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Привітання

Обіцяти - не робити:
1000 і одна нереалізована
ідея мера Сухомлина

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

Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя,
добробут, душа нехай світлішою стає, серце пламеніє
любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими.
Всіх вам земних благ!
З повагою Саюк Олександр Вікторович
та Компанія РОС

БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТ М2

Ваш надійний постачальник будівельних та
оздоблювальних матеріалів!

Вітаємо Вас
зі світлим
і радісним святом
- Великоднем!
Нехай Господь дарує Вам
любов, радість, мир та злагоду!
Христос Воскрес!

с. Зарічани, Бердичівське шосе 4 +38 (093) 850 03 07

вул. П. Болбочана, 58

Вітаючи зі Світлим
Воскресінням Христовим,
щиро бажаю добра,
радості, благополуччя,
миру і спокою в душі,
Божого благословення.

http://budmarketm2.com

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

Нектар
«Виноград-яблуко біл.»
1,93 л, ТМ «Садочок»

Напій Пепсі, 1,5 л

Кекс «Паска щедра»
упак 300г ТМ «Цар Хліб»

Цукерки
«Щедрий барин» фас. 1кг
ТМ «Житомирські Ласощі»

Кукурудза цукрова
425 г, ТМ Хуторок
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Шановні житомиряни!
Бажаю вам
миру, добробуту,
перемоги!
З повагою,
Любов Цимбалюк

Обережність чи
Житомирські підприємці У Житомирі
хочуть
Медики
тотальний
контроль?
продовжують воювати із владою з
Українців
зобов’язують
організувати
тимчасовий
Житомира
знову
приводу переміщень і знесень кіосків реєструватися при переїзді

без зарплат:
галузь не
дофінансована
на 53 млн грн
Анастасія Кузьмич

у прес-центрі Житомирської міськради
22 квітня відбулося
засідання ініціативної групи від житомирських підприємців за участі Олексія
Ясюнецького
та ЄвАнастасія Ліберман
генії черкасової з
Вже з травня
мепитання
законності
дичні
працівники
перенесень тимчасовторинної
вих споруд.ланки будуть мати проблеми
Житомирські зарплатні.
підприємці,
з виплатою

тимчасові споруди (кіоски) яких
згідно новоприйнятого проекту
Комплексної
нині підляСитуація схеми
із заборгованістю
гають
переміщенню,
–
зарплат
не виникне обурені
у лікарів
на
їх думку, міська
робить
первинної
ланки.влада
За словами
усе,
щоб придушити
малий
бізначальника
управління
охорони
нес.
У той
же час,стверджують
здоров'я
міськради
Марії Місювласники
«мандруючих»
кіосрової, тут галузь
профінансована
ків,
керівніобсязі.
органи лобіюють
в повному
інтереси
окремих підприємців,
"За первинною
ланкою ми
дозволяючи
забезпеченіїм
дорозміщуватися
1 липн я – це
уурядова
недозволених
місцях
і без віді державна
програма.
повідних
законних
До того часу
ми вжепідстав.
перетвориГоловна
причина
дискусії
мось
у комунальне
некомерцій– проект Комплексної схеми

розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності на території
Житомира. Власники кіосків
стверджують, що проект, прийнятий міськвиконкомом 18
грудня 2013 року і згідно якого
тимчасові споруди переносяться, відрізняється від того, який
був оприлюднений попередньо
на офіційному сайті.
Згідно наданих документів,
у пункті 1.8 оприлюдненого
попереднього
Проекту
йшлоне підприємство,
розрахунок
ся:
«Заборонити
розміщення
заробітної
плати будемо
мати
ТС
без визначення
роззазначила
в повному
об'ємі", – місця
ташування
ТС згідно КомпМарія Місюрова.
лексної
(крім
В у псхеми
равлін
н і о випадків
хорони
розташування
ТС нащо
підстаздоров’я запевняють,
прові
дозвільних
документів, –що
блема
недофінансування
це
були
до затвердженлише отримані
питання часу.
ня Комплексної
схеми)». фінан"У нас є недостатність
У нинізаприйнятому
проекті
сування
вторинною ланкою,
Комплексної
нині це сумасхеми
до 53текст
млнпункгрн,
ту
1.8 виглядає
дещо
по-іншоі практично
з травня
у нас
є незаму:
«Заборонити
розміщення
безпеченість.
Зараз ми
працюємо
ТС
місця
рознад без
цимвизначення
питанням, ми
знайдемо
ташування
згідно Комплекшляхи йогоТС
вирішення",
– зазнасної
чиласхеми».
Марія Місюрова.
Підприємці
вимагають
До слова, на початковий
етап
увійти
в їх положення:
зручних
медреформи
та розробку
спецімісць
для
переміщення
в Жиального
сайту
з міського бюджетомирі
в межах 3 Комплексної
ту було виділено
млн грн.
схеми
немає,
більше
того
– це
Нага
даємо,
за лис
топа
дкоштує
витрат.
грудень значних
минулого
року забор«Переміщення
коштує
гованість
із зарплатні медикам
дуже
дорого,
– розповідає
складала
понад
45 млн грн.член
ініціативної групи, приватний

торговельний майданчик
по вул. Небесної Сотні
підприємець Олеся Круглова.
– Зараз я переношу один об’єкт
і кошторис цього переміщення
складає 120 тис гривень, а з самого початку у мене з 5 об’єктів
4 підлягали перенесенню. ОднимАліна
даютьБойко
місця для кіосків,
дають землю в оренду і тут же
надають право приватизувати
цю Таким
землю длячином
того ж кіоску,
ая
влада
попадаю під знесення, тому що
хоче
вирішити
пизнаходжуся у зоні ринку».
тання
стихійної
торЗ огляду
на це перший
заступник
міського голови
Олекгівлі квітами
в районі
сій Ясунецький запропонував
Житнього
ринку.групи
членам
ініціативної
написати заяву із пропозицією Відповідний
внести зміни
до проекту
проект
рішення
Комплексної
схеми
розміопублікували на
сайті міської
щення
тимчасових
споруд
ради після
обговорення
надля
випровадження
підприємницьконкомі питання
з представникої
діяльності.
Відповідно
до
ками
торгівлі квітковою
процієї
схеми
юридичний
відділ
дукцією.
Міський
голова Сергій
міськради
розробить
Сухомлин пояснив,
щопроект
дозвіл
рішення.
на торгівлю можна надати тільТакожкомунальне
Олексій Ясунецький
ки через
підприємпообіцяв,
що звернеться
до
ство «Інспекція
з благоустрою
міського
голови із пропозицією
м. Житомира».
зібрати
позачергове
засідання
«Ми не
можемо надати
вам
міськвиконкому,
розглянудозвіл на сезонну щоб
торгівлю,
тому
ти
питання.
щодане
ви навіть
не оформлені як
У випадку,
вимоги
підФОПи,
отож якщо
знайшли
інший
приємців
будутьнадання
розглянуті,
– через
домеханізм не
вони
на сезволупообіцяли
інспекції зприйти
благоустрою.
сію
міськради
і підняти
ній
Ми будемо
розглядати
ще на
це пипитання
скасування
рішення
тання, і члени
виконкому
будуть
виконкому
щодо
затвердження
визначатися.
Зараз
благоустрій
проекту Комплексної схеми.

Люди, які виїхали
з дому більш ніж
на 30 днів, повинні
реєструватися
на новому місці.

В іншому випадку накладатимуть штраф. Кабінет Міністрів
України затвердив правила реєстрації місця проживання та порядок передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.
У Постанові Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207
затверджені нові Правила реєстрації місця проживання, які
вступили в дію з 04 квітня 2016
року. Громадяни України, які не
проживають за своїм офіційним
місцем реєстрації понад 30 днів,
повинні «прописатися» за новим
місцем перебування. За невиконання такої норми спочатку
попередять,
потімпитанням»,
під час кож-–
працює нада цим
ного
виявлення
порушення насказав
Сергій Сухомлин.
кладатимуть
штрафи
в розмірі
Також мер
міста додав,
що
17-51
грн. архітектор Юрій Безголовний
«Згідноразом
з даними
Правилабородов
з квіткарями
ми
громадянинпитання
України, аз також
відпрацьовує
намеіноземець
особа безїхгромадянтами, аби чи
прибрати
і зробити
ства,
які постійновулиці.
або тимчасово
реконструкцію
проживають
Україні, зобов’язаУ проектів рішення
йдеться
ні
протягом
календарних
про
те, щоб30доручити
КП днів
«Інпісля
зняття
з реєстрації
місця
спекція
з благоустрою
м. Житопроживання та прибуття до но-

вого місця проживання зареєструвати своє місце проживання.
Тобто, обов’язок зареєструватися
за новим місцем проживання
протягом тридцятиденного строку виникає лише у разі зняття з
реєстрації за попереднім місцем
проживання. При відрядженнях
чи нетривалому переїзді реєструватися за новим місцем проживання не потрібно», - пояснює
адвокат та правозахисник Роман Гуртовенко.
Експерти впевнені, що ця
норма необхідна державі для
контролю за громадянами. До
прикладу, з її допомогою правоохоронні органи з легкістю
зможуть знайти потрібну особу.
Також державі необхідно вести
дослідження щодо демографічної ситуації.
При цьому, зазначив Роман
Гуртовенко, варто не забувати,
що в Україні діє право вільного
вибору місця проживання, яке
гарантується
Конституцією
та
мира» організацію
тимчасового
законами
України,
і реєстрація
торговельного
майданчика
для
за
місцемквітами,
проживання
це право
торгівлі
розсадою,
саскасовувати
обмежувати
не
джанцями тачиіншими
рослинаможе.
цьому
жодні
державми з 9При
квітня
по 30
жовтня
2018
ні
органи,
та адресою:
організароку
з 8.00установи
до 21.00 за
ції,
включаючи
заклади
вулиця
Небесної
сотні, охорони
8–10».
здоров’я
не мають
права відмоКонтроль
за виконанн
ям
вити
громадянам
в обслуговуданого
рішення покласти
на
ванні
поізтій
причині, що
вони
одного
заступників
міського
звернулися
не за своїм місцем
голови.
реєстрації.
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Споживачу

Вітаємо
з Воскресінням Христовим!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
успіхів, родинного щастя,
достатку та благополуччя!
Засновники корпорації Океан

Володимир
КРОПИВНИЦЬКИЙ

Людмила
КРОПИВНИЦЬКА

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Редакція газети «20 хвилин» розпочинає діалог із місцевою владою від вашого імені. Згідно із
Законом ви можете звернутися до чиновника і в електронній формі. Якщо ви не маєте змоги звернутися особисто чи електронною поштою, ми пропонуємо вам допомогу. Пишіть на
адресу редакції, телефонуйте. Ваші запитання, пропозиції чи скарги будуть адресовані до
міської влади. Обов'язково вказуйте ім'я, прізвище та контактний номер. Із кожним вашим
питанням ми звернемось до адресата, а відповіді опублікуємо на сторінках нашого видання.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Помилки
потрібно виправляти
Минулого тижня відбулося заключне
засідання суду у справі про порушення
виконавчим комітетом Житомирської
міської ради законодавства України.
Мова йде про встановлені часові обмеження пільгового проїзду в громадському транспорті загального користування (а саме в маршрутках) для певних
категорій пільговиків.
Корольовський районний суд міста
Житомира СКАСУВАВ пункт рішення
виконавчого комітету міської ради,
який встановлював часове обмеження
пільгового проїзду для певних категорій
пільговиків з 10:00 до 16:00.
Те, що суд скасував пункт рішення,
яким обмежувалося право пільгового
проїзду, жодним чином не впливає на
інші пункти цього рішення. Рішення
виконавчого комітету, тарифи та інші
умови, які встановлюються та регламентуються цим рішенням, залишаються діючими.
Рішення суду вступає в дію через
30 днів після його прийняття, тобто
27 квітня 2018 р. Якщо міська рада не
оскаржуватиме рішення першої інстанції
до апеляційного суду, пільговики усіх
категорій зможуть користуватися своїми
пільгами без часових обмежень.
У міської ради достатньо часу, щоб
врегулювати усі правові аспекти та
підготуватися до 27 квітня, адже регулювання та організація громадських
перевезень у межах міста – це прямий
обов’язок місцевої влади.
Якби подібна ситуація відбувалася
декілька років тому, коли прокуратура
мала функцію загального нагляду, подібне рішення було б оскаржене органами прокуратури з мотивів невідповідності законодавству та повноваженням
органів місцевого самоврядування.
Але зараз маємо таку ситуацію,
що ні прокуратура, ні жоден інший
державний орган не контролює та
не слідкує, чи дотримуються органи
місцевого самоврядування законів
та чи діють вони в межах своїх повноважень. Наразі єдиним органом, до
якого можна звернутися та оскаржити
незаконні дії органів місцевого самоврядування, є суд.
Ми усі схильні до помилок. Не помиляється той, хто нічого не робить. Але
помилки потрібно виправляти. Якщо
ми хочемо жити у правовій державі,
усі мають дотримуватися законів, у тому
числі й органи місцевого самоврядування. Знаю, що у міській раді є адекватні
керівники, які зможуть зрозуміти, що
продовжувати далі порушувати закони
та намагатися оскаржувати рішення, яке
самі ж визнали незаконним, є щонайменше абсурдним.
Помилки завжди пробачають тим,
хто має силу їх визнавати.

Актуально
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У Житомирі
на Михайлівській з'являться
нові заклади харчування
Алла Герман

Незабаром на
Михайлівській буде
відкрито 9 сучасних
громадських закладів
харчування.
Михайлівська таки оживає:
незабаром на вулиці відкриється ряд нових для Житомира
закладів: це і кафе, і ресторан,
і кондитерська, і навіть лікерна.
Якість цих закладів на достатньо
високому рівні, бо це майже всі
мережеві, відомі у країні бренди. Так що весна обіцяє цікаві
відкриття, і це, безумовно, гарні новини. Допис такого змісту
нещодавно з'явився на сторінці
у Фейсбук головного архітектора
Житомира Юрія Безбородова.
За словами головного архітектора міста, 9 нових закладів
громадського харчування на
Михайлівській протягом цього
року – це не просто зміна зовнішнього вигляду фасадів, це – корінна зміна концепції вулиці.
«Домогтись зміни зовнішнього вигляду – не завжди просто,
бо це – певні складнощі. Іноді ми
стикаємось навіть із судовими
позовами. Зміни – це важко, але
вони вкрай необхідні. Якщо ви

неспроможні до них – вас змусить
це зробити конкуренція. Або ви
її не витримаєте. А ще це – постійний діалог влади та бізнесу,
це – час, це – певні зусилля зі сторони бізнесу», – зазначив Юрій
Безбородов.
Як повідомив архітектор, так
вже вийшло, що реалізація архітектурно-художньої концепції не
обійшлась лише зміною візуальної складової.
«Іноді недостатньо просто
змінити вивіску, треба робити
повний ребрендінг, змінювати
оператора та формат, робити новий бренд для всієї вулиці. Нові,
якісні, привабливі як зовні, так
і всередині, зі смачними стравами
та обслуговуванням заклади – це
саме те, що здатне концептуально змінити ставлення містян до
центральної вулиці Житомира», –
переконаний Юрій Безбородов.
Однак, попри позитивні зміни, головний архітектор зізнається, що не для всіх закладів
зрозуміла нова концепція.
«На жаль, не для всіх закладів
зрозуміла концепція. Та в цілому вулиця стає гастрономічною.
Різноманітні формати, кухні, для
діточок в тому числі. Заклади будуть цікаві, на більш високому
рівні, ніж було до цього часу. Є
й відомі бренди, вже загальноукраїнські, є й нові, створені
у Житомирі. Італійська кухня,
французька перепічка, морози-

во джелатто, ресторани та кафе.
Все буде зроблено з дотриманням
вимог архітектурно-художньої
концепції, чемного ставлення до
фасадів та вулиці», – відзначив
Юрій Безбородов.
Зараз вже відбувається ремонт і реконструкція приміщення, де раніше знаходилось
«Домініко» та зелена «розливайка», що була поряд. Це буде
один заклад з літнім майданчиком. Цей же власник віддав
в оренду кафе «Валерія», що
навпроти. Це – другий заклад.
Замість «Green Line» в будинку, де аптека і «Панночка» на
Скорульського, розміститься
третій заклад – попередньо буде

«П’яна вишня», концепція вже
проговорена. Нова ресторація –
в будинку Трибеля (назва ще не
визначена), поруч буде «Львівський круасан», навпроти нього –
«Львівські пляцки». У колишню
«Французьку здобу» заїжджає
«Франсуа» того ж власника
і тієї ж мережі, що й на вулиці
Небесної Сотні. У приміщенні
з арками біля «Спорттоварів», де
зараз секонд-хенд, йдуть перемовини з приводу нового закладу
італійської кухні, а у приміщенні
«Укртелекому» також буде громадська харчувальня, з форматом
якої ще не визначились. Однак
домовленість вже є, тривають
реставраційні роботи.

