767

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 требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548

• АВТОХОЛОДИЛЬЩИК, АВТОСЛЮСАР ПО
РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! РОБОТА В
КИЄВІ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. ДОСВІД
РОБОТИ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243
• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА
РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО.
0673571503,0958097353
• Бригада мулярів, м.Буча, Київська обл., житло
надається безкоштовно. 0671454799,0666413684.
• В Укр. приходить 4G-зв`язок! 4G LTE телефон-смартфон на 3 СІМ за супер-низькою ціною
2500-3500гр! http://tele.in.ua/ 0962000369

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН
НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П.
0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА
• ВОДІЙ КАТ. С, Е ДЛЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ. Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. БАЗОВЕ ЗНАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 0674307484ВЛОДИМИР
• Инженер по технике безопасности с
опытом работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Инженер с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Инженер-конструктор с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси,
тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники. 0671885230
• Механик с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548

МОДЕЛИ НУЖНЫ НА ПОСТОЯН. ОСНОВЕ
В САЛОН КРАСОТЫ " ИРМА" НА БЕСПЛАТ.
СТРИЖКИ (ЖЕН., МУЖ., ДЕТСКИЕ).
ПРЕДВАР. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. КИЕВСКАЯ 108. ОРИЕНТИР ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ. 0686061541,0930739760

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

ОФІЦІАНТИ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В
КАФЕ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ. ВСІ ДЕТАЛІ ПО 0678828046КАТЕРИНАПЕРТІВНА

ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ.
ВАХТА 4/4, 7/7, 15/15. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 4000-8000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА
0672096617,0674789020

• Кіпр, Ліван, Туреччина! Потрібні: шоу-балети,
танц. (go-go, екзотика, східні), офіціанти. Контракт
від 3-х місяців. Висока ЗП+%. Легально. Л.МСПУАВ585291-20.11.12. 0972201876;0936439307;em
ail:kenjob@mail.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В
ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВІ. ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ 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

• Коліі бруківки потрібні на роботу(за 1 тонну
280грн). Вахтовий метод роботи, розрахунок в
кінці вахти. Житомирська область, Хорошівський
район. 0674104020

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

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.
пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне проживання. 0678947177

• Охоронники для охорони об'єктів в м. Києві та
Західній Україні. Вахтовий метод. Місце для проживання та форма за рахунок фірми. Офіційне
працевлаштування, заробітна плата від 5000 грн
(виплачується  своєчасно). Тел.: 0667268628,
0961598110, 0509923940

ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ.
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ.
ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288
• ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДУ ШВЕЙ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК ШВЕЙ + 1 ГЛАДИЛЬЩИЦА – УПАКОВЩИЦА. БЕСПЛ. ПРОЖИВ.,
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ. НАХОДИМСЯ В
ОДЕССЕ. ЗП 15000 ГРН. 0984954807

АВТОСЛЕСАРЬ

ДЛЯ
РЕМОНТА
АВТОБУСОВ

зарплата

700

грн
в день

Работа в г. Киеве. Жильё предоставляем.
067 600-01-61
050 690-97-27
050 900-34-44
Опыт работы обязателен.
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Будівельна компанія
ПРОПОНУЄ РОБОТУ для:

Умови влаштування:

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

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

Дмитро
(063) 506 77 00; (044) 503 22 12

РА БО ТА

Агентство недвижимости

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

ПОТРІБНІ:

800
грн в день
Жилье предоставляем.

Наши телефоны:
067 600-01-61, 095 603-01-05, 050 690-97-27

e-mail: belyiy.dom@gmail.com

• ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ТРЕБУЕТСЯ В МАГАЗИН ПРОДАЖИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
З/П ОТ 5000ГРН, Г/Р 9-18. 0672775700

• Работа в Польше, Литве. Все затраты в
кредит. Большой выбор вакансий. З/п от 18
000 грн. Бесплатное проживание. Лиц. серия
АЕ №460927 от 25.11.2014г. 0937550595 ,
0677550595,0667550595

ПРОДАВЕЦ, ПРОДАВЕЦ-КАССИР ТРЕБУЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН В
ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Г/Р С 08:00-22:00, 3/3.
З/П ОТ 4500ГРН/МЕСЯЦ. 0637114443
ПРОПОНУЄМО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЖІНОК ВІД
19 ДО 30 РОКІВ ПО ПРОГРАМІІ ДОНАЦІЇ
ЯЙЦЕКЛІТИН (ВИНАГОРОДА 24 000 ГРН).
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ.
ОБСТЕЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ПРОЇЗД
ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 0505780411;0980785251

