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У житомирських
садочках
дітей
2 роки
годували
хімічно обробленим
м'ясом
Редакція газети «20 хвилин» закликає батьків
обстежити дітей на вміст
в їх організмах токсинів
та нітратів.

Шоколад молочний
та чорний
без додавання
90 г, ТМ «Корона»

вул. П. Болбочана, 58

14 15

с. 4

Напій Пепсі, Пепсі Вайлд,
Чері, Мірінда Апельсин
1л

Борошно пшеничне,
Борошно пшеничне ЕКО,
2 кг, ТМ Квара Продукт

10 45

16 00

Бісквіт Барні
в асорт. 150г (5шт)

23 85

Соус «Краснодарський»
500 г с/б ТМ Чумак

12 50
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Марина Порошенко
Житомир отримав
анонсувала створення субвенцію на оплату
мережі інклюзивножитлово-комунальних послуг
ресурсних центрів
на Житомирщині
З державного бюАліна Бойко

джету надійшла субвенція для Житомира
у розмірі 79 млн грн
на погашення існуючої різниці в тарифах
за пільги та субсидії.

Про це говорили на позачерговому засіданні міськвиконкому
31 січня. Проект рішення стосувався фінансової підтримки ТТУ,
але члени виконкому проголосували «за» доповнення пунктами

Алла Гетьман

Перша леді України
ініціювала старт проекту щодо створення
мережі інклюзивноресурсних центрів на
рівні місцевих громад
у Житомирській області.
Дружина Президента України
разом із Віце-прем`єр-міністром,
Міністором регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Генадієм
Зубком 31 січня провели зустріч
із головами ОТГ, РДА та міськими головами щодо створення
системи інклюзивно-ресурсних
центрів в області.
За словами Марини Порошенко, реалізація цього проекту
стартує в Житомирській області.
«Сьогодні ми закладаємо основу
для успішної реалізації ще одного з етапів реформи інклюзивної
освіти – створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ),
які мають запрацювати з вересня цього року. Фонд Порошенка
разом з Мінрегіоном розробили
типовий проект створення інклюзивно-ресурсного центру в територіальній громаді, який допоможе
у максимально короткий термін
відкрити такі центри. Я вірю, що
у близькому майбутньому цей приклад буде успішно впроваджено по
всій Україні», – зазначила дружина
Президента.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко наголосив, що увага до дітей
з особливими потребами і забезпечення рівних можливостей для
їх розвитку – невід’ємна складова
розвитку людського потенціалу.

«І децентралізація з її можливостями – саме той шлях, який цілком дозволяє забезпечити в Україні
принципи освітньої доступності та
безбар’єрності. Кожний навчальний заклад має забезпечувати
навчанням дітей незалежно від їх
фізичних можливостей і потреб
відповідно до європейських вимог», – сказав Геннадій Зубко.
Також віце-прем’єр додав, що
сьогодні Житомирська область є
лідером у впровадженні реформи децентралізації і входить
у п’ятірку областей за кількістю
створених громад.
«Саме від громади залежить
якість надання послуг – в освіті, охороні здоров’я, соціальних
і адміністративних послуг тощо.
Важливо, аби діти не відчували різниці у якості навчання, незалежно
від того, де вони живуть – у Києві,
в Житомирі чи віддаленій громаді.
Освіта має бути якісна і доступна
всюди», – зазначив Генадій Зубко.
У ході зустрічі голова Житомирської ОДА Ігор Гундич підписав Меморандум про співпрацю
щодо формування мережі ІРЦ із
керівниками органів місцевого
самоврядування області. А це
означає, що кожен на своєму місці
зробить усе можливе, щоб система
ІРЦ запрацювала вчасно, адже буде
проведено конкурс на фахівців ІРЦ
та облаштовано всі приміщення
необхідним матеріально-технічним обладнанням.
У рамках робочого візиту дружина Президента відвідала Центр
реабілітації дітей дошкільного віку,
який знаходиться на базі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишились
без піклування батьків. У Центрі
створено сучасну базу з відділом
фізіотерапевтичної реабілітації та
відділом педагогічної діагностики
та корекції для обслуговування
дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку.

про надання частини фінансової
підтримки КП «Житомиртеплокомуненерго» та «Житомирводоканал».
«Станом на 1 січня 2018 року
в Житомирі заборгованість по
пільгах та субсидіях на житлово-комунальні послуги склала
177 млн грн. Отримані кошти державної субвенції в сумі 79 млн грн
вже сьогодні будуть спрямовані
на погашення заборгованості по
житлових субсидіях за газ, тепло,
квартплату. Але ці кошти становлять лише 44% від загальної
суми заборгованості. Порівняно
з попередніми роками ця сума
фінансування дуже значна саме
для січня», – повідомила в. о. директора департаменту бюджету
та фінансів Діна Прохорчук.

Міський голова Сергій Сухомлин звернув увагу на той
факт, що проблему розрахунків
за квартплату з ОСББ вирішено
шляхом оплати безпосередньо
на банківські рахунки.
«По ОСББ була основна проблема – вимагали відкриття казначейських рахунків, але сьогодні
вже є лист від Міністерства фінансів, який дозволить цього не
робити. Якщо б вони відкрили
рахунки, то податкова могла б
трактувати це як прибуткові надходження. Кошти вже підуть безпосередньо на ОСББ і ВЖРЕПи», –
роз`яснює мер Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, минулого року
загальний борг держави по субсидіях перед містом був понад
145 млн грн.

З лютого «Доступних
ліків» стане більше
Уряд розширив
програму «Доступні
ліки», за якою можна
отримати препарати
від хронічних захворювань в аптеці за
рецептом безкоштовно або з незначною
доплатою.
З лютого 2018 року перелік
препаратів, що входять до програми, збільшився на 20%.
В оновленому переліку 239
препаратів від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу та
бронхіальної астми, які застосовуються для амбулаторного лікування (раніше до програми були
включені 198 препаратів). Стало
більше на 24 препарати від серцево-судинних захворювань, на
14 – від діабету ІІ типу, на 3 – від
бронхіальної астми.
До програми включені препарати 48 виробників: 30 іноземних
та 18 українських.
47 препаратів з оновленого переліку можна отримати в аптеці
безкоштовно за рецептом лікаря.
Найдешевший з них Еналаприл
(від серцевих захворювань) українського виробника, який коштує
4,76 грн., найдорожчий – Пульмікорт (від бронхіальної астми)
швецького виробника, вартість
якого 878,54 грн.
Вартість цих препаратів повністю компенсує держава, їх надають безкоштовно, за інші пре-

парати пацієнт здійснює незначну
доплату. Гроші за надані громадянам ліки за цією програмою
держава перераховує аптечним
закладам. З початку дії програми
аптекам було перераховано з бюджету за ліки понад 600 мільйонів
гривень.
Як і раніше, для того, щоб
отримати препарати за програмою «Доступні ліки», потрібно
звернутись за рецептом до лікаря первинної ланки – сімейного
лікаря чи терапевта, що працює
в поліклініці, амбулаторії або має
власну практику. Тільки він має
право виписати рецепт на ліки,
що беруть участь в програмі.
В рецепті лікар вказує не
торгову назву препарату, а діючу
речовину. З рецептом потрібно
прийти до аптеки з позначкою

«Доступні ліки» і обрати препарат, який містить вказану в рецепті діючу речовину, та отримати
його безкоштовно або з незначною
доплатою. Кількість аптек, де
можна отримати доступні ліки,
постійно збільшується і на сьогодні до участі в програмі долучились
понад 6760 аптек – це кожна третя
аптека в країні.
Урядова програма «Доступні
ліки» почала діяти 1 квітня 2017
року і за цей час держава відшкодувала вартість ліків від хронічних
захворювань за майже 14 мільйонами рецептів на загальну суму
понад 600 млн.грн. У 2018 році
уряд збільшив фінансування програми на 40% – до 1 млрд.грн., кошти на реалізацію програми було
перераховано урядом в регіони на
початку січня.
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Житомиряни просять замінити трамвай
на інший громадський транспорт
Алла Гетьман

Замінити трамвай на нерельсовий вид громадського
транспорту. Відповідна
петиція до Житомирської
міської ради була подана
1 лютого 2018 року. Наразі
відбувається збір підписів.
Автор петиції переконаний: трамвай
в умовах нашого міста досить не актуальний
за кількома причинами.
«Зокрема, трамвайні рейки прокладені по проїжджій частин, що призводить
до постійного знищення асфальтового
покриття та постійних витрат з міського
бюджету на його ремонт. Крім того, цілий
день у житлових будинках, які розміщені
поруч із трамвайною лінією, “тремтять”
стіни. До того ж трамвай – це швидкісний
вид громадського транспорту, але оскільки
шлях прокладений по проїжджій частині,
а зупинки занадто часто, ця властивість
втрачається. Трамвай збільшує небезпеку
та ускладнює дорожній рух, адже пасажири
повинні виходити на проїжджу частину

при посадці та висадці”, – написав автор
петиції Володимир Солодуха.
За словами заступника міського голови
Дмитра Ткачука, для того, аби розглядати
та приймати такі рішення, спочатку потрібно знайти альтернативу існуючому виду
громадського транспорту.
«Навіть якщо найближчим часом петиція набере відповідну кількість голосів, то такі речі просто на основі петиції
не приймаються. У нас, звичайно, є ряд
проблем з трамвайною лінією, зокрема
експлуатацією рейок, і в найближчі пару
років це питання постане на порядку денному. Однак якщо і набере така петиція
голоси, без альтернативи говорити про
щось зарано, адже це питання і бюджету,
і сесії, і т. п. Звичайно, ми врахуємо та візьмемо до уваги такі ініціативи мешанців та донесемо до депутатів», – зазначив
Дмитро Ткачук.
З моменту публікації петиція набрала
лише 5 підписів, однак часу ще вдосталь,
тому однодумці можуть долучитися до її
підписання.
Нагадаємо, для подальшого розгляду
петиції вона має набрати не менше 250 підписів впродовж трьох місяців з моменту
оприлюднення..
Також днями житомиряни до міської
ради подали наступні петиції: заборонити
феєрверки, петарди та інші вибухові при-

строї на території Житомира під час АТО;
докорінно змінити керівництво та спеціалістів водоканалу; скасувати газову залежність
мешканців Житомира; скасувати щорічні
святкування так званої Масляної. Наразі

триває збір підписів. А на розгляді в міській
раді зараз наявні дві петиції, які набрали
необхідну кількість підписів: встановити
контроль за перевізниками та не закривати
початкові школи в НВК № 25, 34 та 65.

4

WWW.20MINUT.UA

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

Варто бути розумними
Існують різні України.
В одній люди виходять на майдани, допомагають фронту, намагаються
брати участь у місцевому самоврядуванні, боротися з корупцією тощо.
В іншій – голосують гречкою, дають
хабарі, дружно ненавидять владу (усю
без виключення) і звинувачують усіх
у всьому, крім себе самих. Ще в одній
Україні – країні можновладців, олігархів
та топ-чиновників – існують свої закони
та правила, свої магазини, ресторани,
лікарні, розваги та курорти.
Ці різні світи існують одночасно.
І поки в країні відбувається невизнана
війна, яку досі називають АТО, перші
особи держави дозволяють собі приватні поїздки на найдорожчі закордонні курорти.
Усе це відбувається на очах мільйонного суспільства. Пересічні люди
вже давно відчувають, що в державі
«щось не так»: зарплати низькі, масова
бідність і зубожіння, безнадійність і відсутність перспектив на фоні політичної
та економічної ситуації в державі.
Чи можливо побудувати успішну
країну, де 90% людей перебувають
на межі бідності? Чи може бідна країна
виграти війну з Росією? Врешті-решт, чи
зможе бідне суспільство (бідне не лише
у фінансовому плані) при необхідності
вийти на новий Майдан?
Матеріальна бідність суспільства
призводить і до культурної бідності
та деградації культури, освіти, науки.
У суспільстві починають циркулювати
хибні думки, що потрібно все знову
відібрати, націоналізувати та потім
поділити, але вже справедливо, «поновому». Інша течія у суспільстві – це
силовий варіант вирішення проблем
у державі. Під проводом певних високопосадовців уже почали з’являтися
громадсько-політичні організації військового спрямування.
Дуже не хочеться проводити паралелі з Італією та Германією 30-х років ХХ
століття, коли суспільство перебувало
у надзвичайній бідності і за допомогою
громадських військових формувань та
«штурмових» загонів владу захопили
нацистсько-фашистські диктатори. Чим
це закінчилося, думаю, усі знають.
Відсутність перспектив та віри в майбутнє штовхає частину суспільства на
досить радикальні дії. Але поки ніхто
на національному рівні не дає відповіді, що з цим робити, та не пропонує
план виходу з нинішнього становища.
Поки усе, що пропонують та дають
суспільству,– це гарантований мінімум.
Прожитковий мінімум – як компенсація
слухняності, як заміна відсутності потреби приймати якісь рішення, робити
вибір, прогнозувати майбутнє. Інакше
кажучи, бути розумними.

Тема номера
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У житомирських садочках
дітей 2 роки годували
хімічно обробленим м'ясом
Вихованці дошкільних дитячих закладів
протягом 2 років їли
неякісну м’ясну продукцію. М’ясо поставляли в 40 дитячих
садків, його вживало
близько 10 тис. дітей.
Прокуратура Житомирської
області спільно з СБУ та фіскалами
області викрили групу осіб, яка
постачала до дитсадків нашпиговане м’ясо. У ході проведення обшуків у виробничих приміщеннях,
а також у місцях проживання осіб,
причетних до злочинної діяльності, працівника Житомирської
міськради та ветлікаря, виявлено
та вилучено 10 тонн м’ясної продукції, хімічні препарати та обладнання, які використовувались для
її ін’єктування, фінансово-господарську документацію, банківські
картки, чорнові записи, а також
грошові кошти.
«Оперативники спецслужби
задокументували, що зловмисник
закуповував продукцію у третіх
осіб та на спеціальному обладнанні
«начиняв» м’ясопродукти хімічними сполуками і консервантами,
вміст яких заборонений умовами
тендеру. Оборудка дозволяла збільшувати вагу м’яса, що постачалося
за кошти міського та обласного
бюджетів. Отриманий навар бізнесмен переводив у готівку через
підконтрольні фіктивні підприємства на підставі фальсифікованих
договорів», – повідомляє СБУ.
Як пізніше виявилось, до освітніх закладів упродовж 2 років постачалися тонни м'яса, обробленого хімічним консервантом під
назвою «Цартер» (саме його знайшли під час обшуків). Цей препарат з легкістю можна придбати
у Житомирі через Інтернет. Дзвонимо до менеджера Віри, представляємось підприємцем, який ніби
має свої точки на місцевому ринку.
Дівчина йде на контакт, називає
ціну (вартість 1 кг складає 149 грн)
і пропонує до 17.00 приїхати в офіс,
аби забрати препарат, який, за її
словами, є вологоутримувачем та
простим консервантом.
Нехай на сьогодні випадків
отруєння м’ясопродуктами у дитячих закладах не виявили, та
експерти запевняють: реакція на
вживання нашпигованого продукту може бути навіть через рік-два.
«Будь-який препарат, який додається до м’яса, шкодить організму,
тим паче дитячому; хімікат живе
там, осідає і дає свою реакцію.
Це є страшний злочин, який