Виборчі права переселенців:
мають право, та не мають можливості
Аліна Бойко

Більше 4-х років
в Україні внутрішньо переміщені
особи з Донбасу не
можу брати участі
у місцевих виборах.
Саме тому 28 березня
у Житомирі відбулась відкрита зустріч
переселенців міста
під гаслом «Переселенці – ВиБорці».
Незважаючи на те, що сьогодні в Україні зареєстровано близько 1,6 млн переселенців (це 4%

від загальної кількості виборців),
їхня участь у виборах досі не врегульована на законодавчому рівні:
внутрішньо переміщені особи
не можуть віддати свої голоси
на місцевих і парламентських
виборах в одномандатних округах. Проте у Верховній Раді ще
з березня минулого року лежить
законопроект, що покликаний
допомогти переселенцям реалізувати свої громадянські права.
«Ще з 2015 року були спроби
вирішити цю проблему, проте марно. Але ж Конституція
України гарантує, що особа, яка
досягла 18 років та яка не визнана
судом недієздатною, має право
голосу. А тут бачимо ситуацію,
коли вимушені переселенці
працюють у своїй громаді, сплачують податки, користуються
соціальними благами, створюють нові робочі місця, однак не

можуть ніяким чином вплинути
на важливе для міста рішення. Це
суперечить усім демократичним
стандартам», – наголошує аналітик, політолог Роман Кисленко.
Зокрема у Житомирській області, зареєстровано понад 7 тис.
переселенців. Представники
внутрішньо переміщених осіб
у Житомирі у відкритій дискусії
закликали депутатів вирішити
питання 1,5 млн чоловік, які проживають в Україні і фактично
позбавлені права вирішувати,
хто буде управляти їхнью територіальною громадою.
«Я прописана у місті Донецьку, тому на сьогодні не маю
права висловити своєї думки та
віддати голос на виборах у Житомирі. Я вважаю, що за 4 роки
я вже є членом цієї громади, ми
сплачуємо податки в місто, тому
маємо повноцінне право голосу.

До влади приходять різні депутати, а хочеться, щоб прийшли ті,
яких ми оберемо, які можуть для
нас щось зробити. Навіть коли
настане мир на сході держави,
я особисто не повернусь на Донбас, тому що вже працюю тут,
я хочу мати право голосу!» – розповіла голова союзу переселенців
«Мир на долоні» Ірина Гладка.
Вищевказана ситуація стосується й інших категорій громадян, які через певні обставини
покинули своє місце проживання
та відповідну виборчу адресу:
трудові мігранти, студенти і особи без реєстрації. Ці громадяни
також позбавлені права голосу.
Проте є й позитивні зрушення: за словами експертів, були й
судові прецеденти (їх аж 6 по
Україні), коли внутрішньо переміщені особи отримали право на
голосування.
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Культура

У Житомирі відбувся
всеукраїнський конкурс
«Найкрасивіша Україночка
та Українець 2018»
• Півовар Кароліна, 10 р. –
Супер Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018",
• Бондарчук Олександра,
10 р. – Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018".
5-та вікова категорія
(11–12 р.):
• Пономаренко Вікторія,
12 р. – "Найкрасивіша Україночка 2018",
• Зелевська Крістіна, 12 р. –
Супер Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018",
• Солов'юк Каріна, 11 р. –
Гран-Прі "Найкрасивіша Україночка 2018".
Номінаціі та титули
серед хлопців (12–15р.):

Аліна Бойко

Конкурс зібрав
діток з усіх куточків
України. Це вже 5-е
за підрахунком змагання за титул найкрасивішої та найкрасивішого, адже
його учасники – як
дівчатка, так і хлопчики.
Свято краси традиційно
провели у стінах найкращого
залу міста – обласної філармонії
ім. С. Ріхтера. З короною та подарунками додому повертались
усі конкурсанти віком від 3 до
15 років.
Організатором заходу виступили перша професійна модельна агенція «GLORIA MODEL
STYLE» та Ілона Колодій.
«У конкурсі беруть участь
дітки з усієї України, звісно,
що найбільше – житомирян.
Репетиції проходили протягом тижня, а сам конкурс відбувся в обласній філармонії
ім. С. Ріхтера. Це єдиний зал,
який відповідає професійній
акустиці», – зазначає президент
першої професійної модельної агенції « GLORIA MODEL
STYLE» Ілона Колодій.
Крім підготовки й участі
у конкурсі, дітям подарували
насичену культурну програму.
«Ми хочемо показати наше
місто з найкращого боку. Під

час конкурсу, який проходить
протягом 3-х днів, діти з різних
куточків України відвідують екскурсії, знайомляться з нашим
містом. Цьогоріч нашій агенції
виповнюється 10 років, тому ми
акцентуємо увагу на організації
яскравих конкурсів та шоу-програми загалом », – розповідає
Ілона Колодій.
У кожної вікової категорії є
свої переможці, які отримали
титул, призи і, звісно ж, корону.
Отож, вітаємо найкрасивіших!
Номінаціі та титули серед
дівчат:
1-ша вікова категорія
(3–5 р.):
• Куделькіна Поліна, 3 р. –
"Найкрасивіша Україночка
2018",
• Єфімова Домініка, 4 р. –
Гран-Прі "Найкрасивіша Україночка 2018",
• Гаврилюк Софія, 5 р. – Супер Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018".

2-га вікова категорія
(6–8 р.):
• Рудая Анна, 6 р. – "Найкрасивіша Україночка 2018",
• Терещенко Софія, 7 р. –
Супер Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018",
• Крисько Дар'я, 8 р. – ГранПрі "Найкрасивіша Україночка
2018".
3-тя вікова категорія
(9 р.):
• Ярошу к Софія, 9 р. –
"Найкрасивіша Україночка
2018",
• Корчевська Анастасія, 9 р. –
Супер Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018",
• Волотовська Ангеліна, 9
р. – Гран-Прі "Найкрасивіша
Україночка 2018".
4-та вікова категорія
(10 р.):
• Яковчук Валерія, 10 р. –
"Найкрасивіша Україночка
2018",

• Остринський Ілларіон,
13 р. – Супер Гран-Прі "Найкрасивіший Українець 2018",
• Сокольчук Вадим, 12 р. –
"Найкрасивіший Українець
2018",
• Луцюк Влад, 15 р. – ГранПрі "Найкрасивіший Українець
2018".
Го с т і с вя та: шоу- т е ат р
"Енергія", В'ячеслав Жила та
Єлизавета Біденко, Ангеліна
Тереннікова,"Сузір'я", Каріна
Сотченко.
Незрівн ян ним вока лом
радувала Ангеліна Тереннікова – "Міні-міс Кияночка 2017",
багаторазовий переможець
і володар гран-прі численних
всеукраїнських та міжнародних
вокальних конкурсів.
Генеральний спонсор конкурсу: "Gloria Beauty".
Інформаційні спонсори:
«DKS news», «Geometria» та газета «20 хвилин».

КОЛОНКА

Капсульный
гардероб для
занятий спортом
Продолжение.
Начало в №11 от 28 марта 2018 года

2. ОДЕЖДА
Одежда для фитнеса (бра / футболки / леггинсы / шорты/комбинезоны) должна быть эластичной и
удобной, не сковывать движения и
хорошо впитывать влагу.
Советую при выборе одежды для
спорта обратить особое внимание на
швы. Слегка растяните их в стороны:
если покажутся нитки – значит такая
вещь не выдержит долгой носки и потеряет вид после нескольких стирок.
3. ОБУВЬ
При выборе спортивной обуви основное значение имеет качество и
функциональное назначение кроссовок. Поскольку фитнес предполагает
активные движения, крайне важно
подобрать обувь с так называемыми
«воздушными подушками».
Кроме того, выбирая обувь, оцените качество материала: он должен
быть дышащим и эластичным.
Еще одно необходимое условие —
твердость подошвы. Выбирайте ее
в зависимости от того, каким видом
спорта планируете заниматься.
4. АКСЕССУАРЫ
Для идеального создания капсулы
для фитнеса вам также потребуется
спортивная сумка (или рюкзак), в
которую вы сможете сложить необходимые вещи:
• косметичка, в которую войдут
средства личной гигиены (антиперспирант, мини-бутылочки геля для
душа и шампуня),
• повязка на голову / резинка для
волос,
• бутылка для воды,
• 2 полотенца (одно – для душа,
второе – для занятий).
Психологами доказано, что красивая
одежда для спорта может стать дополнительной мотивацией для похода в
фитнес-зал. Уделите внимание своему fashion-образу для тренировок —
и результат вас приятно удивит!
@gloria_beauty_ красивой
быть легко с нами
Илона Колодий
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Літо і досвід
Не відкрию таємницю, що до літа
потрібно готуватись, як і до зими. Про
заміну гуми на літню знають усі. Я лише
нагадаю, що перед установкою потрібно зробити балансування, бо досвід
підказує, що сезон, який гума відпрацювала, зняття та зберігання вносять
свої корективи. Ті навішені чи приклеєні
балансири можуть загубитись, а чим це
загрожує, уже писалось. Незайвим буде
і замінити мастило, особливо якщо ви
користуєтесь сезонними мастилами.
Щоб зрозуміти, наскільки масло змінилось, рекомендую прогріти двигун
3–5 хвилин, нанести краплю на лист
паперу на 2 години, покласти його
сушитися і оцінити побачене. Якщо
коло, утворене краплею, рівненьке по
периметру і колір рівномірний, світлий – це добре масло; якщо в центрі
темна пляма – брудне масло; а якщо
в мастилі присутні частки металу – його
якість погана і, як результат, з`їдається
поверхня металу.
Якщо автомобіль безвиїзно зберігався в гаражі, то за цей період навіть
добрий акумулятор втратить частину
енергії, і для її поновлення краще підзарядити АКБ зарядним приладом відповідного амперажу.
Дрібні подряпини легко замалювати
лаком для нігтів відповідного кольору
і полірувальним засобом затерти поверхню. Безколірний лак знадобиться
для зупинки тріщини на лобовому склі.
Різниця температур у салоні і вулиці
створює запотіння скла. Щоб уникнути
цього явища, обробіть скло розрізаною
частинкою картоплі.
Наскільки взимку неприємно керувати холодним кермом (бубликом),
настільки влітку погано і гарячим. Залишаючи машину під сонцем, поверніть кермо місцем, де тримаєте його
при русі вниз, а перед початком руху
розверніть назад.
Літо – період відпочинку, а для автомобіліста відпочинок без «коня» –
не відпочинок. Вирушаючи в далеку
дорогу, щоб не з`явилось бажання
подрімати, з’їжте кусочок лимону –
і воно пройде, а тим, кого «зашатує»,
запропонуйте покласти під язик лавровий листок.
Хочу звернути вашу увагу на ремінь
газорозподільчого механізму. Ця деталь
може завдати багато проблем при несвоєчасній заміні. Я ще писатиму про це.
Світло і охолоджувальна рідина,
гальмівна система, захист від сонця і засліплення від транспорту, що
рухається назустріч, комплектація
автомобіля для експлуатації влітку –
у кожного водія свої знання і досвід,
я лише нагадав деякі моменти, які
можуть допомогти вам.

Місто
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Суд визнав незаконними часові
обмеження безкоштовного проїзду для
пенсіонерів у житомирських маршрутках
Алла Герман

Згідно з рішенням
суду пенсіонери
зможуть їздити безкоштовно у маршрутках вже не з 10.00
до 16.00, а протягом
усього дня.
У четвер, 29 березня, Корольовський районний суд Житомира визнав незаконними
часові обмеження пільгового
проїзду в громадському транспорті, які були встановлені
виконавчим комітетом Житомирської міської ради.
Пенсіонери переконані: виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв незаконне рішення, згідно з яким
безкоштовний проїзд для пен-

сіонерів обмежили у часі.
«Я вкрай стурбований ставленням до пенсіонерів, яке
приносить нам шкоду, адже
невміння організувати транспортну роботу громадського
транспорту у Житомирі перекладають на плечі пенсіонерів.
Пенсіонери і так одна з найбільш затиснутих верств населення в Україні, і зараз нас
хочуть ще більше принизити і зробити наше життя ще
важчим. Ми не можемо поїхати в лікарню, наприклад,
поїхати на вокзал за білетом,
адже тролейбуси ходять теж
нерегулярно. Тому прийняте
рішення міськвиконкому обмежити пенсіонерів у часі є
незаконним та порушує наші
права», – зазначив позивач
В’ячеслав Вітвіцький.
Своє чергою, представники міської ради своєї вини не
визнають. Кажуть, саме вони
повинні координувати питання
громадського транспорту у міс-

Житомиряни
просять владу
ліквідувати всі
пункти прийому
металобрухту
у місті
Алла Герман

Люди бояться
виходити у вечірній
час з власного будинку, адже все частіше
їхні помешкання
почали обкрадати
злочинці.
Негайно лікві ду вати всі
пункти прийому металобрухту, бо скоро в Житомирському
районі будуть вирізати за цей
металобрухт людей. Відповідну
петицію до міської ради 27 березня подала Олена Литвин.
За словами Олени Володимирівни, весь металобрухт вже давно визбираний та зданий по всій
Житомирській області на 200%.

І тепер уже непрацюючі бомжі-наркомани почали вирізати
та викрадати все по-чорному
з приватних будинків області.
«ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ ТА ВИМОГА: ліквідуйте всі пункти
прийому металобрухту. Скоро
почнуть вирізати сім’ї. В нічний
час з будинків страшно вийти.
Собак чимось обробляють, що
ті не гавкають на злодіїв, а в цей
час машини під'їжджають і вивозять з подвір'їв все, що можуть
витягнути: огорожу з хлівів, всі
електроприлади та техніку, бітономішалки, тачки… Це вже
стало жахом у Житомирському
районі. Поліція тільки пише,
і більш ніякого руху з їх сторони
немає. Залишити один пункт на
Житомир та приймати брухт
лише за виданими довідками,
що ти є його власником. Через
наживу на цьому бізнесі скоро
почнуть вбивати», – йдеться
у тексті електронної петиції.

ті, а щодо пенсіонерів влада,
навпаки, пішла назустріч, адже
у законі України взагалі не передбачений пільговий проїзд
для пенсіонерів у маршрутках.
Однак варто зазначити, що
дане рішення вступить у силу
лише через місяць у разі відмо-

ви міськвиконкому від апеляції.
Після завершення засідання
представники міської влади
з журналістами спілкуватись
відмовились, тому чи буде міська рада оскаржувати рішення
Корольовського районного суду
Житомира, наразі невідомо.