• Разнорабочие, инструментальщики требуются
в г.Житомир. З/п по согласованию. 0975171263
• Регіон. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum за легко продаваємими укр.цінами. Високий заробіток, вільний графік, колекція з 75
видів ж/ч запахів. Повна/часткова зайнятість
для енергійних, ініціативних і професіоналів.
0990140026;0989489508

• РІЗНОРОБОЧИЙ-МОНТАЖНИК, ЗВАРЮВАЛЬНИК (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)
• РОБІТНИКИ В М.УЖГОРОД. ОФІЦІЙНО. ЗП
ВІД 8700. ПРОЇЗД І ЖИТЛО - БЕЗКОШТОВНО. ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ І ЗА СТАЖУВАННЯ. ПОВНИЙ СОЦПАКЕТ. (050)5146480.
(067)7378993

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
РОБІТНИКИ НА МОНОЛІТНЕ БУДІВНИЦТВО В КОМПАНІЮ ПАТ ЗЗБК ІМ.
С. КОВАЛЬСЬКОЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ. НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0442390784,0503863138
• Робота в Польщі по біометричному паспорту. Відкриття піврічних і річних (від Воєводи) віз! Широкий вибір вакансій. Офіційне
оформлення. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВ ВІД ПРЯМИХ 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 ПОСЕРЕДНИКІВ).ЛЮБІ ВАКАНСІЇ ЯК ДЛЯ
ЧОЛОВІКІВ ТАК І ДЛЯ ЖІНОК !!!ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ НА ВІЗУ: ЗАПРОШЕННЯ, АНКЕТА, СТРАХОВКА. ВОЄВОДСЬКІ 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
• Робота та візи до Польщі! Працевлаштування
по біометричному паспорту. Відкриття піврічних
і річних віз! Широкий вибір вакансій. Офіційне
працевлаштування. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676766004,0632142992
• Сварщик с опытом работы требуется на производство. 0661666972,0674125548
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Квартира, що скл. 70/100 част. жит. буд., за адресою: Житомирська обл., м.
Коростень, вул. 8 Березня, 19, кв. 1. Дата торгів: 06.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №269069 (уцінено лот № 262399);
2. 2-а приватизована квартира заг.пл. 44.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Грушевського, 13 кв. 1. Дата торгів: 06.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №269072 (уцінено лот № 262396);
• Слесарь-ремонтник требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Слесарь-сборщик требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Технолог с опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Токарь с опытом работы требуется на производство, висока ЗП. 0661666972,0674125548

ТРАКТОРИСТИ В КОМПАНІЮ АГРО-РЕГІОН. ДОСВІД РОБОТИ НА ІМПОРТНІЙ
ТЕХНІЦІ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. НАДАЄМО ГУРТОЖИТОК І ХАРЧУВАННЯ. 0672342944
• ФАСАДЧИКИ НА РАБОТУ В Г. КИЕВ. БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ РАБОТЫ ГАРАНТИРУЕМ!
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
• Чесна надомна робота, розсилка рекламок
Укрпоштою. ЗП 4500 грн. Замовити лист з умовами роботи (зазначити повні ПІБ, адресу, індекс)
можна по СМС на номер 0689886639

• 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

• 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), неуловая, 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

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири

• 2-х ком.кв. ул.Огиенко 2/9к 42/25/7 Ремонт,
без балкона, мпо, бойлер, комн.разд. Цена 607
500,00 грн. 0983100031

• 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-х ком.кв. ул.Рыльского. 3/5к 45/30/6, Мпо, б/
мпо, колока, бутерброд. Цена 675 000,00 грн.
0983100031

2.6. Продам Кімнати. Гуртожиток

• 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 (детали нужно уточнить). Цена 648000,00 грн. 0983100031
• 2-х ком.кв., ул. Шелушкова/Домбровского 4/10к
52/31/8. Ремонт, бойлер, 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 углова, комнаты - вагон.
Цена 594000грн. 0983100031
• 2-х ком.кв., ул.Домбровского 4/10к 51/31/7 Ремонт, 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.жилое, б/заст, вагон, не угл,
мпо. Цена 702 000,00 грн. 0983100031

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• 3-х ком.кв Хлебная 2/5к 55/6, Под ремонт, все
перестенки снесены, стяжки нет, торцевая, цена
621000,00 грн. 0983100031

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

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО

2.8. Продам Будинки в передмісті

3.3. Автомобілі. Куплю

• 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

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

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БАРАНОВСКИЙ Р-Н,
С.ПЕРШОТРАВЕНСК 0660951750

