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МАРШРУТКИВБИВЦІ

на дорогах:
хто відповість
за смерть
10-х людей під
Житомиром
Моторошна ДТП, що трапилася під
Житомиром у п`ятницю, 20 липня,
сколихнула всю Україну. Скільки ще
людських жертв потрібно, щоб
достукатися до можновладців?

Нектар «Персик»,
«Виногр.-Ябл.» 0,95 л
ТМ «Садочок»

вул. П. Болбочана, 58

14 70

с. 6

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

Морозиво
«Пролісок» Лісові ягоди
60 г, ТМ «Рудь»

Мін. вода 2,0 л в асорт.
ТМ «Бон Буассон»

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

4 35

3 90

7 80

14 15

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)
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Житомир має
Святкування на мільйони:
100 тис. євро
скільки влада витратить
на реалізацію проекту на День міста-2018
дизайну внутрішнього
простору будівлі
водонапірної вежі
Аліна Бойко

Управління культури Житомирської
міської ради оприлюднило суму, яку
збирається витратити на організацію
заходів до Дня міста.

Алла Герман

У середу, 18 липня,
нагородили переможців всеукраїнського
архітектурного бліцконкурсу на кращу
пропозицію щодо
дизайну внутрішнього простору будівлі
водонапірної вежі та
розвитку прилеглої
території.
За словами міського голови
Сергія Сухомлина, водонапірна
вежа – це одна з найкрасивіших
будівель старого Житомира, але
вже багато років приміщення ніяк
не використовується.
«Ми дуже обережно будемо
підходити до зміни зовнішнього
вигляду вежі, бо це – історична
пам’ятка. Вирішили зосередитися на реконструкції внутрішнього
простору. Для нас головне, щоб
ця історична пам’ятка, яку ідентифікують з самим Житомиром,
почала працювати для житомирян
і для гостей нашого міста», – сказав
міський голова Сергій Сухомлин.
Як повідомив директор департаменту економічного розвитку

Житомирської міської ради Микола Костриця, обраний демонстраційний проект є результатом
багатоетапного відбору.
«Спочатку із загального списку проектів було відібрано три
проекти, що відповідали цілям
Концепції інтегрованого розвитку
Житомира до 2030 року, а також
отримали найвищий бал у рейтинговій системі. Вибір демонстраційного проекту був організований
як загальноміський захід у вересні
2017 року, під час якого 2862 житомирянина проголосували за
запропоновані проекти», – сказав
Микола Костриця.
Головний архітектор міста
Юрій Безбородов у коментарі
журналістам «20 хвилин» відзначив, що проект-переможець – дуже
сильний як з точки зору концепції,
так і підходу подачі матеріалу.
«Ми роздивлялися всі проекти,
і в кожному з них є цікаві речі. Ми
вирішили поєднати усі ці цікавинки, які були презентовані в одному
проекті. Переможцем став творчий колектив архітектурної студії
з Києва. Щодо вартості проекту,
то наразі проектно-кошторисної
документації ми не маємо. Адже
це вже наступна стадія – розробка
робочої документації та кошторисної вартості. Але знаємо, що у нас є
100 тисяч євро на реалізацію проекту. Будемо намагатися не виходити з цього бюджету», – повідомив
Юрій Безбородов.

Те н д е р п р о з а к у п і в л ю
оголошено на сайті Prozorro.
Згідно з документацією, сума,
яка потрібна на святкування
масовог о д і йс т ва, с к ла д ає
2 млн грн.
За документацією ці кошти
витратять на: звукове та світлове обладнання, світлодіодні
відеоекрани та комплектуючі;
нагороди, дипломи, запрошення; дизайн локацій; організаційні заходи проведення церемонії нагородження; циркове
та розважальне шоу; сценічні
спецефекти; проведення майстер-класів; доставку, монтаж
і демонтаж техніки тощо.
«Нас єднає місто, з яким
пов’язан і яскраві с торі нк и
в житті та творчості видатних

особистостей в українській історії, науці та культурі. Для
житомирян, які народилися,
живуть, вчаться і працюють,
сьогод н і свято міс та с та ло
фундаментом реалізації власних ідей, мрій та втіленням
п ро ек т і в на рі зн и х н и ва х.
7–8 вересня 2018 року на честь
1134-ї річниці з дня заснування Житомира подарунком для
житомирян стане культурномистецьке свято «З Днем народження, Житомир!», Всеукраїнський фестиваль військових
духових оркестрів «Ми єдині!»
та щорічний загальноміський
конкурс-рейтинг популярності
та здобутків «Гордість міста», –
так визначена мета проведення
заходу.
Планується, що 8 вересня
з 11:00 до 21:00 триватимуть заходи до Дня міста на Михайлівській, яку прикрасять гірляндами з прапорців, повітряними
к ульк ами та с ерпа н т и ном.
У технічному завданні – виступи циркових груп, ходулісти
та аніматори в костюмах казкових героїв, шоу гігантських
бульбашок, майстер-класи та
фотозони.
Н а ма й д а н і Со б орном у
з 18:00 буде парад військових

оркестрів, а о 21:00 почнеться
вже традиційна «Культурна
версія»: цього року житомирянам планують показати двогодинний мюзикл від Lords of
the Sound.
Пр о т е п р о ог олоше н и й
тендер і тим паче про суму
у 2 млн грн, яку закладено на
святкування Дня міста, у мерії навіть не чули. За словами
міського голови, тендер про
закупівлю буде відмінений.
«Я ще цього не бачив, я не
займаюсь культурою. Можу
сказати, що тендер, який був
оголошений 16 липня, точно
буде відмінений, щоб не повторювати помилок зі святом
Івана Купала», – зазначив міський голова Сергій Сухомлин.
Хоча 9 червн я с аме мер
Сергій Сухомлин своїм розпрорядженням затвердив склад
організаційного комітету з підготовки та відзначення 1134-ї
річниці ві д дн я засн уванн я
міста Житомира.
Зазначимо, на програму
святкування заснування міста Києва цьогоріч виділили
2,5 млн гривень, це на 500 тисяч більше, ніж заплановно
ви т рат и т и н а с в я т о м іс та
Житомира.

Ліквідація дерев заради
бізнесу: виконком дозволив
видалити дві 40-річні липи
Анастасія Ліберман

На черговому виконавчому комітеті
Житомирської міської ради депутати
дозволили видалити
дві липи по вул. Київській навпроти ЦУМу.
Зрізати дерева необхідно,
адже через ці зелені насадження
на майданчик не має змоги заїхати великогабаритна машина,
так вважає представник компанії
забудовника, який будуватиме
торговельно-офісний центр.
«Щоб на будівельний майданчик могла заїхати великогабаритна техніка, їх потрібно
видалити. Насправді габаритний
транспорт буде заїжджати 1 раз.

Машина навіть не влізе в ворота.
Їй потрібно один раз заїхати та
виїхати. Але потім ми висадимо
нове дерево. Я прошу навіть внести це у рішення виконкому, що
ми заплатимо відновну вартість
і висадимо нове дерево», – розповів представник компанії забудовника Андрій Кот.
Замість зрізаних дерев будівельники обіцяють висадити
нові молоді рослини. За словами фахівців, одна із лип є хворою і рано чи пізно її потрібно
буде зрізати.
Під час засідання члени виконкому заслухали директора
КП «Зеленбуд», який розповів,
скільки дерев було видалено та
висаджено підприємством за
чотири роки.
«Середн я статистика насаджень по підприємству – це
замість одного зрізаного дерева
2,4 одиниці висаджено взамін.
Це середня статистика за цих

чотири з половиною роки, починаючи з 2014 року», – додав
директор КП «Зеленбуд» Олександр Шевчук.
Окрім цього, у базі «Зеленбуду» підприємством зареєстровано 22 ялини, які будуть
висаджені на вулиці Лятошинського біля колишнього ресторану «Смоленськ».
«У нас є представники «Житомирпродторгу», колишня назва – ресторан «Смоленськ», які
в моїй присутності зарезервували 22 ялини. Наразі вони знаходяться в ґрунті, тому висадка
буде в осінній період. Але ялини
дійсно зарезервовані і будуть
висаджені замість тих, котрі видалили», – повідомив Олександр
Шевчук.
На га д аємо, у Ж и т оми рі
планують побудувати семиповерховий торговельно-офісний
центр у стилі біо-тек на вулиці
Київській.
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У Житомирі
відкрили нове сучасне
відділення гемодіалізу
У приміщенні комунальної установи
«Житомирське обласне стоматологічне
медичне об'єднання»
відкрили відділення
гемодіалізу.

У відділенні облаштовано 10
місць для лікування пацієнтів
з хронічною нирковою недостатністю. Про це інформує пресслужба Житомирської міськради.
Загалом у місті проживає 58
людей з нирковою недостатністю,
яким просто необхідні процедури
механічного очищення крові.
«У Житомирі проживають 58
людей з нирковою недостатністю, які змушені кілька разів на
тиждень проходити процедуру
очищення крові. Сьогодні вони
отримали можливість лікуватися у сучасному відділенні, на
сучасних апаратах, і, головне, їм
не доведеться більше їздити на

гемодіаліз у Бердичів чи інші міста. Нове відділення працюватиме
у дві зміни і кожного дня зможе
обслуговувати 20 пацієнтів. Це
дуже важливий проект для нашого міста», – зазначив міський
голова Сергій Сухомлин.
За словами представників влади, пацієнти тут лікуватимуться
безкоштовно, за рахунок державних коштів.

«Останнім часом було дуже багато звернень громадян, які хворіють на ниркову недостатність, що
їм доводиться їздити на процедури в місто Бердичів з Житомира.
В обласній лікарні не вистачало
потужностей, щоби обслужити
всіх. Тому ми прийняли спільне
рішення щодо співфінансування
цього проекту з двох бюджетів –
1 млн грн з міського і 2 млн грн
з обласного. Процедури будуть
безкоштовними», – розповів голова
Житомирської ОДА Ігор Гундич.
Начальник управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації
Миколи Суслика зазначив, що
одна процедура гемодіалізу коштує бюджету 2000 грн.
«Відділення зможе прийняти перших пацієнтів вже зовсім
скоро – за 7–10 днів. Тут зможуть
лікуватися жителі області, але
пріоритет для житомирян», – повідомив посадовець.
Відділення працює за адресою: вул. Михайла Грушевського, 33 А.

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

Про місцеве
самоврядування.
Частина 1
Вирішив підготувати декілька матеріалів про місцеве самоврядування та
політичну структуру, в якій ми живемо.
Зазвичай пересічні громадяни не завжди розуміють особливості місцевого
самоврядування. До місцевих депутатів належать усі депутати місцевих
рад: сільських, селищних, районних,
міських та обласних. Багато хто помилково вважає, що місцеві депутати
за аналогією з народними отримують
заробітну плату. Про народних депутатів мова піде у наступній частині.
В Україні більше 160 тисяч місцевих депутатів. Усі вони не отримують
зарплати за свою діяльність. Єдиним
винятком може бути ситуація, коли
відповідна рада компенсує заробітну
плату за ті дні, у які депутат відлучався
зі своєї роботи для участі в засіданні
сесії або відповідної депутатської комісії. Випадки компенсації на практиці майже відсутні. Практично усі
питання, які ухвалюються на місцях,
стосуються коштів і бюджету. Місцеве
самоврядування виконує функцію
управління спільним майном територіальної громади. Тому кожне рішення, яке стосується бюджету, майна,
стосується грошей.
Крім ради, існує виконком, який
також є місцевим колегіальним органом влади. Виконавчі комітети мають
ширші повноваження, ніж ради. Вони
не є органом, підконтрольним раді,
до речі, більшість депутатів цього не
знають. Члени виконавчого комітету
також не отримують будь-яку винагороду за свою діяльність. На відміну від депутатів, члени виконавчого
комітету не обираються на виборах.
Виконком утворюється радою (депутатами) з числа кандидатів, які вносить
міський голова. Зазвичай рішення про
обрання членів виконкому приймається швидко і без особливих проблем.
Виконавчий комітет приймає у 4–5
разів більше рішень, ніж міська рада.
Виконком – окрема гілка місцевої
влади, яка перевіряє якість роботи
ради, установ і підприємств та ухвалює рішення, що є обов’язковими для
виконання усією громадою. Якщо більшість членів виконавчого комітету є
службовцями ради або наближеними
особами, такий виконком є підконтрольним міському голові. Тоді він не є
ефективним у питаннях контролю за
роботою апарату ради, адже підлеглі
міського голови не можуть ефективно
контролювати самих себе, публічно
заявляти про порушення та шукати
рішення в інтересах громади.
Далі буде.

Місто
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Незабаром добровольці
Житомирщини отримають
статус учасників АТО
Алла Герман

Бійці добровольчих
підрозділів, які його
отримають, матимуть ті ж права на
гарантовані обласним
бюджетом пільги, що
й військовослужбовці
ЗСУ та НГУ.
Наразі на законодавчому рівні
не передбачено надання пільг громадянам, які брали участь в АТО
у добровольчих військових формуваннях, що не увійшли до Збройних Сил України, Національної
поліції, Національної гвардії тощо.
Про це журналістам «20 хвилин»
розповів перший заступник голови Житомирської обласної ради
Сергій Крамаренко.
За словами посадовця, громадяни, які отримають посвідчення
бійця-добровольця антитерористичної операції у Житомирській
області, гарантовано отримають
право на користування пільгами
згідно з наступними обласними
програмами:
• програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей
загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо пере-

міщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення
антитерористичної операції на
територію Житомирської області
у 2018 році, затвердженою рішенням обласної ради від 21.12.2017 за
№ 874 (зі змінами).
«Відповідно до цієї програми
бійці-добровольці АТО забезпечуються обстеженням, лікуванням,
санаторно-курортним лікуванням
та медичною реабілітацією, в тому
числі стоматологічним (хірургічним, терапевтичним) зубним протезуванням, забезпеченням ендопротезуванням, протезуванням
органів серцево-судинної системи,
інтраокулярними лінзами», – повідомив Сергій Крамаренко.
• Обласною комплексною Програмою соціального захисту осіб
з інвалідністю, ветеранів війни
та праці, пенсіонерів, учасників
і ветеранів визвольних змагань
(ОУН-УПА) та незахищених верств

населення Житомирської області
на 2018–2022 роки, затвердженою
рішенням сесії від 21.12.2017 за
№ 869 (зі змінами).
«Відповідно до даної програми
бійці-добровольці АТО мають право на отримання одноразової грошової допомоги, яка визначається
згідно з Положенням про надання
одноразової грошової допомоги
громадянам та про комісію з надання одноразової допомоги, затвердженим розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
від 13.04.2009 № 117 (зі змінами та
доповненнями)»,– розповів перший
заступник голови обласної ради.
• Також обласною комплексною Програмою забезпечення
житлом педагогічних, науковопедагогічних, медичних працівників, учасників АТО та членів їх
сімей на 2018–2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради
від 21.12.2017 № 870.

