
Сосиски «Троє Поро-
сят» в/г СГУ ТМ ЖМГ

9870

Дитяча iграшка 
«Яйце Magic Egg»

2950

Напій «Пепсі» 1л

1450

Нектар Виноград-яблуко, 
Персик 0,95 л ТМ Садочок

1575

Ікра Тріски 120 г
ТМ Водний Мир

2545

СЕРЕДА
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За провали і злочини –  
діючу владу пора 
на смітник історії! 

ДЕРИБАН 
ПРОМИСЛОВИХ 
ЗЕМЕЛЬ 
передмістя  
екс-нардепом та 
оточенням мера

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

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

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

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»

ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*(тільки визначені моделі, кількість обмежена)

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!
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Анастасія Ліберман

Про це під час ви-
конкому у звіті про 
виконання фінансо-
вого плану за 2018 рік 
КП «Об’єднана дирек-
ція кінотеатрів міста» 
розповіла директор 
підприємства Інна 
Сергійчук.

Ще 476,6 тис. грн підприєм-
ство отримало від проведення 
виставок, презентацій та роботи 
кафетерію.

«У 2018  роц і  наше п і д -
приємство отримало 3 млн 
473,7 тис. грн доходів, в тому 
числі 1 млн 808,8 тис. грн склала 
виручка від демонстрації фільмів, 
ще 476,6 тис. грн підприємство 
отримало від проведення виста-
вок, презентацій та роботи кафе. 
Проте отриманих доходів разом 
з фінансовою підтримкою з місь-
кого бюджету вистачило лише на 
покриття витрат підприємства, 
тож прибутку у 2018 році КП 
«Об’єднана дирекція кінотеатрів 

міста» не отримало», – проінфор-
мувала Інна Сергійчук.

За її словами, у 2018 році, по-
рівняно з попередніми роками, 
зросла кількість глядачів, тому 
зросли й доходи від демонстра-
ції фільмів, проведення виставок, 
презентацій тощо.

За даними звіту, що був 
представлений на виконкомі, 
у 2018 році КП «Об’єднана ди-
рекція кінотеатрів міста», а саме 
кінотеатр імені Івана Франка, 

отримав 1 млн 808,8 тис. грн 
виручки від продажу квитків, 
що на 437 тис. грн більше від 
минулорічного показника та на 
612,5 тис. грн більше від запла-
нованого. Ще 476,6 тис. грн кому-
нальне підприємство отримало 
виручки від проведення виставок-
презентацій та від роботи кафе. 
Цей показник на 28,7 тис. грн 
менший від минулорічного та 
на 93,5 тис. грн менший від за-
планованого показника.

Анастасія Ліберман

На центральній 
алеї Старого буль-
вару та на Михай-
лівській не буде 
сезонної торгівлі. 
Винятком не став 
і прокат електромо-
білів біля колишньо-
го кінотеатру 
 «Жовтень».

Таку позицію висловили чле-
ни виконавчого комітету міської 
ради на черговому засіданні.

«Якщо говорити про дозволи 
на сезонну торгівлю, то загалом 
до нас надійшло 22 заяви від 
суб’єктів господарювання щодо 
їх розміщення за 126 адресами. 
У проекті маємо чотири пункти 
про надання дозволів та відмо-
ву», – звітував директор департа-
менту економічного розвитку Ми-
кола Костриця під час розгялду 

питання «Організація сезонної 
торгівлі у Житомирі у весняно-
осінній період 2019 року».

Заступниця міського голови 
Світалана Ольшанська наголо-
сила на тому, що цьогоріч жо-
ден із запропонованих проектів 
не отримав дозвіл на існування, 
і тому є своє пояснення: «Ми 
цьогоріч не даємо дозволи ні 
на торгівлю, ні на розважальні 
об’єкти, окрім дозволу для ди-
тячого паровозика, який руха-
тиметься від Михайлівської до 
бульвару. Тобто цьогоріч про-
кату машинок, гіробордів ні на 
бульварі, ні на Михайлівській не 
буде. Не дали дозвіл і на прокат 
машинок біля колишнього кіно-
театру «Жовтень», адже є дуже 
багато скарг від житомирян, що 
неможливо вільно та безпеч-
но пройти повз. Натомість ми 
рекомендуємо підприємцям 
обрати інше місце, і тоді буде-
мо вирішувати питання щодо 
надання дозволів», – резюмувала 
Світлана Ольшанська.

У результаті більшістю голо-
сів члени виконкому підтримали 
проект рішення щодо сезонної 
торгівлі у 2019 році.

Анастасія Ліберман

Хоча роботи че-
рез зміну локації 
пам’ятки не будуть 
втілювати в життя, 
виконком все ж за-
твердиив результати 
конкурсу.

Як пояснюють головний архі-
тектор та мер міста, ця формаль-
ність потрібна, аби виплатити ар-
хітекторам-переможцям конкурсу 
грошові призи з передбаченого 
призового фонду.

«Минулого року ми оголо-
сили конкурс, за побажаннями 

родин та представників громад-
ських об’єднань ми пішли назу-
стріч і обрали цю локацію. Було 
подано близько 13 пропозицій, 
серед них було обрано три най-
більш цікаві. Вони отримали, 
відповідно, перше, друге, третє 
місця. Третє місце – учасники зі 
східної України. Пропозиція може 
розвиватись, як у підземний про-
стір з влаштуванням музею, так 
і надземна частина. Друге місце – 
біля меморіалу Слави ліворуч та 
праворуч. Перше місце – пропо-
нується використання місцевого 
каміння, брили в поєднанні зі 
склом і скульптурна компози-
ція. Призовий фонд – 30 тис. грн, 
20 тис. грн і 10 тис. грн, здається», – 
розповідає головний архітектор 
Житомира Юрій Безбородов.

«У ході проведення конкурсу 
з’явилась нова ініціатива, що нам 

не потрібно його там встанов-
лювати, і ми двічі зустрічались 
щодо цього. Було приблизно 120 
учасників АТО з різних організа-
цій з області, вирішили все ж не 
встановлювати ніякого пам’ятника 
на меморіалі, а зробити окремий 
пам’ятник загиблим у скверику, 
де майдан Соборний і площа 
Перемоги. Але ми зараз не мо-
жемо просто відмовити людям, 
які брали участь у конкурсі, нам 
потрібно затвердити результати 
голосування комісії. Нам просто 
потрібно затвердити результати, 
але будуватись воно там не буде», – 
додав Сергій Сухомлин.

Виконком більшістю голосів 
затвердив результати конкурсу.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 
року Житомирська міська рада 
оприлюднила кращі ескізи 
пам’ятника АТОвцям.

Міський кінотеатр імені Івана 
Франка за рік заробив майже 
2 млн грн на продажу квитків

У Житомирі  
цьогоріч заборонили 
сезонну торгівлю  
на Старому бульварі

У Житомирі автори кращої  
скульптурної композиції пам’ятника  
воїнам АТО отримали винагороду
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Вже за кілька днів 
українцям доведеться 
зробити свій вибір, 
проголосувавши за 
одного з кандида-
тів у Президенти 
України. Ці вибори, 
напевне, увійдуть 
в історію – адже за-
раз від нас, без пере-
більшення, залежить 
подальша доля нашої 
держави.

Водночас вони стали і одними 
з найбрудніших за всі роки неза-
лежності України: корумпована 
верхівка, яка сіла у свої крісла на 
народній крові, не виправдала на-
дій та сподівань цілої нації, і не 
хоче так просто відмовлятися від 
влади. Тому сьогодні на українцях 
відпрацьовуються надсучасні по-
літтехнології та готуються масові 
фальсифікації і підкуп виборців. 
Про це та про інші проблеми го-
ворила кандидат у Президенти 
України Юлія Тимошенко під час 
свого перебування у Житомирі, де 
її зустрічала багатотисячна армія 
прихильників.

На цих Президентських вибо-
рах ЦВК зареєструвала надзвичай-
но велику кількість кандидатів. Як 
стверджує сама Юлія Тимошенко, 
навіть вона – політик з багаторіч-
ним стажем, не знає більшої поло-
вини цих прізвищ. Це не що інше, 
як політтехнологія, щоб заплутати 
людей та «розпорошити» голо-
си. Окрім того, цього разу влада 
навмисне зареєструвала у якості 
кандидата повного однофамільця 
Юлії Тимошенко: Юрія Володи-
мировича Тимошенко. Вочевидь, 
у надії, що багато хто проголосує 
за нього, просто переплутавши. 

На думку Юлії Тимошенко, це 
брудна і нечесна гра з боку ді-
ючого Президента України Петра 
Порошенка, який, заявляючи про 
підтримку народом, боїться, що 
не виграє вибори чесним шляхом.

Основними темами Юлії Тим-
ошенко на виступах були: війна на 
Сході України, окупація Криму та 
скандал у оборонній сфері. Вона 
впевнена, що за обіцянкою Петра 
Порошенка одразу після виборів 
повернути Крим Україні немає ні-
якого підґрунтя. Це лише порожні 
слова. Натомість вона зазначила, 
що є можливість закінчити війну 
на Донбасі. Для цього новий Пре-
зидент України повинен ініціюва-
ти замість недолугого “мінського 
формату” переговорний процес 
на базі виконання міжнародних 
гарантій Будапештського мемо-
рандуму, чого жодного разу не 
зробила чинна влада.

“Поруч із посиленням україн-
ської армії, включенням у систему 
колективної безпеки НАТО, новий 
Президент ініціює переговорний 
процес на базі виконання гаран-
тій Будапештського меморандуму. 
І я переконана, що ми зможемо 
добитись реального переговорного 
процесу на найвищому міжна-
родному рівні. Я особисто спілку-
валась з лідерами багатьох країн, 
і вони здивовані, чому Україна на 
міжнародному рівні не піднімає 
питання про виконання Буда-
пештського меморандуму”, – за-
явила політик.

Лідер “Батьківщини” зазна-
чила, що сьогодні українцям, щоб 
завершити війну, потрібно спо-
чатку прибрати мафію від влади, 
припинити її заробітки на війні та 
покарати кожного, хто незаконно 
збагачувався на оборонній сфері, 
на житті українських солдат.

“Але, на жаль, зараз, при цій 
владі, неможливо притягти ви-
нних до кримінальної відповідаль-
ності, бо навіть створення слідчої 

комісії в парламенті заблоковане 
пропрезидентською більшістю. 
Генпрокуратурою керує кум Пре-
зидента, а Верховним Судом на 
власний розсуд керує Президент 
України”, – нагадала Юлія Воло-
димирівна.

Спростити податки, зробити 
доступними кредити, і їх страху-
вання – такі кроки на державному 
рівні сприятимуть зростанню ін-
новаційного розвитку, переконана 
Юлія Тимошенко.

“Як ми можемо бути конку-
рентами, якщо весь світ видає під 
три відсотка річних, ну в серед-
ньому, а ми під 20% річних, і ще 
і не отримаєш. Тому ми маємо 
якраз у новому курсі України, 
ми маємо повністю як замінити 
кредитну політику, як замінити 
роботу національного банку на 
ефективну, і тоді кредити будуть 
такі, і плюс ще довгостроковість 
кредиту, не можна за рік побу-
дувати підприємство і знати, що 
ти все встиг, тобто, мінімум п’ять 
років, а в принципі до 10-ти ро-
ків – це нормальний процес, який 
вітається всім світом”, – зазначила 
політик.

У своєму вист упі  перед 
десятками тисяч людей Юлія 
Тимошенко зробила те, що не 
робив ще жоден з політиків: взя-
ла на себе зобов’язання перед 
українським народом. В доку-
менті чітко визначено перелік 
конкретних кроків, які лідер 
«Батьківщини» втілить в життя 
після перемоги на виборах. Це – 
мінімум вдвічі зниження цін на 
газ, безкоштовна вища освіта 
для молоді, перехід на персо-
ніфіковану систему пенсійного 
забезпечення та пенсія не нижче 
4 тис. гривень, страхова медици-
на замість недолугої Медичної 
реформи, боєздатна армія за 
стандартами НАТО та підтрим-
ка кожного військовослужбовця. 
Також кандидат у Президенти 
пообіцяла одразу ж після об-
рання ввести одноразову допо-
могу при народженні дитини: 
за першу дитину – 50 тис. грн, 
за другу – 100 тис. грн, і за тре-
тю і більше – 150 тис. грн. Тому 
вона закликала молодь та лю-
дей у віці «піднапрягтися» та 
подарувати Україні маленьких 
українців.

Говорили на зустрічі і про 
розвиток передових технологій 
в освіті. Юлія Тимошенко вважає, 
що в цьому секторі в недалекому 
майбутньому можуть бути за-
йняті від 150 до 200 тисяч україн-
ців. Але для успішного розвитку 
такої сфери діяльності необхідно 
вдосконалити систему освіти 
в цілому. У тому числі особли-
вої уваги потребує модерніза-
ція навчальних закладів – під-
креслює політик.

«Сьогодні інтелект нації 
опинився на узбіччі, а тому нам 
слід змінити таку тенденцію 
і долучити кращих до розбудо-
ви країни. В світі вже немає кор-
донів, люди та товари спокійно 
подорожують між країнами. Ми 
володіємо великим скарбом. Це 
наша освічена, інтелектуальна 
молодь, яка створює інновації. 
Але, на жаль, вона працює не 
на нас, бо в Україні немає під-
тримки талановитим людям. Ми 
це змінимо», – сказала вона.

Наостанок зустрічі з грома-
дою Юлія Тимошенко закликала 
українців мобілізувати свої зусил-
ля, щоб якомога більше людей 
31 березня прийшли на дільниці 
та зробили свій вибір на користь 
проєвропейських демократичних 
сил. Адже зараз на кону майбутнє 
України, бо якщо діюча влада за-
лишиться ще на п’ять років – укра-
їнців практично не залишиться. 
Політик зазначила, що саме тому 
зараз ніхто не хоче проводити 
перепис населення. Бо вони бо-
яться, що стане відомою шокуюча 
правда, скільки нас залишилося 
з п’ятдесяти двох мільйонів, – 
сказала Тимошенко, додавши, 
що кожного року Україна втра-
чає один мільйон своїх громадян 
внаслідок природного скорочення. 
І це не рахуючи тих, хто виїжджає 
за кордон щоб працювати, а зго-
дом і залишитися на постій-
не проживання.

Щороку українці переходять на літ-
ній час в останню неділю березня, а на 
зимовий – в останню неділю жовтня.

Тож цього року годинники переведуть в ніч з 30 на 
31 березня о 3 ранку на одну годину вперед.

Через те, що людям треба вставати на годину рані-
ше – це особливо важко сприймається організмом. Часто 
звучать скарги на втомлюваність, зниження працездат-
ності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну 
в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми 
з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба 
бути особливо уважними.

Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за 

тиждень до переведення годинників.
Як легко перейти на літній час: поради
• Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж на-

передодні.
• Забезпечте собі умови для засинання: провітріть 

приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся 
гаджетами перед сном.

• Ідеальна температура для сну – не більше 18–20 гра-
дусів за Цельсієм.

• Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, 
кавою чи алкогольними напоями.

• Вечеряйте не пізніше, ніж за 2–3 години перед сном.
• Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.
• Перед переведенням годинників підготуйте собі 

сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.
• Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить 

вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь 
робочий день.

• Легко прожене сонливість контрастний душ.

Юлія Тимошенко провела масштабну  
зустріч з виборцями у Житомирі

Увага: перехід на літній час
Р
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Ми обиратимемо  
майбутнє,  
а не Президента  

Можна багато критикувати владу, 
бути не задоволеним тим, що відбу‑
вається в країні, але це не призводить 
до змін. Більшість акцій, мітингів, пе‑
тицій тощо закінчуються нічим. Вла‑
ду в країні має дуже обмежене коло 
осіб, яке десятками років при владі.

Вибори – це єдиний інструмент, 
коли громадяни мають однакові 
права та вплив на прийняття рі‑
шень у державі. Звісно, це стосується 
лише тих, хто прийде на виборчі 
дільниці та зробить свій вибір.

Думаю, що близько 99% виборців 
не прочитали повністю жодної пе‑
редвиборчої програми кандидатів. 
Більшість обмежилася тим, що по‑
казують, розказують та пишуть у ЗМІ. 
Але кого б ми не обрали, потрібно 
розуміти, що жоден кандидат не змі‑
нить докорінно українську політику 
та Україну. Принаймні не відразу.

На цих виборах ми будемо оби‑
рати не одну особу на 5 років. Ми 
обиратимемо те, яким буде наше 
майбутнє довгий період.

Особисто я сподіваюся, що ми – 
зріла та свідома нація і зможемо 
оцінити все те, що відбувалося та 
робилося за попередні роки, деся‑
тиліття. Досить часто доводилося 
чути, що у вищих ешелонах влади 
постійно одні і ті ж. Але саме зараз 
є реальна можливість змінити це. 
Без мітингів, революцій та жертв – 
у мирний спосіб, відправивши усіх 
тих, хто обіймають або обіймали 
найвищі державні посади, на по‑
літичну пенсію.

Якщо ми дійсно хочемо змін – 
вони мають відбутися зі зміною по‑
літичних еліт. І хочеться вірити, що 
подачки перед виборами у вигляді 
1000 гривень або доплати до пен‑
сії не підштовхнуть продати своє 
майбутнє. Повіривши тим, хто вже 
обіцяв та не виконав свої обіцянки 
при владі, ми знову втратимо мож‑
ливість на зміни. Якщо оберемо ко‑
гось із старих політиків – країна і далі 
буде котитися в прірву. Усі вони ма‑
ють піти на політичну пенсію, а все 
награбоване – повернути. І як би 
це не звучало фантастично, це все 
може відбутися за умови зміни по‑
літичної еліти. Це довгий процес. 
І 31 березня буде лише початком. 
Не вірте в намальовані рейтинги – 
це лише передвиборча технологія 
нав’язати нам людей, які мають 
більші шанси сісти до тюрми, ніж 
бути обраним Президентом.

Якщо ми хоче змін і кращого 
майбутнього – ми не маємо давати 
права на владу старим політикам!

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

ФОКУС УВАГИ: що коментують 
житомиряни у мережі Інтернет

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 
хвилин» промоніто-
рили, чим цікавлять-
ся житомиряни у со-
ціальних мережах. За 
результатами реагу-
вання та обговорення 
тем житомирською 
аудиторією ми вио-
кремили ТОП-новини 
за тиждень.

ТОП‑1. Начальник 
комунального 
підприємства 
«Житомирське трамвайно‑
тролейбусне управління» 
за три місяці минулого 
року отримав на цій посаді 
65 тис. 369 грн зарплати.

Житомиряни почали активно 
коментувати новину.

«Кондуктора сколько полу-
чают? Тысячи 3? А он, думаю, 
ворует куда больше, зарплата 
копеечная. Зато в коммунальном 
транспорте не затыкается рекла-
ма с его именем, так понимаю, 
это агитация за счёт госресурса 
на следующие выборы?» – запи-
тує Дмитро Богатирчук.

«Нормальна зарплата. Не 
заздріть, але вимагайте вико-
нання своїх обов'язків», – пише 
Ірина Мов.

«То це по-вашому багато? 
Ви реально так думаєте? У мене 
менеджери в гарні місяці таку 
зп отримують. Ви краще Пороху 
питання задайте, чому у батьків 
пенсія 1400», – коментує Анатолій 
Білянець.

«Це нормальна зарплатня для 
керівника такого підприємства! 
Тролейбуси почали добре ходи-
ти, правда, кондуктори хамоваті, 
але якщо їх ставити на місце, тен-
денція хамства піде геть», – пише 
Марина Шовкопляс.

ТОП‑2. Профільному 
заступнику мера 
Сергію Кондратюку 
та підприємствам, які 
займаються вивезенням 
побутових відходів, дали 
два тижні на наведення 
ладу зі сміттям у Житомирі.

Наболілу для житомирян 
тему сміття бурхливо коменту-
ють у соцмережах.