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

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н,
С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЧКАЛОВА. ЦЕНА 846
561 ГРН. 0677883949
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., КОРОСТЕНСКИЙ Р-Н,
С.НОВАКИ, УЛ. ШЕВЧЕНКА, 2. ЦЕНА 181 818
ГРН. 0634767029

2.9. Продам Частина будинку
• Ч/Д Глубочица 61/41/11 ? дома З комнаты,
хороший ремонт, а/о, встроенная мебель, свой
двор(5с.прив.земли). цена 756 000грн. торг.
0983100031

2.12. Продам Ділянки в передмісті

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ
ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ:
ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР.
ШВИДКО. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005

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

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

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

• Участок Станишевка 15 соток Приват. Под
застройку, участок, все коммуникации рядом
цена 216000грн. торг. 0983100031

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

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

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири

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

2.16. Здам в оренду

• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата,
патрони, фрези, свердла, розгортки, мітчики,
різці.Фото:sky85593@gmail.com, 0968709687

• 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

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

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

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

• 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/Домбровского 4/5п
32/18/6. Косметический ремонт, не угловая, мпо,
цена 507 600,00 грн. 0983100031
• Терміново продам будинок!Закарпатська обл.
Виноградівський р-н, с. Дротинці, 10х10, світло,
вода, газ є,7 сот. біля будинку.Ціна договірна.
60960602597

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева
група Кострома, гільза, кільця, пальці, прокладки
двигунів, КПП, мостів. 0675702202
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Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел

• Підтримаємо українського виробника! Універсальна пневматична сівалка УПС-8(6), СУПН8(6). Культиватор КРН-5.6(4.2), КСО-4,0. Дискова борона АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.0. Після кап.рем.
Тодак-8, СЗ-3.6 (5.4), оприск.ОП, жатка КМС, др.
0677801439,0990556745

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
ТРОТУАРНА БРУКІВКА ТА ДЕКОРАТИВНЕ
КАМІННЯ УКЛАДАЄМО ВІД ВИРОБНИКА. ПРОЕКТУЄМО ТА ДОСТАВЛЯЄМО
МАТЕРІАЛИ. 0674597690

4.14. Зварювальне, обладнання.
Продам
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.

• С/г техніка (Польща): косарки роторні, гребки,
оприскувачі навісні/причіпні, плуги, культиватори,
дискові борони, фрези, міжрядні культиватори, картоплесаджалки/копалки, розсіювачі мін.
добрив,інше. Комплектуючі, з/ч. 0667845959,06
73908739,0638204060

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

• Трактор Джон Дір-7710, 180к.с, 1999р, комбайн
Джон Дір-1032, жатка 2,8м; розкидач міндобрив
Кухн, плуги оборотні, 3-, 4-, 5-корпусні, фреза
- 3м; обприскувач причіпний Холдер, 2004р,
21м, комбайни картоплесадж.Хасія, 4-рядні.
(097)3850784,(093)5000626

• Організація продає навіс металевий 285,6 кв.м,
м.Житомир, вул.Гранітна, буд. 10. Початкова ціна
50 000 грн. 253631

3.7. Автозапчастини. Продам
АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ
ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО,
КОРЕЙСЬКОГО, КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 0956386969,0966386969,07
36386969

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

4.19. Металоконструкції. Продам

4.28. Стелі Продам
• МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ КАЧЕСТВЕННУЮ
И СЕРТИФИЦ. ПРОДУКЦИЮ. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ ОТ 140-300 ГРН. ЗА КВ.М. БОЛЕЕ
100 ЦВЕТОВ МАТОВ. И ГЛЯНЦ. ПОЛОТЕН,
ФОТОПЕЧАТЬ. БЕСПЛ. ЗАМЕР И КОНСУЛ.
0679904784

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

Державне підприємство «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації» (м.Житомир, вул.Новосінна,24) має намір отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Основна
діяльність – регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі
топкових для опалення виробничих і офісних приміщень та лабораторій.
Перелік та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами (т/рік): двоокис азоту – 0,263; окис вуглецю – 0,177; тверді
суспендовані частинки - 0,11; метали та їх сполуки – 0,0000001; метан – 0,133; аміак 0,00018; кислота азотна – 0,0014; кислота сірчана – 0,00029; водень фтористий – 0,000028;
водень хлористий – 0,0011; гідроокис натрію – 0,000048; неметанові леткі органічні
сполуки - 0,018т/рік; закис азоту – 0,0001; двоокис вуглецю – 147,210.
Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного
повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ по всіх забруднюючих речовинах, на всіх розрахункових точках, а також на житлових забудовах, що розташовані
в межах СЗЗ. Існуючі величини викидів пропонується прийняти як нормативні.
Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу будуть
здані на погодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської
державної адміністрації.
Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись
до місцевих органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2,
каб.№101, тел.481212.
Із пропозиціями звертатись до керівництва ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», тел. (0412) 424685.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