має бути покараний», – коментує
журналістам «20 хвилин» Зіновій
Парамонов, директор обласного
лабораторного центру Держсанепідемслужби України.
Зрештою 6 лютого представники влади запросили журнілістів, аби донести до громадськості
інформацію щодо ситуації, яка
склалася з постачанням м'яса у навчальні заклади міста.
За словами заступника міського голови Матвія Хренова, сьогодні зібралася робоча група, яка
вивчала питання постачання м’яса
і взагалі постачання продуктів
харчування у навчальні заклади
міста. Для того, щоб ця група була
максимально ефективною, до її
складу були додані представники
перевіряючих органів.
«Рішенням цієї групи було
визначено, що крім тих дозвільних документів, які видаються
постачальникам згідно із законодавством, протягом місяця ми
перевіримо всіх постачальників
за допомогою незалежних експертиз, які будуть визначатися
управлінням освіти. І в першу
чергу буде перевірено м'ясо, птиця та риба. Хочу зазначити, що
згідно з чинним законодавством,
а воно було істотно оновлено за
останні роки, вся відповідальність
щодо постачання продуктів харчування покладається на постачальника. Він за власний кошт на

Редакція газети закликає
батьків обстежити дітей на
вміст в їх організмах токсинів
та нітратів.
кожну партію отримує необхідні
документи, які видаються йому
Держспоживслужбою, тому кожна партія проходить там перевірку. А коли заклад освіти приймає
продукти, то вже далі він сам несе
відповідальність за зберігання та
утримання продуктів харчування. Тому до моменту постачання
повна відповідальність за якість
продукту харчування згідно із
законодавством покладається на
постачальника», – зазначив Матвій Хренов.
Також чиновник повідомив, що
робоча група прийняла рішення –
оприлюднити документи на продукти харчування для того, щоб
батьки могли їх бачити.
«Усі документи будуть опри-

люднені, вони будуть постійно
оновлюватися залежно від того,
яка партія продуктів харчування
буде поступати до закладу. Оприлюднені вони будуть на сайтах,
які відкриються незабаром, і фізично їх можна буде побачити на
стендах інформації в кожному закладі освіти. Також коли робоча
група запрошуватиме фахівців
для забору продуктів харчування,
ми обов'язково запрошуватимемо представників батьківських
комітетів, щоб вони бачили, що
дійсно відбувається забір і яких
саме продуктів», – додав заступник міського голови.
Варто зазначити, що в кожному закладі створена своя комісія,
до складу якої входить керівник
закладу, шеф-повар, медична
сестра та інші.
«Є дуже багато випадків, коли
за минулий рік ця комісія повертала продукти харчування, тому
що вони були в неналежному стані.
Також є комісія на рівні управління освіти, яка контролює якість
продуктів. Це саме та комісія, яка
у минулі роки також робила незалежне тестування м'яса. Тогоріч
вони виявляли недоліки, і з такими
постачальниками ми розірвали

договори. Додам, що за останні два
роки було оновлено 11 харчоблоків
у ДНЗ та 9 у школах. Звичайно, це
ще не повна потреба, цей процес
потрібно оновлювати, але контроль з боку місцевих органів влади
щодо харчування дітей у закладах
освіти дуже високий», – наголосив
Матвій Хренов.
На запитання журналістів, чи
отримала міська влада результати
експертизи щодо перевищення
будь-яких домішок у м'ясі та чи
виявили правоохоронці причетність працівника міської ради до
постачання м'яса в заклади освіти,
чиновники розводять руками.
«Нам ще не показали жодних
результатів експертизи, взагалі
ніяких, що десь щось було перевищено, були тільки слова. Ми
насправді їх дуже очікуємо. Також дуже цікава ситуація, тому
що жодних обвинувачень людині
(працівнику міськради) висунуто не було. У цієї людини була
проведена перевірка, і на цьому
все», – повідомив Матвій Хренов.
Отже, що покажуть результати перевірки і чи понесуть покарання винуватці ситуації, яка
склалася з постачанням м'яса,
побачимо згодом.
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Оптимізація чи реформа?
А на виході – халтура!
Микола Корзун

Новина про те,
що керівництво
Житомирської
міської ради має
намір оптимізувати (насправді – зменшити)
витрати коштів на
музичні та художню школи в обласному центрі,
з’явилася напередодні новорічноріздвяних свят.
У міськраді якраз збиралися приймати бюджет міста Житомира на 2018-й рік,
отож керманичі міста активно взялися за пошуки шляхів
економії витрат на комунальні підприємства та установи.
Дивно, але першими кандидатами на оптимізацію бюджетних витрат виявилися
музичні та художня школа
міста Житомира. Як відомо,
у Житомирі працює п‘ять
музичних шкіл, а художня
школа у Житомирі одна. І на
все це мистецько-естетичне
господарство міський бюджет щороку витрачає аж
50 мільйонів гривень. Якщо
перерахувати витрати коштів
на одного учня, то виходить,
що вартість навчання одного
учня у музичних чи художній
школах міста обходиться аж
у 20 тисяч гривень. У міськраді кажуть, що такі витрати
є аж занадто надмірними,
і пропонують деякі музичні школи просто закрити.
А куди ж подіти учнів, які,
н а п ри к ла д , п іс л я у р ок і в
у загальноосвітній школі займаються музикою, співом,
малюванням? Конкретних
шляхів вирішення процесу
оптимізації роботи музичних
шкіл поки що не намічено,
однак мер Житомира Сергій
Сухомлин під час одного із
передноворічних інтерв‘ю
сказав, що загальноосвітні
школи, які в основному працюють у першу зміну, у друг ій половин і д н я мож у ть
стати музичними, а дітям не
варто буде подорожувати по
різних куточках міста. Голова
постійно діючої депутатської
комісії з питань бюджет у
Юрій Мойсеєв розвивав дум-

ку мера міста куди глибше
і начебто креативніше. За
його словами, за ті кошти, які
музичні школи у Житомирі
щороку «з’їдають» у міському
бюджеті, можна було б утримувати кілька симфонічних
оркестрів. Хтозна, можливо,
депутат із Мальованки добре
знайомий із кошторисами
роботи найменшого за кількісним складом симфонічного оркестру, але він точно
не розуміє того, що, якщо
у місті не буде спеціалізованих музичних шкіл, а тим
паче – музичного училища,
то сподіватися на появу у місті симфонічного оркестру не
доведеться навіть за великі
кошти, які обчислюються десятками мільйонів гривень.
Але найголовніше є очевидним: якщо перевести процес
навчання музиці на базу (або
під дах) середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, то найпершим
чином постраждають діти.
І тут йдеться не лише про
їх надмірні навантаження,
але про якість викладання
та навчання. Загальноосвітня школа і музична чи художня школи мають видимі
і принципові відмінності.
По-перше, музична освіта
грунтується здебільшого на
індивідуальних заняттях. Для
цього музичні школи мають
відповідні приміщення-класи, яких у загальноосвітніх
школах просто немає. Зі зрозумілих причин. Якщо розпочати втілювати хворобливу
ідею оптимізації діяльності
музичних шкіл у місті Житомирі, то виявиться, що вчителів, які сьогодні працюють
у штаті п’яти музичних шкіл,
очевидно не вистачить для
того, щоб «оббігати» чи навіть об’їздити загальноосвітні
школи, куди керманичі міста
збираються евакуювати юних
музикантів. Ну, і нарешті –
про музичні інструменти, які
вимагають специфічного режиму зберігання, догляду та
правил експлуатації. Адже,
наприклад, фортепіано, яке
розмістять у звичайній класній кімнаті загальноосвітньої
школи, навряд чи витримає
сусідства із гамірною метушнею шкільної дітвори. А як
щодо появи роялю у класі
гімназії чи ліцею? Знову ж
таки у загальноосвітніх школах доведеться облаштовувати спеціальні сховища для
збереження музичних інструментів. І таких особливих зауважень назбирається дуже
багато. Якраз для того, щоб
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завершити зап ланований
процес «оптимізації» величезною профанацією і завдати непоправних втрат системі культурно-мистецької
освіти, яка у нас (на щастя)
збереглася ще із радянських
час і в. Я к що і варто у н і й
щось вдосконалювати (очевидно і безперечно), то аж
ніяк не методом оптимізації
чи скорочення.
Знову ж таки географія
розміщення музичних шкіл
Житомира дозволяє навчатися у них дітям із практично
усіх районів і куточків міста. Якщо реформи у роботі
музичних шкіл від Сухомлина чи Мойсеєва все ж таки
розпочнуться, то неважко
передбачити ї х нас лі дки.
Щонайперше – зменшиться
к і льк іс ть д ітвори, батьк и
яких захочуть навчати своїх
дітей у класах, де перед цим
упродовж шести годин навчалося три десятки учнів.
По-друге, однозначно по гіршиться якість музичної
освіти, а вміння, навички та
успіхи, яких досягають теперішні учні житомирських
музичних шкіл, залишаться
лише у ранзі ностальгічних
спогадів. Звісно, якщо шукати шляхи економії коштів
міського бюджету найпершим чином у приміщеннях
м іс ьк и х м у зи ч н и х ш к і л,
то досягти цього без ЗНИЩЕННЯ мережі і системи
культурно-мистецької освіти у Житомирі не вдасться.
Ціна оптимізації буде аж занадто дорогою і однозначно
плачевною. До речі, певні
експерименти у напрямі вдосконалення музичної освіти
вже колись були. У загальноосвітніх школах свого часу
намага лис я запрова д и т и

музичні студії, однак вони
відчутно поступалися за якістю знань та підготовки юних
музикантів. Якщо відверто
і простіше – подібну практику наближення музичної
освіти до приміщень загальноосвітньої школи у середовищі музичних педагогів
називали промовисто і однозначно – халтурою. То чи
варто продукувати її і надалі?
З в і с н о, б ю д ж е т м і с т а
Житомира у 2018-му році є
складним і доволі скромним,
якщо не сказати ві двертіше – бідним і куцим. Хоча,
наприклад, цього не скажеш,
коли зазирнути у відомості
із нарахування обов’язкових
(?) премій працівникам мерії
міста, на що кожного місяця
витрачається щонайменше
два, а то й три мільйони гривень. Десятки мільйонів бюджетних коштів у Житомирі
щороку витрачають на кожну
із двох районних рад, які вже
давно втратили своє колишнє призначення як органи
місцевого самоврядування.
А скільки десятків мільйонів
бюджетних грошей щороку
направляє міський бюджет
на так зване «поповнення статутних фондів» цілого ряду
комунальних підприємств
чи ком у на льн и х ус та нов,
ефективність діяльності яких
вкрай низька, якщо взагалі
не сумнівна. Ось тут і треба
вдаватися до експериментів із
оптимізації та вдосконалення роботи. А руйнувати те,
що збудоване і створене поколіннями житомирян, щонайменше аморально, а якщо
точніше – відверто злочинно.
Тим паче, що відроджувати
втрачене стократ важче, ніж
реформувати, як сьогодні
прийнято, «по – новому».

Чтобы создать яркий и привлекающий
внимание окружающих образ, используйте в сочетании:
– коралловый;
– оранжевый;
– теплый оттенок желтого;
– золотистый;
– темно-лимонный;
– малиновый;
– неоново-розовый;
– ярко-зеленый;
– изумрудный цвет.
Друг с другом оттенки этой группы
фиолетового цвета можно сочетать, но
очень осторожно, так как образ может
получиться перегруженный. Стоит исключить соседство с принтами других
цветов, разве что допустимы геометрические рисунки белого и черного цвета.
Сочетание этой группы оттенков фиолетового цвета хорошо с одним ярким
или нейтральным оттенком.
При любом типе внешности и строении фигуры можно иметь в гардеробе
одежду фиолетовых оттенков.
ВАЖНО запомнить
несколько правил:
1.Нельзя одеваться в фиолетовой «с
ног до головы».
2.Чем светлее волосы и кожа, тем насыщеннее и темнее фиолетовый цвет
в одежде.
3.Чем темнее волосы и кожа, тем ярче
может быть оттенок фиолетового цвета
в одежде.
Можно смело сказать, что фиолетовый цвет стройнит. Образ деловой леди
превосходно создаст темно-фиолетовый
оттенок в любое время года.
При создании образа с фиолетовым
цветом руководствуйтесь правилом
трех цветов:
– наличие первого основного цвета;
– второй должен оттенить первый;
– третий придаст образу завершенность.
Золотые босоножки с элегантным
фиолетовым платьем создадут королевский образ.
Кожаная фиолетовая курточка выразит вашу индивидуальность и подчеркнет стиль.
Фиолетовый шарфик добавит женственности и прошепчет о том, что вы
модница.
Илона Колодий
и «Gloria Beauty» подчеркните свою
индивидуальность
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Два колеса – добре,
але три – краще
(Закінчення теми)

Як і у Радянському Союзі,
у Великобританії був створений
спеціалізований транспорт для
інвалідів – мотоколяска.
Аж до 1977 року вона видавалась британським інвалідам органами соціального забезпечення,
і лише у 2003 році заборонили її
експлуатацію через невідповідність
нормам безпеки, хоча декілька
сотень мотоколясок все іще експлуатувались.
Радянський триколісний автомобіль випускали з 1952 по 1958
роки. Він був обладнаний одноциліндровим мотодвигуном на
125 куб. см і видававсь ветеранам, які отримали інвалідність під
час бойових дій у Другій світовій
війні. У 1950 році з’явилися вантажні триколісні автомобілі в Італії,
а з 1970 року вони заполонили Індію. За ліцензією з 1960 року Індія розпочала випуск триколісних
моторолерів самостійно, і до цих
пір вони незмінно працюють на дорогах у густо населених індійських
містах. Не відставав за випуском
моторолерів і Радянський Союз.
Багато людей пам’ятають моторолери – трудівників типу «мураха».
Був налагоджений випуск триколісних автомобілів в Греціі і країнах
Азії. Випуск триколісних автомобілів (для скептиків) продовжується
і в наш час, і з характеристиками,
інколи кращими за чотирьохколісних родичів.
Концепт «Volkswahen GXЗ», який
дебютував у 2006 році, випустив
автомобіль, що був оснащений
1,6-літровим чотирьохциліндровим двигуном і розвивав швидкість
100 км/год. за 5,7 секунди. І хоча
в масове виробництво він не поступив через малий попит, але увагу
до себе привернув.
«Citroen» безумовно займає першість серед нетрадиційних концептів триколісних транспортних засобів. Водій практично сидить у середині заднього колеса. Автомобіль
розроблений з унікальним естетичним дизайном для майбутнього
«Citroen». Англієць, який проживає
у Санта Крус, створив автомобіль,
максимальна швидкість якого 200
миль/год (321км/год.). Все описане доводить, що всі доводи про
триколісні автомобілі без майбутнього не мають особливих підстав.
А про маневреність при сучасному
потоці авто годі й говорити.