Як зазначив Сергій Крамаренко, відповідно до цієї програми
бійці-добровольці АТО мають
право на отримання пільгових
довгострокових кредитів для будівництва (реконструкції) і придбання житла.
На черговій сесії обласної ради
буде розглянуто питання щодо виділення з обласного бюджету коштів для виготовлення у 2018 році
посвідчень бійця-добровольця антитерористичної операції у Житомирській області в сумі 700 грн. (20
посвідчень х 35 грн).
«Після затвердження на сесії
обласної ради 26.07.2018 видатків на виготовлення посвідчень
буде проведено закупівлю даних посвідчень.
Отримати посвідчення бійці-добровольці АТО зможуть
орієнтовно у вересні поточного
року. Водночас, на даний час бійці-добровольці АТО вже користуються соціальними гарантіями,
передбаченими регіональними
програмами, на підставі рішення
засідання комісії з визнання бійцівдобровольців АТО»,– сказав Сергій
Крамаренко.
Відповідно до порядку визнання бійців-добровольців АТО, затвердженого рішенням обласної
ради від 27.07.17 № 758, в Житомирській області визнано бійцями-добровольцями АТО 10 осіб.
Нагадаємо, чергова сесія обласної ради відбудеться 26 липня
2018 року.

Виплати медикам за рахунок
освітян: як житомирська влада
розраховується по зарплатні
Анастасія Ліберман

Аби житомирські
медичні працівники
отримали заробітню
плату за липень поточного року, міська
влада вирішила зменшити дотації освітянам.
Виконком Житомирської міської ради затвердив перерозподіл

додаткової дотації на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я.
«Зменшити видатки загального
фонду міського бюджету по головному розпоряднику – управління
освіти Житомирської міської ради
на 12 751 000 гривень по коду програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами», коду
економічної класифікації видатків
2120 «Нарахування на заробітну
плату» – 3 940 528 гривень, 2270
«Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв» – 8 810 472 гривні», –
зазначалося у проекті рішення.
За розпорядженням голови
ОДА, 16 липня перерозподілили
більш ніж 12 млн гривень коштів
освітян та направили на видатки
охорони здоров’я.
«Згідно з розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 16 липня, проведено
перерозподіл додаткової дотації
з державного бюджету. В тому чис-

лі, на 12 млн 751 грн збільшено на
видатки охорони здоров’я і на аналогічну суму зменшено видатки на
освіту. Зазначений перерозподіл
дозволить нам у цьому місяці своєчасно виплатити аванс і заробітну
плату медпрацівникам”, – зазначила директор фінансового департаменту Діна Прохорчук.
Виконком одноголосно підтримав це рішення: «за» проголосували всі 18 присутніх членів комітету.
Нагадаємо, як повідомляла
начальник управління охорони
здоров'я міськради Марія Місюрова,
житомирські медики фінансово забезпечені лише до 1 липня 2018 року.
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На металобрухт: у ТТУ списали
24 тролейбуси і 5 трамваїв
Аліна Бойко

Тролейбуси та
трамваї, що підлягають списанню,
не виїжджають вже
багато років і просто
стоять на території
підприємства.
У ТТУ розповідють, що
транспорт хочуть розрізати
на металобрухт, найстаршому
з них – 41 рік (1977 року випуску). Тролейбуси та трамваї, що
будуть списані, продефектують, а придатні до реставрації
та використання деталі, вузли
і агрегати передадуть на склад
як обіговий ремонтний фонд.
«У 2012 році ми поверталися з депо на Ольжича в депо на
вулицю Вітрука, і частина тролейбусів у нас була несправна:
несправне обладнання, кузови,

рами. І ці транспортні засоби
стали на так звану консервацію
в очікуванні ремонту. Придатні до реставрації деталі будемо
використовувати як обіговий
ремонтний фонт», – повідомив
головний інженер КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» Віктор Соломатін.
На черговому засіданні члени виконавчого комітету одно-

Записатися в чергу
на закордонний
паспорт тепер можна
через інтернет
Алла Герман

Відтепер не потрібно стояти в довжелезних чергах,
аби записатися на
візит до підрозділу
міграційної служби.
Це можливо зробити
через онлайн-сервіс,
не виходячи з дому.
З 18 липня розпочалася у тестовому режимі робота електронної черги у підрозділах УДМС
України в Житомирській області.
Про це у коментарі журналістам
«20 хвилин» повідомив головний
спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ УДМС у Житомирській
області Анатолій Шнайдер.
«Записатися в електронну чергу можна на офіційному веб-сайті
міграційної служби України. На
цьому сайті є відповідний сервіс
під назвою: «Електронна черга».
Далі громадяни вводять дані
відповідно до інструкції (обрати

підрозділ, де ви хочете оформити
документ, а також обрати час та
день) і записуються. Перші записи жителів області вже були на
20 липня. Одна особа була, яка
записалася, але не прийшла», –
розповів Анатолій Шнайдер.
Зараз сервіс працює в тестовому режимі, тому на добу
може записатися 5 громадян для
оформлення паспорту у вигляді
ID-картки і 5 на виготовлення закордонного паспорту.
«Це тому, що є жива черга. Після запису громадянин отримує
смс-підтвердження на мобільний,
яке потім необхідно показати в міграційній службі для оформлення документу за записом. Така ж
інформація приходить і на нашу
електронну пошту. Будь-яка розбіжність може бути приводом для
відмови громадянину. Обов'язково
людина має прийти саме на той
час, на який записалася, в іншому
випадку – потрапити на прийом
не вдасться», – зазначив Анатолій
Шнайдер.
Додамо, для оформлення документів жителі Житомирщини
можуть записатись в одне із 25
існуючих територіальних або головне управління ДМС в області.

голосно підтримали рішення
«списати основні фонди КП
«Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 24 тролейбуси та 5 трамваїв». Про це
йдеться у тексті рішення.
У мерії розповідають, що
на заміну старому транспорту
планують закупити не менше
40 нових тролейбусів за про-

ектом з Європейським банком
реконструкції та розвитку. За
підрахунками, місто отримає
їх вже у 2019 році.
«24 тролейбуси та 5 трамваїв, які пропонують списати, вже
тривалий час не експлуатуються,
з кожним роком вони ржавіють
та приходять у непридатність.
Комунальне підприємство ініціювало списання рухомого складу
і в попередні роки, але не йшли
на цей крок у зв’язку з тим, що
не було рішення щодо оновлення рухомого складу. На сьогодні
ситуація змінилась тому, що
вже цього року ми проводимо
тендер на закупівлю не менше
40 нових тролейбусів за проектом з Європейським банком
реконструкції та розвитку, які
очікуємо отримати у 2019 році”, –
розповідає заступник міського
голови дмитро Ткачук.
Після списання у ТТУ залишається 21 тролейбус і 26 трамваїв.
До слова, вартість ремонту
та модернізації одиниці старого транспорту складає близько
2,5 млн грн.

У Житомирі
у колишньому
гуртожитку
обвалилася стеля
У неділю,
22 липня, близько
16:00 у колишньому гуртожитку,
що по вулиці
Вільський Шлях,
обвалилася стеля
в одній з кімнат.
На щастя, ніхто не
постраждав.
Як повідомили у пресслужбі У ДСНС у Житомирській області, до Служби порятунку «101» м. Житомира
надійшло повідомлення про
те, що у двоповерховому багатоквартирному житловому
будинку стався обвал стелі.
На місце події виїжджали фахівці 1-ї Державної пожежнорятувальної частини.
«З’ясувалося, що стеля
впала в одній із кімнат на
другому поверсі колишнього гуртожитку. На момент

обвалу господарка знаходилася всередині. На щастя, жінка встигла вибіг ти
у коридор. Фахівці ДСНС
евакуювали мешканців будинку із інших 24-х кімнат.
Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих
не виявлено», – йдеться у повідомленні.
За с ловами місцеви х
мешк а н ц і в, буд и н к у вже
більше 60 років і за цей час
він не бачив капітального
ремонту. Підвал постійно
підтоплює, а дах тече.
Вранці 23 липня комісія
оглянула дану будівлю. На
основі огляду було вирішено
зробити технічне обстеження, порахувати вартість ремонтних робіт. На підставі
розробленої проектно-кош т орис ної док у мен та ц і ї
буду ть виділені кошти на
ремонт будівлі.
Трьох жителів зруйнованої квартири наразі тимчасово поселено у готелі
«Житомир».

КОЛОНКА

Трендовый сет, или
Предметы одежды,
которые можно
заимствовать
в гардеробе
твоего мужчины!
Продолжение.
Начало в №27 от 18 июля

Рубашка любимого

Про мужские рубашки (особенно
простую белую мужскую рубашку)
я уже писала много раз. На самом
деле белую мужскую рубашку лучше
покупать по своему размеру в магазине мужской одежды, а не носить
рубашку своего мужчины – это вещь
структурного кроя, и у нее жесткий
воротник, так что если рубашка
очень велика, то получается не
стильно, а надрывно. Кстати, только
на белых рубашках мужского кроя
свет клином не сошелся, голубые
рубашки куда более универсальны,
и с ними можно собирать намного
интереснее сеты.
А мягкие фланелевые мужские рубашки в клетку – привлекли больше
внимания. У таких рубашек мягкий
воротник, и ткань хорошо драпируется, так что их можно носить как
альтернативу жакетам. На контрасте
такие рубашки хорошо сочетаются с
акцентной бижутерией и юбкамиплатьями-каблуками.

Шапки и шарфы парня

Мода на beany сильно мешает
жить мужчинам осенью и зимой,
так как их непритязательные вязаные шапки постоянно воруются
женами и девушками. Мужские
шапки больше по размерам и стоят
«шлемиком», делая нужный модный акцент.

Часы бойфренда

Мода на минимализм сделала
мужской лаконичный дизайн настоящим макро-трендом, и сегодня такие часы можно найти в
женских линейках практически
любого бренда, но разве может
что-то сравниться с настоящими
мужскими часами?
Они немного тяжелее, они не
перегружены декором, и у них
шикарный циферблат, который делает женское запястье еще более
хрупким. Правило одно: циферблат часов не должен выходить за
проекцию вашего запястья, иначе
визуально вся история будет выглядеть так, как будто вы носите
на руке кирпич. Итак, вперёд за
его часами!

Илона Колодий
специально для «20 хвилин»
Gloria Beauty - be classy!
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Тема номера

МАРШРУТКИ-ВБИВЦІ

на дорогах: хто відповість
за смерть 10-х людей
під Житомиром
Алла Герман

«Чорна п'ятниця» –
саме під такою назвою
закарбується у пам'яті
багатьох українців
20 липня 2018 року.
Саме цього дня жителі з різних куточків України, а також
сусідніх держав придбали білет
в один кінець. Звістка про трагічну
аварію під Житомиром сколихнула увесь світ. У цій статті ми
розповімо вам усі подробиці того
кривавого дня, про які пасажири
смертельного маршруту ніколи не
могли й подумати.
У п'ятницю, 20 липня, близько
10.40 на 127 км автодороги «КиївЧоп», поблизу села Глибочиця
Житомирського району, сталася
дорожньо-транспортна пригода за
участю маршрутного автобуса та
валикогабаритної вантажівки. Внаслідок ДТП на місці загинули 10
людей та ще 10 опинилися у край
важкому стані. Їх було гопіталізовано до лікарень м. Житомира.
Про це через годину після трагедії
повідомили у віддділі комунікації
поліції Житомирської області.
За інформацією рятувальників, які допомагади діставати
людей, усього в маршрутці було
19 пасажирів і водій.
У ході розслідування ДТП,
в якій загинуло 10 осіб, поліція
затримала власника «маршрутки-вбивці». Наразі встановлено,
що водій маршрутного автобусу
сполученням «Київ – Рівне», рухаючись у напрямку м. Житомира,
скоїв зіткнення з вантажівкою
«DAF» з напівпричепом, що їхала
у попутному напрямі попереду
у крайній правій смузі під керуванням жителя Тернопільщини,
1981 р. н.
Кермувальник маршрутки,
40-річний житель м. Рівного та ще
9 його пасажирів від отриманих
травм загинули. Серед них: діти:
житель м. Новограда-Волинського, 2002 р. н.; житель с. Гульська
Новоград-Волинського району,
2004 р. н.; громадянка Росії, 2010