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

6.17. Послуги. Iншi
• А/М в будь-якому стані, після ДТП, пожежі,
цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий розрахунок! Послуги евакуатора!
(068)4638828,(099)4238777
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості у використанні. Сталь-4 мм, термомеханічний регулятор тяги, площа обогріву
100-300м2. Власне виробництво "Канівський
механічний завод". Доставка. www.frezer.com.
ua, 0961059178,0473631062
• Котли твердопаливні тривалого горіння (виробничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж
опалювальних систем. 0963966482,0957649309
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83(чушка, лом), олово.
Терміново, в будь-якому вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг.
(096)3409983

6.5. Кредити. Ломбарди

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

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

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

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

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ В КИЕВЕ. КУРСЫ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 ДНЕЙ 2500ГРН.
ГИПСОКАРТОНЩИК. ШПАКЛЕВЩИК. ПЛИТОЧНИК. МАЛЯР. САНТЕХНИК. НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ.
0509130178;0974282816

• Повний комплект обладнання мінізаводу для
виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний,
прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
067)5669709
• Продам агентство нерухомості: сайт, брендова продукція, клієнтська база. Основний вид
діяльності - нерухомість за кордоном. Вартість
2100. 0675740674
• Продам насіння кукурудзи української селекції.
ФАО 180-310. Гібриди: Дніпровський 181СВ, ФАО
180; Любава 279МВ, ФАО 270; Солонянський
298СВ, ФАО 310. Продаж від одного мішка. 1
мішок=25кг=1,25га. Ціна 1 мішка 300 грн. Документи. 0506344670,0970054182
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов,
гидронасосов. 0505442769
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров, гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов,
гидронасосов. 0505442769,0674125548

• ТРАНСФЕР В МЕЖДУНАР. АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ, КИЕВ-ЖУЛЯНЫ. БИЗНЕС КЛАСС.
ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА БАГАЖА. 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
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

8.21. Знайомства. Вiн пише
М 45ЛЕТ СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН. ДО 40 ЛЕТ ИЗ МЛС ИЛИ
АДВОКАТОМ ДЛЯ С/О НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ. СМС  0663630665

8.23. Інше. Продам

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

8.16. Хобі, тварини. Продам

ПРОДАМ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ БРОЙЛЕРІВ,
ІСПАНКУ, МАСТЕР, КАЧКУ-МУЛАРД ТА
ІН. КАЧЕНЯТА; КОМБІКОРМ І ВИПОЙКА,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 0679826838

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК АВ
179891 НА ІМ`Я САФОНОВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

8.24. Інше. Куплю
• Куплю 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

Продаються
підвіконня пластикові

Продаж москітних сіток
від виробника

тел.: (097) 01-22-55-1

тел.: (097) 01-22-55-1

(внутрішні)

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

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

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (063) 733-71-51
Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 14 -20 березня
ОВЕН

Створіть собі над і й н и й фу н д а ме н т
для майбутніх ділових
успіхів. Не надто нервуйте у вихідні, все у вас вийде.

ТЕЛЕЦЬ

Нагромадилось чимало проблем, тож їх
треба терміново вирішувати.
Сконцентруйтеся на головних
своїх завданнях.

БЛИЗНЮКИ

Постарайтеся
с к лас т и п ла н д і й і
орієнтуватися на нього, інакше
потонете у дрібних справах і
чужих турботах.

РАК

Сприятливий час
для вирішення особистих і професійних питань.
Імовірні позитивні зміни у заробітках і кар'єрі.

ЛЕВ

Вдалий час для обмірковування та обговорення важливих планів на
майбутнє. У вихідні дійте без
зайвих викрутасів.

ДІВА

Сприятливий період для здійснення
грандіозних задумів, але про
це мають знати тільки надійні
й перевірені люди.

ТЕРЕЗИ

Ро б о т а п ри н е с е
велике моральне задоволення та гарний настрій.
У вихідні не надто критикуйте
рідних і коханих.

СКОРПІОН

На вас чекає маса
новин і подій, здебільшого приємних. Взаємини з
керівництвом та близькими
помітно покращаться.

Багато чого досягнете, якщо постараєтесь не метушитися й повірите
у власні сили. Вихідні для дому
та господарства.