Актуально
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Паспорт-книжку на ID-карту
замінювати необов’язково
Аліна Бойко

Повідомлення про
обов’язкову заміну
паперового документу на id-картку
до 1 січня 2020 року
стали чи не найпопулярнішими протягом останніх днів.
Йшлося у них про зменшення віку для заміни паспорта
з 16 на 14 років та пояснювались нібито причини, чому всі
про це мовчать. Чому мовчать?
«Ну, по-перше, ажіотаж у грудні 2019 року і цілодобові черги
чиновнику завжди будуть на
руку, – йдеться у пості нотаріуса
Олени Куртак, на який послалось
кілька десятків ЗМІ. – І друге. Усі
громадяни України зобов’язані
замінити теперішні паспорти
на нові id-картки (пластикові
паспорти) до 1 січня 2020 року».
Журналісти газети «20 хвилин» звернулись до прес-служби
ДМС у Житомирській області із
запитаннями: чи обов’язковою є
заміна паперового документу на
id-картку, які потрібні документи
для того, аби замінити паперовий
документ на картку, куди звертатись і в яку суму це обійдеться?
«Заміна паперових на картку – не обов’язкова! Законодавство
України не визначає кінцевої дати
чинності паспортів громадянина
України зразка 1994 року»,– запевнив керівник прес-служби ДМС
у Житомирській області Анатолій
Шнайдер.
Тому українці, у яких є паспорт-книжечка, можуть користуватися ним до закінчення строку
його дії, який зазначений у самому документі. ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна
заміна паспорта: втрата, крадіжка,
псування, зміна прізвища або
інших даних особи власника
документа. Тому обов'язку змінювати паспорт зразка 1994 року
на ID-картку немає, запевнили
в міграційній службі.
«Оформлення та видача першої ID-картки після досягнення
14-річного віку або видача замість
паспорта-книжечки зразка 1994
року здійснюється територіальним підрозділом ДМС за зареєстрованим місцем проживання.
Після оформлення ID-картки
у подальшому всі послуги із
оформлення паспорта особа
зможе отримувати у будь-якому
місці України за місцем звернення. Про це йдеться в пункті
17 Порядку оформлення, видачі,
обміну, пересилання, вилучення,

повернення державі, знищення
паспорта громадянина України,
затвердженого постановою КМУ
25.03.2015 № 302»,– каже Анатолій
Шнайдер.
Юрист Роман Гуртовенко
також спростовує думку про
обов'язковість заміни паспортів
та не виключає, що в майбутньому влада може змінити своє
рішення.
«Державна міграційна служба наголошує, що ID-картка є
більш надійною, оскільки має
кращий захист від підробок, ніж
паспорт-книжечка. Разом з тим

особисто я не можу виключити,
що у майбутньому з метою наповнення бюджету за рахунок простих громадян законодавець може
скасувати паспорт-книжечку та
змусити українців оформлювати
за свій рахунок ID-картку. У крайньому разі, у нас в країні влада
полюбляє змінювати дозвільний
порядок з бюрократично-матеріальною метою, аби закривати
діри у бюджеті за рахунок людей. Однак наразі говорити про
те, що оформлення ID-картки є
обов’язком, - не є вірно», – розповідає юрист Роман Гуртовенко.

Вартість послуги

При оформленні ІD-паспорту
вперше – послуга безкоштовна.
Загальна вартість адміністративного збору при оформленні
ІD-картки впродовж 20 робочих
днів становить 279,00 грн. З них
87 грн – вартість адміністративної послуги за оформлення та
видачу паспорта громадянина України у формі картки та
192 грн – вартість бланка. У разі
обміну замість втраченого чи пошкодженого паспорта сплачується держмито у розмірі 34 грн. Це
два неоподаткованих мінімуми
доходів громадян.

У Житомирській області 33 тис. 321
особа отримала внутрішній паспорт
України у вигляді ID-картки. У Корольовському районі Житомира – 3503
особи, у Богунському – 4238 осіб.
У найбільших містах області нові
паспорти отримали: у Бердичеві –
3628 осіб, у Коростені – 2503 особи та
у Новограді-Волинському – 2868 осіб.

Житомирянин
потребує вашої
допомоги!
Житомирянин Микола Романюк потребує термінової операції на серці.
До редакції "20 хвилин" звернувся Микола Миколайович
Романюк із проханням допомогти у зборі коштів для проведення операції – протезування аортального клапану.
Микола Романюк працює охоронцем водно-веслувальної
бази КДЮСШ ФСТ "Спартак", інвалід ІІІ групи. Микола Миколайович отримав консультативний висновок № 5786 від Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова
НАМН України з рекомендацією протезування аортального
клапану в умовах стаціонару.
Для проведення операції потрібні великі кошти – близько
100 тис. грн з урахуванням реабілітації. Микола Романюк звертається до небайдужих людей із проханням надати посильну
допомогу і буде безмежно вдячний кожному, хто зголоситься
допомогти.
Розрахунковий рахунок: 4149499106730201 на ім`я Романюка
Миколи Миколайовича. П. С.
Інформація перевірена редакцією газети «20 хвилин».
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Точка зору

«RE:Старт», або
перезавантаження України варто
розпочати із підприємництва
Віктор Єрофєєв

Минулої п’ятниці,
2-го лютого 2018 року,
у Житомирі відбулася
цікава і знакова подія, учасниками якої
стали понад півсотні
житомирян і гостей
міста.
Гостями, які, власне, й ініціювали тематичне обговорення
«Підприємці – агенти змін», стали лідери громадської організації
«RE: Старт» Оксана Чепіжко та
Катерина Назимко. Упродовж
двох годин у конференц-залі Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича тривала цікава і змістовна розмова стосовно давно актуальної
в Україні проблеми покращення
середовища для розвитку малого
та середнього бізнесу.
Варто зауважити та наголосити, що питання про шляхи та
форми розвитку підприємництва
в Україні хвилюють громадську
думку вже не перший рік, а, якщо
точніше – то й не одне десятиліття. Однак сьогодні, коли Україна
опинилася у ситуації чергового
економічного колапсу, майбутні
перспективи та тенденції розвитку малого та середнього бізнесу
вимагають більш рельєфного та
конкретного бачення тих проблем
і завдань, які доведеться вирішувати у найшвидший спосіб. Сама
назва громадського об‘єднання
«RE: Старт» є доволі промовистою, оскільки означає «перезавантаження», або запровадження
нових імпульсів у питаннях щодо
покращення мікроклімату розвитку підприємництва у нашій
державі. Йдеться про сотні тисяч
людей, які не лише заробляють
собі на життя, але й дають роботу
іншим, сплачують податки. Натомість потребують лише одного –
не заважати чи хоча б мінімально
сприяти громадянам, які відважилися розпочати власну справу.
Саме тих, хто відважився стати
підприємцем і зробив на цьому
шляху свої перші кроки, і намагалися почути ініціатори та організатори обговорення «Підприємці –
агенти змін». Варто зазначити, що
житомиряни жваво відгукнулися
на запрошення організаторів обговорення у приміщення головної бібліотеки Житомирщини. До

числа підприємців-початківців доєдналися активісти благодійного
фонду «Фонд громади Житомира»
та громадської організації «Мир
на долоні». На початку заходу лідери громадської організації «RE:
Старт» чітко окреслили мету свого
приїзду до Житомира і запропонували учасникам обговорення
поділитися враженнями, або ж
навіть і конкретними прикладами
ситуацій, що виникають у ході підприємницької діяльності. Можливо, тому розмова на досі актуальну
тему, яка розпочалася із обміну
досвідом підприємців-початківців,
вийшла цікавою, абсолютно невимушеною, а цікавим і повчальним
досвідом із колегами-житомирянами поділився підприємець із
Рівного Геннадій Нікіша. Три роки
тому він змушений був переїхати
до Рівного із Донбасу, де мав успішний бізнес у галузі будівництва,
тож тема його розповіді торкалася
особливостей підприємницької
діяльності у західному регіоні
України. А ось засновниця житомирського англомовного клубу
«Джінджер» Вікторія Хромова,
яка також раніше проживала
у Луганську, розповідала про те,
як їй доводиться опановувати ази
бізнесової діяльності на новому
місці. Йшлося здебільшого про
брак консультативно-сервісної допомоги у Житомирі, а засновниця
корисної ресторації «Це Щось»
Ірина Маренкова, яка також переїхала до Житомира із Донбасу,
відчула дефіцит фахівців-кулінарів.
Через усім відому причину – виїзд
на роботу за кордон.
Неабияким чином пожвавили
процес обговорення «Підприємці – агенти змін» представники
житомирської влади. Учасниками
заходу стали Борис Пахолюк (директор Житомирської комунальної установи «Агенція з розвитку
міста»), Артем Сачук (керівник
Агенції регіонального розвитку)
та Сергій Гаращук (у недалекому
минулому директор фіндепартаменту Житомирської міськради).
Зокрема Борис Пахолюк відзначив, що вже у 2018 році у Житомирі розпочинається комплексна
підготовка до створення бізнесінкубатора, який якраз і спроможний буде надавати підтримку
підприємцям-початківцям. Артем
Сачук наголосив, що поряд із суто
спеціалізованою допомогою на
початкових етапах своєї діяльності підприємці потребують
корпоративного єднання і солідарної взаємопідтримки. Тому
діяльність громадських об’єднань,
клубів, спілок, утворених пред-

ставниками малого та середнього
бізнесу, залишатиметься вкрай
важливою і надалі актуальною
справою. Не меншу користь для
підприємців-початківців матиме
підтримка міжнародних організацій, які охоче пропонують ряд
грантових програм для розвитку
малого бізнесу в Україні. Катерина
Назимко від імені організаторів
обговорення, що відбулося у залі
Житомирської наукової бібліотеки, зауважила, що почуті пропозиції, висловлені побажання та
оприлюднену інформацію із вуст
підприємців буде систематизовано і викладено на сторінках інтернет-сайту громадської організації
«RE: Старт». Її колега Оксана Чепіжко додала, що Житомир став
першим із обласних центрів, які
відвідали громадські активісти
нещодавно створеної організації.
«Важливо, – зауважила вона, – що
житомиряни дуже предметно, чітко та конкретно тримають у полі
зору комплекс проблем, який поки
що заважає чи стримує розвиток
підприємництва у регіоні». Звісно,
для кардинального покращення
ситуації із розвитком малого та середнього бізнесу в Україні потрібна
так звана «політична воля», або фахова, чесна та досконала влада. Однак не менш важливим фактором,
який здатний впливати на появу
такої влади, є згуртованість рядів
підприємців. Захід із промовистою
назвою «Підприємці – агенти змін»,
проведений у Житомирі 2 лютого
2018 року, цьому повинен неабияк
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Кримінал

ВбивцяМасштабна ДТП: одного
іноземець, якого водія довелося деблокувати
розшукували
1,5 роки, знову
на волі
Зіштовхнулися 3 автомобілі.

Управління ДСНС України
у Житомирській області повідомляє, що 3 лютого о 01:15 до
Служби порятунку «101» м. Житомир надійшло повідомлення
про те, що на автодорозі поблизу
с. Заборіччя Олевського району
сталася дорожньо-транспортна
пригода. Заблокованому водієві
необхідна допомога.
З’ясувалося, що три автомобілі
BMW, Ford та Skoda здійснили зіткнення. У легковику BMW, що
злетів у кювет, педалями сильно
затисло ноги водієві. Чоловік був
при свідомості.
Спочатку рятувальники обережно відвинули водійське крісло та за допомогою гідравлічних
ножиців відрізали педалі. Вже
вручну вони звільни кінцівки від
резинового килимка, що обвив
їх, та взуття. Далі користуючись
медичними ношами бійці ДСНС
транспортували чоловіка до автомобіля швидкої допомоги.
Усі обставини події наразі встановлюються.

Затриманого двічі
привозили до суду
для оголошення
йому міри запобіжного заходу, однак
засідання жодного
разу так і не відбулися. Спочатку – через
відсутність перекладача, а потім – через
відсутність суддів.
Про це повідомляє відділ
комунікації поліції Житомирської області. 23 травня 2016
року близько 15.00 у приміщенні кафе на одному з ринків обласного центру майже впритул
було розстріляно 29-річного
підприємця, коли він обідав.
За зібраною на місці події інформацією поліцейські встановили особу причетного, ним
виявився 31-річний громадян
Азербайджану. Після заочного
винесення підозри в умисному вбивстві та обрання міри
запобіжного заходу у вигляді
т риман н я пі д вартою, його
було оголошено у міжнародний розшук. 1 лютого 2017 у м.
Житомирі у результаті спецоперації поліцейські із залучення
бійців «Корду» спільно з УСБУ
затримали підозрюваного, який
нелегально прибув до України.
Іноземця двічі, 2 та 3 лютого,

доставляли до суду для оголошення запобіжного заходу, однак засідання так і не відбулися.
Першого разу – через заявлену
адвокатами необхідність присутності перекладача для затриманого, а другого – через…
відсутність суддів. Водночас
термін, передбачеий для процедури оголошення запобіжного
заходу – 48 годин, закінчиться
увечері 3 лютого.
Таким чином, кропітка, наполеглива і ризикована робота оперативників та слідчих із
викриття та затримання осіб,
підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах, практично зводиться нанівець такою
«діяльністю» судової системи.
– Поліція Житомирщини
у межах наданих повноважень
вживатиме ус і х заход ів д л я
забезпечення утримання підозрюваного у вчиненні вбивства
під вартою з метою попередже н н я с ко є н н я н и м і н ш и х
правопорушень – нагадую, під
час затримання при чоловікові
було знайдено зброю – або повторної спроби втечі від органів
правосуддя, – прокоментував
начальник ГУНП В’ячеслав Печененко. – Такі судові преценденти уже мали місце раніше
в області, а загалом ця ситуація,
окрім того, що є на совісті тих,
хто її свідомо створив, ставить
під загрозу безпеку жителів
Житомирщини, та й не лише,
залишаючи на волі небезпечних
злочинців.

На Житомирщині у колодязі
знайшли мертве немовля
У Черняхівському
районі немовля більше 4 місяців лежало
у колодязі. Зараз
правоохоронці намагаються з'ясувати,
хто мати дитини та
обставини загибелі
немовляти.
Повідомлення про виявлення тіла новонародженої дитини
у криниці одного із сіл Черняхівського району надійшло до
поліції удень 3 лютого. У рамках
розпочатого кримінального провадження правоохоронці з’ясовують
причини загибелі немовляти та
встановлюють особу матері. Про
страшну знахідку у с. Бежеві правоохоронців повідомив 62-річний
місцевий житель. За словами чоловіка, під час чищення колодязя
у занедбаному домоволодінні на
околиці села він витягнув пакети
для сміття, в одному з яких виявилось тіло немовляти.
На місце події виїхала слідчооперативна група Черняхівського
відділення поліції. За результатами зовнішнього огляду експерти
попередньо встановили, що дити-

на знаходилась у криниці близько
4–6 місяців, тож через значні фізіологічні зміни неможливо навіть
з’ясувати стать немовляти.
Тіло було направлено на судово-медичну експертизу для
визначення віку та встановлення
причин смерті. Водночас відповідні відомості були внесені
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ст. 117 (Умисне
вбивство матір'ю своєї новонаро-

дженої дитини) ККУ. У рамках
розпочатого кримінального провадження поліція вживає заходів
щодо встановлення особи матері
немовляти та з’ясування усіх обставин його загибелі. За чинним
законодавством умисне вбивство
матір’ю своєї новонародженої
дитини під час або відразу після
пологів карається обмеженням
або позбавленням волі строком
до 5 років.
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«Спорт – не хобі, а важка
праця», – Дарина Самчик
Ексклюзивне інтерв’ю з чемпіонкою Європи
зі змішаних єдиноборств ММА Дариною Самчик
Аліна Бойко

Житомирська
спортсменка, чемпіонка Європи зі змішаних
єдиноборств ММА
Дарина Самчик у ексклюзивному інтерв`ю
газеті «20 хвилин»
розповіла, з чого починала свою спортивну
кар’єру, поділилася
планами на майбутнє.
«20 хвилин»: Як давно ти
в спорті, і хто мотивував тебе
зайнятися ним?
Дарина: Займатися я почала в 21 рік, досить пізно як для
спортсмена. Може, це до кращого – всьому свій час. Пам'ятаю,
коли мені було років 12, мій дядько (колись він займався боксом,
бився на вулицях) показав мені
боксерські рукавички, лапи, розповідав про свою юність. Ми часто переглядали з ним фільми на
касетах про Брюса Лі, фільми за
участю Жан-Клода Ван Дамма.
Дядько вчив мене бити (виходило,
звичайно, недолуго), віджиматися,
стояти на кулаках. Він прищеплював мені навички самооборони, говорив, що я повинна завжди вміти
за себе постояти. З того моменту
в мені щось клацнуло. Вже тоді
з'явилася мрія стати бійцем. Але
мрія перейшла до дій вже у більш
дорослому віці. Шлях до усвідомлення був довгим.
«20 хвилин»: Чому обрала
саме змішані єдиноборства?
Дарина: Я не вибирала цей вид
спорту, він сам мене обрав. Спочатку моєю метою було мистецтво
«муай тай». Відвідавши перші тренування, я дізналася, що можна
спробувати себе в ММА. Два роки
я займалася без участі у змаганнях. Потім була 3-річна перерва:
я зустріла свого майбутнього чоловіка, народила дитину. І після
народження повернулася в змішані єдиноборства. Зараз займаюся вже два роки. Представляю
спортивний клуб "Андеграунд".
«20 хвилин»: Спортивна
кар'єра передбачає навантаження – стресові, емоційні. Як
вистояти в такому стані?
Дарина: У моєму випадку просто зціпити зуби і працювати. Як
і всі представниці жіночої статі,