р. н.; дорослі: громадянка Росії,
1984 р. н.; громадянин Грузії, 1962
р. н.; жителька м. Рівного, 1995
р. н.; жителька м. Києва, 1964
р. н.; жителька м. Києва, 1958
р. н.; жителька м. Нової Каховки
Херсонської області, 1944 р. н. Також тілесних ушкоджень різного
ступеня тяжкості зазнали 9 людей,
серед яких двоє дітей: дівчинка,
2007 р. н., жителька с. Гульська
Новоград-Волинського району, та
хлопчик, 2008 р. н., громадянин
Росії. Травмовані дорослі є жителями Новограда-Волинського та
району (4 осіб) та по одному з м.
Коростеня, Ружинського району
Житомирщини та м. Рівне.
На оперативній нараді у Головному управлінні Нацполіції
в області, що відбулась 21 липня,
було прийнято рішення про вжиття негайних заходів із посилення
безпеки на автошляхах регіону.
«Минула доба принесла рекордну кількість загиблих на
автошляхах України – і до цього
нікому не можна залишатись
байдужим. Найбільше постраждалих на Житомирщині. Хоч
загалом ми маємо в області тенденцію до зниження кількості
дорожньо-транспортних пригод
майже на 20%, але учорашня подія – серйозний виклик усім, хто
несе відповідальність за безпеку
на дорогах. Ми посилюємо увагу
до перевізників, разом з Укртрансінспекцією. Транспортні засоби,
що здійснюють перевезення пасажирів, перевірятимуться щодо
технічного стану, наявності необхідних дозвільних документів, стану водія та його графіку роботи.
Також у межах наявних ресурсів
збільшимо кількість патрульних
на автошляхах, які жорстко реагуватимуть на найменші порушення
правил дорожнього руху», – наголосив начальник ГУНП в області
В’ячеслав Печененко.
У зв'язку із загибеллю 10 людей у ДТП під Житомиром голова
облдержадміністрації Ігор Гундич
оголосив 21 липня на Житомирщині Днем жалоби. Отже, 21 липня в обласному центрі, районах та
містах були приспущені державні
прапори.
Пізніше подробиці кривавої
ДТП розповів сам водій фури,

в яку у п'ятницю, 20 липня, врізалася злощасна маршрутка. Про це
повідомляє інтернет-ресурс "Знай.
uа". Зазначається, що журналісти,
які прибули на місце аварії, виявили водія фури в кабіні його
авто. Чоловік тремтів, він насилу
розумів адресовані йому питання.
В результаті вдалося з'ясувати, що
його звуть Олександр, він з Тернополя. Віз у рідне місто вантаж
з Харкова. Стартувавши від АЗС,
їхав по «своїй», правій, смузі, набирав швидкість. Раптом відчув
сильний удар. З пошкодженої
гальмівної системи вийшло повітря, заблокувалися гальма, і машина зупинилася.
«Зрозумів весь жах того, що
сталося, коли вийшов з кабіни, побачив бус, що врізався в причіп,
кров і почув крики постраждалих», – вичавив з себе водій вантажівки.
Тим часом лікарі продовжували боротися за життя тих, кому
пощастило вижити. Так, станом
на 23 липня начальник управління
охорони здоров’я ОДА повідомив,
що у стабільно важкому стані
після ДТП залишаються четверо
людей, серед яких двоє – діти.
«Четверо потерпілих почувають себе значно краще – Одну
жительку з м. Новограда-Волинського уже виписали з лікарні, ще
3 пацієнтів плануємо виписати
у найближчі дні. Ще один потерпілий перебуває у стані середньої
важкості. Залишаються стабільно
важкими 4 потерпілих, серед яких
2 дітей, які знаходяться у реанімаційному відділенні обласної
дитячої лікарні. Всі потерпілі
отримують максимальну медичну
допомогу та повністю забезпечені
необхідними препаратами», – зазначив Микола Суслик.
Також начальник управління охорони здоров’я додав, що
тіла 8 загиблих уже забрали
рідні та близькі. А за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича
на Житомирщині продовжують
надавати усю необхідну допомогу постраждалим та сім’ям
загиблих в автомобільній аварії.
Родичі потерпілих можуть на
кілька діб зупинятись у готелі
«Спортивному» за адресою: вулиця Фещенка-Чопівського, 18.

В ГУНП Житомирської області повідомили, що у рамках
кримінального провадження, яке
розслідується одразу за двома
статтями Кримінального кодексу
України (ч. 3 ст. 286 та ст. 287),
було встановлено, що власником
автобуса «Volkswagen LT‑35» є
41-річний житель Рівненщини.
У його діях слідчі вбачають незабезпечення належного технічного стану транспортного засобу
та його обладнання відповідно
до вимог стандартів безпеки
дорожнього руху, а також недотримання правил технічної експлуатації та допуск до керування
водія у стані втоми.
20 липня чоловіка було затримано у рамках ст. 208 (Затримання
уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. А 21 липня
йому оголошено про підозру у вчиненні правпорушення, передбаченого ст. 287 (Випуск в експлуатацію
технічно несправних транспортних
засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу
України. Зрештою, 23 липня клопотання поліції про взяття власника мікроавтобусу під варту судом
не було задоволено, натомість йому
обрано запобіжний захід у вигляді
цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення
волі терміном до 5 років з позбавленням права обіймати посади,
пов’язані з відповідальністю за
технічний стан або експлуатацію
транспортних засобів на строк до
3 років.
Та фатальна п`ятниця, 20 липня, запам`яталася не лише жите-

лям нашої області. Окрім Житомирської, масштабні ДТП, що
забрали 21(!) людське життя, трапилися того дня у Миколаївській,
Хмельницькій областях, а також
місті Києві. Ще понад два десятки
осіб потрапили до лікарень.
За принципом відомого українського прислів`я «Доки грім не
гримне, мужик не перехреститься» 20 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян
провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі
та керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення
по всій Україні, та наголосив, що
держава посилює контроль за
ринком автобусних пасажирських
перевезень.
«З 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані
з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення
пасажирів. Такі автобуси будуть
евакуйовуватися на штрафні
майданчики і потім йтимуть на
металобрухт. Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над
оновленням парку», – наголосив
Володимир Омелян.
Наразі слідство у справі фатальної ДТП неподалік Житомира
триває, тож, хто понесе покарання
за втрачені життя – вирішить суд.
Але загасити біль рідних та близьких за загиблими вже ніхто не зможе. Надія лише одна: можливо, ця
кривава ДТП стане прикладом для
можновладців. Адже байдужість
контролюючих органів породжує
беззаконня, яке, своєю чергою,
породжує інше та призводить до
фатальних наслідків.
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Культура

Культура Житомирщини:
розвивається чи занепадає?
Микола Корзун

Очевидний сплеск
уваги до культури на
Житомирщині виринув у ході недавніх
засідань комісій Житомирської обласної
ради.
У ході підготовки до чергової
сесії депутати ознайомилися
із презентацією від керівника
управління культури Житомирської ОДА.

Ми поки що визначаємося,
де ми себе бачимо, – Тетяна
Парфентієва
Тетяна Парфен т ієва вже
не вперше від часу своєї появи
у кріслі начальника управління
знайомить депутатів і чиновників
зі своїм баченням майбутнього
культури Житомирщини. Щоправда, те бачення поки що ховається за глибокомудрі слова
про «стратегію» та «концепцію»
розвитку культури поліського
краю, а щодо реальних і конкретних кроків розвитку культури на
Житомирщині, то тут можна згадати слова Тетяни Парфентієвої,
які вона виголосила у одному зі
своїх інтерв’ю: «Ми поки що визначаємося, де ми себе бачимо».
В принципі, це добре, що перед тим, як зробити перші кроки
у певному напрямку, проходить
процес обговорення, а потім
і апробації певних форм роботи. Можна погодитись із тим,
що культура Житомирщини
тривалий час існувала у своєму
«колгоспно-клубному варіанті»,
який свого часу мав гарні, хоча
часто прикрашені та перебільшені статистично-цифрові успіхи.
Але схоже на те, що фестивалі
та огляди художньої самодіяльності районів Житомирщини вже
остаточно віджили своє, а тому
вже котрий рік не проводяться
у колись звичному режимі концертних звітів у приміщенні
Житомирського музично-драматичного театру. Хоча хтозна.
Якщо, наприклад, на посаді
чергового губернатора Житомирщини з’явиться такий собі
любитель гри на гармошці або ж
і на акордеоні, то звіти, огляди та
концерти самодіяльних артистів
заживуть новим життям. Проте у це слабо віриться. Замість
«колгоспно-клубної» культури

сьогодні на Житомирщині пропагується інше бачення її розвитку.
Щоправда, важко сказати, ким
саме і у якому конкретному напрямку пропонується розвивати
культуру Полісся. Адже запрошені до Житомира топ-менеджери
на зразок Павла Гудімова спроможні (за усієї до них поваги) розробити суто конкретний і занадто
вузький напрям культурно-мистецької діяльності.

Музейний Житомир

Сьогодні, наприклад, відчувається, що управлінці із Житомирської ОДА більше уваги звертають на розвиток житомирських
музеїв. Якщо точніше – навколо
музеїв сьогодні точиться найбільше розмов, семінарів та обговорення всіляких концепцій. Важко
сказати про те, наскільки вони
всебічні, наскільки організатори
та ініціатори нового «культурного
курсу» Житомирщини враховують бачення і думки чималого
загону працівників закладів культури області. Адже виходить так:
у Житомирі здебільшого говорять
про краєзнавчий музей і приміщення магістрату, куди вже поточного року мали б переселити
природознавчу частину краєзнавчого музею, а у нинішньому
його приміщенні розмістити
картинну галерею, якій невдовзі виповниться 100 років. Той,
хто пам’ятає часи десятилітньої
давності, може згадати про інтенсивні роботи, які мали призвести до завершення ремонту
і реставрації приміщення ратуші, куди ще у 2009–2010 роках
планувалося відселити частину
краєзнавчого музею. Але стрімкі
темпи ремонтно-реставраційних
робіт у приміщенні магістрату
у 2010-му році якось непомітно
притихли, а потім і зовсім завмерли. Хоча було зрозуміло,
що до завершення та остаточного
відновлення найбільш поважної
за віком і статусом історичної
будівлі у Житомирі треба було
зробити лише один, але значимий і завершальний крок. Сьогодні доводиться стверджувати,
що цього кроку зроблено не
було, а тому тепер доводиться
завершувати те, що було розпочато десять років тому. Знову ж
таки ситуація просто примушує
пришвидшувати темпи ремонтів, бо ж після приходу у 2010му році команди Сергія Рижука
було по суті ліквідовано музей
природи Житомирщини, а його
експонати, включно зі славнозвісним «овруцьким» мамонтом,
розміщені у тимчасово пристосованих приміщеннях. Зауважимо,

що зусиллями Сергія Рижука
і його команди було закладено
фундамент нового приміщення музею природи. Але про
це сьогодні чомусь не згадують
і не помічають місця, куди було
«зарито» мільйонні кошти. Таке
враження, що нова «концепція»
чи «стратегія» розвитку культури
Житомирщини має постати на
якомусь ілюзорному місці.

Про нашестя туристів на
фестивалях Житомирщини
говорити поки що рано
Я к що зверн у т ис я до висловлювань тієї ж Тетяни Парфентієвої, то начебто новою
родзинкою культурно-мистецького життя Житомирщини має
стати фестивальний рух. Тобто
Житомир і Житомирщина в уяві
українців, а ще більше – гостей
із-за кордону, має постати у ролі
своєрідної фестивальної столиці
України. Устремління, можливо,
й непогане, але воно потребує
велетенських зусиль і таких же
точно титанічних коштів. Адже
не секрет, що лише у червні та
липні 2018-го року у Житомирі
та ряді міст, райцентрів, сіл і селищ Житомирщини відбулася
рекордна кількість всіляких фестивалів. Розпочинаючи від фестів
музикантів-рокерів і джазменів,
фестивальна хода стрімко набирає ходи і поширення. Однак
природа фестивального руху на
Житомирщині багато у чому зберігає однотипну традицію. Для
проведення чергового фестивалю,
як правило і найчастіше, варто
встановити сцену, подумати над
культурно-мистецькою програмою і забезпечити фестивальне
дійство більш-менш впорядкованою торгівлею. Аби учасники
фестивалю і його гості могли не
лише щось побачити чи почути,
але й спробувати на смак, щоб
вже потім розважитися і погомоніти. За таких умов фестивальний
рух може набути форми не зовсім забутого за радянських часів
огляду-конкурсу з елементами
вже забутої виставки досягнень
народного господарства. Але
чи стануть фестивалі на Житомирщині обличчям і візитівкою
культурної Житомирщини – це, як
кажуть, ще питання. Адже лише
фестиваль дерунів у Коростені
встиг зажити справді всеукраїнського, а то й навіть міжнародного
визнання. Усі інші фестивалі (такі,
як фестиваль льону у Стремигороді, ягідний фест у селі Костівцях і навіть «Купальські роси»
у Немиринцях) всебічно і на всі
100% залежать від спроможності

їх традиційних організаторів та
спонсорів. Про нашестя туристів на фестивалі у містах і селах
Житомирщини говорити поки
що рано. Для того, щоб турист на
Житомирщину приїхав і прагнув
стати учасником певного фесту,
мало запровадити фестивальну
традицію. Куди важливіше розвивати туристичну інфраструктуру: впорядковані дороги, готелі,
кемпінги, хостели і т. п. Знову ж
таки туристи, окрім фестивальної складової свого перебування
на Житомирщині, обов’язково
забажають відвідати музеї Житомирської області. І ось тут ми
знаходимося у найбільш непривабливому становищі. Поки що
основною музейною родзинкою
у самому обласному центрі є
усім відомий музей космонавтики імені Сергія Корольова.
Але і він вже давно потребує
докорінного переоснащення, добудови та модернізації. Якраз на
прикладі Житомирського музею
космонавтики можна повчитися
тому, як не треба і не можна ставитися до процесу розвитку досі
унікального музейного закладу.
Адже історія із його добудовою
у 2010 –2012-х роках по праву
може стати зразком чиновницької байдужості і тяганини, яка й
досі стримує розвиток головного
музею області.
Але Житомирщина славна
не лише музеями і видатними
місцями свого обласного центру.
Цікаві, а головне – сучасні музеї та
комплекси з’явилися у Коростені,
Бердичеві, Радомишлі, Брусилові.
Не варто забувати про давно відомі музеї у Верхівні, Червоному,
Словечно, Хорошеві, НовоградіВолинському. Вартують уваги
і сільські музеї у Великій Цвілі,
Денишах (на базі місцевої школи),
Тереховому, Колодянці, Романівці