«У приватному секторі 
в р-ні Вільського шляху тільки 
незначна кількість уклала до-
говори на вивіз сміття, інших – 
вдома не застали. Ніхто не по-
їде десь шукати це КАТП, щоб 
укласти договір на вивезення 
сміття. Квитанції на оплату 
теж не розносять. Чому в сер-
вісних центрах, куди люди 
звертаються з питаннями 
по всім іншим послугам, не-
має вікна з питань вивезення 
сміття? Людям повинно бути 
зручно, ніхто нікуди не поїде 
шукати по провулкам їхні 
контори», – коментує Тетяна 
Дрепіна.

«После погрузки мусора на 
машины остается куча мусора 
и часто перевернутые баки. Кто 
должен убрать остатки мусо-
ра: ЖЭКи или те, кто вывозит 
мусор?» –  запитує Людмила 
Василюк.

«На жаль, наше рідне місто 
дуже брудне. Повні не тільки 
баки, а й урни. Подивіться, що 
робиться на тротуарах, осо-
бливо біля бордюрів! Шановні 
житомиряни, давайте пере-
станемо кидати сміття собі під 
ноги, зробимо наше місто чис-
тим і затишним!» – пропонує 
Наташа Журавель.

«А чому такі накази дають 
перед виборами? Шановні чи-
новники, ви повинні думати про 
тему сміття, екологію цілодобо-
во! І не дивлячись на погоду за 
вікном! А не лише перед вибо-
рами!» – обурливо пише Максим 
Гакалець.

ТОП‑3. Реконструкції 
центральних  
житомирських майданів.

Містяни не злишються осто-
ронь нових ідей для майданів 
Соборний і Перемоги та ак-
тивно коментують їх у мережі 
Інтернет.

«Не чіпайте те, що поки не-
погано виглядає.Зробіть там, де 
необхідно», – коментує Ірина 
Жосан.

«А мені незрозуміло, чому 
на всіх проектах нашого міста 
так мало дерев. Люди, ми жи-
вемо з вами в мальовничому 
місті, а дерева вирізують і не 
садять. Скоро будемо смогом 
дихати», – пише Любов Бесараб.

«Пусть это все делает уже 
новая власть, очень надеюсь, 
что она будет порядочной 
и пронародной. Тогда, возмож-
но, эти проекты будут сделаны 
хорошо, а при этой власти все 
разворуют, наймут своих, все 
сделают не как в проекте, а как 
дешевле, и будет им счастье за 
наши деньги…(проект на Ми-
хайловской был из цветной 
плитки, а что мы в результате 
видим: лежит плитка, причем 
не такая по форме, как в про-
екте, и вся серая, ну мы же 
понимаем, это и цена плитки, 
и цена работы, так как с узором 
плитку класть дороже. И со-
глашусь, во всех проектах мало 
зелени», – пише Юрій Михай-
лович.

«Тільки мрії та чергові ма-
люнки. Все, на що спроможні», – 
коментує Василь Рябець.

ТОП‑4. Дівчина, яка 
пошкодила портрет 
військового на зупинці 
у Житомирі, не з'явилася 
до суду

20 березня у Корольовсько-
му районному суді Житомира 
мали розглядати справу щодо 
пошкодження портрету військо-
вого із проекту «Обличчя миру». 
Дівчина, яку звинувачують у ху-
ліганстві, на засідання суду не 
з'явилася. З огляду на те, суддя 
ухвалив рішення: на наступне 
засідання доставити її шляхом 
примусового приводу.

«Хлопцям – уклін і повага! 
І так потрібно робити з кожним 
«вуличним героєм». Якщо у нас 
запрацює система штрафів – си-
туація змінниться на краще», – 
коментує Богдан Радченко.

«Зривати фото вони не бо-
ялися, а зустрітись і поговори-
ти, відповісти за свій ганебний 
вчинок – страшнувато? Боляче 
за наших хлопців-героїв, гірко 
усвідомлювати, що такій по-
гані (як ці двоє) все може зійти 
з рук!» – пише Наталя Мамчур.

«Я перепрошую, що не за 
темою. Але на зупинці навпро-
ти монумента Слави портрет 
з проекту «Обличчя Миру» 
пошкоджений вже дуже давно, 
і нікому його замінити, здається. 
Дуже прикро», – коментує Євгенія 
Канчура.

«Ну що сказати, в її вчинку 
більшість нашої молоді. Вони 
роблять дурниці, за які потім 
навіть не хочуть відповіда-
ти. Чим дивляться її батьки? 
Мали б совість, то самі привели 
її до суду і просили пробачення 
перед Героями! Але для цього 
потрібно мати хоч трішки по-
ваги до себе та навколишнього 
середовища! Одним словом – 
ганьба!» – обурено пише Віта-
ліна Страйтович.

Ми і надалі слідкуватимемо 
за подіями, які стали знаковими 
та важливими для житомирян.
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Дослідження громадської дум-
ки показують запит на оновлення 
стратегічного курсу країни. Вже 
п'яте поспіль дослідження знаних 
соціологічних агенцій, цього разу – 
УІСД Яременка та Соціомоніто-
ринг, показує, що у другий тур ви-
ходять Тимошенко та Зеленський. 
Як бачимо, вкрай низькі рейтинги 
влади, постійні скандали та по-
рушення закону спричинили до 
небувалого розчарування держав-
ними інститутами та їх очільника-
ми. Використовуючи награбоване, 
діюча влада намагається підкупи-
ти виборців грошима.

Але сподівання, що українці 
масово продадуть свій голос, ви-

являються марними. Опозиція 
здійснює важливі зусилля, щоб 
вибори пройшли без порушень 
закону. Викрито мережі з підку-
пу, організовані у кожній області 
України. Ситуація з зароблянням 
коштів на армії стала “лебединою 
піснею” нинішнього глави дер-
жави, поставивши хрест на його 
подальшій політичній кар’єрі.

Сьогодні існує потужний за-
пит на відновлення суспільства 
в цілому та на відповідального 
лідера в особі майбутнього Пре-
зидента.

Щоб відбутися як держава, 
Україна має здійснити значні со-
ціальні зміни в усіх сферах життя. 

Економіка має спиратися на по-
треби людей, тому відповідальний 
лідер повинен знати, що відбува-
ється в суспільстві, зустрічатись 
з виборцями, відчувати “нерв” 
сучасного українського життя. 
Показовим в цьому плані є тур 
Юлії Тимошенко регіонами – по-
літик показує небайдужість та 
відверте спілкування з українця-
ми. Вміння вислухати проблеми 
громадян і запропонувати стра-
тегічні рішення на рівні керівни-
цтва державою – ось рецепт успіху 
відповідального лідера. Отже, за-
пит суспільства на оновлення по-
літики буде втілений на нинішніх 
виборах Президента.

Вибір насправді досить про-
стий – між діючою владою та 
змінами. Відчуття справедливос-
ті і гордості за свою країну має 
повернутись в наші оселі. А це 
і справедливі ціни та нормальні 
тарифи, розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу і створення робо-
чих місць. Освіта і наука повинні 
стати безумовним пріоритетом 
державного фінансування. Тому 
що без виховання нового поколін-
ня годі й думати про економіч-
ний розвиток. Старість має бути 
забезпечена, а пенсії індексува-
тись відповідно до реальних цін 
у магазинах, а не за принципом 
“затягнути пояси”. Важливим є 

питання повернення миру, але 
не ціною здачі національних 
інтересів, а через нарощування 
потужностей українських армії та 
дипломатії. Майбутній лідер має 
на високому рівні спілкуватися 
з представниками інших держав, 
а не ходити з простягнутою рукою 
по всьому світу, як це відбувалось 
останніх 5 років.

Лише переборовши ганебну 
політику діючої влади, можна 
сподіватись на гідне майбутнє 
в нашій державі.

Програма “Новий курс” Юлії 
Тимошенко передбачає ці зміни 
і відповідальне лідерство. Багато-
річна робота проведена експер-
тами і розробниками програми 
повинна втілитись у життя.

31 березня 2019 року стане 
точкою відліку нової України. За-
лишилось відвідати свою виборчу 
дільницю та віддати голос за 
новий курс України.

Андрій Багінський,
Кандидат політичних наук

Руслан Мороз

Наша газета вже 
писала про скандал 
із забрудненням 
річки Крошенки 
викидами з міського 
колектору.

Нагадуємо, що на сорок 
шостій позачерговій сесії Жи-
томирської міської ради 27 лю-
того 2019 року відбувся виступ 
громадських активістів в зв'язку 
з екологічною катастрофою 
в районі річки Крошенка. Тоді 
громадськість була обурена 
тим, що центральний колек-
тор практично відсутній на 
десятки метрів, звідси течуть 
в Крошенку фекалії і бруд. По-
тім все це тече в річку Кам'янку, 
звідки потрапляє в Тетерів, де 
місто проводить забір води для 
міського водопроводу. Останнім 
часом, коли тримається плюсо-
ва температура, біля колектору 
стоїть нестерпний сморід.

Депутати тоді  проголо -
сували за створення робочої 
комісії, яку очолив профіль-
ний заступник міського голови 
Сергій Кондратюк та до складу 
якої вийшли депутати і пред-
ставники екологічних та інших 
профільних служб. Розглядало-

ся питання про те, що зливовий 
колектор великого діаметру, 
в який скидаються стічні води 
практично всього мікрорайону, 
проходить по території Оліїв-
ської сільської ради. Але він 
належить місту. Спільно з водо-
каналом визначено дві третини 
ділянки для реконструкції цьо-
го трубопроводу.

Наразі ми маємо повідо-
млення, що 21 березня 2019 
року робоча група виїжджала 
на місце та зафіксувала неза-
конне втручання до системи 
водопостачання міста Жито-
мира. Директор Житомир -
ського водоканалу Ан дрій 
Нікітін надав коментар з цієї 
події: «Дійсно, під час виїзного 
обстеження робочою групою 
району річки Крошенка було 
знайдено об'єкт, зареєстрований 
за ФОП Євгенія Волинець, який 
був незаконно приєднаний до 
системи водопостачання міста 
Житомира. Це пряме порушен-
ня всіх технічних норм, тому що 
свердловина, що існує на тери-
торії закладу, який належить 
ФОП Євгенія Волинець, а саме 
комплексу «Волна», також був 
приєднаний до цієї ж мережі 
без спеціальних заходів та без 
розділення системи. Це призво-
дило до того, що необроблена 
вода зі свердловини потрапля-
ла до системи водопостачання 
міста. Вона практично закачу-
валася в систему під тиском. 

Ми відповідаємо за якість води 
в мережі водоканалу, і потра-
пляння води ззовні створюва-
ло загрозу здоров'ю та життю 
містян Житомира, а вода, яка 
не обеззаражена, може ста-
ти причиною отруєння, тому 
це неприпустимо. Ми одразу 
від'єднали цей об'єкт від нашої 
системи водопостачання. Нам 
також не було надано жодної 
проектної документації, за якою 
виконані роботи. Тому взагалі 
ми анулювали всю проектну до-
кументацію щодо підключення 
комплексу «Волна» до системи 
водопостачання міста. На жаль, 

юридичний відділ міськради 
надав відповідь, що в діях ФОП 
Євгенія Волинець немає складу 
ні адміністративного, ні кри-
мінального правопорушення, 
тому до поліції ніхто не звер-
тався. Але труби, з яких стікали 
води з брудом саме з комплексу 
«Волна», були заблоковані».

Ми отримали коментар від 
юристів системи первинної юри-
дичної допомоги: «На жаль, у від-
повідності до діючого законо-
давства, реально притягнути до 
відповідальності в разі втручання 
до мережі водопостачання мож-
ливо, тільки якщо будуть якісь 

наслідки цього. Закони України 
передбачають відповідальність за 
втручання в газорозподільну ме-
режу, мережі електропостачання, 
а про системи водопостачання всі 
якось забули. Є діючий наказ від 
27.06.2008 р. № 190 Міністерства 
з питань житлово-комунального 
господарства України «Про за-
твердження Правил користуван-
ня системами централізованого 
комунального водопостачання 
та водовідведення в населених 
пунктах України». У пункті 
4.3. зазначено: «Забороняється 
будь-яке самовільне приєднання 
об'єктів водоспоживання до ді-
ючих систем централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення (включаючи приєднання 
до будинкових вводів, внутріш-
ньобудинкових мереж або до 
мереж споживачів)». Але він не 
є законом, яким було б перед-
бачено будь-яку відповідаль-
ність за ці дії».

Додатково наша редакція 
отримала повідомлення про 
закупівлю спеціального облад-
нання для обліку колективно 
споживаної кількості води в ра-
йоні незаконних підключень. Це 
дозволить оперативно виявляти 
незаконні підключення до ме-
режі водопостачання і в таких 
випадках, вже за передбаченими 
законами України діями, вима-
гати оплати усієї кількості неза-
конно отриманої води, яка буде 
зафіксована лічильником.

Відповідальне лідерство  
у світлі прийдешніх виборів

Робоча група на річці Крошенка 
виявила незаконне втручання  
до системи водопостачання міста

Р
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Анастасія Ліберман

Журналісти «20 
хвилин» продовжу-
ють моніторити 
подані е-декларації 
місцевих обранців та 
народних депутатів 
від Житомирщини.

Вододимир Ширма отримав 
заробітньої плати за минулий рік 
650 тис. грн. Крім зарплати, голо-
ва облради також отримав 80 тис. 
752 грн пенсії, 962 грн виплат від 
обласного Центру підвищення 
кваліфікації працівників культури 
мистецтва та туризму, 900 грн – 
від профспілкового комітету об-
ласної ради, 240 грн – від Центру 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій 
Житомирської обласної державної 
адміністрації та Житомирської 
обласної ради.

Зарплата його дружини, яка 
працює у відділі освіти Єміль-
чинської райдержадміністра-
ції, минулого року становила 
165 тис. 556 грн, також дружина 
чиновника отримала 21 тис. 
266 грн пенсії, 6 тис. 822 грн ви-
плат від районного управління 
соцзахисту та 3 тис. 938 грн від 
відділу освіти, молоді та спорту 
Ємільчинської селищної ради за 
цивільно-правовим договором.

За рік голова обласної ради 
накопичив більше готівки, аніж 
минулоріч: 245 тис. гривень 
(за 2017 рік – 170 тис. грн) та 
14 тис. 800 доларів (за 2017 рік – 
8 тис. 530 доларів).

У дружини Наталії Ширми 
за рік збільшилась кількість 
грошей на банківських рахун-

ках: в Приватбанку зберігається 
74 тис. 270 грн, в Ощадбанку – 
56 тис. 498 грн і 5 тис. 672 доларів 
(було 5 тис. 525 дол.).

Народний депутат Ірина 
Суслова за рік заробила 405 тис. 
131 грн. Ще 422 тис. 880 грн нар-
деп отримала на виконанння 
депутатських повноважень. Та 
ще 90 тис. грн народна обраниця 
отримала компенсації вартості 
за проїзд. Згідно з декарацією, 
готівкою Суслова має 73 тис. 
доларів.

Об'єктів нерухомості у власнос-
ті нардепа немає, натомість Ірина 
Суслова має право на безоплатне 
користування двома квартирами 
в Києві площею 86,1 та 44,2 кв. м. 
Цінного рухомого майна, зокрема 
транспорту, у власності депутата 
Верховної Ради також немає, однак 
є право на безоплатне користуван-
ня легковим автомобілем «Ауді 
А7» 2011 року.

Чоловік пані Ірини – Роман 
Кріль є керівником Миколаївської 

митниці ДФС, де у 2018 році отри-
мав заробітну плату у сумі 239 тис. 
204 грн. У декларації вказано, що 
готівкою посадовець має 58 тис. 
дол. та 300 тис. грн, а на банків-
ському рахунку – 8 тис. 449 грн. Та-
кож Роман Кріль позичив кошти 
третім особам у сумі 100 тис. до-
ларів. Щодо об’єктів нерухомості, 
то у власності Романа Володими-
ровича є земельна ділянка пло-
щею 18 397 кв. м у селі Угринів 
Сокальського району Львівської 
області. Як і дружина, він має пра-
во на безоплатне користування 
квартирою, тільки вже не в Києві, 
а у Миколаєві площею 62,7 кв. м 
та житловим будинком у м. Со-
каль Львівської області площею 
106,2 кв. м. Згідно з декларацією, 
транспортних засобів у власності 
Романа Володимировича немає, 
а от серед цінного рухомого майна 
керівник Миколаївської митниці 
має твір мистецтва, а саме ікону 
19–20 століття, вартість якої у де-
кларації не вказана.

Анастасія Ліберман

Ексклюзивно з на-
дійних джерел жур-
налістам «20 хвилин» 
стало відомо про те, 
що до цьогорічних 
виборчих списків 
внесли «жителів» міс-
та, які вже померли, 
або таких громадян 
взагалі не існувало.

Ось, для прикладу, будинок 
№ 18 по вулиці Покровській. 
Колись тут мешкала родина За-
харчуків. Ольга Захарчук і її чо-
ловік померли ще 20 років тому, 
а дочка – пані Тетяна – виїхала до 
Об`єднаних Арабських Еміра-
тів, де вийшла заміж та змінила 

прізвище на Аль-Хабалдех. І вже 
сьогодні на квартиру Захарчуків 
прийшло запрошення для участі 
у чергових виборах Президента 
України на ім’я покійної Ольги, 
проте з прізвищем дочки – Аль-
Хабалдех.

Приклад родини Захарчу-
ків не єдиний по місту, далеко 

ходити не потрібно: в цьому ж 
самом у буд и н к у  № 18  по 
вул. Покровській проживає 
Олімова Лариса Вікторівна. 
Пані Лариса в далекі роки 
здавала в оренду квартиру 
вчительці, яку тимчасово про-
писала в своєму помешканні. 
Дрюгина В. К. (саме так звали 

вчительку) ще 31 рік тому по-
їхала до Москви, а 20 років 
тому померла. Проте дільнич-
на виборча комісія запрошує 
«мертву душу» прийти і зро-
бити свій вибір 31 березня.

Ці «мертві душі», звісно ж, 
не з'являться на вибори, і в най-
гіршому випадку вже на неви-
користаних бюлетенях «потрібні 
люди» можуть проставити галоч-
ки за «потрібного» кандидата. 
Журналісти показали схему тіль-
ки на прикладі одного під’їзду 
житлового будинку в місті. Уя-
віть кількість таких «виборців» 
у масштабах всієї країни.

Наостанок для роздумів:
щоб оперувати реальними 

даними про кількість населення 
і його стан та віковий склад, тре-
ба вчасно проводити перепис на-
селення, бо без цього ми будемо 
приречені ходити по колу і хто 
знає скільки років бачити в пар-
ламенті, уряді та адміністрації 
Президента одні й ті ж особи.

Фінансовий стан нардепа  
Ірини Суслової та очільника 
облради Володимира Ширми:  
що задекларували чиновники

Хто вирішує долю країни: в списках 
виборців у Житомирі виявлено 
квартири з «мертвими душами»

Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Наука і автомобіль 
(закінчення теми)

Наскільки гарний матеріал кар‑
бон, свідчить те, що його імітують 
і використовують у недешевих 
автомобілях, не кажучи про плів‑
ку «під карбон», яка не додає ні 
міцності, ні легкості. Враховуючи 
ціни на вуглепластик, його обробку, 
ми можемо тільки здогадуватись, 
наскільки відмінна ціна автомобі‑
ля від його купівельної ціни. Сам 
процес виготовлення вуглеволокна 
настільки трудомісткий і вартісний, 
що на виході одна стартова ціна си‑
ровини удвічі дорожча за матеріал, 
оскільки половина елементів про‑
сто згорає. Але карбон, незважаючи 
на свою міцність, вразливий для 
точкових ударів, і він погано при‑
датний до ремонту. Невидимі оку 
внутрішні тріщини впливають на 
зниження щільності. Вчені працю‑
ють над удосконаленням процесу 
виготовлення цього унікального 
матеріалу, і я думаю і сподіваюсь, 
що скоро ми побачимо його і на не 
тільки дорогих автомобілях.