я дуже емоційна, часто переживаю, коли не можу впоратися
з тією чи іншою поставленою
метою на тренуваннях, буває
дуже складно. Але я навчила себе
пам'ятати, заради чого я це роблю,
навчилася любити наполегливі
тренування, відчуття втоми, любити біль. Просто потрібно вірити
в себе і багато працювати, перемога любить працю. Я вірю в свою
мрію, намагаюсь йти вперед – це
і тримає мене в строю.
«20 хвилин»: У тебе є син.
Чи будеш ти його підштовхувати до спортивної кар'єри?
Дарина: Так, ми з чоловіком
виховуємо сина. Йому зараз всього три роки. Навіть у такому віці
він намагається наслідувати нас.
Повторює вправи, робить з чоловіком зарядку. У нього вже є своя
маленька боксерська груша – намагається бити. Але коли він підросте, буде сам обирати професію.
Я не буду наполягати на тому, щоб
він став спортсменом. Якщо мій
син зможе стати хорошим лікарем або, наприклад, вченим, допомагатиме суспільству – я буду
тільки рада.
«20 хвилин»: Чи можеш
дати професійну пораду, як
спортсмену вибрати свого
тренера?
Дарина: Мені здається, що цілі
спортсмена і його тренера повинні
збігатися, має бути тандем бійця
і його наставника. Тренер веде
спортсмена, допомагає йому рости, розвиває його навички, вчить
новому, психологічно налаштовує,
вірить у свого підопічного і його
успіх. Боєць, в свою чергу, повинен намагатися, прогресувати.
У цьому мені дуже пощастило.
Мій тренер Руслан Доморецький

володіє всіма вище перерахованими якостями, він дуже уважно
і обдумано підходить до мого
тренувального процесу.
«20 хвилин»: Що особисто для тебе є стимулом до занять спортом?
Дарина: Як у кожної людини,
у мене є мета, є певні завдання
в житті, які мені хотілося би виконати. Також моя сім'я – це теж
мій стимул. Чоловік підтримує
мене і також допомагає розвиватися. Чоловік є моїм тренером
по кроссфіту. Мій маленький мотиватор – це моя дитина. Перед
поєдинком у Європі я думала

про нього, перемога була саме
для мого сина.
«20 хвилин»: Ти здобула
перемогу на Чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств
ММА. Чи важко тобі далася ця
перемога?
Дарина: Важко було себе налаштувати у психологічному плані.
Як казав мій тренер, це бій проти
себе самого. Якщо переможеш
себе – переможеш суперника. Тим
паче, це була така відповідальність
і честь представляти свою країну
на Чемпіонаті Європи. Вдома за
мене вболівали мої рідні: чоловік,
мама, тато, бабуся, дідусі, друзі –
не можна було програти.
«20 хвилин»: Поділись,
будь ласка, планами на майбутнє.
Дарина: Зараз я тренуюся
у звичному для себе режимі. Також відвідую тренувальні збори,
на яких можу примножити свої
знання, фізичну підготовку. У квітні очікується Чемпіонат України
з ММА – буду готуватись.
«20 хвилин»: І наостанок
твої побажання починаючим
спортсменам.
Дарина: У першу чергу, ви
повинні розуміти, для чого ви
це робите і які цілі перед собою ставите. Потрібно розуміти
і пам'ятати, що це – праця, важка
праця, багато чим доведеться пожертвувати. Чи готові ви до цього?
Поставте собі це питання.

КОЛОНКА
Дошка ганьби он-лайн:
в Україні запустили реєстр
боржників аліментів
В Україні відкрито доступ до
Єдиного реєстру боржників аліментів. Інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, на адресу якого відкрито
судове провадження по несплаті
аліментів більше 3 місяців, потрапляє до цього реєстру.
У цьому реєстрі вже понад
75 тисяч електронних записів
за такими боржниками. Реєстр боржників знаходиться на
офіційному сайті Міністерства
юстиції, де за прізвищем і датою народження можна знайти
людину, яка має борг по сплаті
аліментів. Інформація по боржниках є в загальному доступі за
посиланням https://erb.minjust.
gov.ua/#/search-debtors.
Нагадаємо, 6 лютого набув
чинності закон про посилення
відповідальності за несплату аліментів. Запроваджено нові засоби
примусового виконання рішень
відносно боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів
у розмірі, що сукупно перевищує
суму відповідних платежів за 6
місяців. Закон спрощує порядок
встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за
межі України. Боржника позбавляють права вирішувати питання
тимчасового виїзду дитини за
межі України. Так само запроваджується тимчасове обмеження
боржника у праві керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання.
Впроваджено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, вид яких
визначатимуть органи місцевого
самоврядування.
Усунено прогалини, наявні
в чинному законодавстві (звільнення від сплати судового збору
заявників у разі подання заяви
щодо видачі судового наказу про
стягнення аліментів).
Встановлено припис, відповідно до якого у випадку наявності заборгованості зі сплати
аліментів у розмірі, що сукупно
перевищує суму відповідних
платежів за шість місяців, питання тимчасового виїзду дитини за
межі України на строк, що перевищує один місяць, самостійно
вирішує той з батьків, з яким
рішенням суду визначено місце
проживання дитини.
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь
до місцевих центрів та бюро правової допомоги. Їх адреси та контакти ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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«Невидима варта»:
у Житомирі відкрили виставку картин про
загиблих у війні на Сході працівників СБУ
Аліна Бойко

У неділю, 4 лютого,
колектив Національної академії СБУ
презентував виставуреквієм «Війна без
строку…» та виставку
картин «Невидима
варта», присвячені
загиблим співробітникам, серед яких є
житомирянин Юрій
Возний.

їхні вчинки і подвиг. Ми зібрали відеоматеріали про наших
співробітників, а потім курсанти
Національної академії Служби
безпеки України вирішили присвятити їм виставу-реквієм «Війна без строку…», – розповідає
Сергій Кудінов.
«Невидима варта» – це експозиція з 19 картин, на яких, зі слів
авторки творів Лесі Шиденко,
загиблих працівників СБУ намагались зобразити такими, якими
вони були за життя, – світлими
та життєрадісними. Художниця
розповідає, що до малювання її
спонукало те, що вона побачила,

як поранені військові, що перебувають у шпиталі, потребують
моральної підтримки.
«Співробітники СБУ – це невидима варта, лицарі, які несуть
безпеку на своїх плечах. Трагедія
24 червня 2014 року, коли підбили гелікоптер і дев’ять українських воїнів загинуло, з яких
я знала трьох, вразила мене. Там,
на чергуванні, я вже знала їхні
прізвища, а у родинах ще чекали
живими сина, тата, чоловіка. На
фотографіях з чорними стрічками я не впізнала хлопців, бо за
життя вони були інші, усміхнені,
щасливіші. Отак виникла ідея

створити свою невидиму варту
портретів. Подумала, а може намалювати портрет кожного, де
він буде посміхатися в оточенні
улюблених речей, своєї мрії, і це
буде передаватися з покоління
у покоління», – ділиться автор
картин Леся Шиденко.
Серед загиблих – 41-річний
житомирянин полковник СБУ
Юрій Возний, який трагічно
загинув 27 чеврня 2017 р. Авто
полковника підірвалося у с.
Іллінівка Донецької області.
У нього залишилися троє дітей,
дружина та батьки. Чоловіка

Донести правду про подвиги
героїв і розповісти про боротьбу
співробітників СБУ у проведенні
АТО, яка часто залишається невидимою, – саме з цією метою, за
словами ректора Національної
академії СБУ Сергія Кудінова,
була створена виставка картин
та вистава-реквієм.
«І дея такого проект у, на
жаль, з’явилася через сумні події, коли в неоголошеній війні
загинули наші співробітники.
Єдине, що можемо зробити ми, –
це нести пам’ять про них, про

посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня
та орденом «Народний Герой
України». Художниця зобразила
Юрія на фоні Альпійських гір,
про які він мріяв. Картину передали рідним загиблого. Крім
того, колеги зняли короткий
фільм, в якому розповідають
про Юрія Возного.
Житомир став 14-м містом,
де презентували виставу-реквієм та виставку картин. Кошти
з пам’ятного вечора передали
у Житомирський військовий
шпиталь.

У Житомирі урочисто відкрили виставку
«Дороги мужності ветеранів афганської війни»
Алла Гетьман

Виставка присвячена Дню вшанування
учасників бойових
дій на території
інших держав та 29-й
річниці виведення
військ з республіки
Афганістан.
У Житомирскій обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. О. Ольжича 1 лютого презентували експозицію під назвою
«Дороги мужності ветеранів
афганської війни».
За словами голови Житомирського обласного союзу ветеранів афганської війни Павла

Ментова, на сьогодні в Україні
вже 350 тис. учасників АТО,
150 тис. учасників бойових дій
в Афганістані, 35 тисяч миротворців, 15 тис. учасників локальних війн, тобто вже більше 1%
українців стали ветеранами
після Другої світової війни, які
пізнали біль втрати, радість перемоги, повернулись на рідну
землю і продовжують будувати
сильну, незалежну Україну.
«В АТО пішли три з половиною тисячі ветеранів Афганістану, з яких 220 не повернулися,
70 афганців воювали вже на
теперішньому східному фронті
з нашої області. Валерій Логінов (представник держслужби
у справах ветеранів та учасників
АТО), як ніхто, знає, що означають поранені душі наших бійців.
Тому крім того, що потрібно лікувати тіло, перш за все потрібно
лікувати поранені душі наших

бійців – захворювання, пов'язані
з психічними розладами. І ця виставка, яка повертає нас в бойову
юність, показує нам, що пам`ять
про наші ратні подвиги, солдатські будні не померла і завжди
буде у нашій пам'яті», – наголосив
Павло Ментов.
Також голова Житомирського
обласного союзу ветеранів афганської війни зазначив, що були
політики, які казали, що Україна
в Афганістані не воювала.
«Так, воював Рад янський
Союз, але 150 тисяч афганців
з України були в Афганістані за
наказом ще тієї нашої "батьківщини". І три з половиною тисячі
українців загинули там, долаючи
три з половиною тисячі кілометрів від Кабула до Києва, – тобто
за кожен кілометр повернення
ми поклали по одному нашому
хлопцю", – додав Павло Ментов.
Саме цією виставкою роз-

почи нає т ь с я ц ик л з а ход і в,
присвячених Дню вшанування
пам’яті учасників бойових дій
на території інших держав, який
відзначається 15 лютого. В області розпочнеться місячник військово-патріотичного виховання,

присвячений виводу військ з Афганістану, також відбудуться фестивалі «Розстріляна молодість»,
«Афганські дороги», буде багато
змагань, турнірів, виставок, присвячених пам'яті наших земляків,
які загинули в Афганістані.
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Останнім часом в місцевих засобах масової інформації почали з’являтися різного
роду повідомлення від гр.. …………………… про його роботу, як голови??? (чи члена)
громадської організації «Стоп корупції». Поступає інформація про неодноразове
притягнення його до кримінальної відповідальності, зміну свого прізвища та спонсорування діяльності так званої організації бізнесменом Михайлом Пухтаєвичем.
В зв’язку з цим члени громадської організації «STOP, корупція», які протягом
багатьох років активно борються із цим ганебним явищем та відстоюють інтереси
простих пересічних громадян не лише м. Житомира, а й Житомирської області,
які неодноразово виступали та продовжують виступати проти незаконного видобутку корисних копалин, зокрема, і піску в с. Стрижівка Коростишівського району
Житомирської області Михайлом Пухтаєвичем, П О В І Д О М Л Я Ю Т Ь, що нічого
спільного з діяльністю гр……………… громадська організація «STOP, корупція», не має.
Гр………………ніколи не був членом громадської організації «STOP, корупція».
Діяльність громадської організації «STOP, корупція» ніколи не спонсорувалася
бізнесменами.
Про факти корупційних діянь просимо повідомляти на електронну адресу
організації.
Просимо усіх свідомих громадян, яким не байдуже майбутнє нашого Поліського
краю, о 12–30 14 лютого 2018 року прийняти участь у розгляді Житомирським апеляційним адміністративним судом адміністративного позову жителів Народицького
району про надання Житомирською обласною радою Приватному підприємству
«ДБР‑3» спеціального дозволу на користування надрами на території Древлянського
заповідника.
Не будьте байдужими!
Приєднуйтесь до членів громадської організації «STOP, корупція».
Переможемо корупцію разом!

Члени громадської організації «Stop, корупція» проводять незалежне розслідування по факту постачання протягом двох років до дитячих садочків,
шкіл та медичних закладів м. Житомира ТОВ «Лукон» непридатного для
вживання м’яса.
Встановлено, що речовини, які добавлялися в м'ясо, за своїм хімічним
складом негативно впливають на живі організми, не виводяться із нього та
при певній дозі концентрації викликають важкі захворювання.
З метою попередження захворювань та визначення фізичного стану дітей, просимо батьків діток, особливо тих, які протягом 2-х років відвідували
дитячі садочки № 34 «Гармонія» (пр-т Кондратюка, 13) та № 43 провести
обстеження діток на вміст в їх організмі токсинів та нітратів.
Просимо також повідомити на електрону адресу громадської організації
«Stop, корупція» чи хворіли дітки протягом цих 2-х років на захворювання,
що пов’язані з хворобою нирок, печінки, кишково-шлункового тракту та
захворюваннями крові.
Інформація про довготривалу та масову травлю дітей в м. Житомирі та
причетних до цього злочину осіб передана до НАБУ, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та Уповноваженого Президента
України з прав дитини Миколи Кулеби.
З метою притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, які
причетні до злочину проти дітей та недопущення уникнення ними відповідальності члени громадської організації «Stop, корупція» будуть інформувати
житомирян про хід розслідування даної справи.

Члени громадської організації «Stop, корупція»
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Економіка санкцій. Чи страждає Росія від санкцій
США та яку ціну платить Кремль рятуючи «своїх»?
Економісти порахували, який вплив
мають санкції на
російський бізнес.
Мають, але “несмертельний”: виручка
зменшилась на 25%,
вірогідність банкрутства зросла на 3%.
Введен н я санк цій проти
країни завдає удару її економіці. Проте, страждає ціла країна
і навіть ті, хто не має жодного
відношення до причин, по яких
санкції були введені. Економісти
з університету Джоржтауна дослідили вплив більш сучасної
практики – таргетованих або
точкових санкцій, які були введені проти Росії та спрямовані
проти конкретних громадян та
підприємств.
Відповідь на питання, наскільки ефективні такі санкції
шукали Даніел Ахн з Університету Джона Хопкінса та Родні Лудема з університету Джорджтаун
у своєму дослідженні: The Sword
and the Shield: The Economics of
Targeted Sanctions. VoxUkraine
пропонує ознайомитися з його

основними висновками.
Економічні санкції, як інструмент зовнішньої політики досить
поширені та використовуються
досить давно. Серед прикладів
сучасної історії – ембарго ООН
проти Іраку у 1990 році, проти Північної Кореї з 2006 року,
обмеження США щодо Куби
у 1960 році та Ірану у 1979 році.
Спільна риса цих прикладів –
використання всеохоплюючих
ембарго проти цілих держав.
Протягом останніх двох десятиліть політика санкцій зазнала
значних змін, стала більш цілеспрямованою, орієнтованою
на конкретних осіб, компанії та
операції. Це називають таргетованими або точковими санкціями. Такі цілеспрямовані санкції
ставали провідним інструментом зовнішньої політики разом
з усвідомленням політиків та
вчених, що ефектність санкцій
та зміна поведінки уряду країни, проти якої санкції вводяться, залежить не від загального
економічного збитку країни від
санкцій, а від того, наскільки
страждають ключові адресати
санкцій і представники уряду,
проти якого вони були введені.
Санкції можуть вважатися доцільними та ефективними при
нанесенні найбільшого удару по

цільових особах за мінімальної
шкоди всім іншим.
Ефектність санкцій залежить
не від загального економічного
збитку країни від них, а від того,
наскільки страждають ключові
адресати санкцій і представники уряду, проти якого вони були
введені.