та ще у цілому ряді сіл та селищ
Житомирщини. А чого лише
варте тепер знамените Кам’яне
село на Олевщині. Навіть народні
музеї на кшталт музею компанії ПАТ «Житомиробленерго»
можуть стати предметом особливої уваги туристів. Але все
це має бути систематизоване,
впорядковане і паспортизоване.
Туристичні маршрути Житомирщини – це чи не найбільший капітал поліського краю, який поки
що використовується мінімально,
а якщо точніше – виключно на
аматорському рівні. Ситуацію
вже найближчим часом мав би
поправити обласний туристичноінформаційний центр, створений
ще у лютому нинішнього року.
Причому цей комунальний заклад має працювати не лише на
рівні опрацювання «стратегій та
концепцій», а ставати реальним
гравцем і учасником туристичного
ринку Житомирщини. Поки що ні
ринку, ні потужних гравців у вигляді фірм, агенцій або й просто
приватних підприємств на Житомирщині не помічено. Це якщо,
звісно, не брати до уваги більшості
«контор», які пропонують житомирянам поїздки до Єгипту, в Анталію чи до Почаївської лаври.
Цікаво, що на Житомирщині вже
давно діє центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, який
також мав би потрапити в орбіту
впливу туристичної концепції чи
стратегії, яку нині розробляють
керівники обласного управління
культури. Адже потяг до туризму
і краєзнавства з’являється саме
у дитячому чи юнацькому віці.
Тим паче, що саме сучасні діти та
юнацтво вже за 5–6 років будуть
визначати і, зрештою, реально
втілювати у життя ті концептуальні стратегії, про які поки що
йде мова.
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Точка зору

Житомирские чиновники
покрывают разврат в детских
домах: активисты бьют тревогу

12 июля в 9–00 состоялось заседание комиссии по моему заявлению на имя городского главы
Сухомлина С. И., где я изложил
факты непрофессионального
и даже преступного поведения
некоторых госслужащих, а именно
заведующей делами Житомирского горисполкома Пашко Ольги Николаевны, которая также
является председателем комиссии по защите прав детей при
Житомирском горсовете, Библы
Ольги Васильевны – начальника
службы по делам детей Житомирского горсовета, Иваницкой
Ольги Андреевны – специалиста
Житомирского городского центра
социальных служб семьи и молодёжи, а также воспитателей детского дома семейного типа в селе
Ивановка Житомирского района
Коберник и Круглова.
Меня очень удивил тот факт,
что в состав этой комиссии были
включены люди, о непрофессиональном и даже преступном поведении которых я писал в своем
заявлении. Меня возмутили ещё
некоторые факты:
1) на мои вопросы Пашко О. Н.
отвечать отказалась,
2) судя по всему, организаторы
заседания комиссии приложили
максимум усилий, чтобы об этом
заседании, о вопросах, на нём рассматриваемых, никто не узнал – ни
журналисты, ни активисты.

Беспорядки
в детском доме семейного
типа в селе Ивановка
Суть вопроса заключалась
в том, что 11 апреля 2018 года было
установлено и зафиксировано документально, что в детском доме
семейного типа в селе Ивановка
Житомирского района, где воспитателями являются Коберник

и Круглов, эти воспитатели бросили детей одних в доме без присмотра, просто на произвол судьбы.
Сами воспитатели уехали домой,
дети остались одни. Журналисты
и активисты, узнав об этом, вызвали представителей служб по
делам детей Житомирского горсовета. К детскому дому семейного
типа Коберник приехали ранее
упомянутые Пашко Ольга Николаевна, Библа Ольга Васильевна,
Иваницкая Ольга Андреевна.
Почти до 22–00 телефоны воспитателей не отвечали. В 10 вечера
Пашко дозвонилась по телефону
к Коберник. И та ответила, что
они (Коберник и Круглов) не приедут, они находятся у себя дома.
Тогда Пашко заявила, что «мы тут
тоже не можем торчать, на сегодня
мы своё отработали». Пашко, Библа и Иваницкая – госслужащие,
в обязанности которых вменено
защищать интересы детей, уехали домой, оставив одних детей
на ночь, не предприняв никаких
мер по обеспечению их безопасности. А это есть преступление,
согласно статье 135 Уголовного
кодекса Украины, – оставление
детей в опасности. В чем проблема? Дети не могут правильно
отреагировать на опасную ситуацию – вовремя не вызовут полицию, скорую, пожарных, службу
газа и т. д. Могут испугаться, растеряться, не понять, что происходит,
не могут защитить себя, принять
меры к самосохранению, потому
что это дети.
Около детского дома семейного типа Коберник остались дежурить активисты, журналисты,
ими же была вызвана полиция.
Пашко, Библа и Иваницкая
виноваты не только в том, что
оставили детей в опасности ночью, но и в том, что они не выполнили свои служебные обязанности – в дальнейшем никак не
отреагировали, не приняли никаких мер в отношении Коберник
и Круглова, даже не расследовали
факт отсутствия воспитателей
в детском доме семейного типа,
оставления детей без присмотра
ночью этими воспитателями.
Я на этом же заседании комиссии требовал, чтобы мне показали
документы, как службы по делам
детей Житомирского горсовета
и лично Пашко отреагировали на
этот ужасающий факт. Таких документов мне не показали, потому
что их нет. Нормальные родители
никогда не оставят своих детей без
присмотра, а тут оставили целый
детский дом на сутки.
На заседании данной комис-

сии присутствовали воспитатели
другого детского дома семейного
типа Егоровы (их детский дом
находится на втором этаже, первый этаж занимает детский дом
семейного типа Коберник). Егоровы рассказали, что Коберник
и Круглов часто бросают детей
одних на несколько дней и ночей.
О. Н. Пашко в начале заседания
комиссии подтвердила, что действительно Коберник и Круглов
отсутствовали, а потом, поняв
сложность своего положения,
а я требовал и требую, чтобы виновных привлекли к уголовной
ответственности, сказала, что
Круглов в доме находился. Но
Пашко не знала, что приезжала
полиция, вызванная активистами
и журналистами, и зафиксировала в протоколе факт отсутствия
воспитателей. И потом до самого утра всем миром: активисты,
журналисты и полиция – искали
исчезнувшую четырёхлетнюю
девочку.

Дело Даринки Макарчук

Мать и отец четырёхлетней
Даринки Макарчук через суд
обвинили Коберник и Круглова
в том, что они выставляли в сети
Интернет фото обнаженной Даринки с накрашенными губами.
Суд признал действия Коберник
и Круглова незаконными, обязал
их убрать из сети Интернет все
фото обнаженной Даринки и запретил делать это в дальнейшем.
Перепуганные родители через суд
забрали девочку из детского дома
Коберник. А представители служб
по делам детей Житомирского
горсовета на суде поддерживали
сторону Коберник и утверждали,
что нормально выставлять на всеобщее обозрение детей голыми.
В Европе фото и видеоизображение полностью обнажённых людей, которым на момент съёмки не
исполнилось 18 лет, размещенных
в сети Интернет, квалифицируется как СР (Child porno), даже
если эти особы просто позируют. И по этому факту с Коберник
и Кругловым не было проведено
никакой работы со стороны служб
по делам детей Житомирского
горсовета. Они что, игнорируют
решение суда? Юрист горсовета
на заседании комиссии сказал, что
решение суда выполнили и все
фото удалены. На вопрос журналиста Котенко, кто сказал, что
фото удалены, юрист ответил, что
информация дана со слов Пашко.
Галина Чижова – житомирская
активистка, зашла с телефона
в Интернет и показала предста-

вителям комиссии, что фото не
удалены. Решение суда по защите ребенка не было выполнено.
Пашко врёт или не знает об этом.
И в том, и в другом случае, она –
непрофессионал.

Преступные госслужащие

Воспитанники детского дома
семейного типа, где воспитатели
Коберник и Круглов, пожаловались губернатору Житомирской
области Гундичу, что их, здоровых, отправляют в различные
противотуберкулёзные заведения
для лечения, где их пичкают ненужными им лекарствами. Была
создана комиссия во главе с заместителем губернатора Лагутой.
Факт подтвердился, и комиссия
направила письмо за подписью
заместителя губернатора Лагуты в Житомирский горсовет
с требованием прекратить отправлять здоровых детей вместе
с больными в противотуберкулёзные заведения.
Председатель нашей комиссии Наталья Чиж (секретарь Житомирского горсовета) спросила
у Пашко, как они отреагировали
на это письмо. Я так понял, что
Пашко это письмо вообще выкинула, чтобы о нём никто не знал.
Но данное письмо сохранилось
у активистки Чижовой, копию
этого письма она предоставила
комиссии. Какие нарушения со
стороны Пашко О. Н. и других госослужащих по делам детей – хищение документа очень важного,
непроведение никакой работы по
выявленным фактам нарушений
и даже преступлений – здоровье
детей подвергалось очень серьёзной опасности вследствие неправильного лечения. Ни Круглов, ни
Коберник не понесли никакого
наказания за свои преступные
действия. Чем занимались Пашко
Ольга Николаевна, Библа Ольга
Васильевна, Иваницкая Ольга
Андреевна и другие чиновники
по делам детей Житомирского
горсовета на работе? Непонятно.
Все налогоплательщики оплачивают содержание этих служб,
этих госслужащих: их зарплаты,
социальное страхование, кабинеты, компьютеры, служебные
машины, отпуска, командировки
и многое другое. А сотрудники
не только не выполняют свои
служебные обязанности, а ещё
и вредят детям. Вопрос – нужны
ли нам такие сотрудники и такие
службы?
Ребёнок (воспитанник детского
дома семейного типа Коберник
и Круглова) жалуется в прокура-

туру, что Коберник присвоила
деньги с его карточки, украла велосипед и требует у прокуроров
вернуть ему деньги. Ребёнок жалуется в управление по делам детей
Житомирского горсовета – всё безрезультатно. Что им мальчик, если
они «отфутболили» заместителя
губернатора Житомирской области Лагуту и целую областную
комиссию с их письмом!
Даринка Макарч у к бы ла
поставлена на учёт для усыновления как сирота на основании
фальшивых справок. В медкарточке ребёнка также есть запись,
что Даринка – сирота. Хотя все
сотрудники служб по делам
детей Житомирского горсовета
знают, что у девочки есть родные отец, мать и братья. Но иностранцы усыновляют украинских
детей только в том случае, если
ребёнок сирота и у него нет родных. И службы по делам детей
Житомирского горсовета используют фальшивые документы
и ставят на учет для усыновления
девочку в качестве сироты при
живых родственниках. Я лично
приезжал вместе с отцом Даринки Макарчук в центр социальной
защиты Житомирского горсовета. Руководитель службы – Юрченко (Ольга Иваницкая её подчиненная) кричала, выгоняла нас
из кабинета, вызывала полицию,
и всё потому, что отец Даринки
принёс заявление, чтобы ему
разрешили увидеться с дочерью. Этот факт говорит о том,
что все службы по делам детей
хорошо знали о существовании
у Даринки Макарчук родителей,
но всё равно предоставляли суду
фальшивые документы и выставляли ребёнка на усыновление как
сироту. На судебном заседании
районного суда в присутствии
судьи Дубовик Ольга Иваницкая
от имени Житомирского горсовета под присягой заявляла, что
Даринка Макарчук имеет статус
сироты, то есть соврала суду под
присягой.
Вопрос – зачем нам такие преступные госслужащие? Настойчиво требую всем этим госслужащим уволиться самим. Зачем
нам такие детские дома, где дети
находятся в опасности? На все
эти вопросы нет ответа. Наталья
Чиж – глава комиссии сказала
перенести заседание комиссии на
следующий раз, но на какую дату,
никто не знает. Соседка по дому
неоднократно вызывала полицию,
потому что Коберник и Круглов
постоянно оставляли детей без
присмотра.
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Вступна кампанія 2018:
скільки коштує навчання
у житомирських ВНЗ
Аліна Бойко

Журналісти «20
хвилин» промоніторили, де найдорожче
та найдешевше навчатись у житомирських
ВНЗ за ступенем «бакалавр».
Вартість навчання у житомирських закладах освіти щороку змінюється. У вишах це пов’язують
зі здорожчанням комунальних
послуг, а також збільшенням
заробітних плат. Ми провели
моніторинг та дізнались вартість
найдорожчих та найдешевших
спеціальностей контрактної форми навчання за ступенем «бакалавр». А також пропонуємо перелік популярних спеціальностей
серед вступників 2018 року.
Вищу освіту у Житомирі можна здобути в чотирьох навчальних
закладах державної власності.
Це Житомирський державний
університет імені Івана Франка,
Житомирський національний
агроекологічний університет,
Житомирський державний технологічний університет та Житомирський військовий інститут
імені Сергія Корольова. Отож,
з`ясуємо, де сьогодні найдорожче
та найдешевше навчання.

ЖДУ імені І. Франка

Найдорожчі спеціальності за
ступенем «бакалавр» у 2018 році –
«Журналістика» та «Іноземна філологія» (переклад). Їх вартість
за 10 місяців навчання становить
18 500 грн. Для порівняння, у одному з найпрестижніших вузів
України – КНУ ім. Т. Шевченка
спеціальність «Журналістика» –
45 тис. грн в рік, «Іноземний переклад» – 62 тис. грн). Студентам
природничого факультету (спеціальності «Біологія», «Хімія» та
«Екологія») навчання обійдеться
найдешевше – за рік потрібно заплатити 15 900 грн.
За даними сайту Житомирського державного університету ім.Івана Франка, станом на
ранок 24 липня найбільше заяв
надійшло на такі спеціальності:
«Філологія» (германські мови та
літератури (переклад включно),
перша – англійська) – 405; «Дошкільна освіта» – 314; «Історія та
археологія» – 213; «Середня освіта»
(українська мова і література) –
204 та «Біологія» – 194.