Зайлон – матеріал, нитка якого 
займає перше місце за міцністю 
в світі на розрив. Ця нитка супер‑
ечить майже всьому, що ми знаємо 
про нитки і тканини. Зайлон отри‑
мують, перемішуючи полімер під 
назвою ПБО при примусовому про‑
пусканні його через прядильну ма‑
шину. Зайлон міцніший, ніж сталь, 
приблизно у 10 разів – зайлонова 
нитка товщиною в 1 мм може ви‑
тримати предмет вагою у 450 кг; 
він жаростійкий – витримує темпе‑
ратуру до 650оС, а ударостійкість 
навіть вища, ніж у сталі чи про‑
мислового алмазу. Зайлон вико‑
ристовують у захисному одязі, для 
пілотів «Формули‑1», пожежників, 
у теплозахисних костюмах, в куле‑
непробивних жилетах, у космічній 
галузі і скрізь, де потрібні якості 
цього матеріалу. І хоча в принци‑
пі будова зайлона була відкрита 
у США більше 20 років тому, його 
широке використання ми маємо 
завдяки японській технології ви‑
робництва. Зайлон використову‑
ється як композитний матеріал при 
виготовленні болідів «Формули‑1». 
Композитні матеріали складають‑
ся з різних за фізичними і хіміч‑
ними властивостям фаз, отрима‑
них з двох і більше компонентів 
із збереженням індивідуальності 
кожного з них.

Особлива увага композитним 
матеріалам надається при тюнінгу 
автомобіля, але про це – в наступ‑
ному номері.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Для цього в неї є 
команда, стратегія 
і політична воля вті-
лити її в життя

Чинна влада таки вивела 
нашу країну у світові лідери. 
Щоправда, досягнення це сумне. 
За дослідженням міжнародної 
аналітично-консультативної 
компанії Gallup, торік Україна 
посіла перше місце у світі за рів-
нем недовіри до влади – лише 
9 відсотків. І це «лідерство» ми 
тримаємо другий рік поспіль.

Тільки 9 українців зі 100 до-
віряють владі. Про що свідчать 
такі цифри? Народ розчарувався 
у нинішній владі на чолі з чин-
ним Президентом і прагне змін. 
Люди розуміють, що Україна 
стоїть перед неабиякими ви-
кликами й загрозами, тому не 
можна залишати все, як є. Ворог 
надто зухвалий, а криза – надто 
глибока! Час діяти, не можна 
сидіти, склавши руки.

Врятувати країну може тіль-
ки сильний політик, який має 
чітку програму дій, успішний 
досвід управління країною й 
професійну команду. Із лідерів 
соцопитувань таку тріаду про-
понує тільки Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» про-
тягом року разом з найкращи-
ми експертами працювала над 
своєю передвиборною про -
грамою «Новий курс України». 
Обговорення цього документа, 
який Тимошенко має намір ре-

алізовувати одразу після пере-
моги на виборах, відбулися в усіх 
областях. «Новий курс України» 
увібрав у себе найкращі пропози-
ції галузевих фахівців і світовий 
досвід, адаптований до україн-
ських реалій.

Найважливіше завдання но-
вого Президента – встановити 
мир на Донбасі. Для цього Тим-
ошенко пропонує відмовитися 
від неефективних переговорів 
у Мінську, які вже п’ятий рік 
веде група, сформована чинним 
Президентом України. Вони «за-
морозили» воєнний конфлікт: 
у цей час на передовій гинуть 
наші хлопці, а хтось заробляє 
криваві гроші.

«Для того щоб завершити 
війну, нам треба прибрати ма-
фію від влади, припинити її за-
робітки на війні й притягнути 
до відповідальності кожного, хто 
взяв принаймні копійку з україн-
ського бюджету», – заявила лідер 
«Батьківщини» на нещодавньому 
мітингу на Житомирщині.

Тимошенко вважає: для того 
щоб ні в кого більше не виникало 
таких спокус, потрібно змінити 
систему управління державою, 
підпорядкувавши її громадянам. 
Саме в цьому полягає суть Нової 
народної Конституції.

«У Новій Конституції ніхто не 
матиме імунітету – ні депутати, 
ні Президент, ні судді», – зазна-
чила Юля Володимирівна.

На всіх мітингах, які Тим-
ошенко проводить по Україні 
в межах передвиборного туру, 
вона наголошує: Києву слід 

ініціювати перемовини у Буда-
пештському форматі за участю 
найсильніших країн світу, які 
гарантували недоторканність на-
ших кордонів – на таких умовах 
Україна відмовилася від третього 
за потужністю у світі ядерного 
арсеналу.

Після викриття журналіста-
ми корупційних оборудок в Обо-
ронпромі, до яких причетний 
чинний Президент, його бізнес-
партнери та їхні діти-мажори, 
вже навіть не дивно, чому за-
тягують війну на Донбасі, чому 
відмовляються від Будапешт-
ського меморандуму. А цей до-
кумент доволі ґрунтовний, він 
передбачає не просто гарантії 
територіальної цілісності Укра-
їни – у статті 6 виписаний меха-
нізм, згідно з яким підписанти 
скликають консультації для ви-
роблення заходів протидії за-
грозам, що можуть виникнути 
перед Україною.

Тимошенко вже розпочала 
попередні переговори про скли-
кання зустрічі у Будапештському 
форматі. Кандидат у Президенти 
від «Батьківщини» також мала 
змогу обговорити інші важливі 
питання, що потребують на-
гального вирішення одразу після 
президентських виборів.

Так, лідер «Батьківщини» вже 
мала розмову з директором-роз-
порядником МВФ (найбільший 
кредитор України) Крістін Ла-
гард про зміну умов надання 
позик, зокрема про виключення 
зобов’язання піднімати ціни на 
газ для населення до світових. 

Україна має достатньо газу влас-
ного видобутку, щоб забезпечити 
ним споживачів за прийнятною 
ціною – наразі йдеться про подвій-
не зниження тарифу на блакитне 
паливо. З огляду на це зменшаться 
ціни на газ та гарячу воду.

На жаль, нинішні очільники 
країни впродовж п’яти років не 
продемонстрували відчутного 
поступу бодай у якійсь галузі 
державного управління. 144 ре-
форми, які буцімто здійснила 
влада, не призвели до покра-
щення життя. Тож немає віри, 
що наступні п’ять років стануть 
успішнішими для нинішнього 
господаря головного офісу Укра-
їни на Банковій у Києві.

Усвідомлюючи, що чесним 
шляхом чинному Президентові 
вибори не виграти, його команда 
стала вдаватися до фальшуван-
ня та підкупів. Такі факти чи 
не щодня викривають ЗМІ. Про 
це говорять не лише опозицій-
ні політики, а й навіть міністр 
внутрішніх справ: вочевидь, 
такі масштаби вже приховати 
складно.

Попри усі махінації прези-
дентській команді не вдається 
досягнути бажаних результа-
тів – Петро Порошенко посідає 
лише третє місце у президент-
ській гонці. Про це свідчать со-
цопитування одразу декількох 
авторитетних служб. Упевнено 
лідирує Юлія Тимошенко.

Ніхто із сучасних політиків 
не зробив стільки для України, 
як лідер «Батьківщини». Ніх-
то стільки не страждав за свої 

погляди, як вона. Тимошенко 
прагнула знищити кланово-олі-
гархічний устрій країни, який 
нещадно грабував простих укра-
їнців. Натомість Янукович кинув 
голову партії «Батьківщина» за 
ґрати, намагався зламати її і ви-
креслити із політичного життя.

Навіть перебуваючи в ув’яз-
ненні, Тимошенко залишалася 
в серцях мільйонів українців – їй 
вірили, її любили, приходили з кві-
тами й м’якими іграшками до Кача-
нівської колонії. Революція Гідності 
визволила Юлію Володимирівну, 
а революційний Майдан додав їй 
сил та підтвердив правильність об-
раного шляху – шляху боротьби за 
Україну без корупції, без олігархів 
і вседозволеності влади.

Тепер Тимошенко поверта-
ється, щоб реалізувати мрію 
українців про сильну, спра-
ведливу й заможну державу. 
Досі, на жаль, це не вдавалося 
жодному Президентові. Лідер 
«Батьківщини» зможе розірвати 
порочне коло, яким зловмисни-
ки водять Україну впродовж 28 
років. Тимошенко має для цього 
політичну волю, енергію і вмін-
ня. За нею – сильна команда, за 
нею – весь український народ, 
котрий хоче змін.

Свій вибір українці зроби-
ли. Залишається лише прийти 
31 березня на виборчі дільниці 
й поставити «галочку» напроти 
прізвища Юлії Тимошенко.

Голосувати – твоє право, 
а врятувати країну – твій 
обов’язок.

Сергій МАЦІЄВСЬКИЙ

Анастасія Ліберман

На розі вулиць 
Івана Кочерги та Ве-
ликої Бердичівської 
обвалилася частина 
стіни старої будівлі, 
у якій колись зна-
ходилась стоматоло-
гічна поліклініка.

Каміння та зруйнована бетон-
на стіна впали на тротуар, через 
що оголилася цегельна кладка 
старої будівлі. Це ускладнило рух 
для пішоходів, людям доводилось 
обходити брили, що валялися на 
землі. Крім того, пішоходи зане-
покоєні станом дореволюційної 
будівлі загалом і бояться, аби не-
нароком решта оздоблення будівлі 
не впала на голову.

Наразі вулицю під колишньою 
стоматполіклінікою від будівель-
ного сміття вже прибрали, тро-
туар очищений, а житомиряни 
почали новий флешмоб: «фото 

біля стіни плачу» – зроби фото 
з хештегом #селфіустіниплачу 
і відправ його меру.

Нагадаємо, 5 вересня 2018 
року був підписаний договір 
купівлі-продажу будівлі ко-
лишньої стоматполіклініки по 
вулиці Великій Бердичівській, 33. 
За цим договором новий власник 
мав зберегти профіль об’єкта як 
медичного закладу та первісний 
(автентичний) вигляд дореволю-
ційної будівлі, як у цілому, так 
і окремих його елементів. Пере-
можцем аукціону з сумою 9 млн 
гривень став Дмитро Котляр.

Юлія Тимошенко - єдина, хто зможе 
здолати систему і здійснити зміни, 
на які чекають українці

«Стіна плачу»: у центрі Житомира  
обвалився фасад дореволюційного будинку

Р
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Руслан Мороз

Більшість країн 
24 березня відмічають 
Всесвітній день бо-
ротьби з туберкульо-
зом. Всеукраїнський 
флешмоб «Настав час» 
напередодні Всесвіт-
нього дня боротьби 
з туберкульозом прой-
шов у Житомирі.

У межах міжнародної інфор-
маційної кампанії «It’s time», 
анонсованої Stop TB Partnership, 
команда благодійного фонду «Не-
хай твоє серце б’ється» провела 
акцію. Кожен, хто мав бажання 
приєднатися до флешмобу, одягнув 
наліпки у вигляді наручного годин-
ника, сфотографувався та розмістив 
світлину у соціальних мережах із 
тегом #ItsTimetoEndTB. Ці наклейки 
символізують причетність та со-
лідарність у справі боротьби з ту-
беркульозом, розробку стратегії 
протидії цій недузі, розширення 
доступу до експрес-діагностики 
для всіх, забезпечення соціальних 
гарантій хворим та їх сім’ям тощо.

Проблема розповсюдження 
захворюваності на туберкульоз 
в Україні має масштаби епідемії. 
Ми попросили надати інтерв'ю 
з цієї проблеми заступника голов-
ного лікаря з амбулаторно-полі-
клінічної роботи Житомирського 
обласного протитуберкульозного 
диспансеру Ларису Коломієць.

�� Руслан Мороз: Як ви мо-
жете прокоментувати стан 
боротьби із захворюваністю 
на туберкульоз на сьогодні?

Лариса Коломієць: Ситу-
ація у нас була та залишається 
складною, як в Україні, так і в Жи-
томирській області. Епідемія на 
туберкульоз зафіксована з 1995 
року, коли Всесвітня організація 
з охорони здоров'я оголосила про 
те, що один відсоток населення за-
хворів на туберкульоз. Показник 
виріс тоді в 2,8 раза. Тому постала 
дуже актуально ця проблема, і з тих 
пір проводився цілий ряд заходів, 
щоби цю проблему подолати. Але 
поки що вона в нас залишається, 
адже відсоток населення, хворого 
на туберкульоз, дуже високий. Си-
туація в області також залишається 

складною, оскільки за минулий 
рік виявлено 743 випадки нового 
активного туберкульозу. Сюди 
входять дорослі і діти. Ситуація 
ускладнюється тим, що, на жаль, 
виявляється хвороба несвоєчасно. 
Образно кажучи, занедбаних форм 
туберкульозу ми виявили 405 з цих 
743 випадків, а це 62,3 відсотка від 
загальної кількості тих, хто захворів. 
Настороженість викликає те, що 
з боку самих пацієнтів незрозуміла 
поведінка, коли вони несвоєчасно 
звертаються за медичною допо-
могою. Також виникає проблема 
в зв'язку з нашою реорганізацією – 
медичною реформою.

�� Руслан Мороз: Можна 
подробиці з цього приводу? 
У 2018 році закінчився строк 
дії цільової обласної програ-
ми профілактики туберку-
льозу. Який подальший план 
дій у цьому напрямку, і як 
держава планує боротися із 
цією хворобою?

Лариса Коломієць: Насправ-
ді ця програма закінчилася ще 
у 2016 році. Зараз є проект про-
грами до 2020-го року, ми маємо 
надію, що його підпишуть цього 
року, але погодження продовжу-
ється ще з 2016 року. Верховна 
Рада та інші інстанції не можуть її 
підписати, а нею передбачається 
якраз фінансування на протиту-
беркульозні заходи. Це медико-со-
ціальна проблема, тому повинна 
здійснюватися за кошти держави. 
На виявлення туберкульозу, на лі-
кування треба передбачати якісь 
кошти, тому і розроблена ця про-
грама. Як я вже говорила, ця про-
грама не затверджена, тому кожний 
регіон справляється, хто як може. 
Частина фінансується з місцевого 
бюджету, хто які заходи може про-
фінансувати.

�� Руслан Мороз: Ходять 
чутки про закриття проти-
туберкульозного диспансеру 
по Великій Бердичівській. 
Це також реорганізація?

Лариса Коломієць: На сьогод-
ні у місті відбулась реорганізація 
протитуберкульозної служби. 
Я розумію, чому ви порушуєте це 
питання. Населення міста трохи 
збентежено, не знаючи, що і як 
відбувається. Так, було у місті від-
ділення, яке на сьогодні ліквідовано, 
а створено два протитуберкульозні 
кабінети в поліклініках по вулицях 
Лесі Українки та Вітрука. Відповідно 

лікарні № 1 та № 2. Тому заклад 
не закрито, а реорганізовано! Там 
так само є протитуберкульозний 
кабінет, картотеки. У поліклініці 
по вулиці Лесі Українки працює ще 
кабінет контрольованого прийому 
протитуберкульозних препаратів 
для тих, хто перебуває на амбула-
торному лікуванні, який працює 
сім днів на тиждень.

Що стосується проблем, то в нас 
є дві проблеми. Перша – це пробле-
ма хіміорезистентного туберкульозу 
та туберкульозу, поєднаному з ВІЛ-
інфекцією. На жаль, Україна – одна 
з п'яти проблемних країн Європи 
в цьому, тобто розповсюдження як 
ВІЛ-асоційованого, так і хіміоре-
зистентного туберкульозу. Маючи 
на сьогодні найсучасніші методи 
діагностики, ми почали це раніше 
виявляти та призначати правильне 
лікування. Хіміорезистентний ту-
беркульоз – це туберкульоз, який не 
піддається лікуванню стандартни-
ми препаратами. Вони практично 
не діють в конкретному випадку на 
конкретного пацієнта. Це можна 
довести тільки після бактеріоско-
пічного дослідження мокротиння 
з бактеріологічним дослідженням 
на чутливість до препаратів, які 
призначаємо. Це велика пробле-
ма, тому що лікування звичайного 
туберкульозу триває шість місяців, 
а лікування хіміорезистентного ту-
беркульозу може тривати більше 
двадцяти місяців. Зрозуміло, що 
різниця досить велика в кількості 
прийнятих препаратів.

�� Руслан Мороз: Яким 
чином лікування відобража-
ється на фінансовому стані 
хворих на туберкульоз?

Лариса Коломієць: На фінан-
сову стані жоднім чином не відо-
бражається. Ми зараз повністю 
забезпечені на 100% всіма препа-
ратами. До того ж незабаром буде 

рік, як у нас працює міжнародна 
організація «Лікарі без кордонів», 
які підписали меморандум на три 
роки та заїхали до нас з новими 
сучасними препаратами. Вони ві-
дібрали пацієнтів для лікування 
з нашої області, адже в нас спо-
стерігається ріст вищезгаданого 
хіміорезистентного туберкульозу. 
Цими новими препаратами ми мо-
жемо вилікувати тих, хто раніше 
не підпадав під безкоштовне ліку-
вання, тому що ми не могли їм за 
державний кошт забезпечити без-
коштовно таке правильне дорого-
вартісне лікування. На сьогодні це 
досить важливо. До того ж є меди-
ко-соціальний супровід пацієнтів 
протягом всього курсу лікування. 
З пацієнтами працюють медики, 
соціальні працівники, психологи. 
Цих пацієнтів забезпечують гігі-
єнічними наборами, продуктови-
ми наборами, що дійсно створює 
умови для подальшого одужання. 
Тобто пацієнт зараз ні на що не ви-
трачає кошти. Від пацієнта тільки 
потрібно бажання лікуватися.

�� Руслан Мороз: Раніше 
хворіли на туберкульоз пе-
реважно особи, які вели так 
званий асоціальний спосіб 
життя. Хто переважно хво-
ріє зараз?

Лариса Коломієць: Так, рані-
ше це були переважно соціально 
дезадаптовані люди. Зараз ситу-
ація змінилася кардинально. На 
сьогодні захворіти може будь-хто 
і будь-де. Враховуючи те, що за-
раз у нашій країні вкрай важкий 
матеріальний стан, є військові дії, 
зі сходу також приїжджає багато 
населення, стресові ситуації, то 
все це, на жаль, відображається 
на стані здоров'я всього населення 
України, навіть на стані соціально 
благополучних людей. Так що на 

сьогодні ніхто не застрахований від 
туберкульозу. До того ж, за статис-
тикою, 70% хворих на туберкульоз – 
це особи працездатного віку, але 
не працюють. Тобто це безробітні, 
вони не можуть повноцінно забез-
печити себе якісним харчуванням. 
Найважливіше в профілактиці ту-
беркульозу, як прийнято говорити, 
правильний спосіб життя, не зло-
вживати алкоголем, не займатися 
тютюнопалінням, забезпечення по-
вноцінним харчуванням, займатися 
спортом та інше. Але якщо той чи 
іншій фактор страждає, то є ризик 
появи хвороби.

�� Руслан Мороз: Скільки 
зараз хворих на туберкульоз 
може лікуватися в Житомир-
ському протитуберкульоз-
ному диспансері?

Лариса Коломієць: Я вже казала, 
що за 2018 рік виявлено 743 випадки 
захворювання на активний тубер-
кульоз. Це трохи менше, ніж було 
виявлено у 2017 році, – 766 випадків. 
Тобто ми маємо зниження показ-
ників захворюваності на півтора 
відсотка. Є чіткі критерії, хто може 
лікуватися амбулаторно, а кому – 
показано стаціонарне лікування. 
На сьогодні стаціонар розрахова-
ний на 300 ліжок, в середньому на 
стаціонарному лікуванні перебуває 
230–240 пацієнтів.

�� Руслан Мороз: Остан-
нє питання – чи є статисти-
ка, яке саме місце займає 
наша область та Україна 
в світі за захворюваністю 
на туберкульоз?

Лариса Коломієць: На сьогод-
ні наша область на рівні України 
має показники вищі, ніж наші су-
сідні області. Тобто стан трошеч-
ки гірший. Аналізуючи ситуацію, 
можна сказати, що, можливо, це 
пов'язано з близькими кордона-
ми, близьким розташуванням від 
Києва, де дуже велика міграція 
населення. До того ж багато на-
селення виїжджає на заробітки за 
кордон, де немає належних умов 
для харчування та відпочинку. 
В контексті порівняння з Євро-
пою ми знаходимось приблизно 
на третьому-четвертому місці. Ви-
переджає нас по захворюваності на 
туберкульоз Російська Федерація, 
Казахстан, Узбекистан, Молдова, 
і потім – ми. Це дані 2016 року. Зараз 
дані оновлюються ВОЗ. Як тільки 
ми отримаємо нові, обов'язково 
повідомимо про це.