Хто потрапив під санкції

У дослідженні розглядаються
підприємства та особи, на які
спрямовані санкції США та ЄС
в період з 17.03.2014 до 01.12.2016.
Загалом, США включили 128
осіб та 102 суб’єкти господарювання у перший санкційний список,
та 229 суб’єктів господарювання
у другий. ЄС включив 149 осіб
та 37 суб’єктів господарювання
у основний санкційний список
та 20 суб’єктів господарювання
список галузевих санкцій ЄС.
В дос лі д женн я потрапили 80 902 підприємств, в тому
числі 545 з 584 підприємств,
що офіційно перебувають під
дією санкцій за даними Bureau
Van Dijk. Також включено 2 392
суб’єкти, що визнані дочірніми
компаніями санкційних підприємств. В контрольну групу
підприємств, що не потрапили
під дію санкцій увійшли 77 995
підприємств.

В результаті
Для підприємств, які потрапили під санкції, ймовірність
банкрутства або ліквідації була
на 3% вища, ніж для підприємств, які не потрапили. Також,
для підприємств, які перебували під дією санкцій, характерне
зменшення операційної виручки
майже на 25%, зменшення вартості сукупних активів майже на
50%, та близько 30% зменшення
кількості працівників.
Дані є усередненими і не
обов’язково характерні для всіх
без виключення підприємств.
Ефект санкцій для кожного окремого підприємства може відрізнятися залежно від особливостей
самого підприємства та типу
санкцій, які на нього накладені.
Багато з найбільших російських
компаній зазнали впливу лише
галузевих санкцій, які розроблені таким чином, що не мають
значного негайного впливу, але
впливають на довгострокову стабільність через обмеження доступу до кредитів та технологій.
Результати показують, що на
розміри виручки, вартість активів
та кількість працівників більше
впливають санкції США, ніж ЄС.
Найбільше від санкцій страждають саме окремі особи зі списку.

Галузеві санкції також впливають,
але значно менше. Цікаво, що
санкції проти компаній не приносять суттєвого ефекту, окрім
впливу на статус компанії.
Якщо підприємство є стратегічно важливим для держави, то
негативний вплив санкцій на ймовірність банкрутства та зменшення
операційної виручки практично
відсутній. Для таких підприємств
вплив санкцій на вартість активів
та чисельність працюючих зменшується на половину.
Це результат державного
захисту стратегічно важливих
підприємств, що забезпечує їх
невразливість до впливу санкцій.
Цей ефект має значні політичні
наслідки для країн, що накладають санкції. Такі країни не досягають очікуваного ефекту і змушені
шукати нові шляхи впливу.
З одного боку, захисні дії російського уряду можуть пом’якшити
негативний ефект впроваджених
таргетованих санкцій на російські
підприємства. З іншого – уряд, що
захищає санкційні підприємства,
фактично покриває їх потенційні
збитки за рахунок платників податків, що зрештою може мати
політичні наслідки.
Матеріал підготовлений
у рамках співпраці з поектом
«VoxConnector»
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Варто знати

Ціна дитинства.
Як зміниться відповідальність
за несплату аліментів?
Проблема несплати
аліментів в Україні
стоїть досить гостро.
За офіційною статистикою
Міністерства юстиції, в країні налічується понад 500 тисяч проваджень щодо стягнення аліментів,
із них – майже 92 тисячі батьків
боргують за понад 3 місяці. Аби
змінити ситуацію, у країні стартувала урядова кампанія «Чужих
дітей не буває». Було прийнято
закон, який посилює відповідальність для неплатників аліментів,
та створено Єдиний реєстр боржників. Чи здатні зміни до законодавства покращити матеріальне
забезпечення дітей, аналізували
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Стягнення аліментів:
від угоди – до суду
Аліменти – це грошова допомога, яка виплачується дитині одним із батьків, який не проживає
із нею. Зазвичай батьки укладають
угоду про сплату аліментів самостійно, визначаючи умови, розмір
та порядок платежів. Якщо ж вони
не можуть домовитись, аліменти
на утримання призначаються
судом. Та навіть судове рішення
не є гарантією сумлінної сплати
грошей на утримання дитини.
Експерти зауважують, що недосконалість чинного законодавства дозволяє недобросовісним
батькам роками ухилятися від
виконання свого обов’язку.

«Кожне третє звернення, яке
сьогодні надходить до офісу Уповноваженого з прав дитини, стосується стягнення аліментів. Точної
цифри немає, але думаю, що це
мільярди гривень заборгованості,
і це, перш за все, заборгованість
перед дітьми», – зауважує Уповноважений Президента з прав
дитини Микола Кулеба.
Саме для того, щоб вдосконалити механізми сплати аліментів
та зменшити їх заборгованість, до
законодавства були внесені зміни.
Влітку минулого року депутати
ухвалили нову редакцію Сімейного кодексу, переглянувши правовий статус аліментів. Відтепер аліменти є власністю самої дитини,
а не батьків, які лише отримують
їх від імені дітей. Крім того, був
збільшений мінімальний розмір
аліментів: з 30% до 50% прожиткового мінімуму. У грошовому
еквіваленті це – 746 грн на місяць
на дитину до 6 років, 930 грн – на
дитину від 6 років. Проте це ще
не все. На початку січня цього
року Президент України Петро
Порошенко підписав закон про
посилення відповідальності за несплату аліментів. Закон набуває
чинності 6 лютого і містить низку
суттєвих змін.

Головні зміни

Найбільш обговорювані новації закону – це засоби примусового стягнення аліментів. Зокрема,
боржників можуть обмежити
у праві керувати автомобілем,
заборонити володіти зброєю та
виїжджати за кордон до повного
погашення заборгованості. Об-

меження не стосуються тих, хто
заробляє керуванням авто чи проходить строкову військову службу,
а також водіїв з інвалідністю.
Якщо людина не може погасити заборгованість, до неї можуть
застосувати адміністративне
стягнення у вигляді соціальних
робіт на строк від 120 до 240 годин.
У разі ухиляння від робіт вони можуть бути замінені адміністративним арештом до 15 діб.
«У законі йдеться про те,
що територіальна громада такі
роботи оплачує. Законодавець
вбачає, що ці кошти будуть йти
не боржнику, а перераховуватися
державному виконавцю, а потім
дитині», – роз’яснює адвокат Світлана Савицька.
Звісно, такі нововведення вже
викликали обурення з боку боржників. Його вже охрестили «античоловічим» та критикують через
недосконалість процедур.
«Є величезна кількість проваджень фейкових, коли людина
сплачує аліменти, наприклад, через пошту або на картку. А мати
говорить, що він не сплачує, біжить до виконавця, а там настає
відповідальність, і завтра ти не
можеш керувати транспортним
засобом», – ділиться своїми сумнівами керівник ГО «Батько має
право» Олександр Швець.
Юристи пояснюють, щоб
уникнути такої ситуації, аліменти
потрібно платити через офіційну
процедуру. До того ж, обмеження
стосуватимуться не тільки чоловіків, а й жінок, якщо вони не

платитимуть аліменти.
«Єдиним засобом, яким батьки можуть забезпечити виконання
свого зобов’язання, – це виплата
на банківську картку із призначенням платежу «аліменти», – пояснює юрист Арсеній Салалайко.
Попри сторожкість батьків,
в уряді запевняють, що примусове
стягнення будуть застосовувати
лише до злісних неплатників аліментів, борг яких перевищує суму
за півроку. Тим паче, що такі дії є
звичайною міжнародною практикою. Наприклад, у Чехії обмеження щодо керування автомобілем
для боржників діють з 2013 року
і вже встигли себе виправдати.
Перші 50 приписів судових органів про вилучення прав не були
доведені до виконання – батьки
відразу знаходили необхідні суми.

Покарання – не самоціль

Автори закону наполягають,
що головна мета змін не покарання боржників, а покращення становища дітей. І якщо такі заходи
спонукатимуть хоча б частину неплатників аліментів підтримувати
своїх дітей, вони виправдають своє
існування.
Нова система виплати аліментів повинна стати прозорішою, адже заборгованість буде
відстежуватись автоматично.
Необов’язкова навіть заява стягувача аліментів, якщо державний
виконавець вбачає суму боргу за
6 місяців. Крім того, Міністерство юстиції запустило Єдиний
реєстр боржників (erb.minjust.

gov.ua). Відомості про неплатника
аліментів вносяться до реєстру
одночасно з відкриттям виконавчого провадження. Інформацію
можна знайти у вільному доступі
за прізвищем та реєстраційним
номером платника податків.
«Ті, хто не платить аліменти,
будуть відомі, і ця інформація
буде доступна всім. Ми повинні
привчити громадян і боржників
щодо аліментів, що не платити
борг мало того, що незаконно, а й
ганебно, і вони це повинні розуміти», – вважає заступник директора
департаменту Державної виконавчої служби Олексій Воробйов.
Звісно, ще залишаються питання, як бути із тими, хто приховує свої доходи. Для такої ситуації в законі прописано, що при
стягнені аліментів братимуться
до уваги не тільки доходи, а й
витрати платника аліментів, наявність рухомого і нерухомого
майна. Юристи пояснюють, що
в сучасних умовах нескладно довести у суді матеріальну спроможність, якщо людина часто їздить за
кордон або користується дорогим
автомобілем.
Юристи і законодавці погоджуються, що діти не повинні
страждати від спорів між батьками, тому виплата аліментів повинна бути максимально прозорою.
Залишається сподіватись, що нове
законодавство зможе захистити інтереси дітей і спонукати боржників виконувати свої зобов’язання.
Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю
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Резонанс

Хто «кришує» Михайла
«Лампочку» Пухтаєвича?!
До редакції газети
«20 хвилин» звернувся
голова ГО «Буран»
Богдан Фещенко. Він
розповів, що до нього
телефонували з погрозами люди, які
назвалися представниками Іллі Киви.
Богдан надав редакції копію
запису цієї розмови:
– Да, я слушаю.
– Это Богдан Фещенко?
– Да.
– Значит, Богдан, тебе звонят с Киева от такого человека,
как Илья Кива.
– Так.
– Зн а чи т , « Л а м п о чк а »
Миша – член Соцпартии. На
него будете дальше продолжать
нападать – переломаем н…й ноги
б…ь, а потом закроем. Блатные
мусора вам не помогут.
– Ах..
– И передай своим подельникам.
– А как тебя зовут, землячок?
– Слушай. Ты меня услышал?
– Как тебя зовут, говорю?
– Это тебе передал И.В. –
Илья Владимирович.
Після дзвінка з погрозами
Богдан Фещенко зателефонував
до Іллі Киви, щоб з`ясувати, його
люди йому погрожували чи не
його. У розмові Ілля Володимирович підтвердив, що знає Пухтаєвича, він – член його партії. Ілля
Кива підкреслив, що захищатиме
кожного члена своєї партії будьякими методами! А з усіма претензіями щодо незаконного видобутку піску потрібно йти до суду.
Богдан Фещенко звертається
до Іллі Киви: «Ілля Володимирович, публікуємо вам рішення
суду, у якому чорним по білому
написано, що член вашої партії
Михайло Пухтаєвич є злочинцем.
Ви нещодавно в Житомирі піднімали питання по Баранівському – колишньому члену вашої
партії, крадієві і шахраю. Ви піднімали питання по незаконному
добуванню бурштину, але ви не
згадали про незаконне добуваня
піску, яке здійснюється одним із
членів вашої партії, а конкретно –
Михайлом Пухтаєвичем. Ось вам
рішення суду у підтвердження
слів, що він є шахраєм, який визнаний законом України. Будьте
уважними до того, кого ви берете

 На фото: голова ГО «Буран» Богдан Фещенко

 На фото: голова Соцпартії України Ілля Кива

 На фото: голова ГО «Поліський щит» Сергій Ткачук
до своєї партії, рейтингу це вам
не додасть!».
Ситуацію прокоментував голова ГО «Поліський щит» Сергій
Ткачук: «Протягом трьох останніх
років ведеться боротьба із незаконним видобутком корисних
копалин зі сторони окремих
суб`єктів підприємництва. Зараз
це питання набуває доволі серйозного-таки розголосу, оскільки
вже створена робоча група при
Житомирській обласній державній адміністрації з приводу вирішення цього болючого для області

питання. У нас складається таке
стійке враження, що на території Житомирської області діє так
звана «піщана мафія», яка, з одного боку, не дозволяє легально
працювати одним підприємцям,
а з другого боку, покриває незаконну діяльність інших. І дзвінок
від нібито помічника (це і була,
швидше за все, довірена особа Іллі
Володимировича Киви) показав,
наскільки сильна корупційна
складова усієї проблеми».
Як зауважив Сергій Ткачук, все
це негативно впливає на суспільні

 На фото: Ухвала суду щодо арешту майна
настрої, ризикує перетворитися
на повномасштабні кримінальні
розбірки, а також підриває довіру
громади Житомирщини до правоохоронних органів та інституту
місцевого самоврядування та державної влади.

«Ми сподіваємося, що Ілля
Володимирович Кива зрозуміє
те, що «дахувати» незаконний
видобуток корисних копалин
не можна», – підсумував голова
ГО «Громадський щит» Сергій
Ткачук.
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Політична арена

Вилкул: К концу 2018-го Кабмин мечтает
достигнуть уровень средней зарплаты, который
в 1,5 раза меньше зарплаты в 2013 году
На своей странице
в Фейсбук сопредседатель фракции
Оппозиционного
блока в парламенте
Александр Вилкул
написал пост про
«перемогу».
«Премьер заявил, – пишет
политик, – что средняя зарплата
по итогам 2018 года составит аж
10 тыс. грн (около 330 долл. при
плановом курсе 30). Поздравляю
Кабмин с тем, что к концу теку-

щего года они мечтают достигнуть уровня средней зарплаты,
который в полтора раза меньше
зарплаты, которая была в стране пять лет назад (декабрь 2013
года – 3 619 грн, что по курсу 8
составляло 452 доллара США)».
«При этом, – отметил оппозиционер, – живущее в параллельной реальности правительство
утверждает, что рост доходов
будет происходить быстрее роста
цен. Эти непрофессиональные
и издевательские дискуссии
надо заканчивать. Нужен четкий
план вывода страны из кризиса,
и предложить его могут только
люди, которые реально руководили предприятиями, разбира-

ются в экономике, которые знают, как создавать рабочие места,
как обеспечивать реальный рост
зарплат и пенсий. А нынешние
творцы виртуальных успехов
и «перемог» должны уйти навсегда. Их время во власти сочтено».
Как сообщалось ранее, для
того, чтобы восстановить мир
и поддержать промышленность
для обеспечения украинцев работой, а также роста зарплат
и пенсий, Александр Вилкул
вместе с коллегами из Оппозиционного блока подал в парламент
соответствующий пакет законопроектов в рамках программы
Новой индустриализации, но
власть блокирует их принятие.