14

березня
середа

15

березня
четвер

Для реалізації ваших амбітних планів
доведеться неабияк потрудитися. Ловіть удачу за хвіст і
активно її використовуйте.

ВОДОЛІЙ

Активн іс ть, працездатність, а також
інтуїція допоможуть
змінити вашу життєву ситуацію на краще. Все у вас вийде.

РИБИ

Не надто захоплюйтесь творчими фантазіями і нереальними
планами. У вихідні не провокуйте дрібні конфлікти в
родині.

доставки додому має діаметр 1,2
м. Найбільше чайових при доставці дають жінки - зазвичай це
від 2 до 20 доларів, при цьому, як
відзначають кур'єри, чим більше
роздягнений чоловік при отриманні піци, тим більше чайових
він залишає.
●●Найшвидший піцайоло
може зробити 14 піц за 2 хвилини 35 секунд, а 3 піци - менше
ніж за хвилину. З'їдається піца
трохи повільніше: рекордсмен в
цьому «виді спорту» може з'їсти
45 шматків піци за 10 хвилин.
●●В Італії рецепт приготування правильної піци захищений

16

березня
п’ятниця

17

березня
субота

законом про автентичні продукти. Її діаметр не може перевищувати 35 см, товщина разом з
начинкою - 2 см. Готувати таку
піцу потрібно в дров'яній печі
при температурі 450 градусів.
●● Італійські вчені виявили,
що любителі піци менше хворіють на рак стравоходу і шлунка,
ніж середньостатистичні люди.
Вважається, що це дія лікопіну сильного антиоксиданту, що
міститься в томатах у великій
кількості.
●●В Італії можна купити
парфуми та косметичні засоби
з запахом піци.

18

березня
неділя

19

березня
понеділок

20

березня
вівторок
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про піцу
●●Найстарішій піцерії – 275
років, вона знаходиться в Неаполі, досі відкрита і радує своїх
гостей класичною італійською
піцою.
●●У всьому світі щорічно продаються мільярди піц, з'їдається
500 млн піц у день. Тільки бразильці в день з'їдають більше
мільйона піц. Американці їдять
близько 100 гектарів піци в день
(близько 350 шматків в секунду).
Середній американець з'їдає 46
шматків піци на рік, а це 10,5 кг.
А середній європеєць - 300 кг
піци на рік.
●●У США найбільша піца для

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180409
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Складки часу

Іній

У Маргарет «Мег» Муррі (Сторм Рейд)
зник батько (Кріс Пайн). Він вчений і
під час чергового експерименту по дослідженню таємниць простору і часу
щось пішло не так. Мег разом зі своїм
молодшим братом і однокласником
відправляється на пошуки. Сімейний
фільм «Складки часу» є екранізацією
популярного однойменного дитячого роману письменниці Мадлен Л'Енгл. Книга
вийшла в 1963 році і швидко завоювала
популярність.

Рокаш не планував жодних подорожей зі
своєї країни цієї зими. Але його друг попросив
на фургоні перевезти деякі речі і продукти з
Литви на Схід України, де зараз війна. Метою
Рокаша є сіра зона – нейтральна територія між
українськими солдатами й сепаратистами ДНР
і ЛНР. Хлопець погоджується на цю волонтерську місію, та й ще бере з собою дівчину Інгу.
Ця довга подорож стане для них справжнім
випробуванням. У шляху Інга через сварки зраджує Рокашу першому ліпшому чоловіку. Але
це не найгірше, що їх очікувало в дорозі. Адже
вони приїхали туди, де відбувається війна.

Жанр: пригоди, сімейний,
фантастика, фентезі

Жанр: драма

Викрадена принцеса:
Руслан і Людмила

Жанр: анімація, комедія, пригоди

Часи королів, лицарів і магії. Руслан –
бродячий артист. Одного разу на вулиці він
стикається з дівчиною Людмилою, у яку відразу ж закохується. Руслан ще не здогадується, що Міла – дочка князя Володимира.
Коли дівчину викрадає злющий Чорномор,
хлопець хоче будь-що врятувати Людмилу.
Чаклун збирається використати любов красуні як жертву для продовження свого життя.
Руслан пройде будь-які випробування, щоб
вирвати її з рук лиходія.

kinoukraina.zt.ua

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 похмуре 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.

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

Алладін
17.03
Початок о 12:00

Зачарована рукавичка
17.03
Початок о 11:00 та 13:00

Півтори жмені, або як
Ягнятко мандрувало
18:03
Початок о 12:00 та 14:00