Житомирський державний
технологічний університет
У ЖДТУ найдешевше обходиться навчання за спеціальністю
«Прикладна механіка»: бакалавр
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «молодшого спеціаліста» (2 роки навчання) коштує
13 тис. 800 грн на рік. Така ж ціна
на спеціальність «Галузеве машинобудування». Найдорожчий
факультет навчального закладу – «Факультет інформаційнокомп’ютерних технологій». Аби
здобути спеціальність «Інженерія
програмного забезпечення», потрібно заплатити 18 тис. 500 грн.

Трохи менше платитимуть студенти спеціальності «Комп’ютерна
інженерія», там варість навчання –
18 тис. грн.
На сайті Житомирського державного технологічного університету п’ятірка найпопулярніших
спеціальностей виглядає так:
«Інженерія програмного забезпечення» – 282 заяви; «Кібербезпека» – 139; «Комп'ютерна інженерія» – 136; «Менеджмент» – 129;
«Публічне управління та адміністрування» – 124.

Житомирський національний
агроекологічний університет
Найдорожча спеціальність
у цьому університеті – «Право»,
за рік навчання доведеться заплатити 12 734 грн. Найдешевше
цьогоріч здобувати освіту за спеціальностями: «Агроінженерія»,
«Галузеве машинобудування»,
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»,
«Науки про Землю», «Екологія»
та «Технології захисту навколишнього середовища». За вивчення
даних спеціальностей студенти
заплатять 10 574 грн.
За даними інформаційної

системи «Вступ.ОСВІТА.UA»,
п’ять найпопулярніших спеціальностей бакалаврату ЖНАЕУ:
«Право» – 273, «Екологія» – 254,
«Агрономія» – 240, «Туризм» – 224,
«Публічне управління і адміністрування» – 185.

Житомирський військовий
інститут імені
Сергія Корольова
Заклад готує офіцерів таких
напрямків: фахівців з радіоелектронних комплексів та систем
озброєння і техніки спеціального призначення та спеціального
радіозв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, технічного
захисту інформації та спеціального контролю, автоматизованої
обробки інформації, роботизованих систем спеціального
призначення.
Схема підготовки – курсант.
Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби
за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу
для здобуття ступеню вищої
освіти «Бакалавр» за напрямами
підготовки: «Системна інженерія»,
«Електротехніка та електротехнології, радіотехніка».
До слова, за три тижні вступ-

ної кампанії 2018-го року на гарячі
лінії МОН та Інфоресурсу надійшло 38 тис. дзвінків, а на скриньки vstup2018@mon.gov.ua та ez@
inforesurs.gov.ua – майже 42,4 тис.
листів. Всі звернення вступників
опрацьовуються в оперативному
режимі. Запитання здебільшого
стосуються реєстрації електронних кабінетів та подання через
них заяв, вибір пріоритетів, формування рейтингового списку,
використання сільського коефіцієнту, пільги тощо. Серед найпоширеніших звернень – після подання електронних заяв вступник
виявив, що завантажив у кабінет
неправильні файли замість свого
фото або скан-копії додатку до
атестата. В такому випадку – після
подання першої заяви – вступник
не може самостійно змінити цю
важливу інформацію в кабінеті.
Тому йому треба звернутися до
приймальної комісії кожного
вишу, куди він подав заяви, та надіслати правильні копії документів на вказану закладом адресу.
Ще одне запитання від вступників: я вказав у кабінеті один середній бал атестата, однак у рейтингу на сайті https://vstup.edbo.
gov.ua/ у мене відображається
інший середній бал. Це зазвичай
пов’язано з тим, що майбутній
вступник неправильно розрахував
свій середній бал атестата. І тому
приймальна комісія вишу, куди
він подав першу заяву, виявила цю
помилку та перерахувала середній бал. У цьому разі вступнику
треба ще раз уважно, за правильною методикою обчислити свій
середній бал, і якщо він все ж не
згоден з перерахунком приймальної комісії, то він має напряму
звернутися до неї.
Нагадаємо, зареєструвати
електронні кабінети абітурієнти
можуть до 18 год. 25 липня, подати заяви – до 18 год. 26 липня.

КОЛОНКА
Як каратимуть
за несплату аліментів?
Продовження. Початок
у номері №27 від 18.07.2018
На початку липня депутати
Верховної Ради України ухвалили закон № 8296, який
посилить відповідальність за
несплату аліментів. І хоча ці
норми наберуть чинності через
місяць після підписання Президентом, про найбільш вагомі
зміни варто знати вже сьогодні.
Про головні новації, в межах
проекту «Я маю право», розповіли фахівці Регіонального
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
у Житомирській області.
• Звільнення позивачів від
сплати судового збору у справах про збільшення розмірів
аліментів.
• Адміністративна відповідальність за невиконання рішення органу опіки та піклування
щодо спілкування, зустрічей та
участі у вихованні дитини того
з батьків, хто проживає окремо.
• Адміністративна відповідальність за невиконання
законних вимог посадових
(службових) осіб органу опіки
та піклування.
• Визначення порядку проведення інспекційних перевірок
одержувача аліментів.
• Позови про збільшення
розміру аліментів, стягнення
неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів можуть
пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання
чи перебування позивача.
• Уразі відкриття або закриття рахунку фізичної особи банк
зобов’язаний перевірити наявність інформації про внесення
такої особи до Єдиного реєстру
боржників.
• У разі відкриття рахунку на
ім’я фізичної особи, внесеної
до Єдиного реєстру боржників, або закриття рахунку такою особою банк зобов’язаний
у той самий день повідомити
про це зазначений у Єдиному
реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або
приватного виконавця.
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 контактцентр надання безоплатної правової допомоги).
Продовження
у наступному номері
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Обробка стелі в приватному
будинку: поради фахівців
Будівництво приватних
будинків останнім часом
побило всі рекорди. Багатьом потрібна допомога
в обробці будинку. Величезна увага приділяється
саме обробці стелі.
Стеля в заміському будинку – це одна
з основних і в той же час значущих і трудомістких каркасних споруд у процесі
будівництва, обладнання та оздоблення
житла. Досить зробити конструкцію
стелі в дерев’яному будинку дачі без
поетапного дотримання технології

ЖАЛЮЗІ

перекриття, працюючи, як то кажуть,
як-небудь, і великі втрати тепла, що
тягнуть за собою додаткові фінансові
витрати, вам гарантовані.

Перелік матеріалів,
що знадобляться для роботи
Для стелі в приватному будинку
потрібна суха і гладка деревина (переважно хвойних порід), при цьому
дерев`яний брус береться не менше
2,5 см завтовшки, переважно вагонка.
Крім цього, будуть потрібні:
• матеріали для теплової, гідро- і пароізоляції,
• піна для будівельних і монтажних
робіт,

РОЛЕТИ захисні
тканинні
СИСТЕМА «День-Ніч»

Римські штори

ВАСТО

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua

• утеплювачі (відмінним варіантом
стане вата, керамзитний камінь і так
само спеціальні теплоудержуючі матеріали типу Ursa і т. д.),
• ДВП, МДФ, гіпсокартон,
• рулонний руберойд.

Дерев`яний щит:
послідовність складання
Приступаючи до роботи, необхідно
відсортувати дерев`яний брус, що підходить для перекриття стелі в приватному
будинку або дачі, а так само підігнати
його, обрізавши до потрібної довжини.
Якщо вирішено зробити щит для стелі
з шпунтованих балок, їх слід прибивати,
укладаючи щільно таким чином, щоб
пази перебували в напрямку від стіни.
Кожен дерев`яний блок монтується
до балки не менше ніж двома саморізами або цвяхами, з бажаним кутом
нахилу близько 40–45 градусів. Це робиться для того, щоб в подальшому під
час експлуатації стельового перекриття
повністю виключити можливість виникнення тріщин і щілин у дерев`яному
щиті. Така стеля в приватному будинку
буде надійно служити своїм господарям
довгі роки, зберігаючи тепло і комфорт,
роблячи перебування в приватному котеджі, дачі по-затишному домашнім.

Технологія утеплення стель
Оздоблення стелі, її утеплення фахівці рекомендують починати з пароізоляційних заходів. Важливо зробити
все правильно, дотримуючись черговості
укладання плівки, шару утеплювача.
Розрізняють два способи кріплення
даних матеріалів: рейковий і більш легкий, отже, популярний – з використанням будівельно-монтажного степлера.
Теплова і гідроізоляція будуть тим
ефективніше, чим більшими технічними характеристиками тепло- і паропровідності будуть володіти складові,
обрані в якості основного утеплювача.
Ідеальним варіантом стане мінеральна
вата: її здатність зберігати тепло в кілька
разів вище в порівнянні з іншими видами утеплювачів (пінопласт, керамзит,
скловолокно та ін.).
Незалежно від того, який метод утеплення обраний, в каркасній стелі шар
утеплювача повинен лежати на одному
рівні з балками. У цьому випадку можна уникнути виникнення додаткового
силового навантаження на дерев`яну
конструкцію, а подальша зовнішня
обробка декоративними матеріалами
ляже рівно.
Гранично акуратно слід прокладати теплоізоляцію в зоні розташування
димоходу, особливо якщо його вихід

tehnosklad.ua



ПОБУТОВА
ТЕХНІКА
вул. C. Ріхтера, 40
(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20
вул. Святослава Ріхтера, 40

(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
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у приватному будинку передбачений
через горищне приміщення. У даному
випадку потрібно дотриматися всіх норм
і правил пожежної безпеки, оскільки температура всередині димоходу може бути
досить високою і спровокувати спалах.

досить важко через масштабність матеріалу, обраного в якості обробки.

Особливості установки стель
у приміщеннях з мансардою

Дерев`яні споруди асоціюються у багатьох із екологічністю, натуральними матеріалами, завдяки яким дихається легко
і вільно. Однак насправді все трошки не
так. Більшість власників такої нерухомості навряд чи зможуть похвалитися
підвищеною комфортністю своїх осель.
Відмінним рішенням у процесі створення затишної і в той же час стильної
сучасної обстановки стануть натяжні
стелі в дерев`яному будинку. Їх бездоганний зовнішній вигляд, різноманіття
фактур і забарвлень здатні перетворити
звичайнісіньке приміщення в оригінальний казковий дім.
Беручи до уваги специфіку конструкцій такого типу будівель, слід подумати,
наскільки реальна установка, а головне,
чи доречно буде монтувати таку стелю
в приватному будинку Причому сумнівами з цього приводу переймаються

Якщо вам пощастило і в вашому
заміському будинку або літній дачі є
мансарда, то простір, що знаходиться
в зоні її підлоги і стелі, утеплювати не
обов`язково. Найкраще порожнечу засипати шаром піску або тирси, змішаних
з вапняним розчином – так ви посилите
звукову непроникність житла.
У дерев`яному каркасі такої стелі слід
заздалегідь передбачити розташування
отвору, що веде на верхній ярус будівлі.
В обраному місці необхідно зміцнити дві
додаткових, що підсилюють конструкцію,
балки, одного діаметра зі стельовими.
Декоративна обробка готової стелі
в приватному будинку може бути виконана з вологостійкого гіпсокартону або
ДСП. Проводити ці роботи самотужки

Споживачу
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Монтаж натяжних стель
у дерев`яному будинку –
наскільки це реально

не тільки їх власники, а й фахівці-професіонали.
Безперечно, в цьому є частка істини,
однак ніяких проблем з кріпленням і подальшою експлуатацією натяжних стель
у дерев`яному будинку не виникне, якщо
в процесі робіт, пов`язаних з їх установкою, врахувати ряд нюансів.

Поради фахівців
щодо вибору і установки
Оздоблення натяжними стелями заміських будівель, виконаних з дерева,
можливе лише за умови, що будова дала
повну усадку і готова до постійного в ній
проживання.
Якщо внутрішня обробка будинку
зроблена з гіпсокартону, кріплення стельових конструкцій буде простим і не
займе багато часу. У ситуаціях, коли стіни
декоровані лакованими дошками циліндричної форми, від установки натяжної
стельової обробки в такому приміщенні
краще відмовитися. Процес її кріплення –
досить складне і трудомістке заняття, та
й зовнішнє поєднання полотна і стін буде
не зовсім вдалим.