Житомир долучився  
до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом
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Стягнення аліментів  
при виїзді платника 
аліментів за кордон  
на постійне місце 
проживання

Роз’яснення з цього питання 
в межах проекту «Я маю право!» 
надали фахівці Житомирсько‑
го місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра‑
вової допомоги. У разі виїзду 
платника аліментів за кордон 
на постійне місце проживання 
в державу, з якою Україна не має 
договору про надання правової 
допомоги, аліменти стягуються 
в порядку, встановленому Кабі‑
нетом Міністрів України.

У разі виїзду одного з батьків, 
який є громадянином України, 
для постійного проживання 
в іноземну державу, з якою 
Україна не має договору про 
надання правової допомоги, 
він повинен виконати алімент‑
ні зобов’язання відносно утри‑
мання дитини до досягнення 
нею повноліття. До альтерна‑
тив можна віднести договір між 
цією особою та одним з батьків, 
з яким залишається дитина, або 
її опікуном, піклувальником, 
або договір про припинення 
права на аліменти для дитини 
у зв’язку з передачею права 
власності на нерухоме майно 
(житловий будинок, квартиру, 
земельну ділянку тощо). Якщо ж 
аліментні зобов’язання не були 
виконані особою, що виїжджає, 
стягнення аліментів провадиться 
за рішенням суду. (постанова 
КМУ № 1203 від 19 серпня 
2002 року).

З метою запобігання ухи‑
ленню платника аліментів від 
утримання дітей до їх повноліття 
шляхом сплати аліментів осо‑
ба, яка виїжджає для постійного 
проживання за кордон, разом із 
заявою про видачу паспорта для 
виїзду за кордон або оформлен‑
ня відповідної сторінки у пас‑
порті, подає до паспортної служ‑
би за місцем постійного прожи‑
вання в Україні у разі наявності 
дитини (дітей), що залишається 
в Україні, договір про виплату 
аліментів, або нотаріально за‑
свідчену заяву про відсутність 
у одержувача аліментів вимог 
щодо стягнення аліментних пла‑
тежів, або копію рішення суду 
про виплату аліментів.

У разі невиконання алімент‑
них зобов’язань на момент 
одержання паспорта до особи, 
що виїжджає для постійного 
проживання за кордоном, за‑
стосовуються обмеження, пе‑
редбачені законодавством.

Більше інформації про про‑
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но‑
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт‑центр надання без‑
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Сувора білоруська Феміда: 
у Бресті житомирянин 
отримав строк за організацію 
незаконної міграції

На Житомирщині 
повісилася 16-річна дівчина

Руслан Мороз

Білоруський суд по-
ставив крапку у спра-
ві житомирянина 
Дмитра Булдиська.

У суді Брестського району 
Республіки Білорусь 25 берез-
ня 2019 року був винесений 
вирок житомирянину Дмитру 
Булдиську та його знайомому 
Сакка Ісса А. М. за частиною 2 

статті 3711 Кримінального ко-
дексу Республіки Білорусь, тобто 
«Організація незаконної міграції, 
вчинена в спосіб, що становить 
небезпеку для життя або здоров'я 
іноземних громадян або осіб без 
громадянства… групою осіб за 
попередньою змовою».

Сакка Ісса отримав чотири 
роки позбавлення волі в колонії 
посиленого режиму, а житомиря-
нин Дмитро Булдисько за виро-
ком суду повинен три роки шість 
місяців провести також в колонії 
посиленого режиму. Крім того, 
було конфісковано майно, яке 

обидва мали, знаходячись в Рес-
публіці Білорусь. За словами ад-
вокатів засуджених, суд зарахував 
у строк відбутого покарання п'ять 
місяців, які вони вже перебува-
ють в слідчому ізоляторі Бреста, 
а вже через півтора року можна 
розраховувати на отримання 
умовно-дострокового звільнення. 
Але для цього ще потрібно про-
йти апеляційні інстанції.

Нагадуємо, що Дмитро – жи-
томирянин, працював водієм до-
вгий час. Минулого року Дмитру 
його знайомий запропонував 
взяти підряд на провезення паса-
жирів з Білорусі до Польщі і далі 
до Франції. Точного маршруту 
Дмитру не повідомили. Помилка 
Дмитра була в тому, що він сам не 
вдавався в подробиці, зосередив-
шись на маршруті. Молодій сім'ї 
були потрібні гроші: у Дмитра – 
дружина і двоє дітей, молодшій 
дитині – трохи більше року. Але 
в прикордонній зоні Дмитра та 
його товариша затримали. Ал-
жирець, якого вони зобов'язалися 
провести через кордон, виявився 
нелегальним мігрантом, това-
риш – контрабандистом. До речі, 
сам Сакка Ісса визнав свою про-
вину перед білоруським законом.

Білоруська Феміда з самого 
початку інкримінувала Дми-
тру участь в організованій зло-
чинній групі, яка здійснювала 

переправлення мігрантів до 
країн Європи, а це за статтею 
371–1 Кримінального кодексу 
Республіки Білорусь – від 3-х 
до 7-ми років позбавлення волі. 
Свідчення товариша Дмитра на 
суді про те, що Дмитро був лише 
найманим водієм, в змові з ним 
не перебував і нічого не знав про 
справжню мету поїздки, на суді 
нічого не змінило.

Прогнози з самого початку 
були невтішні. Виходячи із су-
дової практиці Республіки Біло-
русь, кількість виправдувальних 
вироків завжди мінімальна. 
Державний обвинувач наполягав 
на попередній змові підсудних, 
тому, за законами Республіки Бі-
лорусь, такі злочини караються 
дуже суворо. За повідомленнями 
білоруських ЗМІ, число нелегалів, 
які намагаються потрапити через 
Білорусь до ЄС, зросло останнім 
часом в рази. «Затримують до 
80 осіб на тиждень», – стверджує 
в ефірі телеканалу «Білорусь 1» 
голова Державного прикордонно-
го комітету Республіки Білорусь 
Анатолій Лаппо.

Тому незважаючи на всі до-
води адвокатів, які намагалися 
довести провокаційні дії з боку 
правоохоронних служб Білорусі 
щодо підсудних, суд не прийняв 
їх та виніс такий достатньо жор-
сткий вирок.

Було знайдено перед-
смертну записку.

25 березня до Баранівського відділен-
ня поліції надійшло повідомлення про 
виявлення тіла юної жительки одного із 
сіл району, яка покінчила життя само-
губством, повісившись на мотузці у під-
собному приміщенні за місцем свого про-
живання. Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської області.

Про загиблу відомо, що вона прожива-
ла разом із батьком і двома братами. Матір 
померла. Дівчина навчалась у 10-му класі 
сільської школи. Раніше сім’я у поле зору 
правоохоронців не потрапляла.

«Під час першочергових заходів по-
ліцейські встановили коло спілкування 
загиблої і з’ясували, що певний час вона 
перебувала у Новоград-Волинському ра-
йоні, де проживає її знайомий, 1998 р. н. 
Додому повернулась у неділю ввечері і по-
жалілась батькові на суперечки із матір’ю 
хлопця.

25 березня старший брат і батько 
знайшли у хаті передсмертну записку, 
залишену дівчиною, а потім виявили 
у підсобному приміщенні і її тіло», – ін-
формують у відділі комунікації поліції 
Житомирської області.

За вказаним фактом поліція розпочала 
кримінальне провадження, у рамках якого 
встановлює усі обставини та причини.
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З 1 квітня 2019 року 
в Україні збільшуєть-
ся допомога багатодіт-
ним сім’ям.

Уряд виплачуватиме батькам 
на кожну третю і наступну дитину 
щомісяця 1 700 грн. Виплати здій-
снюватимуться до тих пір, поки 
дитині не виповниться 6 років.

Доплата стосується не лише 
тих, хто народив чи народить ди-
тину цьогоріч. Кожна сім’я, яка 

має посвідчення багатодітної, 
має змогу з 1 квітня оформити 
додаткову допомогу на дитину. 
Якщо в родині четверо дітей, двом 
з яких ще немає 6-ти років, дер-
жава виплатить на кожну з них 
по 1 700 грн. Це додатково до що-
місячних 860 грн допомоги при 
народженні дитини.

В Україні  наразі  налічу-
ється 160 тисяч багатодітних 
сімей, в яких є діти віком до 
6 років. Уряд для підтримки 
народжуваності в країні планує 
до кінця року виплатити таким 

батькам понад 2,4 млрд грн фі-
нансової підтримки.

Як отримати виплату
Для того, щоб оформити до-

помогу на дитину, мамі або тато-
ві слід звернутися у найближче 
відділення соціального захисту 
населення і написати заяву на 
отримання грошей.

При собі також потрібно мати 
оригінал та копію посвідчення ба-
гатодітної сім’ї, без якого оформи-
ти допомогу буде неможливо, та 
свідоцтва про народження дітей.

Виплати здійснюватимуться 
через «Укрпошту» чи уповнова-
жений державою банк на соці-
альні виплати за вибором сім’ї. 
Якщо сім’я отримує щомісячну 
допомогу при народженні, вона 
може надати реквізити банків-
ської картки, на яку зараховують-
ся 860 грн.

Навіть якщо дитині 5 років, 
допомогу варто оформити – за 
рік держава фінансово підтри-
має сім’ю, надавши безповоротно 
20 400 гривень на третю і кожну 
наступну дитину.

Додамо, з  вересня 2018 
року кожній жінці,  в якої 
з’явився новонароджений, 
безкоштовно видається по-
дарунок з необхідними в пер-
ший період життя дитини 
речами.

Крім того, з січня 2019 року 
держава надає грошову ком-
пенсацію на послугу няні. Крім 
щомісячних 860 гривень виплат 
на дитину, сім’я, яка оформила 
«муніципальну няню», безпо-
воротно щомісяця отримує ще 
1 626 гривень.

З 1 квітня багатодітні 
сім`ї можуть додатково 
отримати 1700 грн  
на третю і кожну 
наступну дитину:  
як отримати виплату

Р

Стільки, скільки Олег Ляшко 
об’їздив на «ляшкобусі» сіл, міст 
і містечок – не об’їздив жоден кан-
дидат. Якщо інші навідуються до 
людей лише перед виборами, то 
лідер Радикальної партії робить 
це завжди. Не дарма його назива-
ють «народним Президентом». Він 
з перших вуст знає, чим живуть 
люди, та головне – має чіткий план 
вирішення їхніх проблем.

Від народного – до офіційно об-
раного Президента його відділяє 
лише крок і ваш голос. А проекти 
перших указів на цьому посту в ньо-
го вже готові. Чи вступлять вони 
в дію? Залежить від вас.

Так, найпершим своїм рішен-
ням Ляшко-Президент скасує по-
станову Кабміну про підвищення 
ціни на газ, дасть субсидії всім, хто 
їх потребує та змусить чиновників 
«Нафтогазу» повернути до держ-
бюджету незаконно виписані мі-
льярдні премії. А після зниження 
тарифів – візьметься наводити лад 
в інших сферах життя.

Менше свиней при владі – 
більше корів в селі

«Я ініціюю зміни до Консти-
туції про скорочення чисельності 

народних депутатів вдвічі, до 250, 
а також – про ліквідацію посади 
Прем`єр-міністра України за аме-
риканською моделлю управління, де 
Президент несе всю відповідальність 
за стан справ в країні. Ініціюю пе-
регляд бюджету – радикально під-
німу зарплати вчителям, лікарям, 
соціальним працівникам. Перекрию 
контрабандні схеми на митниці, це 
дасть мінімум 5 мільярдів гривень 
додаткових надходжень до бюджету. 
Скорочу велику кількість чиновни-
ків, позабираю «космічні» зарплати 
у тих, хто їх не заслуговує, і віддам 
тим, кому вони більше потрібні. 
Мінімальна зарплата буде 9000 
гривень, а пенсія – 4000 гривень», – 
наголосив Олег Ляшко.

Ще одними змінами до Консти-
туції, які вже затвердив КС, Олег 
Ляшко пропонує назавжди закріпи-
ти землю за фермерами та заборо-
нити її продаж іноземцям. В планах 
політика дати селянам мінімум 5000 
гривень дотації на корову, пільгові 
кредити, компенсувати 50% вартості 
сільгосптехніки та повернути спец-
режим повернення ПДВ. В кожному 
селі, на його переконання, повинна 
бути агропереробка, тоді в селян 
буде робота, вони не продаватимуть 

землю і не виїжджатимуть на заро-
бітки закордон, а в село повернуться 
корови, свині, кури та життя.

Кредити на житло для 
молоді – під 2%

Для зупинення трудової міграції 
Ляшко пропонує ще низку кроків. 
Гарантувати перше робоче місце мо-
лодим спеціалістам, а роботодавців, 
які їх працевлаштовують – звільняти 
від податків. Політик вже зареєстру-
вав законопроект про виділення 5 
мільярдів гривень на житло для 
молоді, а також для людей з інвалід-
ністю, та вимагає збільшити виплату 
при народженні дитини до 400 тисяч 
гривень. Розроблений ним план по-
рятунку економіки спрямований на 
те, щоб дати українцям впевненість 
у завтрашньому дні та повернути 
мільйони заробітчан додому.

Люди не помиратимуть 
через відсутність грошей

Ляшко обіцяє забезпечити 
медстраховками всіх українців та 
фінансувати з бюджету лікування 
важких хвороб, щоб люди не по-
мирали через відсутність грошей 
на лікування. Догляд за родичами 
з інвалідністю політик пропонує 

оплачувати в розмірі мінімальної 
зарплати та зараховувати до стажу.

«Реальна реформа медицини – 
це медична страховка: за рахунок 
державного бюджету – для пенсіо-
нерів, дітей і малозабезпечених, за 
рахунок роботодавців – для людей, 
які працюють. Це розширення про-
грами «Доступні ліки», відновлення 
державного контролю за цінами на 
медикаменти, обмеження рентабель-
ності та посилення відповідальності 
за продаж фальсифікату. Реальна 
медична реформа – це повернення 
фельдшера у село, а лікаря у місто, 
нова техніка та ремонти лікарень, 
а не їх закриття», – підкреслив Ляшко.

«Не вірте фейковим 
рейтингам!»

Політик впевнено йде до пере-
моги на виборах і закликає україн-

ців не вірити фейковим рейтингам, 
які навмисно занижують рівень його 
підтримки.

«У травні 2014 року «поважні» 
соціологи давали мені восьме міс-
це і 3% рейтингу. Через тиждень 
я зайняв третє місце! Сьогодні ці 
соціологічні контори знову по-
ширюють фейкові рейтинги на 
замовлення штабів конкурентів, 
щоб люди зневірились і не пішли 
на вибори. Хочу сказати україн-
цям: слухайте не брехливу соціо-
логію, а своє серце і своїх дітей! 
Я йду в Президенти, щоб перемог-
ти і не дати грабувати та обманю-
вати людей, відновити економіку, 
дати людям роботу і достойні 
зарплати і пенсії, а Україні – по-
вернути силу!», – закликав 
Олег Ляшко українців.

Ірина Якименко

Ляшко: Моя політика – повний 
холодильник в усіх українців
5 кроків Олега Ляшка  
на посту Президента



11 Середа, 27 березня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Шлях до успіху

Руслан Мороз

Компанія «Коваль 
Полісся» – лідер у ви-
готовленні кованих 
виробів на Житомир-
щині.

У колективі компанії працю-
ють кращі фахівці, які успішно 
втілюють в металі найнезвичай-
ніші фантазії клієнтів. Постій-
ний експеримент, пошук чогось 
нового спонукають до створення 
справжніх шедеврів, і замовників 
завжди привертають оригіналь-
ність і незвичайність. Майстри 
свято шанують традиції, що 
передаються з покоління в по-
коління кращими ковалями. 
Не залишаються без уваги і всі 
нововведення ковальської справи, 
які фахівці компанії успішно за-
стосовують на практиці. Саме 
цей симбіоз дозволяє досягнути 
чудових результатів в обробці ме-
талу і високій якості продукції.

Про шлях до успіху ведемо 
розмову з керівником компанії 
«Коваль Полісся» Ігорем Заброд-
ським.

�� Руслан Мороз: Мож-
ливо, банально, але як 
взагалі Вам прийшла ідея 
займатися ковальством?

Ігор Забродський: Любов 
до ковальства прищеплювалася 
з дитинства. Я бачив ковальську 
справу в тих селах, де працювали 
ковалі, і ті витвори мистецтва, 
які вони створювали з металу, 
просто вражали мене, підліт-
ка, й відкладали свій відбиток 
в пам'яті. З часом прийшов такий 
момент, коли в мене з'явилася 
можливість розпочати займатися 
такою справою. Я не задумую-
чись прийняв рішення, тому що 
це мені до вподоби: ця справа 
не монотонна, щодня щось нове, 
і ніколи ти не знаєш, що завтра 
будеш виготовляти і що заба-
жають твої замовники. Це заці-

кавлює мене як людину, яка за-
ймається ковальською справою.

�� Руслан Мороз: Ви з са-
мого початку займалися 
ковальством, чи було у Ва-
шому житті щось інше?

Ігор Забродський: Після 
закінчення школи мені дуже 
імпонувала така професія, як 
юриспруденція. Я отримав вищу 
юридичну освіту і певний час 
працював як практикуючий 
юрист. Але пройшов час, і я по-
вернувся до своїх джерел. За-
вжди настає мить, коли та спра-
ва, яка тобі до душі, перемагає 
й змінює правила гри життя. 
Тому і в мене прийшов час, коли 
я прийняв рішення займатися 
тим, що мені до душі.

�� Руслан Мороз: Як роз-
почався Ваш шлях як при-
ватного підприємця?

Ігор Забродський: Взагалі 
розпочинали з того, що робили 
певні вироби з металу для дому, 
для друзів, для знайомих в якос-
ті подарунка. Через певний час 
я зрозумів, що це захоплення 
може нести не тільки радість 
і задоволення для мене, але ще й 
стати додатковим джерелом при-
бутку. З того моменту я розпочав 
свій шлях коваля, зареєстрував-
ся як приватний підприємець, 
знайшов людей, які можуть 
допомагати мені, і маленькими 
кроками ми разом дійшли до 
того, що зараз виробляємо будь-
яку продукцію, яка тільки спаде 
на думку замовникам.

�� Руслан Мороз: Але 
зараз у Вас є громадська 
організація «Коваль По-
лісся». Чому виникла по-
треба в ній?

Ігор Забродський: Так, на 
певному етапі нашого розвитку 
виникла така ідея разом з моїми 
колегами, які також працюють 
в напрямку ковальства та ство-
рення кованих виробів, об'єднати 
нас всіх в єдине ціле для того, 
щоб ми могли створювати якісь 

проекти не тільки як приватні 
підприємці, але й в масштабі 
міста. Ми спілкуємось, ми ді-
лимося досвідом, допомагаємо 
один одному в певних якихось 
професійних питаннях. Це нас 
об'єднує і дає додаткову можли-
вість для розвитку. Тому й вини-
кла така громадська організація 
«Коваль Полісся».

�� Руслан Мороз: Як ста-
виться Ваша родина до Ва-
шого заняття ковальством?

Ігор Забродський: У моєму 
життя найголовніше – це сім'я. 
На другому місці –моя улюблена 
справа. Сім'я надихає на ство-
рення нових проектів, вона живе 
моєю справою та завжди мене 
підтримує.

�� Руслан Мороз: Остан-
нім часом в яких заходах 
Ви брали участь? Були 
якісь виставки?

Ігор Забродський: Ми бе-
ремо участь в багатьох проектах 
не тільки в Житомирі, а й по всій 
Україні. Були виставки та коваль-
ські зібрання, наприклад, у Но-
вограді-Волинському, у Львові, 
інших містах. Ми ділимося досві-
дом з ковалями з інших областей. 
Недавно розроблювали проект 
«Підкова місту Житомиру». Ми 
подарували цей виріб місту, він 
знаходиться зараз в парку «Кро-
шенський». Тобто ми намагаємось 
працювати не тільки в своєму 
осередку, а й виходити на рівень 
міста, області й України.