Патрульні
продовжують
проводити уроки
безпечної поведінки
для житомирських
школярів
Аліна Бойко

У середу, 28 березня, поліцейські провели інтерактивні
лекції зі школярами
6-х класів ЗОШ № 17.
За словами інспектора поліції
Світлани Зіляк, головне завдання
такого роду заходів – це поліпшення обізнаності школярів про
діяльність патрульних Житомира, а також дотримання ними
правил безпеки для збереження
власного життя та життя інших.
«Ми постійно співпрацюємо
з навчальними закладами для
того, щоб діти знали правила
дорожнього руху. В першу чергу,
для власної безпеки, для безпеки міста, аби водії та пішоходи
були зодоволені один одним.
Ми хочемо, аби діти розуміли,

що поліцейський – це добрий
друг, що вони можуть до нього
звернутись в будь-якій ситуації.
Більшість дітей ходить до школи
самостійно, без батьків – дуже
важливо, аби вони знали правила дорожнього руху», – розповіла
інспектор по зв’язках з громадськістю Світлана Зіляк.
Лейтенант поліції Сергій
Жуковецький нагадав школярам
правила дорожнього руху, закликав бути уважними при переході
проїжджої частини, звертати увагу на дорожні знаки та розмітку.
Лекція відбулась у формі живого
діалогу, школярі активно долучились до обговорення важливих
питань на дорогах.
«Робота з молоддю є важливим напрямком у розбудові
правосвідомої та активної позиції
майбутніх поколінь», – наголошують інспектори.
До слова, за 2017 рік в Україні
сталось 150 тис. аварій, 25 тис.
людей постраждало, ще 5 тис. –
загинуло.
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Тема номера

Обіцяти - не робити:
1000 і одна нереалізована ідея
мера Сухомлина
Микола Корзун

Житомирянам,
яким всього доводилося бачити на своєму
віку, весною 2018-го
доводиться згадувати
про казково-фантастичного героя із казки
німецького письменника Рудольфа Распе
про барона Мюнхгаузена. Однак якщо у 18му столітті розповіді
суто літературного
персонажа стосувалися пригодницьких
історій мандрівника
і винахідливого вояки, то на початку 21-го
століття лаври фантаста опинилися на
плечах мера Житомира Сергія Сухомлина.
Хтозна, наскільки обізнаним
із історіями від Мюнхгаузена виявився головний житомирський
чиновник, однак образ вдалого
літературного і суто міфічного
авантюриста, який став символом
такого собі «світського брехуна»,
Сергію Івановичу очевидно сподобався. Адже вже на далеких
підступах до своєї кар’єри житомирського міського голови
Сергій Сухомлин неодноразово
виголошував плани та наміри вражаючих масштабів. То аеропорт
у Житомирі відкриє, то три тисячі
нових робочих місць створить для
житомирян. Згодом виявилося,
що після вдалої першої серії виголошених обіцянок і прожектів
Сергій Сухомлин неабияк вдосконалив свої навички та вміння
періодичного ощасливлення житомирян новими мріями, проектами та намірами. Причому за два
роки свого перебування у кріслі
мера міста задумів та обіцянок
пролунало так багато, що городянам здавалося, наче у будинку
під годинником поселився справді
невиправний оптиміст-фантаст.
Щоправда, якщо звернутися до

пригод барона Мюнхгаузена, то
автор літературного твору значно
спростив чи полегшив умови та
наслідки діянь, пригод та авантюр
свого героя. Одна справа – сидіти
у кріслі трохи збіднілого барона
і безтурботно розповідати про
незвичні та надзвичайні історії,
але зовсім інше – розповідати про
задуми та проекти, коли керуєш
господарством хоча й невеликого,
але все ж таки мегаполісу. Тобто –
господарством Житомира.

Скільки мрій
і прожектів вміститься
до 2030-го року?
Спочатку чимало житомирян,
які повірили у «кроки Сергія Сухомлина» на посаді Житомирського міського голови, переконалися
у тому, що все задумане і омріяне
Сергій Іванович не збирається втілювати лише за час своєї першої
каденції–п’ятирічки. Схоже, що
масштабні передвиборні плани
та обіцянки було відкладено
у шухляди столів, але тут же за
активної участі мера в обласному
центрі розпочалися пошуки та
навчальні експерименти зі створення так званого «Інтегрованого
розвитку Житомира на період до
2030 року». Загальний і завершений вигляд проект інтегрованого
розвитку у Житомирі мав бути
готовим не пізніше травня 2018го року, коли депутати під час
сесії Житомирської міської ради
ухвалять «графік» розвитку міста
щонайменше на найближче десятиліття. Поки що тривають пошуки та штурми у форматі всіляких
кафе та майстерень, хоча досі про
остаточний вигляд «інтегрованого
розвитку Житомира» знають дуже
небагато житомирян. За таких
умов найбільше проінформованим щодо майбутнього розквіту
міста виявився сам мер Житомира Сергій Сухомлин. Час від часу,
але доволі систематично він бере
та й проголошує «кусочки» перспективи Житомира на майбутнє.
То про технопарк заговорить, то
про меблеву фабрику, яку у Житомирі збиралися побудувати
вже у двох місцях. То каже про
картку житомирянина і можливості валідаторів, які вже другий
рік проходять випробувальний
термін на шиях у кондукторів. Так
само другий рік тривають у Житомирі промови стосовно закупівлі
нових автобусів, електробусів та
тролейбусів. Із трамваями у Сергія

Сухомлина не дуже то виходить,
бо трамвай, на думку міського
голови, то – транспорт минулого.
Бо занадто дороговартісний, до
того ж – псує вигляд житомирських шляхів, а на додачу ще й
гуркіт створює. Із кабінетів мерії
лунали обіцянки щодо велосипедної експансії у Житомирі, але
поки що велосипедна тема у нашому місті пожвавлюється ближче до стартів так званих «космічних» велозаїздів. Ось тут, напевно
із метою серйозного прориву та
привернення потужної уваги до
процесу «інтегрованого розвитку Житомира», Сергій Сухомлин вирішив збурити громадську
думку по-дорослому. Для цього
житомирському міському голові
довелося навіть «перебратися» на
правий берег Тетерева, де очільник міста вирішив побудувати
справжній гірсько-лижний комплекс із універсальним набором
розважальних майданчиків. Цікаво, що не лише у Житомирі, але й
у багатьох містах і селах України
новину про «житомирський Буковель» сприйняли дуже жваво, хоча
здебільшого – як першоквітневий
жарт. Тим паче, що черговий прожект від Сергія Сухомлина якраз
і з’явився наприкінці березня,
а вже під 1-ше квітня його жваво
обговорювали. Але й досі у Житомирі лунає багато розмов щодо
«Буковеля під Зарічанами», де за
рік-два начебто розпочнеться спорудження підйомників, спусків,
штучної ковзанки та з десяток
спеціалізованих атракціонів. Байдуже, що земля за мостом місту не
належить, а під’їзд до майбутнього гірсько-лижного «чуда» треба
буде прокладати через квартали
приватних садиб у Зарічанах. Хоча
мер Житомира вважає, що найбільшим аргументом на користь
побудови «житомирського Буковеля» стане потреба в облаштуванні
пішохідного мосту через Тетерів.
Того самого мосту, який всього два
роки тому пофарбували за мільйон із хвостиком гривень.
Якщо зауважити, що раніше
команда Сергія Сухомлина активно просувала тему облаштування
набережної Тетерева від парку
Ю. Гагаріна до Гідропарку, на що
із міського бюджету потрібно
було витратити до 30 мільйонів
гривень, якщо врахувати, що
у планах нинішнього керівництва
Житомира і надалі залишається
вже розпочате будівництво станції
водних видів спорту, а якщо ще

згадати про те, що реконструкція
Гідропарку весь час буксує і ніяк
по-справжньому не розпочнеться, то неважко підрахувати, що
на берегах річки Тетерева мер
Житомира має намір «закопати»
справді космічні гроші. Хоча все
це – на період до 2030-го року.
Адже за два роки, до моменту
чергових виборів житомирського
міського голови, Сергій Сухомлин
аби встиг навести лад із плиткою
на тротуарах центральної частини
Житомира. Не доведи господи,
якщо будівельники віднайдуть ще
один чи два підвали старовинних
будинків, тоді перспектива завершення тротуарного порядку
у Житомирі відкладеться ще на
рік-два.

Збудувати не встигаємо,
але ж проект виготовити
можна? І то – гроші!
Але проекти, з яких власне
й розпочинається реалізація великих мрій, можна виготовляти
вже зараз. Досвід виготовлення
проектної документації для
ряду важливих об’єктів у Житомирі має цікаву закономірність.
Йдеться про те, що проект виготовляють, але потім змінюється
чи то місце забудови, чи й сам
її задум. Наприклад, місце для
облаштування ЦНАПу у Житомирі обирали декілька разів.
Відповідно, змінювались проекти,
які прийнято замовляти і за які із
міського бюджету кожного разу
платять гарні гроші. Якщо брати
до уваги масштабність та розмах
вищезгаданого «житомирського
Буковеля» або ж побудову надсучасного спортивного комплексу
на місці колись недобудованого на
Старому бульварі так званого гастрольного театру (ще одна історія
від Мюнхгаузена, але вже зі столиці), то проектна документація
для таких мегаспоруд обійдеться

для міського бюджету у декілька
мільйонів гривень.
Між тим Житомир задихається від безлічі малих і великих
проблем, які не вирішуються роками. У місті прямо-таки насувається катастрофа зі збиранням
та утилізацією сміття. Ще гірші
справи у міськводоканалу, який
вже давно не витримує навантаження на свої вкрай зношені
мережі. Така ж ситуація і у господарстві трамвайно-тролейбусного управління, трамвайна
гілка якого, за словами самого ж
Сергія Сухомлина, доживає свої
останні роки. А для того, щоб
привести до рівня хоча б радянських часів шляхове покриття
житомирських вулиць, також
потрібні не менше 100 мільйонів
гривень. Причому потрібні не
у перспективі часу «до 2030-го
року», а хоча б у 2018–2019 роках.
Проте жодної заяви чи гучних
планів покращити прибирання міських вулиць, наведення
порядку у скверах Житомира
або ж хоча б привести до рівня
пристойності фасади житомирських будинків мер Житомира
за два з половиною років своєї
діяльності проголосити поки
що не спромігся. Принаймні на
тому рівні, щоб про це заговорили, як про отой міфічний, але
казково гарний «житомирський
Буковель». Сміття, тепло, вода,
асфальт і каналізація навіть на
рівні розмов, заяв та обіцянок
звучать не так загадково-романтично, як, наприклад, тюбінг,
даунхіл, скейтпарк чи каяк. Але
перш, ніж думати у Житомирі
про лижі, тюбінг чи родельбан,
варто було б подбати про чистоту і елементарний комунальний
порядок. Навіть суперфантаст
і блискучий герой-авантюрист
барон Мюнхгаузен сьогодні
з цим точно погодився б. Чи
хоча б – не сперечався.
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Великодній кошик-2018:

ціни на продукти та головні атрибути
Аліна Бойко
Алла Герман

У 2018 році одне
з найбільших християнських свят – Великдень православні
відзначають 8 квітня.
Готуються до особливої дати всі господині
натхненно та завчасно.
Одним з головних атрибутів
Великодня є пасхальний кошик.
Журналісти «20 хвилин» поцікавились, у скільки обійдеться пересічній житомирській родині збір
великоднього кошика.
Традиційно великодній кошик
з кожним роком дещо додає у ціні.
Переважно дорожчають м’ясні вироби, сир та яйця. Дещо раніше
підрахували пасхальні витрати
експерти Асоціації постачальників
торговельних мереж. За їхніми даними, середня українська сім’я мала б
вкластись у 400 гривень, що на 25%
дорожче, аніж минулого року.
Побувавши на ринках і супермаркетах Житомира, ми вивчили цінову політику на
всі продукти, що мають бути у великодньому кошику.

Розпочинається укомплектування святкового кошика із паски
як символу Воскресіння. Також
паска символізує Голгофу. Це найважливіша з усіх великодніх страв.
Це хліб, що символізує Христа та
Його Воскресіння.
Традиційно вони бувають різноманітних розмірів і відповідно
цін. Маленькі пасочки коштують
від 25 до 75 грн залежно від складу, вартість середніх коливається
в межах 75–120 гривень, а за найбільші домашні паски можна викласти й 150 грн.
Якщо ж ви печете паску власноруч, ціна дещо відрізняється.
Для випікання паски нам знадобиться: 1 кг борошна – 15 грн; 6
яєць – 18 грн; 500 г вершкового
масла – 38 грн; 300 г цукру –
4,5 грн; 400 г молока – 13 грн; 150 г
родзинок на вагу – 14 грн; 50 г
дріжджів – 7,5 грн; сіль, ванільний
цукор і прикраси – 20 грн.
Таким чином, за нашим рецептом домашня паска обійдеться
житомирянам у 130 грн.
Неодмінним атрибутом пасхального
кошика
є

крашанки. Яйце символізує незалежність та неповторність кожної людської особи. Як із його замкненого простору народжується
життя, так і з материнської утроби
виходить людська істота. Це нагадування нам про те, що лише
Бог може дарувати життя.
Ціна на фабричні яйця коливається від 2.70 до 2.90 грн за штуку. Натомість тим, хто полюбляє
домашню продукцію, доведеться
викласти за одне яйце від 3 до 4
гривень. Отож в кошик покладемо
не найдорожчий варіант – 10 яєць,
сердня вартість яких – 29 грн, що на
5 грн дорожче, ніж у минулому році.
За традицією, для освячення
у кошик кладуть масло та сир. Як
мати годує свою дитину молоком,
так сир і масло є символами жертовності та ніжності Бога до людей.
Масло часто освячують у невеликій посудині, а зверху малюють
візерунок у формі хреста. За 200
грамів якісного масла, а не спреду чи маргарину, треба викласти
37–43 грн.
Сир твердий –

Паска

25-150 грн

також невід’ємний продукт святкового кошика. Один кілограм сиру
коштує 140–180 грн. Для освячення
достатньо шматка у 0,5 кг, який
обійшовся нам у 70 грн.
Найдешевша ціна на домашню
ковбасу коливається у межах 140–
150 грн за кілограм. Це на 30 грн
дорожче, ніж у минулому році.
Шинка – 180–200 грн за кілограм.
За кілограм домашньої ковбаски доведеться викласти щонайменше 190 грн, а в’ялена вирізка
з яловичого м’яса потягне від
400 грн за кілограм.
Рушничок – обов'язковий елемент, який господиня вишиває
заздалегідь власноруч. Нитки –
символ життя. Їх поєднанням у вишивці жінка, яка вишиває з молитвою рушничок, творить своїй сім'ї
щасливу долю та довгі роки життя.
Його вартість на місцевих ринках
стартує від 30–50 грн.
Хрін також кладуть у кошик.
Цей корінь символізує міцність
і незламність людського духу після
прийняття таїнства сповіді. Якщо
минулого року пучок корінців
можна було придбати на ринку
за

10 гривень, то напередодні сьогоднішньої Пасхи він у дефіциті,
і подекуди за хрін просять 20 грн.
Це якщо ви хочете хрін власного
приготування. У супермаркетах
ціна коливається від 15 до 30 грн.
Свічка символізує світло та
Божу благодать. Запалюючи свічку
у церкві під час служби, ми духовно
єднаємося з іншими віруючими,
ще вона означає спільну радість
свята. Вартість свічок у церкві коливається від 1 до 10 грн за шт.
Барвінок (мирт) також зазвичай
беруть до кошика. Це – вічнозелена рослина, символ вічного життя.
Або ж гілочками обплітають стінки
кошика, що означає єдність людини з природою.
Сіль символізує якість зв'язку
між Богом та людьми, яким потрібно берегти чистоту серця,
щоб наслідувати Христа. Вартість
1 кг солі – 5 грн.
За традиціями, не прийнято
освячувати на Великдень готові
страви, овочі, а також алкогольні
напої. Не святять на Пасху і фрукти.
Отож, за підрахунками журналістів «20 хвилин», середня вартість
пасхального кошика для житомирян становить 560 грн.
Проте у разі наповнення великоднього кошика іншими, не основними, складниками (помідори, огірки, яблука, кагор),
його вартість зросте як
мінімум до 700 грн.