Натяжні стелі в дерев`яному будинку
краще вибирати з гладкою, ковзаючою
поверхнею, матові покриття буду ть
не дуже доречні. Як правило, житлові
кімнати в таких будівлях малогабаритні, і глянцева натяжна стеля візуально
збільшить простір, а дзеркальна обробка
додасть обсягу.
Не менш важливим моментом вважається грамотний вибір колірного рішення. Від того, як буде виглядати натяжна
стеля, яку гаму тонів у загальний інтер`єр
приміщення внесуть натяжні конструкції, залежить, наскільки гармонійна
дизайнерська обробка житла в цілому.
Стилісти рекомендують віддавати
перевагу більш теплій гамі відтінків –
кімната буде здаватися затишнішою
і світлішою. Темні, тьмяні кольори (наприклад, синій, сірий, ліловий) несуть
зворотній ефект.
Надзвичайно цікаво в таких будинках
виглядають фотопрінти, зображення.
Природно, ці натяжні полотна досить
дорогі, зате є можливість пишатися унікальністю свого шедевра. Та й ні для кого
не секрет, що за красу треба платити.
Тож бажаємо успіхів.
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Житомирський
агроекологічний
твій перший крок
«Науки про землю», «Інформаційні системи та технології»,
«Галузеве машинобудування».
Крім цього, Житомирський агроуніверситет суттєво покращив
свої позиції у рейтингах: у міжнародному рейтингу «Ranking Web
of Universities» піднявся на 25 позицій, зайнявши 97 місце серед
327 вітчизняних ВНЗ, у міжнародному рейтингу «Top Universities
by Google Scholar Citations» покращив свій показник на 7 позицій, зайнявши серед вітчизняних ВНЗ 39 місце, а у рейтингу
Щороку Житомирський національний агроекологічний
університет обирають тисячі
студентів з різних куточків області та інших регіонів країни.
Тут готують майбутніх фахівців за 26 спеціальностями на 8
факультетах – технологічному,
екології і права, інженерії та
енергетики, агрономічному,
економіки та менеджменту, лісового господарства, обліку та
фінансів, ветеринарної медицини. За майже столітню історію
цей навчальний заклад пройшов
різні етапи свого розвитку, становлення й реформування. Нині
ЖНАЕУ нарощує свій потенціал
і демонструє гарні показники, має
партнерів в Україні та за кордоном, приймає іноземні делегації,
на базі університету проходять
заходи регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Заклад вищої освіти бере участь
у міжнародних проектах (проект
«Німецько-Українська співпраця
в галузі органічного землеробства» та проект «Аграрна політика ЄС» в рамках програми
«ЕРАЗМУС+»), здобуває гранти;
викладачі й науковці обмінюються досвідом із колегами з різних
країн світу (Японія, Німеччина,
Швеція, Польща, Італія, США,
Великобританія, Франція, Данія,
Нідерланди, Литва). Студенти
проходять практику і стажування за кордоном та в ОТГ, впроваджується ряд ефективних заходів
для налагодження співпраці між
ЖНАЕУ та виробничим сектором
для подальшого працевлаштування випускників, оновлюється
матеріально-технічна база тощо.
Враховуючи екологічну спрямованість університету, його наукова діяльність зосереджена на

пріоритетних напрямах дослідження – органічне виробництво,
відновлювана енергетика, очистка
води, розвиток сільського підприємництва, відродження радіоактивно забруднених територій.
За останні роки в Житомирському національному агроекологічному університеті ліцензували
кілька нових спеціальностей:
«Комп’ютерні науки», «Міжнародні економічні відносини»,
«Технологія захисту навколишнього середовища», «Водні біоресурси та аквакультура», «Туризм»,
«Садівництво та виноградарство»,

сайту webometrics.info ЖНАЕУ
знаходиться на 46-му місці серед
українських ВНЗ за кількістю
цитувань у «Google Scholar» та
на 3511-му місці – серед світових.
Студенти агроуніверситету – переможці Всеукраїнських олімпіад
та конкурсів наукових робіт, спортивних змагань, творчих конкурсів та фестивалів, вони відзначені
стипендіями Президента, Кабміну, ВРУ, а також міського голови.
ЖНАЕУ долучився до організації
та проведення І Регіонального
форуму «Житомирщина – територія можливостей», благодій-

ного марафону «Разом за життя»
на підтримку онкохворих дітей,
а також активно бере участь у загальноміських заходах (толока,
концерти, ярмарки вакансій,
форум роботодавців, майстерня
міста, Дні Європи) і заходах на
підтримку воїнів та їх родин, донорських акціях, всеукраїнській
ініціативі «Шлях додому» зі збору
пластикових кришечок на протезування бійців.
«Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний в державі аграр-

ний вищий навчальний заклад
екологічного спрямування та
єдиний у Житомирській області національний ВНЗ, який
є базовим з підготовки фахівців
для більшості галузей економіки
Полісся (Житомирської, Рівненської, Волинської областей). До
його структури, окрім 8 факультетів, 42 кафедр і 85 їх філій на
виробництві та в науково-дослідних установах, 10 навчальних корпусів і 8 гуртожитків,
входять також Ботанічний сад,
дослідне поле, навчальна ферма,
лабораторія кінології, навчальна
пасіка, навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної
медицини, Центр органічного
виробництва «Полісся Органік»,
хіміко-аналітична лабораторія,
Центр еколого-енергетичних технологій, лабораторія екології лісу,
музей грунтів і мінералів, лабораторія геодезії та землеустрою,
наукова бібліотека, лабораторія
відновлювальної енергетики, –
розповідає ректор ЖНАЕУ Олег
Скидан. – Всі ці можливості ми
використовуємо для якісної підготовки майбутніх співробітників
підприємств і компаній різних
сфер. Також маємо домовленості
із представниками бізнесу, завдяки чому наші студенти регулярно
відвідують із ознайомчими екскурсіями виробничі потужності
передових підприємств області
та країни, спілкуються з потенційними працедавцями під час
зустрічей в університеті, отримуючи додаткову інформацію та реальний шанс працевлаштуватися
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національний
університет –
професійної реалізації
там у подальшому. На сьогоднішній день завдання навчального
закладу – готувати саме таких
кваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці. Тому
наші навчальні плани й матеріали максимально відповідають
тим вимогам і компетенціям,
які у подальшому знадобляться
студентам і випускникам у роботі. Значна увага приділяється саме практичному аспекту
підготовки. Зокрема, мова йде
про проходження практики на
вітчизняних підприємствах та за
кордоном. Щорічно більше півтисячі наших студентів їдуть на
зарубіжну виробничу практику –
в Німеччину, Данію, Нідерланди,
США, Туреччину, Швейцарію,

Болгарію, ін. Завдяки цьому вони
формують власне бачення того,
яким має бути сучасне виробництво – оснащення, технологічний
процес, підхід до відбору кадрів,
оплата, умови роботи тощо. Цей
досвід у подальшому може стати
стимулом чи основою для створення вже у своїй країні подібних
підприємств, спонукати до реалізації власних ідей».
За словами Олега Скидана,
протягом навчального року в університеті завдяки співпраці із виробниками – ТДВ «Брацлав», ПАТ
«Ельворті», ВАТ «Вібросепаратор»,
компанією «KUHN» корпорацією
АСКО-УКРЕМ, ТОВ «Укрекоенерго ЛТД», ТОВ ВТП «Бутон»,
ПП «ТИТАН», ТОВ «СКОРК»
вдалося облаштувати кілька

Також на базі приймальної комісії
в ЖНАЕУ діє центр сприяння подачі електронних заяв, де можна
отримати усі необхідні консультації й технічну підтримку. Прийом
заяв і документів стартує 12 липня
та завершиться 26 липня для тих,
хто вступає на основі сертифікатів
ЗНО. На основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів – до 20 липня. Рейтинговий
список вступників буде оприлюднений 1 серпня. Вступники
можуть подати не більше семи
заяв на чотири спеціальності. Для
вступу потрібно подати сертифікат із ЗНО із трьох предметів. Для
кожної спеціальності перелік цих
предметів чітко зафіксований.

сучасних лабораторій, завдяки
чому також вдається підвищувати
рівень підготовки фахівців в умовах, максимально наближених до
виробничих ситуацій.
«Ми всіляко дбаємо про всебічний розвиток нашої молоді,
тому створюємо усі необхідні
умови не лише для навчання
та наукової роботи, але й спортивних занять, соціальної та
громадської роботи, підтримуємо волонтерський рух й творчі
починання, – продовжує ректор
ЖНАЕУ Олег Скидан. – В університеті діють спортивні секції,
студентські клуби за інтересами
та художні колективи (народний
аматорський духовий оркестр,
ансамбль барабанщиць, народний аматорський театральний ко-

лектив, танцювальний колектив,
гурток естрадного співу та гурток спортивно-бального танцю),
щорічно проходить Спартакіада
серед факультетів (12 видів спорту), Спартакіада першокурсників
(11 видів спорту) та Спартакіада
«Здоров’я», а ще дні факультетів,
дебют першокурсників, ігри КВН.
Ми пишаємося нашими студентами, серед яких – стипендіати та
переможці всеукраїнських конкурсів, майстри спорту, чемпіони
світу та України, призери змагань.
Також приємно, що серед наших
випускників є представники влади різного рівня, очільники підприємств, установ та компаній,
успішні бізнесмени й управлінці,
культурні та спортивні діячі, інші.
Свого часу саме Житомирський
національний агроекологічний
університет допоміг кожному
з них знайти своє місце у житті,
розкрити свій потенціал, проявити вміння і навики. Щиро сподіваємося, що наш навчальний
заклад стане першим кроком для
здійснення усіх задумів та професійної реалізації і цьогорічних
вступників».

Нагадаємо, що усю необхідну
інформацію про умови та правила
вступної кампанії‑2018, прийом
документів, вимоги до абітурієнтів, вартість навчання, пріоритетність, предмети ЗНО, а також перелік факультетів і спеціальностей
можна подивитися у спеціальному розділі «Вступнику» на сайті
Житомирського національного
агроекологічного університету.

Приймальна комісія
Житомирського
національного агроекологічного університету:
10008, м. Житомир,
бульвар Старий, 7.
Телефони: (0412) 22‑75‑19;
+38 (063) 108‑78‑60;
+38 (097) 753‑49‑43.
Прес-служба Житомирського
національного агроекологічного
університету
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Політична арена

Вилкул: Люди поддерживают наше
требование отменить Закон об образовании,
который языковым вопросом создал
напряжение в приграничных регионах
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул вместе со
своим коллегой –
нардепом Николаем
Скориком встретился
с жителями Болграда
и Болградского района (Одесская область).
Жители Болградского района
выступили с резкой критикой так
называемой «реформы образования», которая лишает представителей национальных меньшинств
права учиться на родном языке.
Болградцы также поддержали
требования Оппозиционного
блока об отмене античеловеческих экспериментов над людьми,
которые власть называет «реформами» – медицинской, образовательной, пенсионной.
Александр Вилкул отметил:
– Здесь, на южных рубежах
Украины, в Южной Бессарабии,

исторически так сложилось, что
компактно проживают украинцы,
русские, болгары, гагаузы, молдаване, румыны и другие. Все они
являются гражданами Украины,
с уважением относятся к украинском языку и при этом еще
и говорят на других языках. Люди
требуют отменить новый Закон
о образовании, который языковым вопросом создал напряжение
в приграничных регионах. Поэтому они поддерживают наше обращение в Конституционный Суд
об отмене дискриминационных
норм этого закона. Мы выступаем в защиту прав национальных
меньшинств и требуем соблюдения Европейской Хартии о языках.
Выступая перед людьми, Николай Скорик сказал:
– Сегодняшняя ситуация
в Украине – это нищета и война,
страна с каждым днем рушится. Мы все должны приложить
усилия, чтобы объединиться на
предстоящих парламентских
и президентских выборах и отстоять право на нормальную
жизнь для нашей страны. Пока
у нас будет такая власть, мы не
сможем урегулировать конфликт
на Донбассе, мы не сможем гово-

рить об эффективных реформах,
мы не сможем честно расследовать
массовые убийства.
Во встрече также приняли
участие зам. руководителя региональной парторганизации
Оппозиционного блока в Одесской области Василий Бабанский
и зампредседателя Болградского
райсовета, председатель районной парторганизации Михаил
Садаклиев.

Также болградцы говорили
о тех вопросах, которые волнуют
людей по всей Украине, – неподъемных ценах и тарифах, низких
зарплатах и пенсиях, безработице,
продолжающейся войне.
До границы с Румынией здесь
ближе, чем до областного центра, поэтому особенно острая
проблема в том, что из-за безработицы и невозможности прокормить свои семьи за границу

массово уезжают рабочие, врачи,
учителя.
– Такими темпами скоро нас
некому будет ни учить, ни лечить.
Зарплаты и пенсии унизительные,
цены и тарифы очень высокие, работы нет. А власть не решает этих
проблем, а только создает новые
своими «реформами». Продолжают закрывать школы, больницы,
предприятия. Нет сил терпеть, –
говорили на встрече жители Болградского района.
Вилкул подчеркнул: «Оппозиционный блок подал в Конституционный Суд обращения об
отмене чудовищных социальных
экспериментов, которые власть называет образовательной, медицинской и пенсионной «реформами».
После победы на выборах мы их
точно отменим. Мы обеспечим
поддержку промышленности
и экономики, сделаем так, чтобы
люди работали в родной стране
и получали достойные зарплаты
и пенсии».
В конце встречи Александр
Вилкул поприветствовал и вручи л ц в е т ы Ю рию Моми н у,
единственному оставшемуся
в Болграде ветерану Великой
Отечественной войны.

Які переваги цифрового підпису?
Цифровий підпис
в Україні існує вже
понад 10 років, однак
досі мало хто розуміє,
що це таке і для чого
він потрібен.
Як користуватися електронним цифровим підписом і чи
схожий він на автограф у паспорті,
розповідає Центр громадського
моніторингу та контролю.