Україна в Давосі: між антикорупційною
боротьбою та інвестиціями
Наприкінці січня
Україна взяла участь
у важливій події –
Всесвітньому економічному форумі. Вітчизняні бізнесмени
та урядовці робили
все, аби зацікавити
потенційних інвесторів: брали участь
у дискусіях, виступали з доповідями про
інновації, розповідали про інвестиційні
можливості у приватних розмовах.
Президент України Петро
Порошенко зустрівся із найважливішими міжнародними
партнерами – керівниками МВФ,
Світового банку, ЄБРР та лідерами різних країн світу. Центр
громадського моніторингу та
контролю підсумував результати
форуму для України.

МВФ
і Антикорупційний суд
Однією із найважливіших
под ій у Давосі була зустріч
Петра Порошенка із директоркою-розпорядницею МВФ
Крістіною Лагард. Як зазначив
глава держави, з 2014 року МВФ
надав нашій державі 8,7 млрд
доларів фінансової підтримки.

Щоб їх отримати, влада виконала низку вимог: реформувала
поліцію, створила антикорупційні органи, розпочала зміни
у судочинстві тощо. За останні
півроку була проведена також
освітня і пенсійна реформи,
розроблені закони про приватизацію та державні закупівлі.
Однак ще залишається виконати
одну з ключових вимог МВФ –
створити Антикорупційний суд.
Після переговорів Крістін
Лагард заявила, що зустріч із
Президентом Порошенком та
членами його команди була
дуже продуктивною і вона сподівається на завершення обіцяних реформ.
«Я особливо ціную майбут-

нє призначення незалежного
та постійного керівника НБУ,
оскільки це дуже необхідно», –
наголосила директорка-розпорядниця МВФ, маючи на увазі
Якова Смолі я, кан дидат у ру
якого на посаду голови НБУ
Президент уже вніс на розгляд
Верховної Ради.
У свою чергу Петро Порошенко підтвердив, що питання
створенн я антикорупційної
інфрас тру кт у ри, зокрема й
Антикорупційного суду, обговорювалося під час багатьох
зустрічей у Давосі.

Міжнародні партнери

У Давосі Петро Порошенко
обговорив подальшу співпрацю

України із низкою фінансових
установ, зокрема зі Світовим
банком. За словами глави держави, результати розмови з президентом організації Джим
Йонг Кімом дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє.
Українська делегація також
провела перемовини із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою
Чакрабарті, запропонувавши
йому приділити більше уваги
приватному сектору та децентралізації в нашій державі.
Крім того, у Давосі Петро
Порошенко зустрівся із президентами Польщі та Литви,
прем'єр-міністрами Хорватії та
Великої Британії, держсекретарем США, а також лідерами
балтійських та балканських країн. Із президентом Швейцарії
Петро Порошенко обговорив
важливість активнішої взаємодії щодо повернення в Україну
заморожених активів, які були
незаконно виведені колишніми українськими посадовцями.
А з прем’єр-міністром Нідерландів глава держави скоординував зусилля, спрямовані
на покарання винних у збитті
МН‑17.

Потенційні інвестори

Вперше цього року на Всесвітньому економічному форумі
під гаслом «Україна: Креативність. Інновації. Можливості»
працював Українськ ий д ім.
Там бізнесмени представили
вітчизняні проекти у сферах
штучного інтелекту, блокчейну та науки про дані. Зокрема,

справжнім хітом стали українські інтерактивні столи для
ресторанів.
«Український дім у Давосі –
це чудова нагода продемонструвати світовій, діловій та політичній еліті потенціал України
у сфері новітніх технологій та
креативних індустрій», – пояснив виконавчий директор Асоціації «ІТ України» Олександр
Кубраков.
Загалом, за даними Адміністрації Президента, під час
форуму понад 80 провідних
компа н і й с віт у зв ерн ул ис я
з пропозиц ією про зус т річ
з українською делегацією.
«Я пишаюсь тим, що цього
року вперше я отримав багато
запитів від іноземних інвесторів з пропозиціями про зустрічі. Велика кількість великих
гравців інвестиційного ринку.
Цього ніколи досі не відбувалось», – підсумував Петро Порошенко під час «Українського
сніданку» в Давосі.
Більшість інвесторів, із якими зустрівся Президент під
час форуму, хотіли б вкласти
кошти у розвиток портової та
дорожньої інфраструктури,
харчову та переробну галузь,
а також енергоефективні технології в Україні. Власне, така
зацікавленість іноземних бізнесменів ще раз підтверджує
той факт, що Україна повинна
пришвидшити реформи, зокрема у податковій та агропромисловій галузях.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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Євроінтеграція

Традиційній енергетиці
в Україні є альтернатива!
З періоду незалежності України постійно, а нині дуже гостро постає питання
щодо енергетичної
незалежності держави. Адже традиційно
українська держава
левову частку енергоносіїв отримувала
від північного сусіда,
з яким нині перебуває у статусі військово-територіального
конфлікту.

Окрім споживання в великих
об’ємах вуглеводнів (природний
газ, нафтопродукти тощо), частина підприємців та й простих
громадян все частіше і частіше
переймають західний досвід та
сталі тенденції щодо використання відновлювальних джерел
енергії. І хоча наразі в Україні
відсутні суттєві наукові відкриття в цій галузі, які втілюються
на практиці, є досвід західних
партнерів, які серйозно просунулися в цій царині на багато
років, а то й десятиліть вперед.
Отож альтернатива традиційній енергетиці ХХ століття вже є
і буде, і це – широке застосування енергії сонця, вітру, води, де
частка в енерго-забезпеченості
країн невпинно зростає.
Так Федеративна Республіка
Німеччина в минулому 2017 році
отримала більш ніж 40% електроенергії з відновлювальних
«зелених» джерел, при цьому
виробленн я ядерної енерг ії
впало до мінімальної позначки
1970-х років, хоча з 2015 року
жодна АЕС не була відключена.
Якщо говорити про натуральні
цифри та факти, то тільки за
один місяць кількість електроенергії з вітру склала 38,5 ГВт.
Приблизно на 50% зріс обсяг
виробленої енергії від гідроелектростанцій, частка енергії з біомаси також постійно зростає,
і за місяць приблизно становить
5 ТВт\год.
Згідно з Паризькою кліматичною угодою, до 2050 року
Німеччина планує повністю
перейти на ві д новлюва льн і
джерела енергії і скоротити викиди вуглекислого газу не менш
ніж на 95%. На кінець минулого
року 32% споживаної в Німеччині електроенергії надходило
із "зелених" джерел. Використання відновлювальних джерел
енергії (далі ВРЕ) на сьогодні є

одним із головних пріоритетних
напрямків розвитку європейської енергетики, що обумовлено низкою економічних, політичних, екологічних та інших
чинників, а саме: запобіганням
енергетичній нестабільності
країн, пов’язаної з енергетичними кризами та скороченням
залежності від імпорту енергоносіїв; необхідністю зменшення
обсягів шкідливих викидів, що
утворюються в процесі використання традиційних енергоносіїв;
збереженням запасів енергоресурсів для майбутніх поколінь.
Директива ЄС 2009/28/ «Про
сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел»
створила основу д ля просування ВДЕ у ЄС та встановила
обов'язкові національні цільові
показники: до 2020 року частка
ВДЕ у кінцевому споживанні
енергії у середньому у ЄС‑28
має досягти 20%, в тому числі
у транспорті – 10%. Більше того,
нарощування частки використанні ВДЕ і надалі залишатиметься одним із стратегічних
завдань економічного розвитку
Євросоюзу. Держави – члени
ЄС вже домовилися про новий
цільовий індикатор використання ВДЕ у кінцевому споживанні
енергії, який має у 2030 році досягти щонайменше 27%.
Успіхи європейської програми відновлювальної енергетики неможливо заперечувати,
бо всього 5 років тому вугільна
генерація вдвоє перевищувала
об’єми від «зелених» джерел
енергії. До найбільш енергетично незалежних країн Західної
Європи варто віднести Францію, де президент Еммануель
Макрон на недавньому Всесвітньому економічному форумі
заявив, що його країна закриє
всі вугільні електростанції до
2021 року.
Європейський досвід із застосуванням альтернативних
джерел енергії – це добре, але
давайте розглянемо, яка ситуація
із використанням ВДЕ у енергетичному секторі України, тим
більше на фоні загрози підвищення ціни на природний газ
на 62% уже найближчим часом.
Відразу слід зазначити, що
в Україні, на відміну від Євросоюзу, відсутня детальна офіційна статистична інформація
щодо використання ВДЕ. Згідно
з інформацією, яка наведена
у тексті проекту Енергетичної
стратегії України до 2035 року,
частка ВДЕ у кінцевому споживанні енергії в Україні у 2016 р.
становила близько 5,6% (із урахуванням всієї гідроенергетики
України). Цей показник є у 3

рази нижчим, ніж у середньому у ЄС‑28. При цьому близько
20% енергії з ВДЕ в Україні було
згенеровано ГЕС у вигляді електроенергії, виробництво якої є
відносно стабільним упродовж
багатьох десятиліть та переважно забезпечується каскадом
ГЕС на р. Дніпро. Близько 30%
енергії з відновлювальних джерел було отримано з продуктів
біологічного походження (тверда
біомаса, біогаз, біопаливо та ін.).
Що стосується перспектив
розвитку ВДЕ у нашій країні,
то знову ж таки звертаючись
до проекту згаданої Стратегії,
можна констатувати, що її автори особливо амбітних планів
не будують. До 2020 року частку
ВДВ у загальному первинному
постачанні енергії передбачається
збільшити лише з 2% до 8%, а до
2030 року вона має скласти 15%.
Привертає увагу також те,
що на відміну від цільових індикаторів Євросоюзу, який встановлює частку ВДЕ у валовому
кінцевому споживанні енергії,
розробники довгострокової Енергетичної стратегії роблять ставку
на показник виробництва, а не
використання енергії з відновлювальних джерел на внутрішньому ринку. І наостанок нагадуємо,
що згідно з Меморандумом про
співпрацю, Україна та Міжнародний валютний фонд опра-

цьовують зміни газових тарифів
для промисловості і населення
країни. Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що однією з умов перегляду
програми розширеного фінансування та виділення траншу
Україні є приведення цін на газ
до ринкового рівня, а це – безумовне та суттєве підвищення
цін не тільки на газ, а й на всю
ланку виробництва промислових
товарів та послуг.
Отож а льтернатива природному газу, вугіллю, нафті,
атомній енергетиці існує у ви-

гляді енергії сонця, вітру, води,
біомаси, енергії грому та блискавки. Правда, на жаль, це залежить не тільки від західного
науково-технічного прогресу,
а в нашому випадку і від можновладців різної масті та калібру.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ в регіони" за
сприяння Європейського Союзу
(http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу

16

WWW.20MINUT.UA

Медицина

Середа, 7 лютого 2018

Нові амбулаторії та Інтернет у селах:
як просувається медична реформа
Минулого року понад
півмільйона осіб в Україні потрапили на прийом
до лікаря за допомогою
онлайн-запису. Такі дані
наводить медична інформаційна програма
Helsi, що увійшла до національної електронної
системи охорони здоров'я
eHealth.
Можливість записатися до спеціаліста через Інтернет надають майже всі
медичні заклади столиці і деяких інших
міст України. Однак медреформа передбачає набагато ширше використання
сучасних технологій та електронного
документообігу, зокрема у сільських
амбулаторіях та медпунктах. Запровадження деяких нововведень розпочалося ще минулого року. Центр громадського моніторингу та контролю
з’ясував, що вже вдалося зробити і які
зміни чекають на громадян попереду.

Електронні картки
та лікарняні
31 січня 2018 року в Україні набули
чинності закони, які були покладені
в основу медичної реформи. Це закон
«Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та
«Про підвищення доступності та якості
медичного обслуговування у сільській
місцевості». Це означає, що медична
реформа тепер швидко набере обертів.
Уже у квітні МОЗ розпочинає широкомасштабну національну кампанію «Обери свого лікаря», яка повинна допомогти громадянам остаточно визначитися
з терапевтом або сімейним лікарем, що
наглядатиме за їхнім здоров’ям. У міністерстві нагадують, що з уподобаним
спеціалістом потрібно укласти договір,
або так звану декларацію. Станом на
2 лютого це вже зробила майже 31 тисяча українців. Про це свідчить статистика Національної електронної системи
охорони здоров’я eHealth. Завдяки цій
системі з 1 липня 2018 року медики первинної ланки почнуть переходити на
новий порядок оплати праці – відповідно до кількості пацієнтів та укладених
із ними декларацій.

Щоб підписати такий договір, людині необхідно надати лікарю паспорт,
ідентифікаційний номер та номер телефону, на який прийде смс з кодомпідтвердженням. У разі відсутності
мобільного телефону лікар повинен внести у систему не лише декларацію, а й
додати копії документів пацієнта. Такий
механізм дозволить уникнути появи
«мертвих душ» у лікаря, й оплату він
отримає лише за реальних пацієнтів.
«Електронний інструмент створить
додаткові можливості для перевірки,
тому що за одного пацієнта держава
платить лише один раз», – пояснив керівник проектного офісу eHealth Роман
Бугай.
За словами пана Бугая, наступний
етап розвитку системи – це запровадження електронних медичних карток.
Увесь анамнез пацієнта, результати його
аналізів, перебіг хвороби зберігатимуться не в реєстратурі, а в онлайн-форматі.
Тож інформація буде доступна лікарю
у будь-який момент, а якщо хворий завітає до іншого спеціаліста, той зможе
швидко ознайомитися з цими даними. До кінця року в міністерстві також
планують запровадити електронні лікарняні листки. Це дозволить не лише
спростити документообіг, а й зупинить
бізнес на довідках, які сьогодні можна
легко купити.
«Відомі випадки, коли лікар за день
оформив 75 лікарняних і лікарня видала
20 тисяч лікарняних. Явно тут працює
схема. Коли запуститься електронний
реєстр, можна буде відстежувати всі
лікарні країни», – зазначає координатор
проекту урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» Оксана
Величко.

Комп’ютер – у кожне село

Експерти звертають увагу, що відчути переваги еHealth зможуть далеко
не всі українці, оскільки на сьогодні
у більшості сільських амбулаторій та
медпунктів немає ані комп’ютерної
техніки, ані доступу до Інтернету.
«До районних центрів, в принципі,
«Укртелеком» провів усі комунікації,
але ж амбулаторії знаходяться не лише
в райцентрах, а й у віддалених селах,
тому до них ще треба дотягнути комунікації», – розповідає завідувач відділом
медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій та систем
НАНУ Олександр Коваленко.
У міністерстві запевняють, що підключитися до eHealth зможуть усі медичні заклади, незалежно від їхнього
розташування. Адже в Україні вже розпочалася імплементація закону про
сільську медицину, який передбачає забезпечення всіх сільських амбулаторій,
фельдшерсько-акушерських та медичних
пунктів набором сучасної діагностичної
апаратури та комп’ютерами з виходом
у всесвітню мережу. За інформацією
МОЗу, у Гад яцькому районі, що на
Полтавщині, на початку 2018 року вже
комп’ютеризували всі сільські й міські
амбулаторії, ФАПи та районну лікарню.

«Створивши єдину мережу Гадяцького району, ми об’єднали денний стаціонар і амбулаторії. Це забезпечує
швидкий обмін даними. Фахівець із
центральної районної лікарні бачить,
що відбувається на селі, далі ця інформація потрапляє в стаціонар. Ця
система забезпечує контроль за якістю
медичної допомоги», – розповідає голова Гадяцької райдержадміністрації
Олексій Матюшенко.
Та к о ж у с і ч н і ц ь о г о р о к у 1 0
комп’ютерів отримав центр первинної
медико-санітарної допомоги Нововоронцовського району Херсонщини –
одного із найвіддаленіших куточків
області. Оснащення амбулаторій триває
і в інших областях України.
«Ми значно підвищимо рівень медичного захисту і медичних послуг
для 14–15 млн українців, які живуть
у сільській місцевості», – наголосив глава держави Петро Порошенко.