Плетений кошик

(110 грн за 1 кг)

40-200 грн
(50 грн)

Свічка

Шинка

1-10 грн

(10 грн за 5 шт)

170-210 грн/кг
(94 грн за 0,5 кг)

Домашня ковбаса
190-270 грн/кг

Твердий сир

(140 грн за 0,5 кг)

140-180 грн/кг
(70 грн за 0,5 кг)

Яйця
27-32 грн

(29 грн за 10 шт.)

Хрін
15-30 грн

Рушник
30-50 грн
(50 грн)

(15 грн за 250 грам)

Середня вартість
великоднього кошику
житомирян - 560 грн

9

WWW.20MINUT.UA

Спорт

Середа, 4 квітня 2018

У Житомирі презентували
оновлений склад команди
ФК «Полісся»
Алла Герман

Під час представлення команди футболісти
отримали нову жовтозелену форму, яку їм
символічно вручили
ветерани футболу.
У середу, 28 березня, в приміщенні Житомирського медичного
інституту представили оновлений
професійний футбольний клуб
«Полісся».
Привітати модернізовану команду ФК «Полісся» прийшли
представники влади міста та області, а також громадськість.
За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, це нова
команда і першочергова її мета –
вийти у першу лігу. «У майбутніх
іграх я бажаю гравцям «Полісся»
перевершити наших легенд футболу не тільки в майстерності, а й
у тих досягненнях, які вони здобували. Тут присутнє й молоде
покоління – представники дитячоюнацьких спортивних шкіл області.
Це якраз те, куди потрібно вкладати кошти, аби основному складу
«Полісся» приходила гідна заміна.
Краще вкладати кошти у спорт,
аби мати здорове підростаюче покоління. Футбольному клубу я бажаю гарної гри, командного духу.
Як уболівальник і як голова ОДА
я вам спуску не дам», – наголосив
Ігор Гундич.
Голова обласної ради Володимир Ширма переконаний, що цей
день є знаковим для нашого міста
та області, адже йому передував
довгий шлях.
«Професійна футбольна команда – це найкращий подарунок для
шанувальників футболу всієї області. Серед нашої молоді є дуже
багато талановитих спортсменів.
Двоє житомирян грають у складі
збірної футбольної команди. І ми
маємо продовжувати виховувати
спортивних дітей, які згодом ставатимуть майстрами спорту. Тому
завдання обласної та міської влади – підтримувати розвиток спорту
в області, зокрема футболу. Цього
року наша область – єдина в Україні, яка прийняла програму розвитку футболу до 2021 року. Від себе
особисто та від депутатів обласної
ради бажаю футболістам здоров'я,
красивих і результативних ігор та
яскравих перемог задля подальшого зростання авторитету клубу та
підняття житомирського футболу
на спортивні вершини»,– зазначив
Володимир Ширма.

Привітав нових гравців і міський
голова Житомира Сергій Сухомлин. За словами мера, у 2019 році
клубу виповнюється 60 років. Найкращим подарунком для житомирян стане перехід команди у першу
лігу чемпіонату України з футболу.
«І ми в це віримо. Майже 60
років нашому футбольному клубу
«Полісся», були злети, були падіння,
були роки стабільності. Але останніх 15 років в області футболу не
було. Нині в Житомирі будується
два великих стадіони. Це дає надію.
Надію для тих маленьких дітей, які
зараз сидять в залі, що вони будуть
грати не в Полтаві чи в ФК «Карпа-

ти», а в нашому житомирському
професійному клубі під прапорами Житомира та області»,– сказав
Сергій Сухомлин.
Своє чергою, новий капітан ФК
«Полісся» Андрій Гурський подякував присутнім за підтримку та
пообіцяв разом із фуболістами
зробити все можливе, щоб житомиряни ними пишалися.
«Я хочу побажати нам всім
вирішити ті завдання, які стоять

перед нами. У нас серйозна місія –
відродити футбол на Житомирщині. Але без вашої підтримки нам
буде важко. Ми на вас розраховуємо
і сподіваємося, що у нас все вийде»,–
зазначив Андрій Гурський.
Свій перший матч у 2018 році
ФК «Полісся» зіграв 31 березня зі
стрийським ФК «Скала» на Чемпіонаті України з футболу серед команд II ліги «А» сезону 2017/18. Гра
закінчилася внічию з рахунком «1:1».

Футболісти, що виступають за
ФК "Полісся": Сергій Алексанов –
№ 90, Вадим Бовтрук – № 11, Андрій Гурський – № 99, Дмитро Демчик – № 14, Сергій Дячук – № 19,
Микола Жовтюк – № 4, Євгеній
Задерейко – № 5, Дмитро Задерецький – № 20, Микита Коновалов – № 9, Віктор Коровіков – № 77,
Євген Кузнєцов – № 6, Олександр
Кучерявий – № 71, Юрій Малєй –
№ 70, Артем Меркушов – № 96, Ігор
Олексієнко – № 10, Олександр Розпотнюк – № 21, Вадим Шаврін –
№ 7, Дмитро Швець – № 17, Олег
Шевченко – № 1, Сергій Школьний – № 12, Павло Щедраков – № 3,
Назарій Шевченко – № 15.
Додамо, перший крок до відновлення футбольного клубу був
зроблений у 2016 році. Рішенням
Житомирської міської ради спочатку був створений муніципальний
футбольний клуб «Житомир». Вже
в лютому 2017 року клуб офіційно
отримав назву ФК «Полісся» і статус
професійного футбольного клубу.
З того часу клуб розпочав свої виступи у Чемпіонаті України з футболу серед команд ІІ ліги сезону
2017/18 років.

КОЛОНКА
Нові правила паркування:
що зміниться?
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який
встановлює нові правила паркування транспортних засобів та
відповідальність за їх порушення.
Детальніше про головні законодавчі новації, в рамках проекту
«Я маю право!», розповіли фахівці Житомирського місцевого
центру з надання БВПД.
Президент України підписав
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформування сфери паркування транспортних засобів»,
прийнятий Верховною Радою
України 21 грудня 2017 року.
Закон передбачає створення
законодавчого механізму невідворотності відповідальності
за порушення правил зупинки,
стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації
правопорушень.
Юридичні і фізичні особи, на
яких зареєстрований транспортний засіб (особи, які ввезли
транспортний засіб в Україну), за
порушення правил паркування,
які зафіксовані в автоматичному
режимі і/або в режимі фотографування/відеозапису, повинні
будуть сплатити штраф. При
цьому вони звільняються від відповідальності, якщо номерний
знак або авто вибули з володіння
внаслідок протиправних дій інших осіб, передачі права управління автомобілем іншій особі
на відповідній правовій основі
або якщо фактичний порушник
заплатить штраф і особисто
звернеться до органу стягнення
із заявою і копією документу про
оплату штрафу.
Закон встановлює обов’язкове
залишення копії постанови або
повідомлення про рішення про
притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення,
зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому
склі транспортного засобу.
Крім того, передбачено надання 50% знижок в платі штрафів за порушення, зафіксовані
в режимі фотографування/відеозапису, у разі сплати штрафу
впродовж 10 банківських днів.
Закон набуде чинності через 180 днів з дня публікації
(27. 09. 2018).
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Бажаю вам і вашим рідним у ці
весняні дні відчути повноту
життя, щедроти української землі
та родинне тепло.
Нехай Господь дарує вам
любов, радість, мир та злагоду
на довгії літа.

З повагою та любов’ю
голова Житомирської міської організації РПЛ,
депутат міської ради

Олександр Ракович

З Воскресінням Христовим
щиро вас вітаємо!
Жити в радості й любові від душі бажаємо!
Запашною нехай буде великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

Магазин «Добрий Господар»
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70
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Декларація депутата Борислава
Розенблата: мільйони доларів готівки,
новий будинок і квартира в Києві
Анастасія Ліберман

Журналісти «20
хвилин» продовжують слідкувати за
надходженнями у кишені державних чиновників. Цього разу
ми ознайомимо вас
з розкішними статками житомирського
нардепа Борислава
Розенблата.
Нардеп від фракції БПП у вересні 2017 р. придбав новеньку квартиру у Києві загальною площею
у 51,9 кв. м, вартість якої не вказана
у декларації. У своєму електронному документі депутат зазначає дружину – Жанну Леонідівну, а також
синів – Олександра та Артура. Найстарший з дітей – Олег – в декларації
нардепа не згадується.
Проте власником житлового
будинку у Житомирі, яким депутат заволодів у липні 2017 р.,
Розенблат вказує саме старшого

сина – Розенблата Олега Бориславовича. Площа будинку – 700
кв. м. Його вартість за останньою
оцінкою складає понад 4 млн грн.
Також на сина Олега депутат декларує земельну ділянку у Житомирі – це 7 тис. 500 кв. м.
Дружина нардепа має житловий будинок у Житомирі площею
74,6 кв.м, вартість якого на момент
придбання (2008 р.) складала
46 тис. 215 грн.
Нардеп володіє 50% будинку
в Німеччині, решта нерухомості
належить іноземному громадянину, його вартість – майже
3 млн а площа – 270 кв. м. Також
за кордоном народний обранець
має половину земельної ділянки
на 1 тис. 213 кв.м у тій же країні.
У Німеччині родина Розенблат
має забудовану земельну ділянку
у 352 кв. м, оціночна сума якої –
22 млн 670 тис. 208 грн.
Також Борислав Соломонович
володіє нежитловим приміщенням
площею 1 303 кв. м і комплексом
будівель загальною площею 13 481,1
кв. м. Крім цього, у подружжя є земельні ділянки в Україні, загальна
площа яких – майже 40 тис. кв. м.
На нардепа записаний автомобіль «ГАЗ‑3309» (2007 року
вип уск у), а на його дружи-

ну – «Mercedes-Benz S» (2010 року)
і «Jaguar XК 8 Coupe» (2007 року).
У Розенблата є пакет акцій підприємства "Галіївській маслозавод", а у його дружини – "Фаворит
Компані".
Подружжя Розенблат є кінцевими (бенефіціарними) власниками цілої низки підприємств:
«Миропільський бекон», «Галіївський маслозавод», молочний
завод «Фаворит», фірма «АМОС»,
«Корецький аграрій» тощо. Також
депутат вололіє британською компанією І.С.Р. Інтернешенл.
Верховна Рада у 2017 р. за депутатську роботу заплатила Розенблату 254 тис. 770 грн, з державного гаманця ще 252 тис. 825 грн
депутат отримав за відшкодування
витрат, пов'язаних з виконанням
депутатських повноважень, та ще
191 тис. 80 грн – компенсація вартості оренди житла або винайму
готельного номера (хоча депутат
має власну квартиру у Києва). Ще
38 тис. 170 грн Борислав Розенблат
отримав компенсації за витрати
на проїзд. Загальна сума, яку державний апарат витратив за плідну
роботу нардепа, – 736 тис. 845 грн.
Готівкою депутат декларує
1 млн 660 тис. доларів – це 43 млн
259 тис. 600 грн. Розенблат має ще

три рахунки в банках, один з яких
німецький – Sparkasse Dortmund,
де нардеп тримає 7 тис. 960 євро.
Однак не лише за кордоном народний обранець має заощадження: в «Ощадбанку» він тримає
3 тис. 139 дол. та 215 тис. 600 грн,
а у «ПриватБанку» – 20 тис. 540 грн.
Підприємницькою діяльністю
поліпшила сімейний бюджет дружина Розенблата на суму 1 млн
673 тис. 882 грн. Дохід Жанни
Леонідівни від відчуження рухомого та нерухомого майна складає
8 млн 228 тис. 940 грн. Також дру-

жина нардепа декларує кошти, позичені третім особам, – це 39 млн
725 тис. 683 грн.
Дохід Борислава Розенбалата
від надання майна в оренду –
470 тис. грн.
Нагадаємо, 11 липня 2017 р.
Верховна Рада зняла недоторканність з Розенблата, але не дала згоди на його затримання і арешт.
21 липня за рішенням суду на нардепа наділи електронний браслет
і заборонили виїжджати з країни.
У липні Розенблат вніс заставу
в розмірі 7 млн грн.

Електронна декларація Володимира Литвина:
цінні книги, картини, годинники та ікони
Алла Герман

Окрім цінного рухомого та нерухомого
майна, родина депутата Верховної Ради
Володимира Литвина
задекларувала мільйонні статки на банківських рахунках.
Згідно з даними декларації,
у 2017 році нардеп Володимир
Литвин отримав заробітну плату за основним місцем роботи
у розмірі 275 тис. 41 грн, а в Інституті історії України депутат
заробив майже 70 тис. грн. Також парламентарій отримав відшкодування витрат, пов'язаних
з виконанн ям депу татських
повноважень, у сумі 290 тисяч
995 гривень. Свою декларацію
народний обранець оприлюднив

19 березня 2018 року.
Крім того, Володимир Литвин за 2017 рік отримав стипендію академіка НАНУ – 613 тис.
44 грн, пенсія депутата становила
121 тис. 715 грн. Сума процентів від вкладів склала 406 тис.
964 грн, а дохід від надання майна в оренду – 1 млн 200 тис. грн.
На банківських рахунках народного обранця є кошти у різних
валютах, а саме 2 млн 339 тис.
180 грн, 514 тис. 852 $, 52 тис. 879
євро та 193 тис. 558 швейцарських франків. Готівкою Володимир Литвин декларує 1 млн
300 тис. грн і 96 000$.
Згідно з декларацією, Володимир Михайлович є власником квартири 259,8 кв.м у Києві
вартістю у 9 млн 435 тис. грн,
крім того, нардеп орендує житловий будинок 550,3 кв.м та нежиле приміщення 421,6 кв.м
у Конче-Заспі.
Щодо цінного нерухомого
майна, то у власності нардепа – годинники марки «Zenit»
і «Hublot geneve collect ion»,

цілісна колекція книг (4,5 тис.
одиниць), 35 картин та зброя
таких марок, як BD‑880, Blaser
та Крейгоф, вартість яких не
зазначена.
Сере д ц і н ного ру хомого
майна депутат Верховної Ради
України декларує один легковий
автомобіль «Toyota Land Cruiser
200» (рік випуску – 2003), вартістю 864 тисяч гривень. Щодо нематеріальних активів, то Володимир Михайлович має авторське
право на твір (№ 2506–2514).
Дружина народного обранця – Литвин Тетяна Костянтинівна декларує дві земельні ділянки
(пай – 44,5 тис. кв.м і присадибна
ділянка– 5,7 тис. кв.м) у селі Ємчиха Миронівського р-ну Київської обл.
Серед цінного рухомого майна у власності дружини Литвина
є 32 ікони.
У 2017 році заробітна плата
Тетяни Констянтинівни за основним місцем роботи в ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс»
склала 185 тис. 98 грн, а в ПАТ

«Саливонківський цукровий
завод» – 326 тис. 161 грн. Крім
того, Тетяна Литвин отримала
дохід від надання майна в оренду
у сумі 20 тис. 249 грн, процентів –
803 тис. 671 грн.
На банківських рах унках
дружина парламентарія три-

має 735 тис. 87 $, готівкою Тетяна Константинівна має 1 млн
190 тис. грн і 784 тис. 664$.
Квартир, житлових будинків,
автомобілів, згідно з інформацією в декларації, у власності
дружини депутата Володимира
Литвина немає.
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Розслідування

Прихований
родини директора
Катерина Трохимчук,
спеціально для
«20 хвилин»