�� Руслан Мороз: Взагалі 
умови, які склалися в фінан-
совому плані в державі, як 
відображаються на Вашій 
діяльності підприємця?

Ігор Забродський: Всі змі-
ни, які відбуваються в державі, 
відображаються на громадянах 
цієї держави. Особливо коли ці 
зміни стосуються фінансового 
стану. Коливання курсу валют, 
коливання цін відображається 
першочергово на попиту до 
наших виробів. Оскільки наші 
вироби – це статусні речи, пред-
мети розкоші, попит на них за-
вжди залежить від фінансової 
спроможності населення. Якщо 
не вистачає грошей на першочер-
гове, то ви не будете думати про 
те, щоб придбати якусь лопатку 
для каміну чи якійсь виріб для 
дачного будиночка. Це, звичайно, 
відображається і на реалізації 
наших виробів та, відповідно, 
на можливості проектувати та 
створювати нове.

�� Руслан Мороз: Яке 
найбільше Ваше досягнен-
ня за весь цей час роботи 
компанії «Коваль Полісся»?

Ігор Забродський:  Це – 
наша команда! Команда профе-
сіоналів – гордість компанії, яка 
може віддано та якісно втілюва-
ти будь-які фантазії замовників 
у життя, які, незважаючи на 
те, що вони фахівці найвищого 
рівня, продовжують навчатися 
та підвищувати свій профе-
сіоналізм в улюбленій справі. 
Наша компанія була заснована 
ще в 2000 році. За пристойний 
відрізок часу нам вдалося під-
няти виробництво на високий 
рівень: значно його розширити, 
встановити новітнє устаткування 
і налагодити партнерство у ви-
робничо-технічній та діловій 
сфері. Все це разом дозволяє нам 
не стояти на місці, розробляти 
нові та більш складні проекти, 
втілювати їх в життя. Я бачу ре-
зультат росту, розвитку нашої 
діяльності. Це приносить задо-
волення своєю працею.

Ігор Забродський: Це диво – власними 
руками створити з металу мрію
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Одразу декілька 
матеріалів у вигляді 
інтерв’ю із колишнім 
мером Житомира 
Георгієм Буравковим 
неабияким чином 
збурили громадську 
думку в обласному 
центрі.

Г.  А. Буравков достатньо 
переконливо розповів жито-
мирянам про те, що влада, 
яка прийшла до керівництва 
містом у 2006-му році шляхом 
фальсифікацій, у подальшому 
обрала методи безупинної на-
живи як основні і магістраль-
ні напрямки своєї діяльності. 
Причому сталося так, що 
у 2010-му році перша коман-
да «помаранчевого призову» 
втратила важелі свого впливу 
у Житомирі, але минуло зовсім 
небагато часу, коли у 2014–2015 

роках ті ж самі постаті знову 
опинилися у владних кріслах. 
Сьогодні про те, яким чином 
нинішня влада керує міським 
господарством Житомира 
і загалом – життям обласно-

го центру, ми знову 
говоримо із Георгієм 
Буравковим.

– Єдине, що від-
різняє наших жито-
мирських, так зва-
них «помаранчевих 
політиків» першої 
хвилі від тих, хто 
знову прийшов до 
влади вже на гаслах 
другого Майдану 
і внаслідок Револю-
ції гідності, – це те, 
що у 2014-му році 
вони отримали зна-
чно міцніший по-
літичний «дах» на 
столичному рівні. 
Сьогодні в Україні 
всерйоз заговори-
ли не лише про ві-
нницький олігархіч-
ний клан, але й про 
житомирське влад-
но-кланове угрупу-
вання, яке зручно 
почувало себе упро-
довж кількох років 
після завершення 
Євромайдану взим-
ку 2014-го року. На 
перший погляд, по-
тужна підтримка уряду Укра-
їни, Адміністрації Президента 
і зрештою самого Президента 
України значно покращувала 
можливості житомирської 
влади досягти переконливих 
і відчутних поліпшень інфра-
структури міського господар-
ства, дозволяла швидко завести 
до Житомира могутніх інозем-
них інвесторів і загалом покра-
щити імідж нашого міста не 
лише в межах України, але й 
за межами нашої держави, – 
каже Георгій Буравков. – Але 
нічого подібного не сталося. 
Сталося якраз із точністю до 
навпаки: місто вичерпувало 

ліміт міцності комунального 
господарства, закладений ще 
у радянські часи, і стрімко за-
непадало. І ця «естафета зане-
паду», про яку я говорив у од-
ному із своїх недавніх інтерв’ю, 
сьогодні продовжується прямо 
на наших очах.
��І де найбільше про-

являється такий занепад 
у Житомирі?

– Взагалі важко назвати ту 
головну ланку міського життя 
нашого міста, яка найбільше 
провалилася чи деградувала. 
Але як колишнього міського 
голову мене найбільше три-

вожить ситуація 
у  с ф е р і  к о м у -
нального госпо-
дарства, а також 
катастрофічний 
стан міського елек-
тротранспорту. 
Житомиряни вже 
звикли до того, 
що міський водо-
канал працює із 
великими перебо-
ями і щотижневі 
перерви у водо-
постачанні у Жи-
томирі стали вже 
звичними. При-
чому із кожним 
місяцем (я вже не 
кажу про роки) 
ситуація лише по-
гіршується. Можу 
нагадати, що упро-
довж кількох остан-
ніх років Житомир 
мав значні пробле-
ми з початком опа-
лювального сезону, 
коли затримки із 
підключенням до 
теплопостачання 
відчували жителі 

не кількох будинків, 
а цілих кварталів і навіть ці-
лого мікрорайону. Про те, що 
міське керівництво не здатне 
належним чином налагодити 
роботу комунальної галузі міс-
та, засвідчують часті кадрові 
зміни керівників комунальних 
підприємств. По суті, йдеться 
про всім очевидну кадрову че-
харду, яка стає проявом того, 
що ситуація кинута на самотік 
або напризволяще.
��Тут напрошується 

цілком очевидне запи-
тання: а чому так, чому 
кожен рік діяльності 
нинішньої влади має 

переважно плачевні ре-
зультати?

– Ви чули про так звану 
системну кризу в Україні. 
У Житомирі якраз і видно її 
конкретні, дуже печальні і про-
вальні прояви. Коли влада за-
йнята лише власним бізнесом, 
а точніше – бажанням збага-
чуватися за рахунок міського 
майна і міського бюджету, на 
питання кадрового резерву, 
на фаховість і професіона-
лізм керівників, так само, як 
і чиновників, ніхто уваги не 
звертає. Головне – особиста від-
даність, належність до певного 

кола осіб, які присвоїли ста-
тус «батьків міста Житомира», 
і сліпе виконання вказівок, які 
надходять «зверху».
��Георгію Анатолійо-

вичу, як довго таке може 
продовжуватись?

– Ситуація, якщо вислов-
люватись образно, по суті 
досягла дна. Така оцінка, до 
речі, стосується усієї України, 
але у Житомирі ми бачимо 
це більш наочно. Хтось змо-

 За провали і злочини – діючу    владу пора на смітник історії! 

 Житомирські дорожники кладуть асфальт просто у калюжі Укладання асфальту під час дощу

 Георгій Буравков, 
      Житомирський міський голова, 2002‑2006 рр. 

 Павло Жебрівський, 
     голова Житомирської ОДА 
     (квітень‑грудень 2005 р.)

 Ігор Гундич, 
     голова Житомирської ОДА
     2016 – 2019 рр
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же мені заперечувати, що 
ситуація на шляхах нашого 
міста ще ніколи не виглядала 
так плачевно і гнітюче? Ряд 
міських автомагістралей по-
вністю зруйновані і вимага-
ють негайного капітального 
ремонту. Знову ж таки чого 
чекає керівництво Житомира? 
На вулиці типово весняна по-
года, і взятися за реанімацію 
міських доріг вже давно пора. 
Так само, як і за прибирання 
міста. Із прибиранням у нас за-
вжди були проблеми, але свого 
часу ми намагалися використо-
вувати будь-які механізми та 
інструменти для покращення 
благоустрою Житомира. Наго-
лошую і підкреслюю: на благо-
устрій Житомира у часи мого 
керівництва містом ми не мали 
належних бюджетних коштів. 
Сьогодні можливості міського 
бюджету зросли багатократно 
внаслідок реформи із децен-
тралізації влади в Україні. Але 
чи відчули це житомиряни? 
Однозначно – ні! Ось зараз 
влада гучно проголошує про 
початок реконструкції набе-
режної Тетерева. Йдеться про 
проект у майже 40 мільйонів 
гривень. Сума – просто фан-

тастична! І все було б нічого, 
якби у місті було б наведено 
хоча б елементарний порядок. 
Знову ж таки – дороги, мости, 
сміття, благоустрій роблять 
Житомир такою собі брудною 
плямою на карті України якраз 
по дорозі зі столиці в Європу. 
А мер Житомира проголошує 
якщо не «новий Буковель» на 
правому березі Тетерева під 
Зарічанами, то тепер – рекон-
струкцію набережної. Увагу до 
таких затратних проектів на-
ших керівників можна поясни-
ти лише тим, що для реалізації 
чергового багатомільйонного 
проекту потрібні будуть під-
рядники, які (за прийнятими 
у Житомирі правилами) будуть 
«правильно» освоювати гігант-
ські кошти.
��Ви згадали про ка-

тастрофічний стан місь-
кого транспорту у Жи-
томирі. Нинішня влада 
вже два роки втілює тран-
спортну реформу у на-
шому місті, але результа-
тів досі не видно.

– Якщо бути точнішим, ре-
зультати видно. Вони плачевні 
і свідчать про неминучу ката-
строфу міського електротран-
спорту у Житомирі. Не буду 
повторювати те, про що гово-
рив у минулих своїх матеріалах 
про порізані на металобрухт 
тролейбуси, але мушу під-
креслити – ЖТТУ за нинішніх 
підходів міської влади до по-
треб комунального перевізника 
протримається не більше двох-
трьох років. Я також згадував 
про те, що доля території депо 
по вулиці Ольжича зводиться 

до облаштування тут житлово-
го комплексу, а тому за ниніш-
нього сценарію подій навколо 
ЖТТУ цей майданчик міська 
влада планує на продаж. Ще 
одним проявом цілковитого 
занепаду ЖТТУ стане загибель 
міського трамваю. Житомир-
ський трамвай – це не просто 
зручний і економічно най-
вигідніший вид транспорту 
у нашому місті, але це ще й 
символ нашого міста. Мало хто 
із житомирян помічає, що ни-
нішня владна команда за кіль-
ка останніх років не вдарила 
палець об палець, щоб утри-
мувати у належному порядку 
єдину у Житомирі трамвай-
ну гілку. Подивіться, у якому 
стані знаходяться трамвайні 
колії. А рухомий склад вже не 
оновлювався майже тридцять 
років (!) Востаннє наше ЖТТУ 
отримало капітально відре-
монтовані трамваї із Вінниці 
у 2011-му році. І все. Що далі? 
А далі мер Житомира час від 
часу тренує громадську дум-
ку своїми опусами про те, що 
трамвай у Житомирі нерента-
бельний, а це значить, що його 
треба ліквідувати. Думка не 
лише хибна, але й злочинна по 
своїй суті. І це злочин не лише 
проти нинішнього покоління 
житомирян, але й проти істо-
рії, проти багатьох поколінь 
жителів нашого міста.
��І все таки нинішня 

міська влада Житоми-
ра може хоча б чимось 
похвалитися? Ну хоча б 
швидкими темпами жит-
лового будівництва?

– Це – окрема і дуже бо-
люча тема міського життя. 

Ми бачимо процес активної 
забудови багатьох будівельних 
майданчиків у місті Житомирі. 
Деякі із них планувались ще 
15 років тому. Але сьогодні 
не можна просто так будува-
ти багатоквартирні будинки, 
не думаючи про комунальну 
інфраструктуру, яка працює 
на останніх запасах міцності 
ще із радянських часів. У дея-
ких мікрорайонах (наприклад, 
Корбутівці) новобудови при-
звели до катастрофічного пере-
вантаження існуючих мереж. 
По-друге, інтенсивна забудова 
раніше вільних майданчиків 
має узгоджуватися із певними 
нормативами забезпеченості 
соціальної сфери. Насампе-
ред шкіл і дитсадочків. Хто 
знає про кількість класів на 
паралелях у ліцеї № 24 і про 
наднормову наповнюваність 
у них учнів, той скаже, що нові 
будинки у районі колишньо-
го заводу «Промавтоматика» 
призведуть до того, що дітей 
доведеться доправляти до са-
дочків і шкіл в інші райони 
міста Житомира. Але ж ново-
сели про це сьогодні не зна-
ють! А хто взагалі знає у місті 
Житомирі, згідно з яким 
проектом будується сьогодні 
будинок на розі вулиць Бориса 
Тена і Героїв Небесної сотні? 
Можливо, мер міста у курсі 
справи? Може, щось чули про 
майбутній диво-будинок і чле-
ни містобудівної ради? Але ні 
депутати, ні тим паче жителі 
міста про архітектурно-буді-
вельні експерименти команди 
Сухомлина не чули зовсім ні-
чого. Ось така вона, влада, яка 
на словах за інновації, яка за-
прошує закордонних фахівців, 

щоб написати перспективний 
план «Житомир-2030», але по 
суті і в реальному житті вона 
«вбиває» наше місто дуже 
швидкими темпами. І все 
це – виключно задля наживи, 
швидкої чи навіть негайної ви-
годи для купки людей, яких 
неспроста називають «жи-
томирським кланом» вже на 
просторах усієї нашої країни.
� �Невже Житомир 

очікує така невесела 
і суто песимістична пер-
спектива?

– Як не прикро усвідом-
лювати, але в Житомирі 
ситуація в цілому не краща, 

ніж у всій країні. І ми розумі-
ємо, що влада, яка втратила 
довіру народу, повинна піти. 
Попереду вибори 31 березня, 
і, на мою думку, за місяць-
другий в Україні закипить 
робота із демонтажу системи 
«любих друзів» – системи, яка 
давно втратила легітимність 
і має бути відкинутою на 
смітник історії.

Записав  
Роман Задерейко

 Жителі Корбутівки проти будівництва багатоповерхівки  Набережна після вирізання дерев

 Віра Шелудченко, 
     Житомирський міський  
     голова 2006 – 2010 рр. 

 Сергій Сухомлин, 
     Житомирський міський  
     голова 2015 – 2019 рр. 
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Руслан Мороз

У Корольовському 
суді міста Житомира 
продовжується роз-
гляд справи журна-
ліста Василя Мура-
вицького.

22-го березня відбулося чер-
гове засідання суду. На засідан-
ня прибули представники місії 
ОБСЄ з прав людини, прихиль-
ники Василя та його опоненти. 
Процес дуже суперечливий і ви-
кликав вже бурхливу реакцію 
з усіх боків. Одні підтримують 
Василя, інші – просто прокли-
нають. Бойовики організації 
С14 навіть влаштували бійку та 
побили адвокатів Василя прямо 
в залі суду. Поліція продовжує 
розслідування цього інциденту. 
Однак в Україні всі забули про 
те, що 24 березня – Міжнарод-
ний день права на встановлення 
істини щодо грубих порушень 
прав людини і гідності жертв 
(International Day for the Right 
to the Truth concerning Gross 
Human Rights Violations and for 
the Dignity of Victims). Ми споді-
ваємося на те, що суд встановить 
істину і винесе справедливе та 
законне рішення. Наш журна-
ліст вирішив зустрітися після 
засідання суду з Василем Му-
равицьким та поставити йому 
кілька запитань.

�� Руслан Мороз: Як ти 
можеш прокоментувати 
поточний стан процесу по 
твоїй справі?

Василь Муравицький: На 
останньому засіданні судді по-
просили прокурора Левченка 
краще готуватися, а той зізнався, 
що «сміття, яке він приносить, 
писав не він, а йому слідчий 
дав». Ось так: два роки суд слу-
хає, за словами прокурора, сміт-
тя. Сам вже визнає. А я в тюрмі 
або під арештом.

�� Руслан Мороз: Які 
міжнародні організації 
надали або підтримку, або 
висловили стурбованість 
у зв'язку з обвинуваченням 
тебе у державній зраді?

Василь Муравицький: Ціла 
плеяда – Управління головного 
комісара з прав людини ООН, 
Комітет захисту журналістів 
(США), Репортери без кордону 
(Франція), Міжнародна федера-

ція журналістів (Бельгія). Глава 
ОБСЄ зі свободи преси Арлем 
Дезір вимагав якнайшвидшого 
і справедливого розгляду цієї 
справи.

Amnesty International – най-
більша і найвпливовіша пра-
возахисна організація в світі, 
Міжнародна організація прав 
людини (Німеччина), Мережа 
Солідарності (Швейцарія), Ко-
мітет світу (Фінляндія) визна-
ли в'язнем совісті і політичним 
в'язням. Це ганьба, коли в Укра-
їні, в Житомирі, існує офіційно 
визнаний у світі політичний 
в'язень. Так, в останньому звіті 
Бюро з прав людини Держав-
ного департаменту США вдруге 
за два роки в розділі «політичні 
в'язні і затримані» – всього два 
прізвища на всю Україну: Василя 
Муравицького і журналіста з Іва-
но-Франківська Руслана Коцаби. 
Переслідування Муравицького 
і Коцаби названо «політично 
вмотивованим». В США! Держде-
пом!!! Десятки журналістів і різ-
ні редакції, «Успішна варта» та 
Національна спілка журналістів 
активно підтримують.

�� Руслан Мороз: З яки-
ми проявами порушення 
прав людини ти зіткнувся 
відразу, а з якими довелося 
зіткнутися вже на стадії 
судового розгляду?

Василь Муравицький: Най-
яскравіше: міністр МВС Аваков 
нещодавно заявив, що радикаль-
на організація С14 співпрацює 
з СБУ. Це слова Авакова. Зви-
нувачення проти мене робило 
СБУ. Гаразд, звинувачуєте – дайте 
можливість захиститися, так як 
кожен має право на справед-
ливий суд, і це – основне право 
будь-якого суспільства. Так ні, 
прямо в залі суду радикали з С14, 
яке, за словами Авакова, куру-
ється СБУ, вчинили збройний 
напад на мого адвоката. У залі 
суду! Прямо на очах у спостері-
гачів ОБСЄ і ООН, коли справа 
почала валитися.

Згідно із законом, перед за-
кінченням слідства і подачею 
до суду потрібно показати ма-
теріали справи адвокату. Моєму 
адвокату Руслану Берещенку 
матеріали справи показали на 
другий рік після арешту і через 
півроку після передачі справи 
в суд, грубо порушивши закон. 
Тупо ховали, щоб ми не могли 
подати апеляції на досудовому 
слідстві на сфальсифіковані екс-
пертизи, проведені з порушен-
ням інструкції та закону щодо 
їх проведення.

�� Русла н Мороз:  Я к 
вдалося зберегти свою 
гідність в таких тяжких 
випробуваннях?

Василь Муравицький: Під-
тримка сім'ї та громадськості. 
Мені в СІЗО приходили посилки 
з-за кордону, з Європи від не-
знайомих на той момент людей, 
з усієї України. Допомагали всі, 
хто тільки міг, і зараз допомага-
ють. Уявіть, що на просту лю-
дину, журналіста, українського 
філолога звалилася вся міць 
репресивної машини, найняті 
тітушки, тиск провладної преси. 
І це триває досі.

�� Руслан Мороз: 24 бе-
резня – Міжнародний день 
права на встановлення 
істини щодо грубих по-
ру ше н ь п ра в л юд и н и 
і гідності жертв. У нашій 
країні прийнято в усьо-
му звинувачувати Сталі-
на. Але хто тоді написав 
5 мільйонів доносів? Твій 
коментар з приводу доно-
сів і їх роль у твоїй справі.