Надійність і непідробність

Не варто плутати електронний
цифровий підпис (ЕЦП) із підписом, який ви залишаєте цифровою ручкою на планшеті. ЕЦП не
схожий на ваш підпис у паспорті,
оскільки це не графічний елемент,
а набір цифрових даних.
Щоб користуватися цифровим підписом, спочатку потрібно
отримати два ключі доступу до
нього – особистий та відкритий.
Це можна зробити в Акредитованому центрі сертифікації ключів

(АЦСК). Особистий ключ є файлом із кодом, який зберігається
на зовнішньому носії (диску чи
флешці). Кожному особистому
ключу відповідає відкритий ключ,
за допомогою якого можна перевірити відповідність ЕЦП його
власнику.
Наразі оформити ЕЦП можна у 25 як державних, так і приватних АЦСК (https://czo.gov.ua/
ca-registry). Зокрема, такі центри
є при Державній фіскальній службі, Держказначействі, Нацбанку,
Генштабі ЗСУ, МВС тощо. Також
послугу оформлення ЕЦП надають своїм клієнтам «Приватбанк»,
«Ощадбанк» та «Укрсиббанк».
Аби накласти цифровий електронний підпис, потрібно встановити на комп’ютері спеціальну
програму від ДФС (https://acskidd.
gov.ua/korustyvach_csk) або ж скористатися онлайн-сервісом Національних інформаційних систем
(https://ca.informjust.ua/). В обох
випадках спочатку потрібно завантажити файл, який ви хочете
підписати. Потім – обрати назву центру сертифікації ключів,

у якому ви отримали ЕЦП. Після
цього потрібно завантажити ваш
особистий ключ (зашифрований файл, який зберігається на
окремому носії). Далі необхідно
ввести пароль до ключа. Після
цього з’явиться повідомлення про
успішне підписання електронного
документа.
Під час використання ЕЦП
для підтвердження особи в державних сервісах кількість кроків
може бути іншою, тому слід
уважно читати інструкції на сайті. Втім, без особистого ключа та
пароля вам не обійтися. Важливо
пам’ятати, що ні особистий ключ,
ні пароль до нього не слід зберігати на комп’ютері чи передавати
стороннім особам.
Електронний цифровий підпис має таку ж юридичну силу,
як і звичайний. Ним можна перевіряти справжність документів
і навіть використовувати замість
печатки, якщо йдеться про підприємства. За словами фахівців,
його неможливо підробити. Він
містить не лише інформацію про
людину, яка підписала документ,

а й реальну дату підписання, а також дозволяє перевірити автентичність документа.
«Великим плюсом використання ЕЦП є те, що він унеможливлює внесення несанкціонованих
змін до електронного документа,
а також є доступним для отримання кожному громадянину», –
переконана Людмила Рабчинська,
керівник сектору Офісу реформи
адмінпослуг.
Цифровий підпис оформлюється на один рік. У Міграційній
службі обіцяють, що згодом його
можна буде записувати на чіп IDкартки повнолітніх громадян.

Для електронних
довідок і звітів
Будь-який повнолітній громадянин може оформити електронний цифровий підпис. Існує два
типи ЕЦП – окремо для фізичних
та юридичних осіб. Обов’язковим
він є для держслужбовців, оскільки вони подають електронні декларації. Також цифровий підпис
потрібен керівникам організацій

і підприємств та фізичним особам-підприємцям (ФОП), щоб подавати податкову звітність через
інтернет.
Наявність цифрового підпису
дозволяє заощаджувати час і здійснювати багато адміністративних
процедур через інтернет. За допомогою ЕЦП можна дистанційно
оформити документи в Пенсійному фонді, наприклад про стаж чи
зарплату. Також цифровий підпис
дозволяє отримати через інтернет
довідку про відсутність судимості
чи виписку з держреєстру і навіть
замовити закордонний паспорт.
Більшість державних онлайнсервісів, де потрібно встановити
особу користувача, вимагають для
роботи з ними ЕЦП, і кількість
онлайн-послуг постійно зростає.
Експерти прогнозують, що цифровий підпис стане незамінним
після набуття чинності законом
про «Електронні довірчі послуги».
Документ Президент України Петро Порошенко підписав ще минулого листопада, однак у повному
обсязі його норми запрацюють
лише у жовтні цього року.
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Чи стане донорська
кров безпечнішою
Нерідко ваші знайомі, родичі або й ви
самі при різних життєвих складних ситуаціях потребували
донорської допомоги.
В Україні неможливо
на сто відсотків гарантувати безпечність
компонентів крові.
Перехід на європейські стандарти започатковує кардинальні
зміни та дозволить
вирішити накопичені роками проблеми
в сфері крові.
Сучасна медицина неможлива без використання препаратів
крові. Вони вкрай потрібні при
аваріях, пологах, кровотечах чи
тяжких захворюваннях. Водночас
брак безоплатних донорів призводить до необхідності в терміновому переливанні крові від донора.
Звідси маємо потенційні ризики
зараження з наступною необхідністю в тривалому лікуванні від
перейнятого гепатиту чи іншого
захворювання.
Не менш важливою є проблема недофінансування та нехтування з боку влади першочерговими
потребами спеціалізованих закладів сфери крові. Тому вкрай
необхідне розроблення та прийняття цілісної стратегії розвитку національної системи крові
з урахуванням взятих за Угодою
про асоціацію зобов’язань.

Національна стратегія
та вимоги директив
З метою змінити нинішню ситуацію Національної системи крові Міністерство охорони здоров’я
розробило стратегічний план
розвитку та вдосконалення. У документі передбачено ряд заходів
для своєчасного доступу громадян
до якісних і безпечних компонентів
крові. Реалізацію стратегії з розвитку системи крові Міністерством
охорони здоров’я окреслено протягом 2018–2022 років.
Першим і головним кроком
втілення майбутньої стратегії є
створення національної системи
заохочення до добровільного донорства. Це виконується для того,
щоб унеможливити ситуативне

донорство та створити сталу систему поповнення Банку крові.
Планується розробити план
рекрутингу для впровадження
системи регулярного донорства
перевірених осіб. Це знизить кошторисні витрати на утилізацію
зараженої вірусом плазми від нерегулярних донорів. Після цього
запроваджується система подвійного скринінгу донорської крові.
Тобто вірус в крові виявляється
на ранніх етапах його розвитку.
Здійснюватиметься така перевірка
за двома методиками, які давно
використовуються в усіх розвинутих країнах. Проте, як зазначають
фахівці, один із методів передбачає
великі кошторисні витрати. Звідси
реалії впровадження першого методу в Україні стоїть під питанням.

Ще одна вимога стосується відстеження та повідомлення про
серйозні побічні реакції та події.
Окрім цього, центри крові мають впровадити систему управління якістю та пройти сертифікацію
у системі належної лабораторної
практики (GLP). Також новим для
України має стати створення національного реєстру донорів крові
та впровадження автоматизованої
системи управління інформацією
в системі крові. Це значно покращить ситуацію, полегшить роботу працівників та створить певну
прозорість.
У складі державної установи
«Центр громадського здоров’я
МОЗ» з’явиться трансфузіологічний центр, на який покладатиметься управління та моніторинг

ності установ до акредитації відповідно до вимог Європейського
Союзу. До даної роботи вже долучилися запрошені кваліфіковані
спеціалісти, які використовуватимуть адаптовані інструменти
оцінки Європейської системи інспектування служб крові (EuBIS).

Також враховуються взяті
вимоги перед Європейським Союзом. Перша з них стосується
встановлення нових стандартів
безпеки та якості збору, обробки,
тестування, зберігання та розповсюдження компонентів крові.
Всі вони визначені та детально
описані в Директиві № 2002/98/ЄС.
Друга вимога регламентує
певні технічні впровадження для
компонентів крові згідно з Директивою № 2004/33/ЄС. Це передбачає великі кошторисні затрати на
технічне оснащення центрів крові.
Третя вимога передбачає комунікацію між працівниками
установ та обмін новітніми розробками та проектами. За це відповідальна Директива № 2005/62/
ЄС щодо стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи
якості для установ, що працюють
з кров'ю.

програм у Національній системі
крові. Також окремо передбачене
навчання для всіх ланок технологічного процесу з урахуванням
європейських вимог.
– Наша система крові зовсім
не регулюється. Стратегія повинна прийматися для України. Її
було розроблено, але Міністерство
фінансів не погодило через великі
кошторисні витрати її реалізацію.
Саме вона зобов’язує встановлення дороговартісного обладнання,
яке відповідає всім нормам ЄС.
Зараз вона перебуває на стадії
прийняття. Та я вважаю, що вона
є цілком реальною для України», –
зазначив директор БО «Мережа
100% відсотків життя Рівне» Юрій
Лазаревич.
Певні зрушення вдасться досягти з розпочатою з квітня 2018
року оцінкою центрів крові. Результатом стане визначення готов-

рони здоров’я намагається покращити ситуацію в масштабах
всієї країни. Поки проходять всі
етапи впровадження, у Житомирі
не працює апарат для отримання
тромбоцитів. Вартість його значна,
і коштів для придбання комунальний заклад самотужки не назбирає. Працівники центру крові
неодноразово намагалися донести наявну проблему до місцевої
влади, проте допоки всі спроби
залишалися без результату.
Існуюче фінансування дозволяє ледь покривати поточні
витрати центру крові та повною
мірою не задовольняє всі потреби. Окрім відсутності нових
технологій, приміщення центру
крові потребує ремонту із заміною
зношеної системи водопостачання
та опалення.
Багато років у Житомирському
обласному центрі крові відсутні

Від радянської
до сучасної служби крові
На сьогодні в Україні існує
один центр крові, що відповідає
всім нормам Європейського Союзу.
Декілька років назад у Сумському
центрі крові через запроваджене
державно-приватне партнерство
повністю оновлене необхідне технологічне обладнання.
Водночас Міністерство охо-

нові технології. У переважній більшості наявне обладнання отримане як благодійна чи гуманітарна
допомога. У разі виходу з ладу
замінювати його нічим, і центр
крові вимушений призупиняти
виготовлення компонентів крові.
У такому випадку хворі залишаються один на один зі своєю
проблемо, а їхні родичі мають
шукати та купувати препарати
крові в інших областях. До того ж
наявний у Житомирі банк крові
не завжди може задовольнити
потребуючих всіма необхідними
безпечними компонентами.
– На сайті Міністерства охорони здоров’я опубліковано проект
стратегії розвитку Національної
системи крові. Зрозуміло, що це
коштуватиме дорого. Особисто ми
написали нову програму розвитку донорства, яка буде озвучена
на сесії обласної ради, – розповідає
головний лікар Житомирського
обласного центру крові Анатолій
Чугрієв. – Програма передбачає
мінімальну модернізацію із заміною обладнання, отримання
апаратів для заготовлення плазми
і виготовлення препаратів крові.
Також розвиток наших філій у Новограді-Волинському та Коростені
і створення системи рекрутингу,
тобто заохочення донорів. Нам
потрібно створити цю систему,
оскільки сьогоднішня не може нам
дати потрібної кількості донорів.
На сьогодні дана стратегія
не затверджена, і невідомо, коли
це буде. Тому на місцевому рівні
доводиться розроблювати власні
проекти вдосконалення роботи
центрів крові, які враховуватимуть
готовність працівників центрів
крові до впровадження нововведень, спеціального навчання та
роботу з новим обладнанням.
Наразі реформування системи
служби крові затягується. Досі не
проведена оцінка потреби в ресурсах. Допоки наявні кроки свідчать більше про декларативність,
ніж реальне бажання дотриматися взятих зобов’язань.
Однак кожен з нас має бути
впевненим, що за потреби в донорській крові держава здатна
її надати вчасно з належним дотриманням вимог безпеки для
здоров’я.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
«Просування реформ в регіони»
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу
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Власна кишеня

Закони для
«євробляхерів»: 4 кроки
для вирішення проблеми
литовських номерів
Алла Герман

Минулого тижня
центр Києва перекрили тисячі авто
з єврономерами,
власники яких вимагали «амністії» та
легалізації своїх авто.
Директор з економіко-політичних досліджень KSE та член
редколегії VoxUkraine Ілона
Сологуб пояснила, який зв’язок
між бідністю та «хитрістю», та
пропонує 4 кроки для вирішення
проблеми єврономерів.
«У суспільному обговоренні цієї проблеми лунали дві
протилежні тези: 1) Ці люди
порушили закон і мають за це
відповісти – принаймні сплатити такі самі податки, як і ті, хто
купив авто офіційно; 2) Через
тривалий «захист вітчизняного
виробника» правила ввезення
вживаних авто до України занадто суворі, і більшість людей не
може собі дозволити придбати
машину з їх дотриманням».
Другий аргумент у різних варіаціях ми чуємо набагато частіше, ніж перший – видобування
бурштину, вирубка карпатських
лісів, виплати зарплат «у конвертах», пропозиції на кшталт

«купуй українське» (законопроект № 7206) і навіть відсутність
ринку землі дуже часто виправдовуються бідністю та неконкурентоспроможністю українців
та українських підприємств, які
не мають інших джерел доходів,
окрім контрабанди бурштину
та лісу, не можуть сплачувати
внески до Пенсійного фонду чи
конкурувати з імпортом або ж не
зможуть придбати землю, навіть
якщо матимуть змогу отримати
на неї іпотеку”, – повідомила Ілона Сологуб.
За словами директора з економіко-політичних досліджень
KSE, зазвичай не згадується, що
значною мірою бідність – це наслідок недотримання законів,
зокрема щодо прав власності,
так само як висока смертність
на дорогах – наслідок недотримання правил дорожнього руху,
дефіцит кваліфікованої робочої
сили – наслідок торгівлі дипломами, а плачевний стан української
науки зумовлений можливістю
купівлі дисертацій.
«Іншими словами, жити «як
у Європі» – це перш за все дотримуватися законів та взятих
на себе зобов'язань. Це є передумовою інвестицій та зростання зарплат. Тож що робити, щоб принаймні переважна
більшість людей дотримувалася
правил (бо порушники будуть
завжди)? Загальна відповідь –
дотримуватись правил має бути
дешевше, ніж їх порушувати.

Для цього (1) мета правил має
бути зрозумілою та сприйнятою суспільством (наприклад,
поліпшення екології чи здоров'я
населення); (2) правила не мають бути занадто суворими та
(3) органи влади повинні мати
можливість (та бажання) забезпечити виконання правил усіма
без винятку».
Легко побачити, що ці три
пункти взаємопов'язані. Так,
якщо правило сприймається
суспільством як «природне»,
воно може виконуватись, навіть
не будучи прописаним у законодавстві. Якщо органи влади
мають достатній інструмента-

рій з примусу, виконані будуть
навіть найбільш «драконівські»
правила. Натомість суворі правила разом зі слабким їх виконанням призводять до повсюдної корупції, яку спостерігаємо
в Україні. За такої ситуації ті,
хто дотримується правил, почуваються дурнями, які платять
за «розумників», котрі знають,
як правила обійти», – розповіла
Ілона Сологуб.
Експерт впевнена: якщо копнути глибше, побачимо, що за
кожною надто суворою законодавчою нормою стоїть така група «розумників», які отримують
зиск від перебування «понад
правилом».