Взяті 40 мільйонів
дол. США для вирішення проблеми поєдналися з приходом на
«Житомирводоканал»
Андрія Нікітіна. Попри активність присланого з Києва нового
керівника, вода в кранах житомирян не
ставала кращою. Поки
жителі чекають виконання обіцянок, Андрій Нікітін реалізує
менеджерське завзяття
в освоєнні дотацій
з міського бюджету,
а фірма його батька
взагалі фігурує в кримінальних справах із
постачання радіолокаційної техніки, при
давніх тісних зв’язках
із генералом Генштабу
Збройних сил Російської Федерації.
Багато часу жителів нашого міста хвилюють лише два важливих
питання: чому вода така жахлива
та чи дочекаємося ми того часу,
коли вона стане кращою? Не потрібно робити купу експертиз для
перевірки якості води, варто лише
спробувати і відчути той жахливий
смак. Проблему визнає й сам директор водоканалу, з обіцянкою за два
роки докорінно змінити ситуацію
з якістю води. Залишається лише
чекати і робити прогнози.
Головним та поки безальтернативним джерелом постачання
питної води для жителів 270-тисячного міста залишається водосховище «Відсічне». За останні
двадцять років воно повністю замулилось. Засилля річкових водоростей і нашарування піску вдвічі
зменшили об’єм сховища, перетворивши річкову воду в складну
для очистки субстанцію.
Зі своєї сторони Національна
комісія, що здійснює державне

 На фото: директор КП Житомирводоканал Андрій Нікітін
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, влітку 2016
року провела перевірку КП «Житомирводоканал» і виявила велику
кількість порушень ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. До
кінця жовтня 2016 року водоканал
мав усунути порушення, до яких
входять пункти щодо організації
у складі виробника спеціальної інспекції. Тобто контроль за скидом
стічних вод на підприємстві має
виконувати інспекція промислового
водовідведення. Повторна перевірка
виявила повне ігнорування більшості приписів, попри складений
протокол про порушення.
Проте накладені 85 тис. грн
штрафу не убезпечили від сумнозвісних наслідків. Влітку минулого року в Житомирі сталася
екологічна катастрофа з викидом
нечистот у річку Тетерів. Саме
тоді через зливний колектор потрапило 45,6 тисяч кубометрів
неочищених стічних вод. У зв’язку
з цим щонайменше 8 тонн риби
загинуло, а всій екосистемі завдано непоправної шкоди.
Держекоінспекція Житомирської області оцінила пряму заподіяну шкоду довкіллю в понад
7,5 млн грн. Наразі працівники
екологічної інспекції не мають
достатньо повноважень, аби покарати всіх винних у цій трагедії.
За фактом події відкрите кримінальне провадження. Однак
в матеріалах справи не фігурують
конкретні прізвища та посадові
особи КП «Житомирводоканал».
За словами Андрія Нікітіна, вини
підприємства в цій трагедії він
не бачить. Водночас з чиєї ж тоді
вини сталася трагедія, керівник

також чітко не може відповісти,
приховуючись за формулювання
«невстановлені особи».
Більше того, влітку була здійснена ще одна перевірка. Інспектори Управління Держпраці
зафіксували 85 порушень. Такі
порушення створюють загрозу для
життя співробітників. Окрім цього,
стало відомо, що у КП «Житомирводоканал» відсутні документи,
які дають дозвіл на експлуатацію
машин, механізмів та виконання
робіт підвищеної небезпеки. Досі
невідомо, чи були усунені всі порушення, але Андрій Нікітін переконує в тому, що вони працюють над
вирішенням таких проблем. В той
же час Управління Держпраці ще
в жовтні минулого року подало на
підприємство до суду.
Попри описану ситуацію,
Андрій Нікітін позитивно налаштований на розвиток КП «Житомирводоканал». Для цього він
навіть проводив експеримент
з очищення води деревним вугіллям. І навіть не вітчизняним,
а неодмінно закордонним. Експеримент, як і очікувалося, так і не
вдався через невиправдане зростання кошторисів підприємства.
Складається враження, що за
два роки перебування на посаді
Андрія Нікітіна істотних змін
не відбулося. Борги, підвищені
тарифи, збитки – це все як наслідок ведення до боргової ями КП
«Житомирводоканал».

Майнові інтереси
амбітного керівника
Для Андрія Нікітіна знайомство з Житомиром почалося
після виїзної наради Мінрегіонбуду. Молодий менеджер з про-

дажів німецького виробника
2». В ній заплановано отримати
насосів приїхав до міста в кінці
151 млн 769,7 тис. грн доходів
2015 року. Часом його признаа витрати становитимуть 196 млн
чення на посаді директора КП
954,3 тис. грн. Відповідно запла«Житомирводоканал» стало літо
новані збитки складуть 45 млн
2016 року. Через декілька місяців
184,6 тис.грн.
після призначення директор водо– На сьогодні ми працюємо
каналу купує власне авто вартістю
з інвестиційними коштами –
більше 200 тис. грн. При зарплатні
40 млн грн від Світового банку, –
в 19 тис. грн це – досить дорога повідповів Андрій Нікітін.
купка. Припустимо, що машина
Однак станом на 1 лютого
куплена за власні збереження, але
цього року у підприємства й
не думаю, що це збіг обставин.
досі більше 23 млн грн заборгоПройшов рік після отримання
ваності за електроенергію. Проте
посади. За цей час КП «Житомирдиректор водоканалу запевняє,
водоканал» запам’ятався підвищо на сьогодні борг зменшився
щенням тарифів та виявленими
до 18,6 млн. Залишається тільки
порушеннями під час перевірок.
робити припущення щодо того,
І от Андрій Нікітін отримав дояк сплачуватиметься цей борг.
гану від міського голови за ненаВодночас водоканал продолежне виконання своїх обов’язків.
вжує практику закупівлі насосів
Причиною стала ситуація із винімецької фірми «Wilo», інтереси
кидом нечистот у річку Тетерів.
якої раніше представляв Андрій
Оскільки Андрій Нікітін своєї
Нікітін. Хоча сам директор водокавини у тому не бачить, він оскарналу запевнив, що це неможливо,
жив цю догану. Цю ситуацію
оскільки фірма не є торговельною.
Можливо, він не знає, що вона
Андрій Нікітін відмовився нам
коментувати. В цей же час міський
торговельна?
голова дає погодження на преміюАндрій Нікітін володіє двома
вання Андрія Нікітіна. До того ж
квартирами в Києві. На одній із
відправляє його у відрядження
квартир під спільною адресою
до Ізраїлю. Як пояснив Сергій
проживають і його батьки. У деСухомлин, це відрядження було
кларації директора водоканалу не
давно запланованим.
зазначена квартира проживання
Відразу видно, що Андрій
за місцем роботи. Враховуючи
те, що місце його роботи в ЖиНікітін виконує важливу роль
у міськраді Житомира. Хоча на
томирі, навряд чи Андрій Нікітін
нього були нарікання за те, що він
їздить щоранку з Києва на роботу.
рідко з’являється на сесії міської
Тому ми вирішили запитати про
ради та не презентує фінансовий
це самого декларанта. Ось що він
план. У своєму інтерв’ю на одному
нам відповів:
з місцевих телеканалів Андрій
Нікітін запевнив,
що він у них, але
п у блічно пре зентувати план
не має.
– Ми за ним
працюємо, частину цих планів
ви можете бачити
раз у місяць на
нашому сайті, –
зауважив директор водоканалу.
Згодом А ндрій Нік іт ін,
все ж таки представив інвестиційну програму
КП «Житомирводокана л» на
2018 рік, яка реалізується за рахунок кредитних
коштів в рамках
проекту по «Розв и т к у м і с ь к о ї  На фото: генерал майор військовій академії
інфраструктури –
Генштабу ЗС Росії Самбу Цирендоржиев
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Розслідування

військовий бізнес
«Житомирводоканалу»

 Фото з альбому Самбу Цирендоржиева
«Я орендую квартиру у Житомирі. На жаль, я не знайшов
відповідних пунктів, де потрібно
вказувати про оренду квартири», –
повідомив Андрій Нікітін.
У своїй декларації Андрій
Нікітін порушив умови фінансового контролю. За принципом
безхатченка він не вказав квартиру,
у якій мешкає в Житомирі. Однак
на цьому на цьому таємниці та
не співпадіння не завершуються.

Прихований військовий
бізнес родинн Нікітіна
Для того, щоб підтвердити
наші припущення, ми проаналізували декларацію Лілії Нікітіної,
матері фігуранта нашого розслідування. Порівнюючи дві декларації,
я знайшла багато невідповідностей
та інформацію, яку Андрій Нікітін
чомусь не захотів вказати.
– Я дійсно не знав, що це потрібно вказувати. Ну тепер я буду

знати, я ще новачок у цій справі.
Я думаю, в мене є час виправити
все. Дякую за те, що повідомили, –
аргументував це сам Нікітін.
Відверто кажучи, ми були шоковані такою відповіддю. Та ще
більше нас шокував той факт, що
Андрій Нікітін нічого не знає про
свого батька та його бізнес. Єдине,
що він підтвердив, – давню роботу
батька в якості науковця в галузі
озброєння.
Як науковець батько Андрія
Нікітіна має зареєстровані патенти. Звісно, відомостей про них, як
і про бізнес, у декларації Андрія
Миколайовича і близько немає.
Про бізнес батька і бізнес партнерів син і гадки не має. Тільки
колись бачив візитівку з підписом
«Скайнет ЛТД».
Насправді батько Микола Михайлович має свій бізнес в ТОВ
«Скайнет ЛТД», отримуючи в додаток до пенсії непоганий дохід.
Окрім батька Нікітіна, до числа

співвласників входить Ігор Вікторович Волощук, який, свого часу,
керував розташованим в центрі
Києва держпідприємством «Завод
«Арсенал».
Відомо, що у 2007 р. держпідприємство уклало договір з приватною фірмою «НПО «Арсенал»
на 44,4 млн грн. До складу «НПО
«Арсенал» і входило ТОВ «Скайнет ЛТД», яке належить батьку Андрія Нікітіна. Саме «Скайнету» належало 50% від «НПО «Арсенал».
Володіння 50% «НПО «Арсенал»
дозволяло приватній компанії
«Скайнет» використовувати базу
держпідприємства для розробкою
радіолокаційної техніки.
Фірма Миколи Нікітіна напряму пов’язана з фірмою «Нова тор»,
партнерами яких був керівник заводу «Арсенал» Ігор Волощук. Певний час «Скайнет ЛТД» мала 25%
у статутному фонді фірми «Нова
тор». Зараз єдиним власником цієї
фірми є ТОВ «РБ Капітал Груп»,

 На фото: витяг з судового рішення по відкритому кримінальному провадежнні щодо «Скайнет ЛТД»

засновниками якого є Сергій Бубка
і донецьке ТОВ «Укрбізнесресурс»
(95%), а директором – Сергій Дядечко, колишній акціонер «Родовід
Банку». Вважається, що Сергій Дядечко є близьким до в о. прем’єра
Сергія Арбузова.
Сергія Дядечка цікавила не
так нерухомість «Арсенала», як
виробництво спецтехніки на
його території. Так запевняє Ігор
Волощук. Не дивно, адже Сергій
Дяченко фінансував Антимайдан
та перераховував кошти для ДНР
і ЛНР через банк «Союз».
Не виключено, що ТОВ «Скайнет ЛТД» може бути причетна
до цього, зброю також могли
постачати для ДНР і ЛНР. «Нова
тор», «Скайнет ЛТД» і корпорація «НПО «Арсенал» добилися
в Окружному адмінсуді Києва визнання за ними права власності на
28,5 тис. кв. м заводу «Арсенал».
З соціальних мереж вдалося
довідатися про близького друга
батька Андрія Нікітіна. До речі,
також «науковця». Мова йде про
одну з провідних осіб в структурі
збройних сил Росії, генерал-майора Самбу Цирендоржиева. До
відставки він викладав у військовій академії генерального штабу
збройних сил Російської Федерації. Потрібно відзначити, що азам
військового мистецтва він навчав
навіть колишнього командувача
Сухопуьними військами Росії Володимира Чиркіна. Зараз Самбу
Цирендоржиев працює на посаді
старшого науково співробітника
«46 Центрального НДІ» Міністерства оборони Росії. Установа обґрунтовує перспективи розвитку
російських озброєнь та формує
пропозиції Міністерству оборони
Росії з формування оборонного
замовлення.
За дивним збігом обставин
Микола Нікітін довгий час також
працює в аналогічній структурі
в Україні. Він є провідним науковцем в Центральному науково-до-

слідному інституті озброєння та
військової техніки Збройних Сил
України. Це єдина в країні установою, де визначаються продовження ресурсу, утилізації озброєння
та військової техніки, засобів ураження, боєприпасів, техніки та
засобів спеціального призначення,
державних цільових оборонних
програм розвитку та Державного
оборонного замовлення.
Ми вирішили запитати про це
самого Андрія Нікітіна. Він дуже
різко відреагував, повідомляючи,
що нічого про це не знає. Після
цього ми почули те, що ми хилимо не у той бік. Ну якщо він
нічого не знає, то чому так різко
реагувати?
Щось багато збігів і багато
запитань, на які немає відповіді.
Виглядає дуже дивним, що, проживаючи разом з батьком в одній
і тій же квартирі, Андрій Нікітін
заперечує, що будь-що знає про
родинний військовий бізнес і про
близьких друзів.
Головна загроза не в оприлюдненій декларації керівника,
а в досі не відомих справжніх
мотивах його приходу на надважливе для життєдіяльності
всього Житомира підприємство.
На даний момент діяльність Андрія Нікітіна як директора КП
«Житомирводоканал» викликає
більше підозр, ніж довіри. Тому
міській раді, а також всім відповідним службам, слід звернути
більше уваги на ситуацію довкола
водоканалу, щоб не допустити незворотних для усіх нас наслідків.
Сподіваємось, що наступні кадрові призначення міський голова
Житомира робитиме з більшим
розумінням змінами водоканалу
та правомірності його директора
або їх відсутності.
Розслідування проведене
за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження» та
Програми підтримки розвитку
ЗМІ Посольства США
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Політична арена

Вилкул: Заболеваемость туберкулезом
среди детей выросла в половине областей
Страну и людей
надо спасать в прямом смысле слова –
Украине грозят новые
вспышки заболеваний, если не уволить
Супрун
Сопредседатель фракции
Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул на
своей странице в Facebook написал: «Вслед за корью пришел
туберкулез. Мы требуем уволить
Супрун, потому что спасать страну и людей надо в прямом смысле слова. Украине грозят новые
вспышки заболеваний, если её
не уволить. Но вместо принятия
неотложных мер Минздрав предлагает отменить флюорографию
и лечить больных туберкулёзом
вне больницы, дома. Что это,
если не диверсия? Людей убивают болезни, о которых давно
забыли в мире».
Вилкул отметил: «Согласно отчету Минздрава, выросла
заболеваемость туберкулезом
среди детей (+5,8%) – в 13 из 25
областей. При этом в 8 областях – рост выше 30%! Это Днепропетровская, Николаевская,
Полтавская, Сумская, Харьков-

ская, Херсонская, Житомирская,
Ивано-Франковская области. Это,
прежде всего, связано с тем, что
в 2014–2015 годах в стране практически отсутствовала вакцинация
БЦЖ и груднички в роддомах не
прививались. Добавьте, что, по
данным Всемирной организации
здравоохранения, около 20% случаев туберкулеза в Украине остаются недовыявленными».
Он подчеркнул, что для защиты людей Оппозиционный
блок считает необходимым остановить жестокий социальный
эксперимент – так называемую
медицинскую «реформу». «Мы
подали в Конституционный
суд обращение об отмене медицинской реформы и будем добиваться решения и увольнения
Супрун. А после победы на выборах прекратим этот античеловеческий эксперимент над нашей
страной», – сказал он.
Вилкул системно отстаивает
позицию, что украинская система
здравоохранения действительно
нуждается в изменениях. Парламентарий считает, что поднять
качество медицинского обслуживания и защитить людей позволит введение медицинского
страхования за счет работодателя, как в развитых странах. При
этом государство обеспечивает
страховкой бюджетников, пен-

сионеров, детей.
Оппозиционер не раз выступал с острой критикой и. о. министра здравоохранения Супрун,
результатами «работы» которой
стало отсутствие элементарных
вакцин, закрытие больниц, полный провал в вопросах профилактики и ранней диагностики
тяжелых заболеваний, опасная
вспышка кори, рост заболевае-

мости туберкулезом, ботулизмом
и другими болезнями, о которых
еще пять лет назад в Украине никто даже не слышал.
Напомним, только с начала
2018 года корью заболело 7752
человека – 2687 взрослых и 5065
детей, от осложнений кори умерло семь человек, в том числе пятеро детей.
Вилкул потребовал от право-

охранительных органов расследовать деятельность Минздрава
за срыв вакцинации и развал
здравоохранения. А также призвал Гройсмана уволить Супрун.
Также он отметил, что премьер,
который поддерживает политику Супрун в качестве министра
здравоохранения, полностью разделяет ответственность и за все
результаты её «работы».