Вас и л ь Му рави ц ьк и й: 
Я сидів у камері, а у сусідній 
колись знаходився перед роз-
стрілом тут, у Житомирі, мій 
прадід. Мій прадід – герой ві-
йни, полковник-кавалерист, 
був розстріляний 81 рік тому 
за доносом, який занесли на 
Фещенка-Чопівського (адреса 
та сама тепер) особливо завзяті 
борці, яких зараз називають ак-
тивістами. Прадіда звинуватили 
в контрреволюційній діяльнос-
ті. До слова сказати, слідчого, 
який розстрілював прадіда, 
розстріляли буквально через 
півтора року, також, ймовірно, 

за доносом. У 1991-му прадід був 
повністю виправданий і реабі-
літований.

Моя справа також почина-
лася з доносу. Його написав мій 
однокурсник, редактор одного 
маленького сайту в Житомирі, 
який писав про мене хвалебні 
матеріали в 2011-му. Через див-
ний збіг обставин у нього схоже 
на адресу вгорі прізвище. Під-
писав цей донос його близький 
друг, колишній співробітник 
мого телевізійного проекту, а та-
кож інший позаштатний спів-
робітник СБУ, також особистий 
друг вищезгаданого редактора. 
Зметикували на трьох, так би 
мовити.

�� Русла н Мороз:  Я к 
вдається отримувати ме-
дичну допомогу?

Вас и л ь Му рави ц ьк и й: 
Ніяк. Я під цілодобовим домаш-
нім арештом. Вийти в лікарню – 
потрібно спеціальний дозвіл. 
Простіше лікуватися самому – 
наскільки це взагалі можливо 
лікуватися самому.

�� Руслан Мороз: Кілька 
слів про відмову скасувати 
цілодобовий арешт. Який 
фінансовий стан твоєї ро-
дини? Хто підтримує з між-
народних організацій?

Вас и л ь Му рави ц ьк и й: 
Я просидів рік у в'язниці, 9 міся-
ців під цілодобовим домашнім 
арештом. Я не знаю, яку я можу 
загрозу представляти тим, що 
прошу дозволити мені працю-
вати і забезпечувати сім'ю. На 
дитину виділяється 860 гривень 
у місяць. І все!

Я позбавлений будь-яких засо-
бів до існування, будь-якої мож-

ливості працювати. Нам допо-
магають міжнародні організації, 
надаючи посильну гуманітарну 
допомогу. Без неї б ми не вижили, 
але, на думку прокурора Левчен-
ка, я – ходяча загроза. Ідеологічна 
бомба, так би мовити! (Сміється) 
Але це, звичайно, вказівка зверху, 
яку він виконує!

Якщо б я когось пограбував, 
не дай бог, або завдав тяжких 
тілесних ушкоджень – давно б 
ходив на підписці або нічному 
арешті, а так – журналіст! Пи-
сати може!

�� Руслан Мороз: Твій 
подальший прогноз по 
твоїй справі?

Василь Муравицький: Ця 
справа – перевірка судової систе-
ми. Я повністю впевнений у пра-
воті наших дій. Ніяких законів 
я не порушував, всі мої дії не 
заборонені жодним законодав-
чим актом, від слова не тільки 
не заборонені, але гарантовані 
законами України «Про інфор-
мацію», «Про друковані засоби 
масової інформації», «Про со-
ціальний захист журналістів» та 
ін. Це, між іншим, не мої слова, 
а аналіз, який провели юристи 
Amnesty International – неза-
лежної правозахисної органі-
зацією, яка назвала мене в'язнем 
сумління, четвертим офіційним 
в'язнем сумління за всю історію 
незалежної України.

Але, на жаль, погляди, які 
я сповідував, різко суперечать 
сучасній ідеології влади. А це, 
як виявилося, – тепер грубий 
злочин! Наприклад, зараз про-
стіше виправдатися і звільнити-
ся, якщо ти скоїв пограбування, 
ніж висловлював неприйнятні 
з точки зору влади думки і су-
дження про мир у всій, підкрес-
люю, всій Україні, від Львова до 
Донецька.

Мене судять виключно за 
незаборонен у гарантован у 
державою журналістську ді-
яльність, грубо маніпулюючи 
кримінальним законом. У суду є 
вибір: або піти непопулярними 
у нинішньої влади кроками, але 
за законом, або піти по безза-
конню. Я сподіваюся, що судді 
вчинять за законом.

Зі свого боку ми будемо до-
магатися справедливості будь-
якими законними способами. 
Велика європейська адвокатська 
компанія, яка знаходиться без-
посередньо в Європі і спеціалі-
зується на представленні інтер-
есів в Європейському суді з прав 
людини, погодилася безкоштовно 
і оперативно представляти наші 
інтереси в ЄСПЛ вже зараз.

Моя справа починалася  
з доносу, – Василь Муравицький
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ЄДНІСТЬ ТА МИР – Юлія 
Тимошенко і представники 
національних спільнот підписали 
Хартію міжнаціональної злагоди

Кандидат на пост 
Президента Юлія 
Тимошенко підписа-
ла з представниками 
27 національних 
спільнот Хартію між-
національної злагоди 
в Україні.

Документ передбачає роз-
робку та ухвалення Закону про 
національні спільноти України, 
утворення Ради міжнаціональної 
злагоди при Президентові Укра-
їни. Також йдеться про забезпе-
чення балансу між створенням 
необхідних умов для успішної 
самореалізації громадян усіх на-
ціональностей тощо.

«Ми зробимо Україну успіш-
нішою, сильнішою. І нам навіть 
не треба буде кожного разу за-
глядати у хартію – бо це є наш 
життєвий шлях. Ви можете на 
мене розраховувати», – зазначи-
ла лідер «Батьківщини» під час 
Всеукраїнського форуму націо-
нальних спільнот України, що 
відбувся сьогодні в Ужгороді.

Кандидат у Президенти за-
певнила: вона ніколи не дозво-
лить, «щоб хтось з українських 
громадян, які приїхали з інших 
країн, які належать до інших 
національних спільнот, відчули 
на нашій землі хоч мінімум дис-
комфорту, жорстокості та образ».

Юлія Тимошенко зауважила, 

що в Україні 130 національних 
спільнот, а це – майже 11 млн 
громадян: «Ми поєднані спіль-
ними випробуваннями і праг-
ненням щастя. І така унікальна 
єдність дає нам розмаїття, силу 
і розуміння всього світу. Ніхто 
ніколи не зможе нас розділити».

Лідер «Батьківщини» нага-
дала, що в парламенті є комітет 
з прав людини та національних 
спільнот, який очолює заступник 
голови партії Григорій Немиря, 
і до якого вона також входить.

На її думку, це найсильні-
ший комітет, адже «справжнє 
життя наступить тоді, коли ми 
навчимося любити та чути один 
одного».

Юлія Тимошенко заклика-
ла представників національних 
спільнот після виборів щодня 
працювати разом, як одна ко-
манда.

«Я буду для вас виконавцем, 
а не законодавцем. Адже ви кра-
ще знаєте, як цю гармонію побу-
дувати», – сказала вона і додала, 
що історична традиція злагоди, 
гармонії нашого спільного благо-
получчя буде продовжена.

Зі свого боку голова Ради 
національних спільнот України 
Ашот Аванесян висловив під-
тримку Юлії Тимошенко: «Я 
сподіваюсь, коли Юлія Тимошен-
ко стане нашим Президентом, 
у нас налагодиться управління на 
місцях. Ми віримо в вас. Будемо 
підтримувати надалі і вас, і вашу 
програму. Перемога за нами».

Як зазначив учасник фору-
му, почесний голова Ради на-
ціональних товариств Микола-
ївської області Султан-Мурад 
Каймаразов, представники на-
ціональних спільнот зібралися 
за одним столом, щоб зробити 
свій вибір.

«Обираючи лідера, ми має-
мо бачити його далекоглядність. 
Я бачу в Юлії Тимошенко жінку-
матір. Мати насамперед відпо-
відальна, відповідальна за свою 
Батьківщину. Я хочу одного: щоб 
ви стали Президентом цієї пре-
красної країни з красивим 
народом», – сказав він. Р

У найближчі роки 
новий президент 
підніме доходи укра-
їнців до рівня сусід-
ньої Польщі, а вже за 
місяць після інавгу-
рації жодна людина 
в Україні не отриму-
ватиме зарплату чи 
пенсію менше про-
житкового мінімуму.

Про це заявила Юлія Тим-
ошенко під час мітингу в Ужго-
роді, де вона перебуває в межах 
масштабного передвиборного 
туру країною. Лідер «Батьківщи-
ни» обурена тим, що внаслідок ре-
форми чинної влади «пенсіонери 
отримують менше за 2 тис. грн». 
Тобто мінімальна пенсія сьогодні 
нижча за прожитковий мінімум, 
що становить 4425 грн, зауважила 
Голова партії.

«Якщо людина отримує мен-
ше, вона не може вижити! Чи мали 

вони законне право поставити пен-
сію чи зарплату нижче 4425 грн? 
Ні!» – наголосила вона.

Юлія Тимошенко також зазна-
чила, що ті люди, які не отримують 
субсидію, заплативши за ЖКП, 
взагалі залишаються ні з чим: не 
вистачає ні на ліки, ні на продукти.

«Це вважається свідомим зни-
щенням життя людини. У перший 
місяць роботи нового президента 
менше, ніж 4425 грн, жодна лю-
дина не отримуватиме! Геноцид 
українських пенсіонерів треба 
припиняти», – запевнила кандидат 
у Президенти.

До того ж, Юлія Тимошенко 
переконана, що не можна всім на-
раховувати однакову пенсію.

Так, пенсіонери, у яких ма-
ленький стаж роботи, отриму-
ватимуть не менше 4425 грн, а ті, 
хто більше працював, отримува-
тимуть більші пенсії.

«Ми маємо поламати цю сис-
тему влади вперше за 28 років. 
Настав історичний час змінити 
не обличчя при владі, а країну», – 
підсумувала вона.

Юлія Тимошенко: Ніхто  
в Україні не отримуватиме 
менше 4425 гривень
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Дерибан промислових земель передмістя 
екс-нардепом та оточенням мера

Катерина Трохимчук,  
       Тарас Боросовський

Вартісні ділянки 
промзони Житомира 
безкоштовно роз-
даються оточенню 
народних депутатів 
і високопосадовців, 
залишаючи громади 
та місто без десятків 
мільйонів гривень 
надходжень від орен-
ди та продажу і з при-
марною перспективою 
подальшого розвитку.

Досі ще вільна земля в меж-
ах промислової зони Житомира 
вкрай цінна за своїм розміщенням 
та тому й особливо вартісна. Роз-
ширення бізнесу та нестача вільних 
площ поряд з ключовими тран-
спортними артеріями країни спри-
чиняє високий попит у подібних 
пропозиціях.

Тому саме землі Левківської та 
Глибочицької сільських рад стали 
головними цілями для масової пе-
редачі під так зване ведення осо-
бистого селянського господарства. 
Нечувана нахабність та захланність 
сприяють тому, що землі від гро-
мад задарма дістаються вузькому 
колу наближених до влади осіб.

Безкоштовно не для всіх
Земельне законодавство перед-

бачає можливість для кожного без-
коштовно отримати ділянку до 10 
соток під забудову чи до 2 гектарів 
для ведення особистого селянсько-
го господарства. Першочергово 
таким правом наділені учасники 
бойових дій.

Однак начебто рівна для усіх, 
передача земельних ділянок відбу-
вається серед обраних осіб. Учасник 
АТО, який побажав не розкривати 
своє ім’я, розповів діючу схему з пе-
редачі земельних ділянок. Спочат-
ку людина з пільгами, переважно 
учасники бойових дій, подає заяву 
на законне отримання землі. Після 
присвоєння кадастрового номеру 
земельній ділянці посередник 
сплачує цій людині певну суму, 
і в управлінні держгеокадастру 
області відбувається добровільна 
передача права на отримання землі 
новому власнику.

Надіславши запит до держге-
окадастру, ми отримали багато 
з прийнятих після 2014 року на-
казів про передачу у власність 
земель. Вже на цьому етапі ми 
віднайшли серед власників велику 
кількість пов’язаних з відомими 
посадовцями осіб.

Королі підпільного  
ринку землі Житомира

На сьогодні тіньові земельні 
оборудки у Житомирі не обі-
йшлися без описаної схеми. Та 
в кожній схемі є свій фігурант. 
В даному випадку ним став Дми-
тро Онопрієнко. Він виконує роль 
посередника, а роль замовника ви-
конує Ігор Степанович Гоц, влас-
ник товариств «Земля Інвест» та 
«Земельна агенція».

Лише у промзоні Житоми-
ра Дмитро Онопрієнко зібрав 
сім ділянок, кожна площею 
близько 2 га. Спочатку ділянки 
оформлювалися на певне коло 
людей, а згодом переписували-
ся на Дмитра Володимировича. 
Нам не вдалося ідентифікувати 
жодну з цих осіб: Черкавський 
Ігор Францевич, Журій Іванна 
Олександрівна, Єфімова Тетяна 
Борисівна, Раппа Олена Воло-
димирівна, Кітовський Руслан 
Валентинович, Голубєва Світлана 
Володимирівна, Колодницький 
Ілля Сергійович.

Спільний бізнес для Дмитра 
Онопрієнка та Ігоря Гоца – засно-
ване ними на пару товариство 
«Земля Інвест». Спеціалізація 
фірми – оренда землі. Сам Ігор Гоц 
також володіє багатьма ділянками 
в Житомирі та Житомирському 
районі. У тому числі і в промзоні, 
отриману спочатку Денисом Го-
лубовичем, а згодом переписану 
на пана Гоца.

Юридичний супровід угод 
здійснює пов’язане із «Земля 
Інвест» товариство «Земельна 
агенція». Підприємство під ке-
рівництвом Тетяни Петрівни 
Гетьман «прописалося» в одному 
з районним управлінням держге-
окадастру приміщенні. Зі свого 
боку Тетяна Гетьман від Тетяни 
Василівни Ганько оформила на 
себе ще одну ділянку.

Високопосадовці  
та земельна партія

Неочікуваним для нас ста-
ло отримання 2 гектарів ласого 
шматка землі (кадастровий номер 
1822084100:05:000:0493) Крутієм 
Олександром Сергійовичем. Саме 
він є родичем або навіть сином 
Крутія Сергія Григоровича, котрий 
з 2014 року – голова Житомирської 
райдержадміністрації.

Дивним чином багато з отри-
мувачів землі є однопартійцями. 
Член партії «Громадський рух 
«Народний контроль», в мину-
лому заступник керівника держ-
комзему області, Юрій Кулачок 
разом з сином, Артемом Кулач-
ком, отримали кожен по 2 гектари 
землі. Ділянки з кадастровими но-
мерами 1822084100:05:000:0490 та 
1822084100:05:000:0487 розташовані 
поблизу вул. Корольова та поряд 
з територією заводу «Хімволокно». 
Членкиня цієї ж партії «Громад-
ський рух «Народний контроль» 
Анна Рабощук, як й інші однопар-
тійці, одержує земельнуділянку (ка-
дастр 1822084100:01:000:1171) в про-
мисловій зоні міста площею 2 га.

Сусідня ділянка такої ж пло-
щі безкоштовно дісталася Олені 
Рауповій. Вона – дружина Рустама 
Раупова, в минулому народного де-
путата України та голови обласного 
осередку партії «Удар». На остан-
ніх місцевих виборах як керівник 
осередку «Укроп» він потрапив до 
нового складу обласної ради, але 
у 2017 році склав свої повноважен-
ня. У своїй декларації колишній 
депутат обласної ради зазначив 
отримання дружиною 20 тис. кв. 
м землі в листопаді 2016 року.

Від ОСГ до промисловості – 
один крок

Завершальний етап схеми – пе-
ревести землі, отримані під осо-

бисті селянські господарства, 
в промислові землі та сформувати 
з декількох ділянок єдиний земель-
ний масив. На жаль, у Житомирі 
складається ситуація, що найбільш 
ласі шматки землі давно вже пе-
реведені під промисловість, тому 
в промзоні Житомира інвесторам 
важко знайти ділянку.

Наразі найбільшими земель-
ними ділянками, сформованими 
таким чином, є дві – поряд із за-
водом «Вібросепаратор» в районі 
Параджанова та в зоні злітно-по-
садкової смуги аеропорту.

Всі вони знаходяться в анонсова-
ному та широко розрекламованому 
мером Житомира індустріальному 
парку «Житомир-Схід». Власни-
ком величезної ділянки в 20 га 
(№ 1822082000:01:000:1659) поряд 
з аеропортом виявився Олександр 
Миколайович Гончарук. Людина 
з таким іменем давно обіймає по-
саду керівника бердичівського ЗАТ 
«Фірма «Альфа». Згідно з реєстром 
електронних декларацій, підпри-
ємством володіє не хто інший, як 
міський голова Житомира Сергій 

Сухомлин. Другим підтверджу-
ючим фактом давнього та тісного 
зв’язку ТОВ «Візаж», яке створив 
та яким керував до свого призна-
чення мер Житомира, та фірми 
«С. Т. Трейд» Олександра Гончарука 
є розміщене оголошення, в якому 
йдеться, що з 2005 року фірма Гон-
чарука є дилером підприємства 
Сергія Сухомлина.

Про тісний бізнес-зв'язок з Жи-
томирським міським головою за-
питуємо в Олександра Гончарука. 
«Я з радістю з вами поспілкуюсь, 
але передзвоніть трішки пізніше», – 
чуємо від нього обіцянку.

Після цього пан Гончарук, 
попри наші численні спроби до-
дзвонитися, жодного разу не підняв 
слухавки.

Віднедавна великою промис-
ловою ділянкою стало володіти 
ПраТ «Житомирський маслоза-

вод». Підприємство належить 
одному з найбагатших людей 
в області – Петру Володимирови-
чу Рудю. Попри мільйонні статки 
депутата, його підприємство також 
вдалося до схеми для отримання 
ділянки. Перед тим, як отримати 
у власність 12 гектарів землі (када-
стровий № 1822082000:01:000:1145), 
шістьом громадянам передали по-
ряд з вул. Параджанова по 2 гектари 
землі.

«Процедура переведення важка, 
хоча дуже вигідна. Якби місто саме 
готувало пропозицію для бізнесу 
і виставляло на тендер ділянки, то 
вони продавалися б краще. Сільські 
ради могли б заробити непогані ко-
шти, якби продавали ці землі. Вони 
пороздавали все у приватні руки 
певним людям. Багато інвесторів, 
які приїжджають у Житомир, ба-
чать ситуацію і їдуть в інші місця», – 
переконаний експерт з нерухомості 
Віктор Поліщук.

Ще до 2014 року більшість зе-
мель розподілили на рівні району. 
У відповідь на наш запит Житомир-
ська райдержадміністрація повідо-

мила про передачу всіх документів 
до архіву. Однак в доступі до розпо-
ряджень про передачу земельних 
ділянок нам відмовили. У наді-
сланій відповіді архівний сектор 
райдержадміністрації свою відмову 
аргументує наявністю в текстах до-
кументів імен та прізвищ власників, 
які державна установа віднесла до 
конфіденційної інформації.

Ми звернулись до медіа-юриста 
та адвоката для підготовки звернень 
до суду задля оскарження відмови 
у наданні інформації з архіву та по-
дальшого викриття прихованого 
для більшості системного дерибану 
промислових земель міста.

Публікація підготовлена 
в рамках проекту «Відкритість 

інформації про земельні ді-
лянки в громадах Житомира» 

за підтримки міжнародного 
фонду «Відродження»

 Відчужені промислові землі в межах індустріального 
     парку Житомир‑Схід

 Оголошення з сайту Work.ua
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Олена Заведія:  
Все можливо, якщо ти в це віриш!

Руслан Мороз

Театр починається 
з любові: до мисте-
цтва, до людей, до 
життя…

Свято великого дива в наш 
час – жити та надихати інших! 
Напередодні Міжнародного дня 
театру ми зустрілися з провід-
ною актрисою, майстром сцени 
Житомирського академічного 
українського музично-драматич-
ного театру імені Івана Кочерги 
Оленою Заведією.

Олена Заведія вже багато років 
дивує прихильників Мельпомени 
своїм талантом створювати на сце-
ні різнопланові та дуже характерні 
образи. Але про це краще розпо-
вість сама пані Олена.