Нова мережа амбулаторій

Щоб амбулаторії могли ефективно
працювати, медреформа також передбачає створення спроможної мережі
медичних закладів первинної допомоги.
МОЗ спільно з Мінрегіонбудом розробив спеціальну методику формування
такої мережі. На основі цих рекомендацій до 1 лютого місцеві громади
мали вирішити, які медичні установи
потребують переобладнання та реконструкції, де необхідно побудувати
нову амбулаторію або медпункт, а де
потрібно поліпшити інфраструктуру
чи звести житло для медика. Тепер ці
проекти повинно затвердити Міністерство охорони здоров’я.
«Ми проведемо консультації з місцевим самоврядування і лікарями щодо
амбулаторних дільниць, які повинні
з’явитись на території району з покриттям всієї площі сільської території,
включаючи населенні пункти і малі міста, – підкреслює віце-прем’єр-міністр
Геннадій Зубко. – Маємо переорієнтувати первинну ланку безпосередньо на
амбулаторію, де є лікар, обладнання,
транспорт і якісні можливості первинної допомоги».
Місцева влада повинна врахувати
потреби кожного населеного пункту
і рівномірно розподілити медзаклади
по всій території громади, району та
області. Так, у містечку з населенням
понад 15 тисяч осіб має працювати
центр медико-санітарної допомоги
зі штатом не менше 7 сімейних лікарів або терапевтів. А селу на 750 осіб
буде достатньо медичного пункту, де
людей прийматиме фельдшер або
медсестра та куди періодично навідуватиметься лікар.
У МОЗ наголошують, що якісні зміни у медичних послугах можливі лише
за активної участі громад та місцевих
органів самоврядування. Медицину
можна зробити ефективною, сучасною
та максимально наближеною до потреб
кожного українця – у селі чи в місті.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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Актуально

Об’єднаним громадам
передали у власність землі
за межами населених пунктів
Кабінет Міністрів
України розпочинає
процес передачі землі
поза межами населених пунктів у власність об'єднаним
територіальним громадам.
Згідно з розпорядженням
КМУ, вже з 1 лютого розпочнеться
процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність
об’єднаних територіальних громад.

Як саме земля буде
передана в розпорядження
громадам
Уряд надав розпорядження Державній службі з питань
геодезії, картографії та кадастру
з 1 лютого 2018 року провести інвентаризацію таких земель з подальшою передачею земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності
у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних
громад відповідно до статті 117
Земельного кодексу України.
Також відтепер передача таких

земельних ділянок в користування
(виключно шляхом проведення
аукціонів) або у власність буде
здійснюватись тільки за погодженням з об’єднаними територіальними громадами та після прийняття
ними рішення відповідно до статті
26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
«З завтрашнього дня жоден
геокадастр країни не має права
приймати одноосібні рішення, –
сказав Володимир Гройсман. – Не
дай Бог хтось спробує передати
землю поза межами населеного
пункту (без згоди ОТГ). За це буде
чітка кримінальна відповідальність – викинемо з кабінету».

Урядове рішення
сприятиме розвитку громад
Завдяки ініціативі Уряду відтепер не чиновники, а самі громади прийматимуть рішення, які
сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва, залученню інвестицій, суттєво збільшать надходження до місцевих
бюджетів. Також децентралізація
земельних відносин дозволить побороти проблему корупції в цій
сфері. Рада громади сама визначає
ставку земельного податку, 100%
якого залишається в місцевому
бюджеті.

Скільки землі зможуть
отримати в розпорядження
об’єднані громади
Минулого року бюджетні надходження об’єднаних громад від плати за
землю зросли на 20% – до 1,4 млрд грн.
Завдяки рішенню Уряду надходження зможуть суттєво збільшитись,
адже у розпорядження об’єднаних
територіальних громад може перейти
до 7,2 млн га, з яких 2,5 млн га ще не
розподілені між користувачами. Податкові надходження за використання
земель, що знаходяться поза межами
населених пунктів, можуть скласти
до 10% бюджетних надходжень ОТГ.

Чому об’єднані громади
мають розпоряджатись
землями за межами
населених пунктів
Наразі землями поза межами
населених пунктів розпоряджається Держгеокадастр. Суттєва
частина цих земель здавалася
в оренду за найменшою орендною
платою – 1–3%, тобто за цінами,
нижчими за ринкові, а об’єднані
територіальні громади були повністю усунені від розпорядження
такими земельними ділянками
державної власності. Це збільшувало корупційні ризики, а грома-

ди недотримували кошти на свій
розвиток. Органи місцевого самоврядування фактично мали вплив
лише на 12% власних територій
і були позбавлені можливостей
ефективно планувати їх розвиток.
Як збільшаться бюджети громад завдяки урядовому рішенню
Завд яки більш широким
можливостям органів місцевого
самоврядування у частині розпорядження земельними масивами, орієнтовні обсяги додаткових надходжень до місцевих
бюджетів від сплати за землю,
за оцінками експертів, можуть
зрости на 30–40% .

Україна майже остання за нерівністю
багатства серед країн, що розвиваються
Алла Гетьман

Минулого тижня
на Всесвітньому економічному форумі
в Давосі презентували
індекс інклюзивного
розвитку 2018.
Які оцінки за трьома категоріями економічного розвитку отримала Україна, розповів головний
експерт Департаменту монетарної
політики та економічного аналізу Національного банку України та член редакційної колегії
VoxUkraine Олександр Жолудь.
Так, за результатами форуму,

Україна посідала 78 місце зі 103
країн. Перша у рейтингу – Норвегія, остання – Мозамбік.
«ВВП бу в і за лишає т ьс я
основним показником виміру розвитку країни. Водночас
у цього показника є ціла низка
обмежень – те, скільки умовних
гривень чи доларів припадає на
людину згідно з показником ВВП,
жодним чином не показує як ці
кошти розподілені та яку якість
життя вони забезпечують», – зазначив Олександр Жолудь.
Індекс інклюзивного розвитку
(ІІР) є розширеною оцінкою економічного розвитку країн. Окрім
оцінки ВВП, цей індекс вимірює
11 додаткових параметрів.
ІІР складається з 12 показників, вони розбиті на 3 великі
групи:

1. Зростання та розвиток (ВВП
на душу населення в доларах
США, продуктивність праці,
здорова тривалість життя, зайнятість).
2. Інклюзивність (нерівність
доходів, рівень бідності, нерівність багатства, медіанний дохід
доларів на день (за паритетом
купівельної спроможності) на
душу населення).
3. Рівність між поколіннями
та стійкість (чисті заощадження,
викиди СО2 на одиницю ВВП,
державний борг, співвідношення
населення працездатного віку до
непрацездатного).
Для зручності порівняння
у рейтингу країни розділено на
два сектори – розвинуті (30 країн)
та ті, що розвиваються (79 країн),
серед яких Україна.

У своєму секторі Україна посідає 47 місце. Для порівняння,
Молдова – 31 місце, Росія – 19,
Польща – 5, Туреччина – 16.

Де ж в України ситуація
значно гірша за інших,
а де краща?
У першій групі у нас проблема
із зайнятістю – 51 місце.
«По групі, що відповідає
за інклюзивність, у нас досить
високі показники – загальне 17
місце та перше (!) місце серед
країн, що розвиваються, за показником нерівності доходів та
рівня бідності. Водночас за показником нерівності багатства
Україна на одному з останніх
місць (73 з 79). Це може означати, що навіть за концентрації

багатства у руках небагатьох родин воно не працює на них і не
генерує достатніх доходів для
впливу на нерівність доходів.
Інше ймовірне пояснення – є
певні проблеми зі збором даних,
що використовуються», – наголосив Олександр Жолудь.
На думку експерта, по стійкості Україна має дуже погані показники, загальне місце – 75 з 79.
Єдине більш-менш позитивне – це
співвідношення населення працездатного віку до непрацездатного
(10 з 79).
Коментар є особистою експертною оцінкою автора та може
не збігатися з офіційною позицією
НБУ.
Матеріал підготовлений
у рамках співпраціз проектом
«VoxConnector»
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Комплектувальники • Відбірник

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомеханик с опытом работы
требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
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Забезпечуємо житлом Г/р 5/2
Тел.:067-384-57-52

АВТОСЛЮСАРІ, АВТОЕЛЕКТРИКИ ПО
РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ В КИЇВ (СТО "НОВИЙ
СЕРВІС", ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2). ЖИТЛО,
РОБОТА ВАХТОВО, ОПЛАТА СВОЄЧАСНА 50% ВІД ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД
ОБОВ`ЯЗК. 0673444243

ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА
НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П
ВІД 25 ТИС.ГРН. ЛФ ТОВ «ОРЛАНТРАНС-ГРУП». 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);0(67)4338809(М.КИЇ

• АГРОНОМ ДЛЯ РОБОТИ ПРОДАВ-

ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА
НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П
ВІД 25 ТИС.ГРН. ЛФ ТОВ «ОРЛАНТРАНС-ГРУП». 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);0(67)4338809(М.КИЇ

ЦЕМ-КОНСУЛЬТАНТОМ У САДОВОМУ
ЦЕНТРІ НЕДАЛЕКО ВІД КИЄВА, З/П
- ВІД 9000 ГРН, НАДАЄМО ЖИТЛО.
0503306480,0676564002

Хорошие условия работы

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

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767
ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767
ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН
НА ПП "УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА
З/П. 0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА
• Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м.
Київ. Висока заробітна плата. Надаємо
житло. 0673417292

• ДОМОГОСПОДИНЯ КИЇВСЬКА ОБЛ., 25
КМ ВІД КИЄВА, З/П- 8000 ГРН., НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0503306480,0676564002

• Зубофрезеровщик с опытом работы,
требуется на металлообрабатывающее
предприятие. З/п высокая.
0661666972,0674125548
• Инженер по технике безопасности с
опытом работы требуется на предприятие. 0661666972,0674125548
• Инженер с опытом работы
требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Инженер-конструктор с опытом
работы требуется на предприятие.
0661666972,0674125548

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ДЛЯ КОМПАНІЇ ЩО ВИГОТОВЛЯЄ ЯХТИ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ ПРАЦІВНИКИ. ВАКАНСІЇ ДЛЯ
МОЛОДІ,ЧОЛОВІКІВ ТА СІМЕЙНИХ
ПАР. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛ.: +48727824681
0500229897, 0970875347
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Потрібні: шоубалети, танц. (go-go, екзотика, східні), офіціанти. Контракт від 3-х місяців.
Висока зарплата + %. Легально. Ліц.
МСПУ АВ № 585291 від 20.11.2012.
0972201876;0936439307;email:kenjob@
mail.
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РАБОТА

ВОДИТЕЛИ кат. Д
для работы
на маршрутах г. Киева

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

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

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

МЕРЕЖА АПТЕК ПЕРВОЦВІТ ФАРМ
ПРОВОДИТЬ НАБІР ПРОВІЗОРІВ ТА
ФАРМАЦЕВТІВ. ЗРУЧНИЙ ГРАФІК РОБОТИ, З\П ВИСОКА. 0674101581
• Механик с опытом работы
требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Оператор плазмы с опытом работы
требуется на предприятие. З/п высокая.
0661666972

ОФІЦ. РОБОТА В ЧЕХІЇ, ЛИТВІ, ПОЛЬШІ,
ФІНЛЯНДІЇ. БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ ТА ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ
РОБОТОД. ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ!
М.ЖИТОМИР, ПЛ.ПУТЯТИНСЬКИЙ 2,
"БІЗНЕС ЦЕНТР". Л.МСПУ №637 ВІД
09.06.2016. 0932080673

800 грн в день
Жилье предоставляем.

ся
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067-412-61-36
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Наши телефоны:
067 600-01-61, 095 603-01-05, 050 690-97-27

ОФІЦ. РОБОТА В ЧЕХІЇ, ЛИТВІ, ПОЛЬШІ,
ФІНЛЯНДІЇ. БЕЗ ЗНАННЯ МОВИ ТА ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ
РОБОТОД. ВЕЛИКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ!
М.ЖИТОМИР, ПЛ.ПУТЯТИНСЬКИЙ 2,
"БІЗНЕС ЦЕНТР". Л.МСПУ №637 ВІД
09.06.2016. 0932080673
• Охоронник, 7400 грн. за місяць.
Вахтовий метод роботи. Проїзд та
проживання за рахунок фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 83.
0678457965
• Охоронники міцної статури потрібні
в охоронну компанію Доберман. Вахта.
Житло + форма надається. Об`єкти в
м. Київ. Вчасна виплата з/п + аванс.
Оплата від 350 грн/доба. 0995131422

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД
ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА (096)8689080,(098)3155059

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ААввттоос
сллееса
саррь
ь

• Комірник бажано з досвідом роботи
потрібен на роботу в м. Житомир. Наявність водійських прав кат. В,С. З/пставка 5000 грн, графік роботи з 9:0018:00. Всі деталі по 0672466598Роман

Водители кат. "Е"

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

• Охоронці в київську охоронну
компанію, жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання.
0508024458,0979677974

ОХОРОНЦІ ПОТРІБНІ В М. КИЇВ. ВАХТА
15/15. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 40008000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА 0674789020
• ОХРАННОЙ КОМПАНИИ "G4S" - ОХРАННИКИ. ВАХТА 15/15, 30/15, ПО УКРАИНЕ. ОФОРМЛЕНИЕ, ЖИЛЬЕ, ФОРМА,
ПИТАНИЕ. 0952261010,0972261010,09
32261010
• Покоївки (працівники для прибирання
готельних номерів) в м. Київ. Надаємо
житло. Харчування та форму надаємо
безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/мес.
0673417292
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежитлова будівля, приміщення 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,І,
заг.пл. 991.1 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Зелена, 15. Дата
торгів: 01.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №262720;
2. Нежитлова будівля, картоплесховище, заг.пл. 1321.1 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Мурованка, 13Б. Дата торгів: 01.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №263229;
3. Нежилі прим. 27 — заг.пл. 63,5кв м; прим. 28 — заг.пл. 15,3 кв м; прим. 45 - заг.пл.
4,0 кв м; прим. 46-заг.пл. 4.0 кв м; прим. 47 — заг.пл. 169.3 кв м; прим. 48 — заг.пл. 82.1 кв
м та част. Прим. 44 — заг.пл. 44.9 кв м Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська,
81. Дата торгів: 01.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №263242;
4. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 26. Дата торгів:
01.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №263324;
5. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25.Дата торгів:
02.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №263344;
6. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 202. Дата торгів: 02.03.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №263433.
7. Земельна ділянка пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20. Дата торгів:
02.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №263351;
8. Нежитлова будівля, гараж заг.пл. 461.9 кв м, за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата торгів: 05.03.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №263550;
9. Нежитлова будівля магазину заг.пл. 267,2 кв м, за адресою: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 22. Дата торгів: 07.03.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №264148 (уцінено лот № 256597);
10. Житловий будинок заг.пл. 174.0 кв м та земельна ділянка 0.1170 га, К/№
1822083200:06:001:0158, за адресою: Житомирська обл., с. Довжик, пров. Вчених,
4. Дата торгів: 07.03.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №264142
(уцінено лот № 256442).