Mobile development - вже незабаром!
Мобільні девайси
є невід'ємною частиною життя людини,
адже більше 5 мільярдів населення планети користуються
смартфонами. Причиною такої популярності стали мобільні
додатки, які змінюють наші традиції
спілкування, розваг
та ведення бізнесу.
Завдяки ним, шопінг, сплата
рахунків, самоосвіта та безліч інших опцій стали такими доступними. Це спричинило зростаючу
потребу переходу від веб-сайтів
до застосунків, переносячи доступ до наданих бізнесом послуг
з ноутбуку в кишеню. Останні
дані показують, що в той час як
загальне використання Інтернету
за останні 5 років зросло на 75%,
використання мобільних пристроїв – на 600%! Тому, кар'єра

в розробці мобільних додатків –
це влучний вибір.
Н ара зі н а й поп ул я рн і ш і
платформи для смартфонів – це
Android та iOS. Багато початківців помилково вважають, що для
розробки додатків на Android достатньо вивчити лише мову програмування Java, а для iOS – лише
Swift чи Objective C. Насправді,
мобільна розробка потребує безлічі додаткових технологій. Саме
тому новачкам неймовірно складно вивчати Mobile Development
самостійно. Проте не слід опускати руки – просто потрібно стати
студентом Вінницької ІТ-Академії
і обрати цей напрямок навчання.
Більше того, створення мобільних застосунків вимагає високу освіченість програміста та
його увагу до деталей. Зокрема,
в мобільних пристроях метою
розробників є стабільність, видимість та збереження додатку.
Більше того, необхідно розуміти
психологію людини та поведінку, оскільки розробник покладається на емоції клієнтів, щоб
побудувати виграшний продукт.
Це стосується не лише технічних
можливостей, але й моделей доходів. Викладачі ІТ-Академії – це

практикуючі програмісти, які
залюбки поділяться досвідом та
навчать тебе створювати якісний
продукт.
Розробка мобі льного до датку – це довготривалий проект, адже регулярні оновлення
та підтримка програми, зміни
дизайну та розширення функціоналу практично неминучі.
Це забезпечує довготривалу
зайнятість розробника, а отже
і стабільний дохід. Тому мобільна
розробка – це те що тобі треба,
якщо ти хочеш бути впевненим
в завтрашньому дні.
І не менш вагомим аргументом в сторону вибору кар’єри
в мобільній розробці є те, що це
круто! Престижність цієї професії
полягає в її необхідності. Інтернетмагазини, ігри, освітні програми,
онлайн навчання, мультимедіа додатки, програми для забезпечення безпеки пристроїв, соціальні
мережі – більшість з нас не уявляє
своє життя без них.
Перспективи спокусливі,
а тому і конкуренція розробників
на ринку праці висока. Що зробити щоб навчитись створювати
мобільні додатки і гарантовано
отримати роботу? Вступити до

Вінницької ІТ-Академії. Лише за
рік-півтора ти опануєш технології розробки додатків на Android
та iOS, попрацюєш на реальних
проектах, створиш портфоліо,
познайомишся з професіоналами
своєї справи та отримаєш роботу
в ІТ компанії.
На тебе чекають викладачіпрактики, які роками працюють програмістами, практичні

завдання, багато кодингу та як
бонус – курс Англійської мови для
ІТ-шників.
Старт вже 7 травня, тому поспіши програмувати майбутнє
разом з нами!
Вінницька ІТ-Академія
тел. 067‑431‑19‑21
073‑20‑99‑743
http://ita.in.ua/
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Чи обов’язково укладати
угоду із сімейним лікарем?
Скільки триває угода?
Після підписання декларації з лікарем
інформація про це зберігатиметься в електронній системі здоров’я. Уже з липня цього
року Національна служба здоров’я України направлятиме гроші на ваше медичне
обслуговування саме до того закладу, де
працює обраний вами лікар.
Укладена з лікарем декларація не
зобов’язує вас до кінця життя отримувати послуги лише в цього фахівця. Якщо
вас не задовольняє рівень обслуговування
або ж ви переїхали до іншого населеного
пункту тощо, ви можете підписати угоду
з іншим сімейним лікарем. Для цього навіть
не потрібно розривати попередній договір.

2 квітня у рамках медичної реформи розпочалася
всеукраїнська кампанія
із підписання декларацій
між пацієнтом і сімейним
лікарем.
Що слід робити і де шукати свого
лікаря, відповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.

Як шукати сімейного лікаря?

Підписати декларацію можна з будьяким лікарем-терапевтом, педіатром чи
сімейним лікарем у закладі первинної
допомоги незалежно від місця проживання чи прописки. Головне – це зручність
для пацієнта. Однак зверніть увагу, що
електронну декларацію можна підписати лише з тим лікарем, який працює
у закладі, уже підключеному до системи
«Електронне здоров’я». Щоб перевірити
наявність медцентру у системі, потрібно
ввести назву закладу у формі пошуку
на сайті https://portal.ehealth-ukraine.
org або ж звернутися безпосередньо до
реєстратури. За словами представників
МОЗ, долучення поліклінік до електронної системи ще триває. До речі, вже
підключені до системи заклади мають
спеціальну наліпку із написом «Тут можна обрати свого лікаря».
Ви можете укласти угоду із лікарем, до якого звикли і якому довіряєте.
Якщо ж ви не маєте постійного лікаря,
МОЗ рекомендує скористатися відгуками ваших друзів та знайомих або ж
напряму познайомитися із лікарем
у медичному закладі. Для цього не потрібно попереднього запису. Достатньо
прийти до поліклініки і звернутися
до реєстратури. Там можна отримати

вичерпну інформацію про доступних
медиків. Варто пам’ятати, що сімейний
лікар обслуговує всю родину, терапевт –
лише дорослих, а педіатр – лише дітей. При цьому норма обслуговування
пацієнтів розподіляється таким чином:
1800 осіб для сімейного лікаря, 2000
осіб для терапевта і 900 осіб для педіатра. Утім, у МОЗ наголошують: «якщо
у селі проживає 2 000 людей, то всі вони
отримають змогу підписати декларацію
з сімейним лікарем».

Де взяти бланк декларації?

Для підписання декларації з обраним
лікарем потрібно мати з собою паспорт,
ідентифікаційний код, а також свідоцтво
про народження дитини, якщо декларація
підписується для неї. Щодо самої декларації, жодних папірців заповнювати від
руки не потрібно.
«Для підписання декларації бланки не
потрібні: уповноважена особа медзакладу (у різних медзакладах це може бути
або реєстратор, або медсестра, або лікар)
вносить дані в електронну систему», – наголошує в. о. міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун.
При цьому на ваш мобільний телефон
надійде СМС із кодом підтвердження,
який потрібно повідомити медпрацівнику. Якщо у вас немає мобільного телефону, то доведеться залишити копії своїх
документів.
Заповнена на комп’ютері декларація
роздруковується у двох варіантах. Пацієнт перевіряє достовірність даних. У разі
неточностей медпрацівник внесе зміни
у системі і роздрукує оновлену декларацію. Потрібно підписати обидва варіанти: один для вас, а інший – для лікаря.
Після цього представник медзакладу
підтверджує вашу декларацію електронним цифровим підписом і надсилає її
в систему «Електронне здоров’я».

Оскільки вся інформація міститься в електронному вигляді, то під час підписання
декларації із новим фахівцем медпрацівник
просто оновить ваші дані у системі.
МОЗ не обмежує українців у строках
щодо вибору сімейного лікаря. Однак відомство рекомендує зробити це до кінця цього
року. Раніше повідомлялося, що з 2020 року
пацієнти, які не уклали декларацію із сімейним лікарем, будуть змушені оплачувати
візит до фахівця із власної кишені. Якщо у вас
є будь-які додаткові питання щодо медичної реформи, ви можете зателефонувати на
пряму гарячу лінію МОЗ за номером 15–45.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю
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Как демоны отбирали
у инвалидов имущество
Александр Коцюбко

Инвалиды Житомирщины пожаловались мне на то,
что их обворовали.
Я подумал о том, что общество, то есть
Житомир, должно знать фамилии этих
людей, которые обворовали инвалидов.
Должны дать оценку этим людям, их поступкам. К тому же я хорошо знаю, что
демоны боятся света.
Имущество облсовета Житомирщины – помещение площадью 104 кв.м, которое находится в Житомире по улице
Михайловской, арендовала организация
инвалидов. Они же арендовали также
помещение парикмахерской «Малятко»
в здании мэрии города Житомира. И тут
прокатилась волна депутатских наездов на
арендованное инвалидами имущество. Ярко
и сочно в средствах массовой информации
освещалась информация о том, что эти помещения не приносят прибыли. Помните,
что писали тогда СМИ: «вот эти противные
инвалиды там бездельничают, собираются
в кучу, частично отдают в субаренду имущество наше, наживаются, покупают себе
инвалидные коляски на колёсах». Одним
словом – заклеймили. После этого на парикмахерскую «наехали», инвалидов не пускали,
помещение опечатали, замки поменяли.
Всё примитивно. Парикмахеры просили
отдать им их имущество – ножницы, фены,
машинки и так далее. После этого инвалиды
уже не собираются, сидят по домам.
И тут показались режиссёры и сценаристы всего этого беспредела. А режиссёрами явились: по парикмахерской – депутат
города Житомира от Малёванки Моисеев,
обратите внимание, совсем не инвалид. Но

после разных манипуляций парикмахерская
«Малятко» стала частной собственностью,
и директором там уселся Моисеев – то есть
инвалидам нельзя, а депутату Моисееву
можно.
Владелицей другого помещения в 104
кв. м на улице Михайловской стала родственница вице-премьера Геннадия Зубко
депутат Татьяна Парфентьева. В Европе,
если бы народ узнал о таком безобразии,
их руководство добровольно ушло бы в отставку мгновенно. Такие политические деятели у них называются «политическими
трупами». А у нас бесконечно из пепла возрождаются одни и те же – Зубко, Сухомлин,
Рабинович, Моисеев и остальные. Они уже
тут, при власти, более двадцати лет. Люди
в который раз хотят их сменить и не могут
понять, как они туда (во власть) попадают.
Я вам сейчас об этом расскажу. Наши
умельцы-депутаты создали систему-сетку
(это они её так называют) из людей, которые
делятся на десятки, сотни, тысячи. Эти люди
получают деньги, и кандидаты в депутаты
на сто процентов уверены, что они победят.
Один раз эта сетка дала сбой. Сетка оголилась
и показала себя благодаря банальной жадности одного из кандидатов в депутаты от
Малёванки – Моисеева. Это произошло так.
Ему были выданы деньги крупной политической партией. Деньги эти он должен был
раздать людям. Он их раздал, но не в полном
объёме – «кинул» людей. И малеванцы, не
понимая уголовной ответственности за голосование за деньги, «поперлись» жаловаться
на Моисеева в суд – понесли жалобу, что он
им недоплатил деньги. А кто бы вы думаете
приехал в суд к Моисееву, который по справедливости должен был идти в буцегарню,
а не в депутаты? Сухомлин и Зубко.
Первый суд Моисеев и его команда выиграли. Второй суд из трёх судей Моисеев вмести с ними тоже выигрывает. Был и третий
суд в Киеве, где народ снова требовал отдать

деньги за выборы. Комичность
ситуации в том, что судьи
должны были рассматривать
дело о привлечении Моисеева
к уголовной ответственности за
подкуп избирателей, а не за то,
что он не додал людям деньги.
Был ещё и четвёртый суд – до
Верховного Суда дело дошло,
но малёванцам Моисеев и всё
его окружение показали фигуру из трёх пальцев. Вот так
«сетка» оголилась из-за патологической жадности Моисеева,
который был заместителем
Дебоя и возглавлял комитет
экономики и транспорта города Житомира, а при Сухомлине возглавляет бюджетный
комитет города. Вот поэтому
законопослушные кандидаты
в депутаты, достойные люди,
которые хотят честно поработать на сообщество Житомира, всегда проигрывают этим
«напёрсточникам». Потому
что у них есть деньги, а у нас,
у избирателей, отсутствует
элементарное сознание.
Человек, берущий деньги
у системы, думает: возьму, ничего от моего
одного голоса не зависит. Но вы должны
знать – вы не один берёте деньги, вы все
скопом берёте, плюс очень много людей
не ходят на выборы. Финал таких действий:
Моисеев – депутат, а Малёванка утопает
в грязи, мусорные баки отсутствуют, дети
бродят по переулкам, нет детских площадок, детских центров, люки открыты,
своры собак и везде грязь, в наших кошельках пусто, в наших холодильниках пусто,
медицина у нас платная, образование
платное, вся молодёжь бежит из страны,
у инвалидов «отжимают» собственность,

рабочие места, возможность трудиться
и зарабатывать, инвалидов лишают социума. И всё это в нарушение Конституции,
но нарушителей выбрали мы, и мы даже
не можем потребовать у них ответа за их
незаконные действия.
Я вам открыл глаза? Если вам предлагают деньги за выборы, приводите их ко мне.
Помните, когда Рыжук (действующий в то
время, в 2012 году, губернатор) проиграл
выборы и не стал депутатом Верховного
Совета Украины? Он никак не мог понять:
как же так – он проиграл выборы Зубко?
Сергей Иванович, «сетка»!

Дивовижні діти: «Інтер» покаже
гіпнотизера тварин і повітряного акробата
Як загіпнотизувати
тварин і людей – знає
4-річний майстер
невербального навіювання Степан Тріпутень з Кіпру.
Він заг іпнотизує тварин,
ведучих і глядачів. А 10-річний
Ілля Міхєєв з Кривого Рогу займається повітряною гімнастикою і покаже глядачам програми
«Крутіше всіх», як знаходити
внутрішню і зовнішню рівновагу. Програма вийде в ефір на
«Інтері» 8 квітня о 18.00.
– Я працюю на висоті на спе-

ціальних ременях. Спочатку боявся висоти, а кріплення натирали
руки. Зараз вже звик, – каже Ілля. –
Мої тато і мама – теж повітряні
гімнасти, виступали в багатьох
країнах. Я мрію потрапити на
фестиваль у Монте-Карло – тоді
стану відомим.
Інша учасниця програми –
9-річна Кіра Бакуліч з Харкова –
захоплюється мікроліпкою і зробила скульптуру ведучих «Інтера»
Андрія Доманського та Андрія
Данилевича висотою всього 10 мм.
– Мікроліпка – це звичайна
ліпка, але дуже маленька. Я почала ліпити з двох років. Ліпила
маленьке, щоб економити пластилін, – розповіла Кіра. – Я хочу
зняти мультфільм і зробити ви-

ставку в Києві.
9-річний Акмаль Доган спеціально приїхав з Туреччини, щоб
показати свій талант. Він може
запам'ятати 400 знаків після коми
в числі Пі. 5-річні танцюристи
Артем Олех та Ірина Потапчук
з Києва продемонструють віртуозне виконання танцювальних
па. А 9-річна фехтувальниця Катерина Недопако також з Києва
вразить своєю чарівністю гостей
студії «Крутіше всіх» і спеціального гостя програми – відомого
фехтувальника, олімпійського
чемпіона Вадима Гутцайта.
Не пропустіть нову зустріч
з диво-дітьми в неділю, 8 квітня,
о 18:00 на телеканалі «Інтер» в талант-шоу «Крутіше всіх»!
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Реформи

Нова початкова школа.
Які зміни чекають
першокласників?
Наприкінці лютого
уряд затвердив новий
Державний стандарт
початкової освіти, за
яким навчатимуться
першокласники з вересня цього року.
У документі закладено, що
саме мають знати та вміти учні
після закінчення чотирьох перших класів. Передусім новий
стандарт пропонує відійти від
сталої шкільної формули «знання заради знань» та вчити дітей
застосовувати їх у реальному житті. Які ще нововведення чекають
на першокласників, аналізували
наші експерти.