�� Руслан Мороз: Дуже 
традиційне питання: як 
Вам спало на думку стати 
актрисою?

Олена Заведія: Я ніколи не 
мріяла стати актрисою. Я навіть 
не знала, що існують такі про-
фесії, як актриса, як режисер. 
Я в дитинстві ніколи не була 
в театрі. Це, мабуть, дуже шкода. 
Але коли я їздила до бабусі з ді-
дусем в Білорусію, я там завжди 
влаштовувала всім розважальні 
програми. За будинком був сад, де 
було дуже багато великих дерев, 
і там лежали бруси, які можна 
було використовувати як імпро-
візовану сцену. І ось я виходила 
на ці бруси, садовила перед собою 
бабусю з дідусем та показувала їм 
свої вистави. Це були, скоріше, мо-
новистави. До речі, першим моїм 
партнером був соняшник. Я йому 
зробила обличчя, дістала бубочки, 
зробила очі, носик, ротик і з ним 
виступала. Потім, коли закінчила 
школу, мені здавалося, що я хочу 
все! Я хотіла бути вчителем, ліка-
рем, я хотіла допомагати дітям, 
я хотіла бути секретарем. Було 
безліч бажань, і мені здавалося, 
що я можу проявити себе у всіх 
цих професіях. І одна вчителька 
мені просто сказала: «Олено, йди 
ти в актриси! В тебе це непогано 
виходить!» І ось так це і сталося. 
Я вступила в училище культури 
імені Івана Огієнка.

�� Р.М.: І закінчили його 
за яким фахом?

О. З.: Це був режисерський 
відділ.

�� Р. М.: Все одно були 
перші студентські робо-
ти. Які перші ролі Вам 

запам'ятались?

О. З.: Першою була роль на 
вечорі знайомств. Ми повинні 
були показати привітання для 
всіх інших курсів. У мене була 
комедійна роль, я тоді вперше 
вийшла на сцену. Я була медсе-
строю, яка мала народжувати всіх 
дітей, які потім, коли відкрива-
лася завіса, кожен грав майстрів 
сцени. Хтось був Гамлетом, хтось 
був Ромео, тобто безліч образів та 
персонажів. У нас на курсі було 
13 чоловік, і всі грали якусь роль, 
а я була медсестрою, яка всіх «на-
роджувала».

�� Р. М.: Дуже цікаве таке 
поєднання – мати-героїня 
та медсестра… Кому спа-
ло на думку зробити таку 
роль?

О. З.: Вже комедійна ситуа-
ція, правда? Ми робили все усім 
курсом. Взагалі інсценування, 
етюди ми завжди робили разом. 
Збиралися, придумували, потім 
об'єднували наші задумки. Ми 
отримували завдання, робили, 
а потім, звичайно, вже режисер 
щось корегував, щось викидав, 
залишав, ось так народжувалась 
робота.

�� Р. М.: А в театрі яка 
була перша роль?

О. З.: В театрі це був епізод 
у виставі, яку ставив Леонід Іва-
нович Данчук, «Дами і гусари». 
І я там була однією із служниць. 
Це була маленька роль, і я ї ї 
пам'ятаю тільки тому, що я там 
постійно сміялася. Я була така 
собі хохотушка. Я взагалі, колі по-
трапила до театру, була вражена 
атмосферою творчості. Мені дуже 
хотілося постійно вчитися. Коли 
до мене підходив хтось із кори-
феїв, метрів театру, давав якусь 
пораду, я була щаслива! До мене 
підійшов заслужений чи народ-
ний артист і сам дає мені пораду! 
Я намагалася взяти від них все, 
вбирала в себе все, що бачила на-
вколо. Ця атмосфера мене диву-
вала, надихала й радувала.

�� Р. М.: Тоді таке зовсім 
не творче запитання. Ви 
зранку їдете на роботу, пра-
цюєте цілий день, увечері 
вистава, яка закінчується 
дуже пізно. Де взяти час, 
щоб щось зробити вдома? 
Крім того, потрібно від-
почити і приділити увагу 
дитині та чоловікові.

О. З.: Як каже мій чоловік, віді-
спишся на пенсії! А зараз поки ще 
немає на це часу. Це я жартую. 

Насправді мені, мабуть, пощас-
тило в житті: моя сім'я мене під-
тримує, допомагає. У нас немає 
жорсткого поділу в сім'ї, що є чо-
ловіча робота, а є жіноча. Ми одне 
одному допомагаємо. У кожного 
на роботі бувають свої ситуації. 
Мій чоловік – військовий, він має 
служити нашій державі, буває, він 
їде по справах. І буває, що я їду на 
гастролі, і мене немає тиждень. 
У нас таке було: мій чоловік з АТО 
повертався додому, я сказала 
йому: «Привіт – бувай!» і поїхала 
в Івано-Франківськ та Коломию.

�� Р. М.: Що тоді робить 
дитина?

О. З.: Дитина радіє життю та 
тому, що хоч хтось з нас є вдома! 
Вона росте, розвивається чудово 
і дуже самостійна! Вона теж за 
своїм характером лідер і дуже 
не любить, коли нею починають 
командувати. Вона ходить до му-
зичної школи, школи іноземних 
мов, де вивчає одразу німецьку, 
англійську, російську та ще укра-
їнську. Чотири мови одночасно! 
Закінчує клас фортепіано, хоче 
ще скрипку. Ще виявила бажан-
ня ходити займатися до «Клему», 
пробувала себе в художній шко-
лі. І тільки нещодавно, а їй вже 
майже чотирнадцять років, вона 
почала ходити на дорослі вистави. 
До цього вона була тільки на ди-
тячих. Перший перегляд дорослої 
вистави в неї був «Вій». Спочатку 
вона його переглянула в Ютубі, 
а потім вже виявила бажання при-
йти на виставу. Була на репетиції 
вистави «Украдене щастя». Але так 
випадково вийшло. Я намагалася 
не брати її ніколи на роботу, але 
тут вона потрапила саме на сцену 
в корчмі, де мене всі лупцюють. 
Вона потім прийшла, дуже пла-

кала в гримерці: «Мамочко, ось 
Оля, вона ж твоя подруга, навіщо 
вона тебе б'є?». Я ніяк не могла їй 
пояснити, що це – професія, а на 
сцені – робота. Тоді вона сказала: 
«Все, актрисою я ніколи не буду!» 
Потім в неї думки, звичайно, змі-
нилися. Зараз вона вже ходить до 
театру і з гордістю розповідає, 
що її мама – актриса. Це для неї 
гордість, особливо після того, 
як її клас приходив на виставу 
«Муха-Цокотуха», бачив мене на 
сцені, і всі запитували в неї: «Це 
твоя мама?». А вона: «Так, так…». 
Я пам'ятаю, як у першому класі 
я прийшла після казки її забирати 
зі школи, забігаю в клас, і весь клас 
встає та починає мені аплодувати. 
Для мене це був шок. А для них 
це було диво!

�� Р. М.: Вистава «Вій» 
зробила вас відомою на всю 
Україну.

О. З.: Я дуже люблю цю ви-
ставу. У ній– одна з наймасштаб-
ніших, кропітких ролей, де я на-
магалася поєднати щиру любов 
до України і містику вистави. По-
казати себе з іншої сторони, тобто 
ти – містична характерна особа, 
яка може ненавидіти, і в той же 
час глядач повинен відчути, що 
я люблю Україну. Це не просто 
Панночка, негативний персонаж, 
це об'єднання різних сфер. Як 
у житті поєднується любов та 
ненависть, так і в цій ролі поєд-
нується і добре, і погане. Я намага-
лася саме поєднати непоєднуване. 
Цікавий кумедний випадок був 
під час репетиції, коли всі по-
їхали на гастролі і залишилися 
тільки чотири чоловіки: Хома, 
два його товариша – бурсаки і я. 
Ну й, зрозуміло, режисер вистави 
Петро Авраменко. І ось ми репе-

тирували, репетирували, вони 
так довго робили монолог Хоми, 
що під час цієї репетиції я засну-
ла прямо в гробу. Мені так було 
добре, так затишно. Я насправді 
сама себе зловила на думці, що 
коли я лягаю в гроб, всі ці буденні 
справи, вся буденність життя, всі 
ситуації, які бурлять біля нас, від-
ходять на другий план. І думки 
якось приходять в порядок, так 
правильно розставляються всі ак-
центи на твій погляд життя. І тоді 
мені режисер сказав: «Не думай! 
Лягай в гроб – і не думай про це!». 
А тоді всі посміялися, розбудили 
мене і всі разом пішли на перерву.

А взагалі мені дуже пощас-
тило, що в мене є багато ролей, 
всі вони головні, різнопланові. 
Мені все це цікаво грати, тому 
що я намагаюся, щоб вони за-
вжди були несхожі одна на одну. 
Я, мабуть, мріяла б зіграти в сво-
єму віці таку стару, яка б взагалі 
не взнавалася глядачем, щоб до 
останнього він не міг зрозуміти, 
хто це. Коли я вперше подивилася 
мюзикл «Нотр-Дам де Парі», де 
Горбун впродовж всієї рок-опери 
був таким страшним, жахливим 
і в фіналі встає і я бачу красеня, 
вся його фактура мене тоді дуже 
вразила. Цей контраст між обра-
зом та актором – це захоплює та 
вражає. Ось таку роль я б дуже 
хотіла зіграти!

�� Р. М.: А яка у Вас мрія 
в житті? Чого Ви бажаєте 
в особистому плані?

О. З.: В особистому плані 
я маю таке маленьке бажання 
мати свій маленький будиночок. 
Саме будиночок, тому що я хочу, 
щоб в мене росли квіти, щоб була 
маленька бесідочка, де можна від-
почити. Мабуть, я зараз говорю, 
як бабуся, таке є.

�� Р. М.: А куди Ви мрієте 
поїхати на гастролі?

О. З.: Я не думала про те, куди 
поїхати на гастролі. Більш мені 
цікаво поїхати подивитися на інші 
професійні акторські школи, іншу 
акторську техніку. Коли я працю-
вала з німецькими акторами, то 
я звертала увагу на те, як вони 
вміють перемикатися з одного 
образу на іншій, а іноді взагалі 
не було зрозуміло, це він вже грає 
чи ще пребуває в стані підготовки 
до виконання ролі. Це вражає!

�� Р. М.: Що б хотіли по-
бажати нашим читачам?

О. З.: Взагалі, напевно, бути 
сміливими в житті. Не обов'язково 
пов'язувати своє життя з театром, 
але вірити в себе, йти до своєї 
мети треба! Тоді обов'язково лю-
дина буде щасливою!
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Reimer Jobs	шукає	спеціалістів	у	сфе-

рах:	будівництво,	архітектура,	робочі	

спеціальності,	виробництво,	с/г,	агро-

бізнес,	сфера	обслуговування	та	інше.	

(097)1620067(063)1167424.

• АВТОМЕХАНІК, АВТОСЛЮСАР. ГРАФІК 

РОБОТИ 8:00-17:00. ЗАРОБІТНА ПЛАТА-

300ГРН/ДЕНЬ. 0987100656

•	Автомийники(-ці) на	роботу	в	м.	Київ.	

Заробітна	плата	-12	000	грн.	Можли-

во	без	д/р.	Г/р	-2/2	дня.	Хороші	умови	

праці.	Іногороднім	надаємо	гуртожиток.	

0982799914

АВТОСЛЮСАРІ ,  МОТОРИСТИ 
ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБО-
ТУ НА СТО. ЗП ВІД 10000ГРН. 
З ДР АБО БЕЗ,  НАВЧАЄМО. 
0969990217,0935276247

БУХГАЛТЕР-ТОВАРОЗНАВЕЦЬ В КАФЕ 
ЛИМОНЧИК С. ЗАРІЧАНИ, ЖИТОМИР-
СЬКОГО Р-НУ. ЗНАННЯ ПРОГРАМИ 1С, 
ПЕРЕОБЛІК, ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ. 
ГР 9-18, СБ.-НД. - ВИХІДНИЙ. ЗП ВІД 
7000ГРН. 0672762198

•	В будівельну	компанію	на	постійну	

роботу	в	м.	Київ	потрібні:	монолітни-

ки;	арматурники;	монтажники;	різно-

робочі;	підсобні	робітники.	Без	шкід-

ливих	звичок.	З/п	договірна	(висока).	

В	разі	необхідності	житло	надається.	

0673297339ОлександрМиколайович

В Г.КИЕВ НА ЗАВОД ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ТРЕБУЮТСЯ АРМАТУРЩИКИ, МОНО-
ЛИТЧИКИ. З/П ОТ 14 000 ГРН. ЖИЛЬЕ 
ЕСТЬ. 0503568900

В ЦЕХ ПО ПЕРЕРОБЦІ ГРАНІТУ ПО-
ТРІБНІ ПОЛІРУВАЛЬНИКИ НА ЦМР, 
ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ, ОКАНТУВАЛЬ-
НИКИ, ПРАЦІВНИКИ НА ПРЕС. ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ВІД 7000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0674106617

•	Вантажники в	м.Київ	на	постійну	ро-
боту.	Склад,	позмінний	графік	роботи.	
ЗП	від	12000	грн.	Оператори	вироб-
ничих	ліній	в	м.Київ.	ЗП	від	12500	грн.	
Житло.	0673843346,0930412186,066
7583958

ВАНТАЖНИКИ НА СКЛАД КОВБАС-
НИХ ВИРОБІВ В М. ЖИТОМИР ( ПРО-
СПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 91/1). ГРАФІК 
РОБОТИ З 7-00 ДО 20-00 (З 13-00 ДО 
17-00 ВЕЛИКА ОБІДНЯ ПЕРЕРВА). 
0674121994,0677641732

• ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ ДЛЯ ВЕЛИКО-
ГО ВРОЖАЮ НА ВАШОМУ ГОРОДІ. ВЕЛИ-
КИЙ ВИБІР, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВЕЛИКА ЧЕСНА 
ВАГА. ШВИДКА ДОСТАВКА ПОШТОЮ. 
ІНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.SEMENAUA.
COM 0956508378,0975204618.

ВОДІЇ КАТ.С. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
8000ГРН. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВ-
БЕСІДІ. 0674107551,0991002745

•	Водій навантажувача	в	м.Київ	на	пост.
роб.(ЗП	від	14000грн).	Оператори	ви-
робничих	ліній	в	м.Київ	на	пост.роб.
(ЗП	від	12500	грн).	Позмінний	графік	
роботи.	Надається	житло.	066758395
8,0673843346,0930412186.

ГОСПОДАРСТВУ ПО ВИРОЩУВАНЮ 
ШАМПІНЬЙОНІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ ДЛЯ 
ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБОРУ ГРИБІВ. 
ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 0672091505

•	Дерматовенеролог, педіатр,	тера-
певт,	сімейний	лікар,	ЛОР,	гінеколог,	
уролог,	ортопед,	масажисти	в	Медич-
ний	Центр	м.Київ.	З/п	від	5000грн.	На-
даємо	житло.	0678841771

• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ДО ЛІВІЇ ЗА 
КОНТРАКТОМ МЕДСЕСТЕР, АНЕСТЕЗІО-
ЛОГІВ, ТРАВМАТОЛОГІВ, ХІРУРГІВ, ГІНЕ-
КОЛОГІВ, АКУШЕРОК, ФІЗІОТЕРАПЕВТІВ, 
УРОЛОГІВ, ОФТАЛЬМОЛОГІВ, ТЕРАПЕВ-
ТІВ, ПЕДІАТРІВ, ДЕЗІНФЕКТОРІВ, І ІН … 
ЛІЦ МСПУ АВ№585042 ВІД 09.11.2011 
Р. 0966035770

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВНУ-
ТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБО-
ТА В Г. КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРОЕЗДА  ДО  РАБОТЫ  И  ОБРАТНО 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Г. ЖИТОМИР И 
ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
0685091332,0959169474
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•	Офіційна робота	за	кордоном,	ві-
зова	підтримка,	медичне	страхуван-
ня	та	безкоштовні	консультації	за	
0935564350та0688425837.Реалізуй-
тесвоїмрі

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА 
КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, 
ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІ-
ДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО 
ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА 
ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621. 0671314
628,0635644683,0976818752.

•	Охоронник, з/п	8400	грн.	за	місяць.	
Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	про-
живання	за	рахунок	фірми.	Довідки	за	
0730230982

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА 
МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-
ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15.	З/п	250-300	грн/зміна	на	руки.	
Харчування,	проживання	за	рахунок	
піприємства.	0952858123,067420644
9,0734069918

•	мед. працівник	(ця)	по	догляду	за	хво-
рими	та	людьми	похилого	віку	на	дому	
і	в	лікарні.	Проживання	та	харчування	
за	рахунок	роботодавця.	0660271662

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕ-
ЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. 
ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. 
Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

• НАЧАЛЬНИКА КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ 
З ДОСВІДОМ РОБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА 
ПІДПРИЄМСТВО У М. ЖИТОМИРІ. РОБО-
ТА З ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ 
(КОНТРОЛЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ВЕДЕННЯ ГРА-
ФІКІВ NА ТАБЕЛЮ ОБЛІКУ). ПРОХАННЯ 
НАДСИЛАТИ РЕЗЮМЕ НА ЕЛ. АДРЕСУ:ZT.
MMT@UKR.NET 0968044680,333086

•	Оператори пилорами	з	д/р	на	дерево-
обробне	підприємство	(Київська	обл.,	
Вишгородський	р-н,	с.	Катюжанка).	З/п	
від	14000	грн	(від	виробітку).	Іногород-
нім	надаємо	житло.	Можливо	вахта.	
0674443630

•	Офіційна робота	в	Європі	для	фахів-
ців	і	різноробів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	
ОАЕ,	Литва,	Фінляндія,	інші).	Житло	
б/к.	З/П	17000-72000	грн.	Оформлення	
віз.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15,	www.
befind.com.ua,	0979391431,06627310
11,0800212324

ПИЩЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛА-
ШАЕТ НА РАБОТУ: РАБОЧИХ В ЦЕХ. 
РЕЖИМ РАБОТЫ СМЕННЫЙ. ЗП ОТ 
7500 ГРН. ОФИЦ. ТРУД-ВО, СВОЕВРЕМ. 
ЗП, ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ, КОМПЕН-
САЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМО-
ТРА. Г.ЖИТОМИР, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, 21 
(ОСТАНОВКА "ПРОМАВТОМАТИКА") 
0673229835

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. 
ТЕРМІНОВО! З/П 18 000 ГРН. ІНОГО-
РОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066

ПРОДАВЕЦЬ В МАГАЗИН ПРОДУКТО-
ВИХ ТОВАРІВ В С. ГЛИБОЧИЦЯ (ЖИ-
ТОМИРСЬКИЙ Р-Н). ГРАФІК РОБОТИ 
З 9-00 ДО 20-00 (ОБГОВОРЮЄТЬСЯ). 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 250 ГРН ЗА 
ДЕНЬ. 0979015959

•	Продам ваги	з	пультом	на	150-600	кг,	
провідні	та	безпровідні,	деталі	по	теле-
фону.	Ціна	від	2600	грн.	0677047576

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Гер-
мании,	Израиле,	США.	Оформление	и	
проезд	за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	
90	000	грн.	Сопровождение	на	время	
работы.	0665859090,0685859090

•	Робота в	Польщі.	Чол.(меблярі,	
зварюв,	будівел,	слюсарі,	різнороби).	
Жін(швачки,	на	кухні/виробництві/
сільс.господарстві).	Сімейні	пари.	ЗП	
від	18000грн.	Л.МСПУ286-24.02.17.	
0968475954,0978652523,rabotaeuro
pa.com.u

•	Робота для	 поварів,	 барменів,	
офіціантів	у	Хорватії.	Візи,	робота	
-	Польща,	Чехія,	Німеччина,	Шве-
ція.	Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	
0674550664,0996348031

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

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобілів	
на	СТО	в	м.	Житомир.	Деталі	обгово-
рюються.	0674048782
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Об’єкт незаверш. будівництва заг.пл. 381.5 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,5 га., 
К/Н1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. 
Павленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 18.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №337973;

2. Нежитл. будівля тваринника, заг.пл. 176.1 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Андрушівський р-н, с. Гальчин, вул. Центральна, 4. Дата торгів: 18.04.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №337714;

3. Нежилі приміщ., заг.пл. 383,1 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська (К.Лібкнехта), 81. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №338560 (уцінено лот № 333009);

4. Садовий будинок заг.пл. 37.1 кв.м. та зем.ділянка К/Н1822083000:07:002:0465, 
пл. 0.045 га за адресою: Житомирський р-н, Іванівська сільрада,"Сигнал"(СТ "Соко-
ловське") садове товар. № 437. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №338557 (уцінено лот № 331185);

5. 2-кімн. квартира заг.пл. 43.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Житомирська (Леніна), 117, кв.38. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №338346;

6. Житл. будинок заг.пл. 202.9 м.кв., за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 
126 а. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №338443;

7. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна, 
13 а. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №338681;

8. 1/2 част. житл. будинку заг.пл. 62.1 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Зарічна, 
13 а. Дата торгів: 22.04.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №338455. 

ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» 
(код за ЄДРПОУ 00206256)

Повідомлення про прийняття рішення 
про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів.

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, 
щодо якого відновлюється інформація про власників

Вид/характеристика/серія, різновид, 
тип цінних паперів

акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
-дата реєстрації
- реєстраційний номер
- орган, що видав свідоцтво

08 вересня 1997 року
62/06/1/97
Територіальне відділення 
Державної комісії з цінних паперів  
та фондового ринку

міжнародний ідентифікаційний номер 
цінних паперів

відсутній

Реквізити особи, що відновлює реєстр:
Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБЕРІГАЧ-
КАПІТАЛ»

Скорочене найменування ТОВ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36859362
Місцезнаходження згідно з 
реєстраційними документами 
юридичної особи

10008, м. Житомир,  
вул. Новий Бульвар, буд. 9, кв. 1

Адреса для поштових повідомлень 10008, м. Житомир,  
вул. Новий Бульвар, буд. 9, кв. 1

Телефон, факс (0412) 421496, (0412) 421497

Строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про 
власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів) – 90 
днів з дня найбільш пізньої з дат публікацій у відповідних друкованих виданнях 
повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів 
Товариства. Після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт про 
встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру 
власників іменних цінних паперів):

Усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід 
надати особі, що відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності 
на цінні папери вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або виписку 
про стан особового рахунку, або виписку про стан рахунку у цінних паперах та/або 
інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні 
цінні папери відповідного випуску.

Усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів 
обліковуються права на знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого 
відновлюється інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює 
реєстр, копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, 
складеного відповідно до пункту 7 рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку 
передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних 
паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 30 квітня 2013 року за № 704/23236 (зі змінами) (далі - Рішення № 729), та 
копію свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску/виписки 
про стан особового рахунку номінального утримувача (за наявності).

В. о. голови правління      А. В. Жук

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ 
ВОДІЇВ З КАТ. С НА РОБОТУ В КИЇВ 
(АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ, САМОСВАЛ 
ЗІЛ) ЗП ВІД 15000ГРН. ЖИТЛО БЕЗ-
КОШТОВНО! ДОСВІД НА ВАНТ. ТЕХ-
НІЦІ БАЖАНИЙ. СТАЖУВАННЯ 3-4 ДНІ 
(ОПЛАЧУЄТЬСЯ), СТАБІЛЬНА РОБОТА. 
МОЖЛИВО ВАХТАМИ. 0954044923

•	У міні	готель	в	Затоку	на	літній	період	

потрібно	покоївка,	кухар,	помічник	по	

обслуговуванню	і	охороні	готелю	без	

шкідливих	звичок.	Вимога:	акуратність,	

відповідальність.	Харчування,	прожи-

вання	надаються.	0675705119

ШВАЦЬКЕ УСТАТКУВАННЯ: ПАРОГЕНЕ-
РАТОРИ, СТОЛИ ПРАСУВАЛЬНІ, ПРЕСА 
ДУБЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, ТЕФЛОНОВІ ПІД-
ОШВИ, ЕЛЕКТРОКЛАПАНИ, ОВЕРЛОКИ, 
МЕШКОЗАШИВКА, УСТАТКУВАННЯ З 
РОЗКРОЮ, ГОЛКИ, ЗАПЧАСТИНИ. МА-
НЕКЕНИ КРАВЕЦЬКІ. 0508300359,0971
197994,0636861827.

• ШВЕЇ ДЛЯ ШИТТЯ СПЕЦІАЛІЗОВА-

НО ОДЯГУ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-

БОТИ. ГР 2/2 АБО 4/4. КОМФОРТНІ 

УМОВИ РОБОТИ ТА ВИСОКА СВОЄ-

ЧАСНА ЗАРОБІТНЯ ОПЛАТА ПРАЦІ. 

0734647095,0980526014,НАТАЛІЯ

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Будинок 130м.кв.,	Гранівка,	Радиви-
лівський	р-н.,	Рівненська	обл.	З	при-
садибною	ділянкою	та	господарськими	
будівлями.	Ціна	1200.	Над	трасою	Київ	
-	Чоп.	Поруч	продам	земельну	ділянку.	
Ціна	3000.	(066)3720431

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Причепи 2ПТС-5,	3ПТС-12,	2ПТС-
4,	 ГКБ-817,	 зняті	 з	 обліку,	 товар-
ний	вигляд,	в	роботу.	(050)6146423.
(096)3507337

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І 
МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В ОПТОМ 
І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ, Є 
СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(093)26137
42,(097)7266640.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

•	Куплю старовинні	мотоцикли,	з/ч	
до	них	в	будь-якому	стані:	М-72,-61,	
МВ-750,	БМВ,	Харлей,	ДКВ,	АВО,	
К-750,	ІЖ-49,-350,	Дніпро-12,-16,	Цун-
дапп.	Запчастини	та	ін.	Самовивіз.	
0669663546,0678874018

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236
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6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	отказа.	
Кредитная	карта	до	50	000	грн.	Пере-
кредитуем	ваши	кредиты	до	200	000	
грн.	0732551010,0662551010

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Ковка та	 ковані	 елементи	 по	
оптовим	 цінам,	 доставка	 по	 всій	
Україні , 	 сайт:	 KOVOSVIT.NET.	
(096)6406564;(044)3792466.

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	
ікони,	картини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	
проф.художн.	до	1995р.	Янтарне	на-
мисто(250-1500	грн/1	гр),	коралове	на-
мисто,	книги	видані	до	1917р,	коньяки	
СРСР,	ін.предмети	старовини.	Гаран-
тую	порядність,	справедливу	оцінку.	
0503466068

•	Куплю постійно	лампи,	 світиль-
ники,	 прожектори,	 дроселя	 та	
іншу	електросвітлотехніку.	Склад-
ського	 зберігання. 	 Опт. 	 V iber	
0503201914,0676225257,email:fed@
atelepor

•	Купую дорого.	Трансформатори	
силові	ТМ,ТМЗ,ТМФ,ТМГ,ТАМ,ТДН.	
Трансф.підстанції	 КТП,КТПГС	 /
з а л і з о , м а с л о / . 	 Е л / д в и г у н и	
4АМ,АІР,4АМУ,МТФ,МТКФ,МТ,4МТН.	
Леб ід ки , тал і , 	 тельфери 	 0 ,5 -
10 т . 	 Реду к тори . 	 Самовив і з .	
0678237575,0675224605

•	Міжнародні пасажирські	перевезен-
ня:	з	АС	м.Рівне	-	04.30,	з	АС	м.Луцьк	
-	06.10,	з	АС	м.Варшава	-	08.20,	з	АС	
м.Люблін	-	11.40.	;	сайти:	www.zubustik.
com.ua;	www.busfor.ua.	(099)2861600,(
063)8967762,(067)9112004

ПАРОГЕНЕРАТОРИ, СТОЛИ ПРАСУ-
ВАЛЬНІ, ПРЕСА ДУБЛЮЮЧІ, ПРАСКИ, 
ТЕФЛОН. ПОДОШВИ, ЕЛ. КЛАПАНИ, 
ЗАПЧАСТИНИ. РЕМОНТ ПАРОГЕНЕ-
РАТОРІВ, ТЕРМОПРЕС. МАНЕКЕНИ 
КРАВЕЦЬКІ І РОЗСУВНІ, СТІЛЕЦЬ ДЛЯ 
ШВАЧКИ. WWW.SOLIY.COM.UA. 0508
300359,0971197994,0636861827(918)

•	Повний комплект	обладнання	міні-
заводу	для	виробництва	шлакобло-
ку:	прес	шлакоблочний,	прес	полу-
блоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	
0675669709

•	Запчастини до	китайських	мінітракто-
рів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	
ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.com.ua	.	(05
0)1811180;(097)1811011;(093)0881880.

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

•	Поршнева група	Кострома,	гільза,	
поршень,	кільця,	вкладиші,	вали,	р/к	
двигунів,	КПП,	мостів.	Широкий	асор-
тим.	оригинальн.з/ч	КамАЗ,	ЯМЗ,	МТЗ,	
ЮМЗ,	ГАЗ.	Інтернет-магазин	www.aktiv-
agro.com.ua.	Ціни	договірні.	Доставка.	
0675702202,0507190074

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Дискова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	СЗ-
3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	КРН-5(6),	
КСО-4;6;8.	Діскова	борона	АГ-2.1-3.1.	
0677801439

3.10. Автохімія, автотовари. 
Продам 

•	Запчастини двигунів	КамАЗ,	ЯМЗ,	
МТЗ,	ЮМЗ,	ЗІЛ,	ГАЗ.	Оригінальна	
порш.група	Мотордеталь	Костро-
ма,	 гільза,	 порш.кільця,	 р/к	 про-
кладок	двигунів,	КПП,	мостів,	ГТВ,	
вкладиші	к/вала.	Дост.НП,	 Інтайм.	
0675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК ,   ЩЕБЕНЬ ,   ОТСЕВ ,   РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	робо-
ти	різної	склад,	декор.штукатурка	(ве-
неціанська,	марсельський	віск	та	бага-
то	інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПО-
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ 0677855628, 
0677723483

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПО-
НАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628, 
0677723483

4.39. Опалювальне 
обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	
сучасні,	прості	у	використанні.	Сталь-4	мм,	
термомеханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	виробництво	
"Канівський	механічний	завод".	www.frezer.
com.ua,	0961059178,0473631062

ТОВ «Обербетон - Інвест»  (м.Житомир, вул.Параджанова,89) має намір отримати 
доповнення до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами. Основна діяльність – виробництво виробів з бетону 
для будівництва. 

 Джерела забруднення атмосферного повітря: склади для зберігання сировини 
та відходів виробництва, силоса цементу, вузол приготування бетону, дільниці 
виготовлення бетонних виробів, пости зварювання, плазмова різка металу, метало-
обробні верстати.  

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами: емульсол, оксиди азоту, оксид вуглецю, метали та їх сполуки,  
тверді суспендовані частинки,  неметанові леткі органічні сполуки.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують 
ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ 
на всіх розрахункових точках, по всіх забруднюючих речовинах. Існуючі величини 
викидів по всіх забруднюючих речовинах пропонується прийняти як нормативні.

Доповнення до Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання доповнення до дозволу будуть передані 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, 
тел.(0412)481212. 

Із пропозиціями звертатися до керівництва ТОВ «Обербетон - Інвест» за теле-
фоном (0412) 428554.  

Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання доповнення до дозволу 
на викиди - ПП «Матрикс Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

Повідомлення про намір отримати  
доповнення до дозволу на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
від додаткових стаціонарних джерел

Тел.: (067) 368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник пропонує саджанці

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджоли
"Саджанці Житомирщини"

Вадим
В’ячеславович

Cаджанці яблунь, груш, слив, абрикос, персиків, аличі гібридної, шовковиці, вишень, 
черешень та кизила в асортименті. Також є саджанці смородини, порічки, агрусу, 
актинідії та ожини.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта. 

РАЙОНОВАНИХ плодових дерев та кущів
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕН-
НЯ, ВИДАНЕ НА ІМ`Я БОЙКО ЄВГЕ-
НІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Стабілзатори напруги	сімісторні!	

Укр.вир.	Профес.комплексний	захист	

техніки	від	проблем	в	електромережі.	

Гарантія	до	15р.	Безкоштовна	доставка!	

Великий	вибір	на	сайті:	stabilizator.top,	

0674928371,0501011184

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

•	Повний комплект	обладнання	

мінізаводу	для	виробництва	шла-

коблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	

полублоків,	транспортне	обладнан-

ня	і	т.п.	(067)5669709

•	Сонячні електростанції	з	підкл.	

"зеленого	тарифу".	Проекти	п/ключ.	

Повернення	інвестицій,	20%	річних	

в	Євро.	Сертифіковане	обладнан-

ня.	Сервіс.	Гарантія	25р.	Гібридне	

опалення.	Геліосистеми.	Теплові	

насоси.	0674644128;0958956044

8. РІЗНЕ 
8.7. Насіння, с/г продукція. 

Продам 

ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ 
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУН-
ДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИ-
РОЩЕНІ В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУ-
РУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА 
БОЙОВИХ ДІЙ, СЕРІЯ АБ №594416, ВИ-
ДАНИЙ НА ІМ`Я СВІДЕРСЬКИЙ СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНИМ

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ КООПЕ-
РАТИВНИМ КОЛЕДЖОМ БІЗНЕСУ ТА 
ПРАВА НА ІМ'Я НАУЙОКАС ДАРІУС, 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00
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• Міссурі, Сент-Луїс. Якщо 
сталася пожежа, а жінка в нічній 
сорочці, то її не можна рятувати. 
Адже вона не одягнена.

• Франція. Сьогодні дуже мод-
но заводити собі домашніх сви-
нок, міні-піги, але якщо ви живете 
у Франції і у вас є порося, то його 
можна назвати як завгодно, але 
тільки не Наполеон.

• Сінгапур. Тут не можна жу-
вати жувальні гумки.

• Флорида. Ніяких інтимних 
відносин з дикобразами. Порушен-
ня карається законом.

• Бірма. Заборонено користува-
тися інтернетом. Ті, хто наважаться 
полазити в мережі, сидітимуть 

у в'язниці за свою непристойну 
поведінку.

• Оклахома. Заборонено у ван-
ній кімнаті тримати сплячого осла, 
але саме після 7 години вечора.

• Південна Дакота. Тут ні в яко-
му разі не можна падати на сирній 
фабриці, а тим більше засинати 
на ній.

• Швеція. У цій країні прости-
туція є цілком законною діяльніс-
тю, а от користуватися послугами 
повій не можна.

• Таїланд. Якщо ви вирішили 
вийти на вулицю, то обов'язково 
одягніть спідню білизну, бо за її 
відсутність штрафують.

• На міському кладовищі міста 

Демінгом (штат Нью-Мексико) за-
бороняється полювати.

• У США, в штаті Теннессі, 
заборонено ловити рибу за допо-
могою ласо.

• Провіденс. Острів Роде. Якщо 
сьогодні неділя, а людині терміново 
потрібні і зубна паста, і зубна щітка, 
то нічого не вийде. Продаж щіток 
і зубних паст одній і тій же людині 
в неділю суворо заборонено.

• Ліциній, римський намісник 
у Стародавній Галлії, розділив рік 
на 14 місяців, щоб частіше збирати 
податки.

• У місті Торонто забороня-
ється тягати у неділю по вулицях 
дохлих коней.

Гороскоп на тиждень 27 березня - 2 квітня

ОВЕН
Зробіть усе можливе 

й неможливе, щоб реалі-
зувати свої задуми, і тоді 

ви – переможець! Відпочиньте 
у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ
З великими досяг-

неннями та шаленими 
прибутками доведеть-

ся трохи почекати. А поки 
що займіться невідкладними 
справами.

БЛИЗНЮКИ
Ваші плани здій-

сняться. І робота, і на-
вчання, й особисте життя та 
громадська діяльність принесуть 
вам радість.

РАК
Сприятливий тиж-

день для налагоджен-
ня корисних контактів. 

У неділю здивуйте всіх своїми 
талантами.

ЛЕВ
Назрівають важливі 

для вас зміни. Ваш авто-
ритет помітно зросте, і свобода 
вибору залишиться за вами.

ДІВА
Цього тижня будете 

активно вчитися новому 
й спілкуватися з людь-

ми з далеких країв. Може зміни-
тися настрій.

ТЕРЕЗИ
Прибуток і успіх 

залежатимуть в осно-
вному від ваших зусиль. 

Заздалегідь складений чіткий 
план дій допоможе уникнути 
даремної метушні.

СКОРПІОН
Не варто починати 

нових справ, краще 
об'єктивно оцінити по-

точні: можливо, щось треба буде 
змінити, від чогось відмовитись 
взагалі.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий момент, щоб 

розрахуватися зі стари-
ми боргами. Поки що нікому не 
повідомляйте про свої плани,

КОЗЕРІГ
Результати перевер-

шать усі сподівання. 
Навіть не сумнівайтеся 

в собі й своєму успіху. Для де-
кого вдала нагода помиритися 
з коханою людиною.

ВОДОЛІЙ
Прислухайтеся до 

ідей колег – вони можуть 
надихнути вас. Поду-

майте про вкладення грошей 
в саморозвиток.

РИБИ
Чудовий час для роз-

криття творчого потенці-
алу, втілення у життя нових ідей. 
Емоції стабілізуються й уляжуть-
ся. На вас очікують цікаві зустрічі 
та пропозиції.

Дивні та смішні закони з усього світу



Повернення Бена 
Жанр: драма
19-річний Бен свого часу чимало клопоту 

приніс своїй родині. Зараз він на перед-
день Святвечора втік із реабілітаційного 
центру з клятвами, що змінився і що він 
зараз зовсім інша людина. Мама на ім'я 
Холлі дуже рада бачити сина та приймає 
його з розпростертими обіймами, хоча й 
побоюється його через минуле. Наступні 
24 години покажуть дуже багато того, що 
приховано. Відкриється чимало таємниць, 
через які безмежна любов Холлі до сина 
пройде величезні випробування. Що би не 
сталося, мати зробить усе можливе, щоб 
урятувати Бена від усіх неприємностей.   

Давай танцюй! 
Жанр: драма, танці
Талановитий молодий танцюрист 

Микита приїжджає до Києва для участі 
в грандіозному танцювальному турнірі. 
Для нього участь в проекті - більше, ніж 
хобі і розвага. Він повинен перемогти, 
щоб допомогти рідному брату зібрати 
необхідні гроші на операцію. Хлопець 
повинен викластися на повну, щоб обі-
йти крутих суперників. Але найбільшим 
випробуванням стає кохання, яке він 
зустрічає на танцполі. Здобути перемогу 
виявляється не так просто.  

Ласкаво просимо  
до Акапулько 

Жанр: бойовик, кримінал, трилер
Метт Бут – колись вельми успішний дизай-

нер відеоігор, який зараз терпить невеликий 
занепад кар'єри. Але у нього є шанс врятувати 
свою справу на конкурсі в Нью-Йорку. Прибув-
ши до цього мегаполісу, Метт зустрів давнього 
друга. Звичайно ж, вони трохи випили. На на-
ступний ранок Метт опинився в мексикансько-
му місті Акапулько. Як? Він поняття не має. 
Але відразу ж в аеропорту його зустріли якісь 
хлопці та почали питати про якийсь пакет. Там 
же він зустрів таємничу дівчину. Із цього момен-
ту в житті Метта почалося справжнє пекло.

Тім Талер,  
або Проданий сміх

Жанр: комедія, пригоди
Юний хлопчик Тім Таллер живе разом зі 

своїм батьком на маленькій вуличці в німець-
кому місті. Не дивлячись на бідність, хлопчик 
по-справжньому щасливий. Й у нього є такий 
сміх, якого немає більше ні в кого, ні з ким не 
переплутаєш! Цей сміх у Тіма Таллера неймо-
вірно заразливий – варто йому лише почати 
реготати, як все навколо теж почнуть трима-
тися за животи. Будучи на скачках, хлопчик 
отримав дивну, але дуже вигідну пропозицію 
від загадкового чоловіка – продати свій сміх 
на можливість вигравати будь-які суперечки. 
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
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067 4128981
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