• Пол-укр.агенція.Польща,Чехія, Нім:
зварювал.,токарі,фрезер., електрики,
слюсарі,швачки,пом.кухаря. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664
• Польсько-укр. агенція. Візи і робота
у Швеції, Польщі, Чехії, Німеччині, Голандії. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664,0996348031

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

ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ТРАМВАЙНИХ ЗУПИНОК В М. КИЇВ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ДО 6000 ГРН., ДОПОМОГА З
ПРОЖИВАННЯМ (КОЙКО-МІСЦЕ). 05
03888371,0678273869,0442229257
• Працівники на роботу в теплиці ,
вахта 15/15, 30/15.З/п від 8500 грн за
вахту. Оплата щоденна. Гарні умови
для іногородніх, житло, харчування,
спец.одяг. 0973884655,0930205909
• Працівники на роботу в теплиці ,
вахта 15/15, 30/15.З/п від 8500 грн за
вахту. Оплата щоденна. Гарні умови
для іногородніх, житло, харчування,
спец.одяг. 0973884655,0930205909

ПРОДАМ. СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ З ОБЛАДНАННЯМ ТА ПІДСОБНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, 330КВ.М, ПРАЦЮЄ 11
ДЕРЕВООБРОБНИХ СТАНКІВ, ВИТЯЖКА, СУШКА, КОТЕЛ НА ДРОВАХ З АВТОМАТИКОЮ ТА КУЗНЯ, ЦІНА ДОГОВІРНА.
(066)7727827
• РАБОТА В ПОЛЬШЕ. ВСЕ ЗАТРАТЫ В
КРЕДИТ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВАКАНСИЙ.
З/П ОТ 17 000 ГРН. БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. ЛИЦ. СЕРИЯ АЕ №460927 ОТ
25.11.2014Г. 0990952020,0680952020,
0930952020
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на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

• Сиделки по уходу за больными и
престарелыми людьми на дому и в
больнице. Проживание и питание за
счет работодателя. 0660271662Татьяна

• СИДЕЛКИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ И
ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ НА ДОМУ И В
БОЛЬНИЦЕ. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ. 0668464953ЛЮДМИЛА.
• Слесарь-ремонтник требуется на
предприятие. 0661666972,0674125548
• Слесарь-сборщик требуется на производство. 0661666972,0674125548
• Слюсар требуется на производство.
0661666972,0674125548
• Терміново в Київ потрібен персонал
для прибирання торгово-розважальних
центрів. Допомога з житлом. Прямий
роботодавець. З/П 5500 - 7500 грн.
0631001956,0679376743
• Технолог с опытом работы
требуется на предприятие.
0661666972,0674125548
• Токарь с опытом работы требуется на производство, висока ЗП.
0661666972,0674125548
• Тракторист с опытом работы требуется на предприятие в г. Житомир.
0661666972,0674125548

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

• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В
Г.КИЕВ!!! ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ФОРМА. ЗП ОТ 5 000 ГРН. 0730307424

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

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, КАМЕНЯРІ,
МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ,
ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО.
ВАХТА 15/15 0635831415, 0442878713

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

• Фрезеровщик с опытом работы, требуется на металлообрабатывающее
предприятие. З/п высокая.
0661666972,0674125548

• Сварщик с опытом работы
требуется на производство.
0661666972,0674125548

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

1.2. Шукаю

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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 4/4 ЭТАЖЕЙ,
55М/43М/8М, Г.ЖИТОМИР, КИЕВСКОЕ
ШОССЕ. ЦЕНА 520 231 ГРН. 0678102878

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ МАГАЗИН В
С.ДВІРЕЦЬ, БІЛЯ ТРАСИ ЖИТОМИРБЕРДИЧІВ. 0967009253
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані (можливо нерозмитнені), до
2017р. 0988605070
• Викуп авто, дорого, в робочому стані.
0678903718,0687801123

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
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• Куплю старовиннi мотоцикли та запчастини до них: М 72, М 61, М 62, К 750,
Дніпро 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, ТІЗ,
АВО, усi моделi з ведучими колясками.
Самовивiз. 0678874018,0669663546

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• Комбайн "Джон Дір-1032", жатка 2,8м;
трактор 7710, 180к.с., 1999р., плуги
оборотні, 3-, 4-, 5-корпусні, фреза - 3м;
обприскувачі навісні, 16-18м, причіпні,
21м; комбайни картоплесаджальні "Хасія", 4-рядні. (097)3850784,(093)5000626
• Комбайн "Джон Дір-1032", жатка 2,8м;
трактор 7710, 180к.с., 1999р., плуги
оборотні, 3-, 4-, 5-корпусні, фреза - 3м;
обприскувачі навісні, 16-18м, причіпні,
21м; комбайни картоплесаджальні "Хасія", 4-рядні. (097)3850784,(093)5000626
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор:
ALKA-13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку,
ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/
МАЗ). 0674201570

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(0
67)9040066
• Сівалка УПС-8(6),СУПН-8(6). Культиватор КРН-5.6(4.2), КГШ-4,0. Борона АГ-2.1-3.0. Після кап.рем."Тодак8",СЗ-3.6(5.4). 0677801439
• Талі+комплектуючі+запчастини.
Електродвигуни підйому, візки пересування, кінцеві балки д/опорних, підвісних. 0442247889,0686870757

• МІНІ-ТРАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЯПОНІЯ, Б/В, ПОТУЖНІСТЮ ВІД 15 К.С. ТА
НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ, ЦІНИ ВІД
104000 ГРН. (066)1061454,(068)6212019.
• МІНІ-ТРАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЯПОНІЯ, Б/В, ПОТУЖНІСТЮ ВІД 15 К.С. ТА
НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ, ЦІНИ ВІД
104000 ГРН. (066)1061454,(068)6212019.

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Термоблоки пінополістирольні, система "Теплий дім", від заводу-виробника. (050)5164420;(096)7348079;(03
42)771152.
• Термоблоки пінополістирольні, система "Теплий дім", від заводу-виробника. (050)5164420;(096)7348079;(03
42)771152.
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4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС.
0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ,
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ.
0677855628,0677723483

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

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

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

Вересівська сільська рада оголошує конкурс
на продаж нерухомого майна

А саме будівлі магазину, за адресою: Житомирська, Житомирський, с. Вереси,
вул. Княгині Ольги, 26.
Загальна площа будівлі магазину 202,0 кв. м, загальна площа торгового залу – 176,9
кв. м, площа допоміжна – 25,1 кв. м. Початкова ціна – 737 704 грн.
Можливо розглядатися питання щодо зміни цільового призначення.
Заяви приймаються з дня опублікування і до 06.03.2018 року до 17:00 включно.
Конкурсна комісія з проведення продажу тел. (0412) 55-30-35
Адреса конкурсної комісії: 12401, Житомирська, Житомирський, с. Вереси,
вул. Покровська, 16.

• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КАНАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА
ОБЛ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВ., ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.ВІТРУКА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET. 0963607722,
0933129393, 449131,0666501731
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм,
площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062
• Куп.токарську оснастку, верстати,
лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки, мітчики, різці.Фото:sky85593@
gmail.com, 0968709687
• Куп.токарську оснастку, верстати,
лещата, патрони, фрези, свердла, розгортки, мітчики, різці.Фото:sky85593@
gmail.com, 0968709687
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом),
припой ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61, олово. Терміново, в будь-якому вигляді і
кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг. 0963409983

6.13. Ремонт техніки

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

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

• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки,
янтар, зуби кашалоту, бівень, сервізи,
картини. 0683345254

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

6.17. Послуги. Iншi
DREAMENGSCHOOL.COM - ОНЛАЙН
ШКОЛА ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ.
ВЧИТИСЯ ОНЛАЙН - ЦЕ ЗРУЧНО!
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ. У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС,
В БУДЬ-ЯКОМУ МІСЦІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД. ЗАПИШІТЬСЯ НА
БЕЗКОШТОВНЕ ПРОБНЕ ЗАНЯТТЯ
DREAMENGSCHOOL.COM
• А/М в будь-якому стані, після ДТП,
пожежі, цілі, несправні, проблемні, нерозмитнені. Дорого! Миттєвий
розрахунок! Послуги евакуатора!
(068)4638828,(099)4238777

• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО
180-310. Дніпровський 181СВ; Любава 279МВ; Солонянський 298СВ. 1
мішок=25кг=1,25га. 0970054182

• Насіння кукурудзи укр.селекції. ФАО
180-310. Дніпровський 181СВ; Любава 279МВ; Солонянський 298СВ. 1
мішок=25кг=1,25га. 0970054182

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ,
КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ,
САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ
КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ
ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ,
КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ,
САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ
КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ
ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п.
(067)5669709
• Постійно закуповуємо вугілля деревне з твердих та м`яких порід деревини.
0981554242.
• Постійно закуповуємо паливні брикети "Піні-Кей", самовивезення, упаковка
біг-бег або пакети. 0981554242.
• Продам оптом якісну жарену олію 20
грн/кг. 0988338068,0666573372
• Продам/сдам в аренду Лунапарк.
0(99)9712297
• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров,
гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов.
0505442769
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

• Ремонт гидравлики: гидроцилиндров,
гидроусилителей, гидрораспределителей, гидромоторов, гидронасосов.
0505442769,0674125548
• Стабилизатори напруги семісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист.
Гарантія-3р.Сайт: stabilizator.dp.ua,
0674928371,0501011184
• Стабилизатори напруги семісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист.
Гарантія-3р.Сайт: stabilizator.dp.ua,
0674928371,0501011184

8. РІЗНЕ

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю
• Підприємство закуповує зерно ячменю, гречки, пшениці, гороху зеленого та
жовтого, кукурудзи, цукор. 0673836723.
• Підприємство закуповує зерно ячменю, гречки, пшениці, гороху зеленого та
жовтого, кукурудзи, цукор. 0673836723.

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

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

8.23. Інше. Продам
• Котли твердопаливні тривалого
горіння (виробничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж опалювальних систем.
0963966482,0957649309
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

8.24. Інше. Куплю
• Куплю фризер для мороженого.
0663393634
• Куплю холодильники; морозильники; газові колонки, котли, плити;
пральні машини; телевізори; радянські комп`ютери, радіодеталі. тел.:
0412461046, 0967979775
Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 7 - 13 лютого
ОВЕН

Постарайтесь закінчити важливі справи,
подумайте, що можна
зробити заздалегідь. Не піддавайтесь азарту, не женіться
за дешевою славою.

ТЕЛЕЦЬ

Опинитеся у вирі
цікавих подій, попереду – зустрічі з різними людьми, поїздки. Вихідні – для дому та родини,
комфорту та побуту.

БЛИЗНЮКИ

У в а с з'я в и т ь с я
ч удова мож ли віс т ь
проявити себе, розкрити свої
найкращі якості. У с убот у
контролюйте емоції – свої та
чужі.

РАК

Подолайте сумніви
й непевність у власних
силах, якщо йдеться про вашу
головну мету.

ЛЕВ

Мож ливо, цьог о
тижн я доведетьс я
ві дстоювати свої погляди.
Будьте принципові, але не відмовляйтеся йти на поступки
у дрібницях.

ДІВА

Щоб досягти бажаного, потрібні певні зусилля та впевненість у власних
силах. Зосередьтесь на найголовніших завданнях, не розпорошуйте час та сили.

ТЕРЕЗИ

Фортуна на вашому
боці. З'явиться можливість підняти свій професійний авторитет.

СКОРПІОН

Приємний сюрприз, гарний настрій.
Фортуна до вас прихильна. Однак не зациклюйтесь
на собі.

Ви повільно, але
впевнено наближаєтесь до своєї мети. Використайте сприятливу можливість
для нових знайомств і корисних
зв'язків.

7

лютого
середа

8

лютого
четвер

у світі за популярністю, за ним слідує пиво. Лише в Ірландії та Англії
пиво все-таки випереджає чай.
5. Чай абсолютно не калорійний напій (якщо, звичайно, забути
додати в нього цукор).
6. Чай дуже корисний для зубів, всупереч протилежній думці,
в ньому містяться фтор і флавоноїди, які запобігають розвитку
карієсу.
9. Щодня в світі випивають три
мільярди чашок чаю.
10. Всі сорти чаю, як чорного,
так і зеленого, роблять з рослини
під назвою Camellia Sinensis.
11. Чайний пакетик випадково

9

лютого
п’ятниця

10

лютого
субота

Час навчатися чомусь новому і глобальному. Постарайтесь поки що
не квапити події особистого
характеру.

ВОДОЛІЙ

Не ігноруйте поради друзів, як вибрати
оптимальне вирішення
проблем. Будьте на позитиві.
Не вибухайте гнівом через
дрібниці.

РИБИ

Ваша ділова активність не повинна переходити у незрозумілу войовничість. Тоді можна розраховувати
і на непогані прибутки.

винайшов у 1904 році американець
Томас Салліван. Коли його бізнес
з продажу чаю переживав важкі
часи, дружина порадила йому упаковувати чай замість жерстяних
банок в шовкові мішечки, тобто
додати товару гарний зовнішній
вигляд. Це дійсно спрацювало,
лише трохи не так, як припускала
дружина Томаса. Покупці вирішили, що це новий спосіб заварювати
чай, який відразу прижився.
12. Кофеїну в чаї міститься
удвічі менше, ніж у каві.
13. Зелений чай вважається
більш корисним, ніж чорний, адже
у ньому вдвічі більше вітаміну С.
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лютого
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від 6 травня 2015 р.
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти про чай
1. Тривалість життя чайного куща може становити 100
і більше років, але період його
використання для збору листя
не більше 50 років.
2. Основних постачальників
чаю всього п'ять – Індія (чорний
чай), Китай (зелений чай), ШріЛанка (батьківщина чаю Ліптон),
Тайвань (зелений чай різних сортів), Японія (екзотичні чаї).
3. Найдорожчий чай «Да Хун
Пао», його ціна за підсумками
аукціонів, які проводяться в Гуанчжоу та Гонконгу, склала 685 000
доларів за кілограм.
4. Чай посідає перше місце

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Зменшення

Гра Моллі

Крутий татусь

Ще кілька років і наша планета не зможе
терпіти стількох людей на собі. Ми знищуємо
Землю, робимо їй тільки гірше. Норвезькі вчені
придумали неймовірний спосіб боротися з
перенаселенням – зменшити деяку частину
людей, створивши для них мініатюрний світ.
Сімейна пара Пола й Одрі вирішує проміняти своє рутинне життя на нову перспективу.
Очевидно, що після цього експерименту їх долі
зміняться раз і назавжди. У Пола все проходить
відмінно, він прокидається після операції мініатюрним і відразу ж отримує дзвінок від коханої –
вона вирішила залишитися у звичайному світі.

Моллі Блум майже все своє життя прожила
для того, щоб потрапити в Олімпійську збірну
з гірськолижного спорту, але зазнала поразки.
Тепер у неї є два шляхи: піти вчитися на юриста
або рік попрацювати. Моллі вибрала другий
варіант, влаштувалася в якесь кафе, але це
її не задовольнило. Тому дівчина створила
свій власний підпільний клуб покеру. Згодом її
клієнтами стали найбагатші люди Землі, світові
знаменитості та великі кримінальні боси, а
ставки становили тисячі і мільйони доларів. Для
Моллі це був неймовірний прибуток. Але влада
рідко схвалює підпільні гральні заклади...

Є такі хлопці, які люблять жити за рахунок
своїх жінок. Таким можна назвати Андріана,
адже він цілими днями розважається, нічого
корисного не робить і не має ані найменшого
бажання працювати. Його дівчина Мод – повна протилежність: красуня, дуже розумна й
успішна, має багато амбіцій. Вона відчуває,
що колись захоче сім'ю, а Андріан явно не
найкращий вибір. Тому Мод вирішила розірвати стосунки з цією великою дитиною. Але Андріан так просто не здається – він відмовився
з'їжджати з квартири дівчини та знайшов собі
роботу – вирішив організувати ясла на дому.

Жанр: драма, комедія, фантастика

Жанр: біографія, драма

Жанр: комедія

kinoukraina.zt.ua

Той, що біжить лабіринтом:
Ліки від смерті

Жанр: пригоди, трилер, фантастика

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

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

«Вій»
8 лютого
Початок о 18:30

«Казка про добре
Чортенятко»
10 лютого
Початок о 11:00 та 13:00

«Язиката Хвеся»
11 лютого
Початок
о 12:00 та 14:00