Перший раз у перший клас

Восени минулого року Верховна Рада ухвалила закон про
освіту, який дав можливість розпочати реформу української школи.
І хоча оновлення має охопити всі
ланки шкільної освіти, стартують
зміни з початкової школи. Діти,
які у 2018 році підуть до першого класу, здобуватимуть середню
освіту вже 12 років і навчатимуться за новими програмами.
Попри побоювання батьків,
у школі залишаться такі звичні
предмети, як «Українська мова» та
«Математика». Але підхід до їх вивчення зміниться. Так, наприклад,
на математиці діти повинні будуть
не тільки рахувати в межах 100, а й
застосовувати ці знання у різних
життєвих ситуаціях: уміти відшукати номер потрібного будинку
або місця у кінотеатрі. Для цього у нових начальних програмах
передбачено більше часу для
позакласних занять, зокрема на
свіжому повітрі. На уроках мови
та літератури діти працюватимуть
не лише з художніми текстами, а й
з публіцистикою (газетними та
журнальними статтями тощо). За
задумом міністерства, висловлюючи своє ставлення до тексту, діти
навчаться мислити критично та
обґрунтовувати власні думки. Цікаво, що, крім обов’язкових вмінь
у читанні та математиці, відтепер
у дітей розвиватимуть так звану
академічну доброчесність, тобто
повагу до чужої інтелектуальної
власності. Так, згідно зі стандартом, після 4-го класу дитина повинна вміти дотримуватися правил
цитування та посилання на використані джерела.

«Ми хочемо перейти від школи, де дітей напихають знаннями, здебільшого теоретичними,
до школи компетентностей 21-го
століття. Компетентність – це не
лише знання, це ядро знань, формування вміння їх застосовувати
для практичних ситуацій. А ще
ваші цінності, які ви формуєте
до того потоку інформації, який
валиться на дитину сьогодні», –
підкреслює міністр освіти і науки
Лілія Гриневич.
Однією з новацій у початковій школі мають стати наскрізні
навички, тобто розвиток одного
уміння у рамках різних навчальних предметів. Експерт з освіти
Українського інституту майбутнього Микола Скиба пояснює, що,
наприклад, мовної компетентності
діти навчатимуться не лише на
уроці мови або читання, як було
раніше, а й на уроках із мистецтва,
де педагог звертатиме увагу на
мовлення дитини.
Власне, мова займатиме важливе місце у трансформації шкільної освіти. Зокрема, буде збільшено обсяги вивчення української.
У школах національних меншин
частину предметів дитина вчитиме рідною мовою, решту – державною. За задумом міністерства, належний рівень знання української
мови гарантує учням успішний
вступ до ВНЗ.
«Ми провели надзвичайно
важливу реформу. Ми повертаємо до України українську школу.
Дуже просто. Водночас нікому не
забороняємо вивчати мови національних меншин. Але кожна
дитина, яка закінчила українську
школу, має вільно володіти українською мовою», – прокоментував
положення реформи Президент
Петро Порошенко.

Мільярд гривень
та свобода для вчителя
Аби нові методики запрацювали, школи потрібно забезпечити
відповідними навчальними матеріалами і технікою. Цього року на
реформування початкової школи
з державного бюджету виділять
1,8 млрд гривень. Значна частина
коштів, а саме 998 млн передбачені на забезпечення учнів освітніми
матеріалами та меблями, 387 млн
піде на підвищення кваліфікації
вчителів та майже 164 млн – на
придбання техніки.
Експерти впевнені, що, навіть
попри належне фінансування,
головним рушієм змін у школі

залишаються вчителі. Тож значна увага приділяється їхній перекваліфікації. Власне, 1 лютого
на освітній онлайн-платформі
EdEra стартувала програма перепідготовки вчителів початкової
школи. У МОН пояснюють, що
через необхідність перенавчити велику кількість викладачів
у обмежені строки було обрано
формат змішаного навчання.
Тобто 60 годин педагог навчатиметься дистанційно, ще 60
годин – в аудиторіях Інституту
післядипломної освіти. За даними міністерства, за місяць на
проходження курсу зареєструвалася понад 51 тисяча освітян.
У разі успішного закінчення
навчання вони отримають електронний сертифікат, який зараховуватиметься як підвищення
кваліфікації. Такий сертифікат
є обов’язковим для вчителів, які
візьмуть перші класи у вересні
цього року.
Важливо, що у новому навчальному році вчителі матимуть більше свободи. Відповідно
до затвердженого стандарту початкової школи, викладач зможе
працювати за власною навчальною програмою, орієнтуючись
на темпи та успіхи свого класу.
«Основою змін є дитиноцен т ри ч н а о с віта. Вч и т е л ь

зобов’язаний відслідковувати
мотиваційні переваги кожної
дитини. Діти відрізняються по
своїх інтересах, мотиваціях, і завдання вчителя – ідентифікувати
їх і створити умови для розвитку
персонально кожної дитини. Як
він це робитиме – залежить від
підготовки та фантазії вчителя», –
зауважує експерт Реанімаційного
пакету реформ Наталія Шульга.
Звичайно, попри док ладно написаний стандарт, зміни
у шкільній освіті мають відбуватися на місцях, і варто визнати –
це не завжди легко. Директор
київської школи № 148 Сергій
Горбачов зауважує, що реформа
часто наштовхується на суттєвий спротив і «не тому, що так
багато свідомих супротивників
реформи, а тому що «люди так
звикли». У міністерстві у свою

чергу намагаються заручитися
підтримкою вчителів на місцях.
За словами директора департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти МОН Юрія
Кононенка, значна увага приділяється роз'яснювальній роботі,
аби донести до викладачів переваги нової системи.
Реформування початкової
школи – це лише перша ланка змін в освіті. З вересня 2022
року має набути чинності новий
стандарт для середньої школи,
а з 2027 – для старшої. Тобто діти,
які підуть у перший клас цього
року, отримають повністю оновлену середню освіту. Таким чином, менш ніж за 10 років Україна матиме якісно нову школу.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• АВТОХОЛОДИЛЬЩИК, АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТО! РОБОТА В КИЄВІ.
ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. ДОСВІД РОБОТИ
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0673444243
• Административно-кадровый сотрудник
в торговую компанию-партнёры, клиенты.
Доход до 6000грн+%+премии. 0634264023

• АССИСТЕНТ КЕРІВНИКА. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ПЕРСОНАЛОМ, ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ. 0677867734
• БАЗА (ОВОЧІВНИЦТВО) ЗАПРОШУЄ НА
РОБОТУ РОБІТНИКІВ. М. ДНІПРО. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО.
0673571503,0958097353

ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П
ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
ДЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00.
0981517788,0981517798СЕРГІІЙ

ВОДІЇ КАТ. Е ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТА ПО УКРАЇНІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 20 000 ДО 30 000 ГРН. ДЕТАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0674101767
• Водії кат. С,Е в акціонерне товариство
для роботи на автомобілях - самоскидах,
тягачах. Офіційна з/п. Відпустка та лікарняні оплачуються.Можливий вахтовий
метод. Іногородніх забезпечуємо житлом.
0444306640,0675019214
• Для роботи в Київ потрібні прораб, монтажники, монолітники, арматурники, різноробочі, водій-оператор бурової установки,
водій самосвалу, кранівник, екскаваторник. Компанія надає житло за необхідності.
0973297339

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО, ДУГОВОГО
І НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ,
СКЛАДАННЯ АРМАТУРНИХ КАРКАСІВ,
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ. СПЕЦОСВІТА, ДОСВІД НЕ
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, КИЇВСЬКА ОБЛ. 0676986535АНДРІЙПЕТРОВИЧ
• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.
Соц.пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне
проживання. 0676073773
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс. Л.МСПУАВ№585291-20.11.12. kenjob@mail.ru
0972201876;0936439307

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

МАШИНИСТ-ОПЕРАТОР АВТОБЕТОНОНАСОСА С ОПЫТОМ РАБОТЫ
ОТ 2-Х ЛЕТ. З/П 800 ГРН/ ДЕНЬ.
ВАХТОВЫЙ МЕТОД. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. РАБОТА В Г. КИЕВ.
0961148444
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

МОДЕЛИ НУЖНЫ НА ПОСТОЯН. ОСНОВЕ
В САЛОН КРАСОТЫ " ИРМА" НА БЕСПЛАТ.
СТРИЖКИ (ЖЕН., МУЖ., ДЕТСКИЕ). ПРЕДВАР. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО. КИЕВСКАЯ
108. ОРИЕНТИР ИРЛАНДСКИЙ ПАБ.
0686061541,0930739760
• На роботу в Польщу потрібні Ч/Ж (зварювальники, електрики, будівельники, різно-

ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХО-

робочі, швачки, покоївки). Сімейні пари. З/П
від 12000 грн. НаказМСПУ-286-24.02.17р.

Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО,

http://rabota-europa.com.ua/ 0995278328

ФОРМА, ХАРЧУВАННЯ, КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРП-

ОФІЦІАНТ В SOVA LOFT BAR (ВУЛ. Б.ТЕНА,
12А). Г/Р ГНУЧКИЙ І ОБГОВОРЮЄТЬСЯ
ІНДИВІДУАЛЬНО - ПІВ ДНЯ (МОЖЛИВО
ДЛЯ СТУДЕНТІВ), 2/3 ДНЯ, 1/1 ТИЖДЕНЬ.
З/П ДОГОВІРНА (ЗАЛЕЖИТЬ ВІД К-СТІ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГОДИН). 0679962235
• Охоронник - 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання
за рахунок фірми. Довідки за 0730230982

• Працевлаштування в Польщі по біометричному паспорту і робочим візам. Завжди
правдива інформація про вакансії. Відкриття
віз! Офіційне оформлення. Широкий вибір вакансій. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676705141,0508316355

ПИЛОРАМЩИК, ЗАТОЧНИК И РАЗНОРОБОЧИЕ НУЖНЫ НА ПИЛОРАМУ В ЖИТОМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ. 0674121035

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

ПОДРАБОТКА В ЖИТОМИРЕ ДЛЯ
АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ И СТУДЕНТОВ. 0684990659

ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ, БУДІВЕЛЬНИКИ ДЛЯ ДРІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. РОБОТА 50 КМ ВІД КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН. 0676567098

ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ, СКЛАДАЛЬНИКИ, БРИГАДИР, ВИРОЩУВАННЯ
РОСЛИН, РОЗСАДНИК, ГОСП. РОБОТИ
(ЧОЛОВІКИ/ЖІНКИ). КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ПОСТІЙНА РОБОТА З ПРОЖИВАННЯМ. МОЖЛИВИЙ ВАХТОВИЙ МЕТОД.
0674458987,0503105337

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ИЗРАИЛЬ
ПО РАБОЧЕЙ ВИЗЕ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН.
ЛИВИЯ: ВРАЧЕЙ И СР. МЕД.ПЕРСОНАЛА.
ИТАЛИЯ С/П, ЖЕНЩИНЫ. ЛИТВА: СТРОИТЕЛИ, СВАРЩИКИ, ТРАКТОРИСТ. СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА.
ЛИЦ. МСПУ АВ № 585042. 0672326904

РОННИКИ НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ.
ГРАФІК РОБОТИ: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА АВТОКРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД

ОХО Р О Н Ц І П О Т Р І Б Н І В М . К И Ї В .
ВАХТА 4/4, 7/7, 15/15. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВІД 4000-8000 ГРН. ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ДЕТАЛІ ЗА
0672096617,0674789020

ЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261
010,0972261010

ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА
ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА
В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 30/15. З/П
ВІД 7000 ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО.
0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА
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Розсадник реалізовує саджанці плодових дерев
В асортименті: районовані та морозостійкі саджанці яблунь, груш, слив, абрикосів,
вишень, черешень, персиків, аличі гібридної.
Також є саджанці винограду, смородини, порички, агрусу, малини та троянд.
По Житомиру доставка безкоштовна.
Також відправляємо перевізниками Нова Пошта та Укрпошта.

Продаємо бджоли
• ПРИЕМ ЗВОНКОВ В ОФИСЕ. ДОХОД ДО
4500ГРН. 0684990659

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ У ФІРМОВИЙ МАГАЗИН. ЗП
ВІД 5000 ГРН., 10 ВИХІДНИХ НА МІСЯЦЬ.
0989592526
• Работа в Польше, Литве. Все затраты
в кредит. Большой выбор вакансий. З/п
от 18 000 грн. Бесплатное проживание.
Лиц. серия АЕ №460927 от 25.11.2014г.
0937550595 , 0677550595,0667550595
• Регіон. дистриб`ютор франц.ароматів
Fleur parfum за легко продаваємими укр.
цінами. Високий заробіток, вільний графік,
колекція з 75 видів ж/ч запахів. Повна/часткова зайнятість для енергійних, ініціативних
і професіоналів. 0990140026;0989489508

РОБІТНИКИ НА МОНОЛІТНЕ БУДІВНИЦТВО В КОМПАНІЮ ПАТ ЗЗБК ІМ. С. КОВАЛЬСЬКОЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ. НАДАЄМО ЖИТЛО.
0442390784,0503863138
• РОБОТА ДЛЯ БУРОВИХ МАЙСТРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПОВАРІВ, ОФІЦІАНТІВ В
СЛОВАКІЇ - ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ.
(050)3004078,GEOGROUNDSK@GMAIL.COM.
ОЛЕКС
• Спеціаліст з д/р оператора ПК. Прийом
заявок, підготовка звітів і робота з клієнтами. 0636564690
• Спільно польсько-українська агенція-воєводські запрошення, візи
польські, литовські, чеські. РоботаПольща,Чехія,Німеччина,Швеція, Естонія,
Литва. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. 0674
550664,0996348031,0632154039

• С Р О Ч Н О ! П О В А Р В Р Е С Т О РА Н ( Г .
ВЫШГОРОД). ГРАФИК РАБОТЫ 7/7 ДНЕЙ.
ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ЗА СЧЕТ РЕСТОРАНА. З/П 5000 ГРН. 0671185823

• Сумському підприємству на постійну роботу потрібен інженер-технолог ливарного
виробництва. Для іногородніх надаємо житло! ЗП 12000 грн. + преміальні. Резюме на
e-mail: info@mashdetal.com.ua, 0952381323

• ТЕХНІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ПОТРІБЕН В ГОТЕЛЬ
М. КИЇВ: УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НЕПОЛАДКІВ,
ІНШІ ГОСПОДАРСЬКІ ОБОВ"ЯЗКИ, ПЕРЕВАГА
ІНОГОРОДНІМ, НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО ТА ХАРЧУВАННЯ. Г/Р 8.00-19.00. З/П ВІД 10000ГРН.
СОФІЄВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ. ПУШКІНА
14А. 0679034448

ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ
ВОДІЇВ З КАТЕГОРІЄЮ С НА РОБОТУ В
КИЇВ (ТЯГАЧ З ПРИЧЕПОМ; АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ/МІКСЕР) ЗП ВІД 15 ТИС ГРН.
ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНО! СТАЖУВАННЯ,
СТАБІЛЬНА РОБОТА. 0954044923
• Требуются мед.работник(ца) по уходу
за больными и престарелыми людьми на
дому и в больнице. Проживание и питание
за счет работодателя. 0660271662Татьяна
• Требуются мед.работник(ца) по уходу
за больными и престарелыми людьми на
дому и в больнице. Проживание и питание
за счет работодателя. 0668464953.
• Це заробіток не виходячи з дому. Це заробіток для посидючих і цілеспрямованих.
Не вимагає вкладень. Дотримуйтесь інструкцій в навчальному відео - Канал на
ютуб: MAX KYT посилання на відео: http://
goo.gl/JeMXo8
• Швеція (Стокгольм). ЗП 245-630 грн/год.
Будівельники-майстри внутр, зовнішніх робіт, прибиральники, працівники на склади/
заводи/теплиці, доглядальниці, кур`єри, водії. Л.МТСП-АВ519114-28.05.10. 0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ

www.Seedlings.at.ua
"Саджанці Житомирщини"

Тел.: (067) 368-51-08 (050) 738-13-02 Вадим
В’ячеславович

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ,
45М/0М/9М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ, УЛ.ЖИТОМИРСКАЯ,
55. ЦЕНА 685 185 ГРН. 0931615153

2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, Г.ОДЕССА,
СТАНЦИЯ УСАТОВО, УЛ.КИРОВА. ЦЕНА 1 084
630 ГРН. 0938828440
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН. ЦЕНА 404 762 ГРН.
0983547859
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН. ЦЕНА 793 651 ГРН.
0633224668

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 2-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., С.СТАНИШОВКА, КОЛЬЦЕВОЙ ПЕРЕУЛОК. ЦЕНА 4 100 530 ГРН. 0937636565

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., РАДОМЫШЛЬСКИЙ
Р-Н, С.ВЕПРИН. ЦЕНА 266 667 ГРН. 0688047733

2.14. Продам Комерційна
• ПРОДАМ БАЗУ ОТДЫХА, ПАНСИОНАТ,
500М/0М/0М, ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛ., МЕЖГОРЬЕВСКИЙ Р-Н, С.ИЗКИ. ЦЕНА 2 540 107
ГРН. 0685101979

2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири

2.16. Здам в оренду

• Терміново продам будинок!Закарпатська
обл. Виноградівський р-н, с. Дротинці,
10х10, світло, вода, газ є,7 сот. біля будинку.Ціна договірна. 60960602597

• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1-НО ЭТАЖНОГО
ДОМА, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ, С.КРУГЛООЗЕРКА. ЦЕНА 1 500 ГРН.
0954266591

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

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

ТОВ ДІАСКУРІЯ - РЕГУЛЯРНІ МІЖНАРОДНІ
АВТОБУСН РЕЙСИ УКРАЇНА-ГРЕЦІЯ-УКРАЇНА. ПРОДАЖ КИТКІВ. ДОСТАВКА БАГАЖУ. ЛІЦ. МТЗУ АГ 504929 ВІД 21.03.2011.
0445216061WWW.ДИСКУРИЯЮ.TOP

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

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

21

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 4 квітня 2018

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

• Підтримаємо українського виробника! Універсальна пневматична сівалка УПС-8(6),
СУПН-8(6). Культиватор КРН-5.6(4.2), КСО4,0. Дискова борона АГ-2.1; 2.4; 2.7; 3.0.
Після кап.рем.Тодак-8, СЗ-3.6 (5.4), оприск.
ОП, жатка КМС, др. 0677801439,0990556745

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА
КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
• 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
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель.
Поршнева група Кострома, гільза, кільця,
пальці, прокладки двигунів, КПП, мостів.
0675702202

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272.
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер,
фургон (будка КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

• С/г техніка (Польща): косарки роторні,
гребки, оприскувачі навісні/причіпні, плуги, культиватори, дискові борони, фрези,
міжрядні культиватори, картоплесаджалки/копалки, розсіювачі мін.добрив,інше.
Комплектуючі, з/ч. 0667845959,06739087
39,0638204060
• Трактор Джон Дір-7710, 180к.с, 1999р,
комбайн Джон Дір-1032, жатка 2,8м; розкидач міндобрив Кухн, плуги оборотні,
3-, 4-, 5-корпусні, фреза - 3м; обприскувач причіпний Холдер, 2004р, 21м,
комбайни картоплесадж.Хасія, 4-рядні.
(097)3850784,(093)5000626

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС.
0633571633,0982599951ЗОЯ.

ТРОТУАРНА БРУКІВКА ТА ДЕКОРАТИВНЕ
КАМІННЯ УКЛАДАЄМО ВІД ВИРОБНИКА.
ПРОЕКТУЄМО ТА ДОСТАВЛЯЄМО МАТЕРІАЛИ. 0674597690

4.10. Електромонтажні роботи.
Послуги
• Стабилизатори напруги сімісторні! Укр.
вир. Профес.комплексний захист техніки від
проблем в електромережі. Гарантія-3р. Безкоштовна доставка! Великий вибір на сайті:
stabilizators.dp.ua, 0674928371,0501011184

1. Нежиле прим. заг.пл. 2118.20 кв.м., та земел. діл. пл. 0.4223 га, К/№
1821155400:01:002:0035, за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Гулія,3. Дата торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №271716 (уцінено лот № 260043);
2. Будинок заг.пл. 61.2 кв.м. та земел. діл. К/№ 1822087600:02:002:0060, пл. 0.18 га,
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Троянів, вул. Войтицького,
39. Дата торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №271656
(уцінено лот № 264633);
3. Земел. діл. К/№ 1822083200:06:001:0245, пл. 0.11 га, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Відродження, діл.№17. Дата торгів: 26.04.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №271643 (уцінено лот № 264621);
4. Земел. діл. К/№ 1820983601:01:001:0389, пл. 0.25 га, за адресою: Брусилівський
р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 206. Дата торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №271640 (уцінено лот № 264738);
5. Земел. діл. К/№ 1820982001:01:002:0201, пл. 0.25 га, за адресою: Брусилівський
р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка,76. Дата торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №271637 (уцінено лот № 264742);
6. Житл. буд. заг.пл. 137,7 кв.м., житл. пл. 55,6 кв.м., та земел. діл. пл. 0,022 га,
К/№18101363:00:07:022:0018 за адресою: м. Житомир, вул. Новопівнічна, 26 А. Дата
торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №271594;
7. Житл. буд. заг. пл. - 510,3 кв.м. та земел. діл. пл. 0.4 га, за адресою: Житомирський р-н, с. Перлявка, вул. Шевченка, 7. Дата торгів: 26.04.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №270984;
8. Нежитл. буд. (казарма) заг.пл. 2265.0 кв.м. з цегли під літерою А, за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Залізнична,2. Дата торгів: 02.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №272533 (уцінено лот № 265742);
9. Нежитл. буд. котельної з прибуд. заг.пл. 337.0 кв.м. за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Полякова, 24.Дата торгів: 02.05.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №272531 (уцінено лот № 265424).

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

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

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

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

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

6.17. Послуги. Iншi
• 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 у використанні. Сталь-4 мм,
термомеханічний регулятор тяги, площа
обогріву 100-300м2. Власне виробництво
"Канівський механічний завод". Доставка.
www.frezer.com.ua, 0961059178,0473631062
• Котли твердопаливні тривалого горіння
(виробничі, побутові). Тепловентилятори
на дровах. Буферні ємкості. Виробництво,
реалізація. Монтаж опалювальних систем.
0963966482,0957649309
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83(чушка, лом),
олово. Терміново, в будь-якому вигляді і
кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось.
Офіс у м. Кривий Ріг. (096)3409983
•Куплю мед від
(096)5695850,(066)9899980

400

кг.

• Лазерне різання, лазерне гравірування,
фрезерна порізка, фрезерне гравірування:
фанери, металу, пластику, МДФ, шкіри,
тканини, картону, пінопласту і т.д. в Харкові.
0660040701,0688142040,plazmex.com.ua
• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк
Варшава-Люблін щоденно з АС: Рівне 04.30; Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)8967762;(0
67)9112004;+
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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

• Повний комплект обладнання мінізаводу
для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне
обладнання і т.п. 067)5669709
• Продам насіння кукурудзи української
селекції. ФАО 180-310. Гібриди: Дніпровський 181СВ, ФАО 180; Любава
279МВ, ФАО 270; Солонянський 298СВ,
ФАО 310. Продаж від одного мішка. 1
мішок=25кг=1,25га. Ціна 1 мішка 300 грн.
Документи. 0506344670,0970054182

8. РІЗНЕ
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
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

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

Продаються
підвіконня пластикові
(внутрішні)

тел.: (097) 01-22-55-1

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ НІ
№ 7512909, ВИДАНЕ НА ІМ`Я ГАВРИЛЮК
ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

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

8.24. Інше. Куплю
КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, ВЖИВАНІ АБО
ВІДПРАЦЬОВАНІ, ЦІЛІ І НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. ФАХОВА ОЦІНКА ЗА ХВИЛИНУ ЧАСУ.
КУПУЄМО ДОРОГО 0672659482, 0500719557

Продаж москітних сіток
від виробника

• Куплю фризер для мороженого.
0663393634

тел.: (097) 01-22-55-1

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

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

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 4 -10 квітня
ОВЕН

Мож л и в і зм і н и у
планах через фінансові проблеми. Сім разів
подумайте, перш ніж ображатися, критикувати, вступати у
конфлікт.

ТЕЛЕЦЬ

Імовірні цікаві перспективи у д і ловій
сфері, успіх у справах,
заохочення начальства і навіть
матеріальний прибуток.

БЛИЗНЮКИ

Пол і п ш и т ь с я н а стрій, з'являться нові
далекогляд ні плани.
Можливі підвищення на посаді,
поява нових обов'язків та ділові
поїздки.

РАК

Життя, схоже, налагоджується. Головне –
вибрати правильну стратегію
і тактику, налагодити зв'язки з
потрібними людьми.

ЛЕВ

Ловіть кожен сприятливий момент і не
бійтесь труднощів. Якщо будете одночасно ввічливі та наполегливі, саме це стане вашим
ключем до успіху.

ДІВА

Сприятливий період
для продуктивної роботи та серйозних роздумів. У вас все вийде, ви легко
впораєтеся з усіма дрібними
клопотами.

ТЕРЕЗИ

Вд а л и й ч ас , щ о б
подумати про минуле
і подбати про майбутнє. Рідні та
близькі потребуватимуть вашої
допомоги.

СКОРПІОН

На вас чекає чимало важливих справ та
різних подій, здебільшого приємних. Близькі люди підкажуть
просте вирішення якоїсь проблеми.

Якщо не бажаєте
скандалу, тримайтеся подалі від емоційно неврівноважених людей.

КОЗЕРІГ

Не час братися за
щось нове. Від спільних злагоджених дій буде залежати кінцевий результат і
фінансова винагорода.

ВОДОЛІЙ

Не виключені
якісь труднощі, відмови, непорозуміння.
Однак встигнете зробити багато чого, хоча й не все з того,
що було раніше заплановано.

РИБИ

Дозвольте собі зара з н е ду мат и п р о
г р о ш і . Вд а л и й ч а с
для налагодження втрачених
зв'язків.

Цікаві факти про погоду
• У місцевості Калама, що
в пустелі Атакама в Чилі, ніколи
не йде дощ.
• Вологе повітря утримує тепло краще, ніж сухе. Тому ночі
в пустелі дуже холодні, а у вологих
тропіках – спекотні.
• У 1816 році на північному
сході Сполучених Штатів морози
і сніги спостерігалися протягом
усіх 12 місяців. Подібні метеоумови
переважали також у Франції, Італії
та Іспанії. У США і Європі назвали
1816 рік «роком без літа».
• Вдень хмари знаходяться
вище, ніж вночі.
• У будь-який час в земній
атмосфері відбувається близько

4

квітня
середа

5

квітня
четвер

1800 гроз.
• Кожну секунду в землю вдаряє 100 блискавок.
• Веселку можна побачити
вранці або ближче до вечора. Цей
феномен спостерігається, коли сонце перебуває на висоті 40 градусів
над горизонтом або нижче.
• У Солт Лейк Сіті, штат Юта,
в середньому щорічно випадає на
43 см снігу більше, ніж у Фербенксі, штат Аляска. У Санта-Фе, штат
Нью-Мексико, щороку випадає
на 23 см снігу більше, ніж в НьюХевен, штат Коннектикут.
• Професор Мічиганського
університету Уолтер Коннор підрахував, що чоловіки в шість разів

6

квітня
п’ятниця

7

квітня
субота

частіше уражаються блискавками,
ніж жінки.
• Тисяча тонн космічного пилу
щодня падає на землю.
• Дослідження в сучасному
Китаї показали, що можна передбачати погоду з точністю до 80%,
грунтуючись на квакання жаб.
• Одного разу місто Тідікелт
в пустелі Сахара не бачило дощу
десять років.
• При ударі блискавки різниця потенціалів може досягати 100
мільйонів вольт.
• Під час великих бур будівля Емпайр Стейт Білдінг може
розгойдуватися на кілька футів
в сторону.

8

квітня
неділя

9

квітня
понеділок

10
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вівторок
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читай свіжий номер газети тут
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.
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Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Дикі предки

Жанр: пригоди, сімейний

Тисячі років тому на Землі жили наші
найдавніші предки. Вони існували разом із
динозаврами та мамонтами. Ми побачимо
той світ очима печерної людини Дага. Він
дуже сміливий і впертий. Одного разу на
його землю прийшов Лорд Нут. Він робить
справжню революцію у світі, переходячи від
кам'яних знарядь до бронзових виробів. На
землі Дага він знаходить дорогоцінні камені,
які зможе добре використовувати для будівництва свого Бронзового міста. Єдиний шанс
Дага відвоювати свою землю – зіграти у гру
зі шкіряним м'ячем і перемогти...

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Першому гравцю
приготуватися

Жанр: пригоди, фантастика

Надворі 2045 рік. Світ загруз на межі хаосу,
адже велика частина населення просто виживає без достатніх коштів для існування. Щоб
піти від непривабливої реальності, багато хто
проводить час у грандіозної віртуальній грі
OASIS. Її створив ексцентричний і геніальний
мільярдер Джеймс Холлідей. Після смерті він
заповів все своє майно єдиному гравцеві –
тому, хто першим добереться до ретельно
захованого пасхального яйця. Весь світ тепер
готовий поборотися за ці неймовірні багатства.

Я вбиваю велетнів

Жанр: драма, трилер, фентезі

Барбара Торсон – майже звичайна дівчинка-підліток. Вона тікає від жахливих
реалій школи, нерозуміння від ровесниць
і проблем у сім'ї в магічну землю велетнів.
Вона – єдина людина у світі, яка може врятувати людство від цих монстрів. Шкільний
психолог Моллі шукає всілякі способи, щоб
розібратися в думках Барбари. Розуміє
дівчинку тільки її нова подруга Софія. Всі
інші люди не сприймають історії Барбари як
справжні, вважаючи їх фантазіями. Дівчинка
повинна перемогти монстрів, ставши лицем
до лиця зі своїми страхами.

kinoukraina.zt.ua

Тихоокеанський рубіж:
Повстання
Жанр: бойовик, фантастика
Після подій першого фільму
пройшли роки, за цей час встиг
вирости син маршала Пентекост.
Єгері перестали бути чимось екстраординарним і перетворилися
в побутове явище. У цей момент
відкривається новий розрив між
вимірами, і звідти починають лізти
Кайдзу небачених категорій.

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

«Пошились у дурні»
5.04
Початок о 19:00

«Стрибаюча принцеса»
7.04
Початок о 11:00 та 13:00

«Маленька фея»
9.04
Початок о 12:00 та 14:00