«Ця група протистоїть як
лібералізації норми, так і ї ї
універсальному дотриманню.
І якщо вона достатньо сильна –
протистоїть успішно. Саме тому
не вдалося, наприклад, легалізувати видобуток бурштину чи
відкрити ринок землі. Саме тому
зберігають свою владу різного
роду монополісти та олігархи», –
зазначила Ілона Сологуб.
Член редколегії VoxUkraine
відзначає, що власники машин
з єврономерами – простіший випадок, оскільки ця група не має
своїх впливових представників
у владі. Тому є надія, що в цьому
випадку буде знайдено компроміс та створено прецедент пере-

ходу від вибіркового дотримання
правил до їх лібералізації та універсального дотримання.
В загальному вигляді рецепт
такого переходу простий:
1) унеможливити подібні
пору шен н я в майбу т н ьом у
(для цього потрібна співпраця
правоохоронних та фіскальних
органів між собою та з колегами
з інших країн);
2) спростити правила – так,
щоб виконувати їх було дешевше, ніж порушувати (наприклад,
знизити мита на вживані авто,
що вже було прийнято у першому читанні);
3) дати порушникам певний
строк на те, щоб ліквідувати
порушення (наприклад, перереєструвати авто в Україні та
сплатити нові, знижені, мита);
4) після закінчення цього
строку карати усіх порушників
без винятку.
«При цьому, звісно, не будуть
повністю задоволені ані власники
«євроблях», які не хотіли б платити мита та інші податки взагалі,
ані ті, хто придбав авто з повною
сплатою податків. Скоріше за все,
вони вважатимуть компроміс несправедливим. Але загалом суспільство виграє від установлення
більш ліберальних, але універсальних правил. Оскільки майбутня справедливість важливіша
за «відновлення справедливості», –
підсумувала Ілона Сологуб.
Матеріал підготовлено
у рамках співпраці
з проектом «Voxconnector»
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ
В ДЕНЬ.СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ.
ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288

• В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ І ДВІРНИКИ-ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ. ГР.Р ПОЗМІННИЙ 2/2. ЗМІНИ
ПО 12 ГОДИН. З/П 19 ГРН./ГОД. ТЕЛЕФОНУЙТЕ
ЗА НОМЕРОМ 0985180106

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомобільний завод (Закарпаття) запрошує Операторів виробничої лінії з навчанням,
наданням житла. ЗП 8-12 тис. грн. 0965659435
• Адміністратор, покоївка на постійну роботу в
м. Київ, в міні готель домашнього типу. Графік
- 2/2, 2/1, тижні. Проживання надається! Гідна
заробітна плата. 0632331709

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО
ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТБЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США.
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В
ЧЕХІЇ. 0988411015(WHATSAPP),099431392
2(ВАЙБЕР)
ВОДИТЕЛИ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ» ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ. ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАСТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА
АВТОМОБИЛЬ. 0675488050

• Адміністратор- прибиральниця в міні-гуртожиток, без шз. Надаємо житло. Знання
ПК. Прибирання, контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п від 6500 грн/міс, від
1600 грн/тиждень + проживання + бонуси.
0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ. КАТЕГОРИЯ С1Е. С
ОПЫТОМ РАБОТЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО
ЖИТОМИРУ, УКРАИНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЕЙ. 0675488050

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.
0936009555

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА
ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 13000 ГРН.
СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ З 9-00
ДО 18-00. 0734379994

БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. С ОПЫТОМ РАБОТЫ И ЗНАНИЕМ 1С
8.2. НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. 0675488050

Бізнес

Середа, 25 липня 2018

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ:
0634615340

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
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ВОДІЙ З ДОСВІДОМ РОБОТИ НА САМОСКИДАХ (30 ТОН) VOLVO FM, DAF ПОЛУПРИЧЕП
(40 ТОН). ВАХТА -15 ДНІВ. РОБОТА В М. КИЇВ,
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. З/П 6500-9000 ГРН.
0674074882,0632299090

• ЗАПРОШУЄМО НА ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ В ДИТЯЧИЙ ТАБІР І ДІТЕЙ В СУПРОВОДІ
БАТЬКІВ. 0669161805.

КЛАДОВЩИК ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ. КОНТРОЛЬ, ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х М АТ Е Р И А Л О В .
НОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 0675488050
КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ. Г/Р -ПН-ПТ, С 9-00
ДО 17-30 (СБ, ВС - ВЫХОДНЫЕ). РАБОТА В
Г. ЖИТОМИР. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОГОВАРИВАЮТСЯ. 0504630709,ЛИЛИЯ

• Зварники, слюсарі-монтажники, арматурники,
сантехніки на підприємство. Заробітна плата
виплачується 2 рази в місяць. Надаємо житло
та харчування. 0632629759,0965862545

Бізнес

Середа, 25 липня 2018

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК НА СКЛАД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-6200ГРН. ГРАФИК РОБОЧИЙ
С 9:00 ДО 19:00, ПН-ПТ. 0677351724

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

• Монтажники, монолітники, арматурники, різнороби, водії самосвалу, кранівник, екскаваторник.
Робота в м.Київ. Житло. 0973297339

• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В
М.КИЇВ. МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД ВИРОБІТКУ). 09
81080000,0951640404,0638954850.

• Німеччина: водії к."B", догляд за перестарілими, будівельники-спеціалісти. Візи+праця: Польща, Чехія, Естонія, Швеція.Ліц. № 547294 ид.
Мін. соц. політики від 10.09.2010р. 0674550664

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В
КАФЕ АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 0672948342

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

ОКАНТУВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ-СТРОПОЛЯ
НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО В М.
ЖИТОМИР. ЗАРОБІТНА ПЛАТІ ТА ГРАФІК РОБОТИ - ДОГОВІРНІ. 0952830900,(0412)511425
ОПЕРАТОР НА АЗС. ЗАПРАВКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА. ГРАФИК 2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАСТАВКА,ПЛЮС ПРОЦЕНТ. ЗАРПЛАТА СТАБИЛЬНАЯ. 0675488050
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• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія,
Фінляндія. Житло б/к.З/П 14000-52000. Л.ДСЗАЕ637118-16.03.15. 0979391431,0662731011

ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ:
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 2/2 ТИЖ. ОПЛАТА
500 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА
ОХОРОНЕЦЬ-ГОСПОДАРНИК В ПРИВАТНИЙ
БУДИНОК В КИЇВСЬКІЙ ОБЛ. ОБОВ`ЯЗКИ:
ОХОРОНА БУДИНКУ ТА ТЕРИТОРІЇ, ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ. Г/Р - 3/3 ТИЖ. ОПЛАТА
350 ГРН/ДОБА. 0443039220,0672322787ОЛ
ЕНА,ОЛЬГА

• ОХОРОННИК ВАХТА 7000 ГРН. ВАХТА 21\10
АБО 30 ДНІВ НА ОБ'ЄКТІ - 15 ВДОМА. ДЕННІ
ЗМІНИ ПО 12 ГОД. ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ В АГРОФІРМУ. ПРОЖИВ., ХАРЧУВ., ФОРМА И ДОСТАВКА НА ОБ'ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧУЕ ФІРМА. ПРЕМІЇ.
ОПЛАТА ОДРАЗУ ПІСЛЯ ВАХТИ. 0632190630

Середа, 25 липня 2018

Бізнес
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Бізнес

Середа, 25 липня 2018

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

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

• Промоутеры для раздачи листовок, и расклейщики объявлений. Свободный график. Оплата ежедневная. 0506917120,
0636917120,0676917120

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД
КИЄВА. ЗП-8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ
ЄВРО ГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ
ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ РОБОТИ. 0638640537

• Работа в Польше, Чехии, Израиле. Все
затраты в кредит. Большой выбор вакансий.
З/п от 20 000 грн.до 60 000 грн. . Лиц. серия
АЕ №460927 от 25.11.2014г., 0937550595,
0677550595,0667550595

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИЦТВО . ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2
РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ,
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, РОБОТА В М. КИЇВ, М.
ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773

РАЗНОРАБОЧИЕ В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИИ. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. НОРМИРОВАННЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА. 0675488050

ПОВАР ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ В АРТ
ПАБ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРАФИК-3/3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ.
0675488050

РАЗНОРАБОЧИЙ В ЧАСТНЫЙ ДОМ В КИЕВСКОЙ ОБЛ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. ОПЛАТА 300/ДЕНЬ. ТРЕБОВАНИЯ:
АККУРАТНЫЙ, НЕПЬЮЩИЙ, С ДОКУМЕНТАМИ УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ.
0443039220,0672322787ЕЛЕНА,ОЛЬГА

• ПОЛІРУВАЛЬНИК ГРАНІТУ НА ПІДПРИЄМСТВО ПО ОБРОБЦІ ГРАНІТУ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ГРАФІК РОБОЧИЙ ЗА СПІВБЕСІДОЮ.
М.КОРОСТИШІВ. 0964484728,0413056259
• Пральному комплексу: прачки, слюсарі-мех,
водії, різнороби, вантажники.БК житло, проїзд,
харчі. Київс.обл, с.Щасливе. 0674347430

ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. БЕЗ В/П. 0963316012

РОБОТА В УГОРЩИНІ! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРАТОРІВ.
ТЕЛ.:0951131214,ОЛЕКСАНДР

• РОБОТА В УГОРЩИНІ!!! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРАТОРІВ. 0951131214,ОЛЕКСАНДР.ЛІЦЕНЗІЯ:№987ВІД07.

• Регіональні представники-менеджери по набору персоналу. Вимоги: комунікабельність,
наполегливість, уміння працювати з людьми і
в команді. 0509336358
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо
без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн.
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло.
РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В
Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЛАСНОГО ВАНТАЖНОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ІНОГОРОДНІМ
ЖИТЛО НАДАЄМО. З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ.
0673270118ЮРІЙ
• ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН ОДЯГУ ПО ВУЛ.КИЇВСЬКА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК
РОБОТИ: З 9.00 ДО 12.00; З 9.00 ДО 21.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 19 ГРН./ГОД. 0985180106
• ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В Г.КИЕВ.
ЗП 5000 ГРН. ТРЕБОВ.: ОТСУТС. В/П, ОТВЕТСТЬ, НАЛИЧИЕ ДОК-ТОВ ПОЗВОЛ. РАБОТАТЬ В
ОХРАН. СФЕРЕ. ОБЯЗАННОСТИ: КПП, ПАТРУЛИР.
ОБЪЕКТА, СОХРАННОСТЬ ТМЦ. ВАХТА 15/15,
20/10, 30/15. ПРОЖИВ. И ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ
КОМПАНИИ, ПРЕД 0730307424
УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. ВСЯ
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ,
49М/27М/7М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., КОРОСТЕНСКИЙ Р-Н, С.ГРОЗНОЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
ЦЕНА 314 934 ГРН. 0972201593

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.КРИВОЕ,
МАНУИЛЬСКОГО. ЦЕНА 289 474 ГРН.
0505370599
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля
центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна. 0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку
2 га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н Хімволокно). 0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• На уч-ке 0,7га (собственность, 30км о Кременчуга), продам 2 жилых благоустр. дома из
белого кирп., 1-эт. и 2-эт. доброт. хоз. постр.,
газ, эл-во, центральн. автоном. отопл. водоснаб. 0964446342

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ,
КИЕВСКАЯ ОБЛ., ДНЕПРОРУДНОВСКИЙ Р-Н,
С.МАЛЮТЯНКА. ЦЕНА 411 141 ГРН. 0999137927
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2.16. Здам в оренду
• АРЕНДА ПОСУТОЧНАЯ ДОМА, ЗАКАРПАТСКАЯ
ОБЛ., Г.БЕРЕГОВО, УЛ.МУКАЧЕВСКАЯ. ЦЕНА 150
ГРН. 0978844446
• 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
• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева група Кострома, гільза, кільця, пальці,
прокладки двигунів, КПП, мостів. 0675702202
• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші.
www.agrozone.com.ua . (050)1811180;(097)181
1011;(093)0881880.

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані
(можливо нерозмитнені) до 2017р. 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
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

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

Бізнес
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• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори
МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка , доставка.
(096)6809590;(098)9744418
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8). Культиватор
КРН-5,6. Діскова борона АГ-2,1-3,1. Сівалка
СЗ-3,6(5,4), Тодак-8. (067)7801439
• Трактор "Джон Дір-7710", 1999р., 108к.с.; преса, комбайн "Мойсей Фергюсон"; жатка кукурудзи, 4-8рядна; плуги оборотні, 3-,4-,5-корпусні;
комбайн "Сампо" картоплесадж.1-рядні; обприск.
причіпний, навісний, свіжопр. із-за кордону.
0973850784,0975847243

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам
• Продам пили стрічкові нові та ремонт б\у (зварювання, заточка, розводка). Якість гарантуємо.
0962461677

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола, строгана
в шпунт, столярна дошка (обрізна, не обрізна
різних розмірів, балки, крокви, монтажна рейка,
дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні відходи
з пилорами) з доставкою на дом. 0673911769

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТА Ж Н А С О С Н О Г О О Б Л А Д Н А Н Н Я .
0677855628,0677723483

4.39. Опалювальне обладнання.
Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.
frezer.com.ua, 0961059178,0473631062
• Котли твердопаливні, піролізні, шахтні. Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по
Україні. Найкраща ціна без посередників. http://
termico.com.ua, 0503292211,0673292211,093
3292211

6. ПОСЛУГИ

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

6.1. Юридичні послуги

ПЛУГИ 3, 4, 5 КОРПУСНІ,СІВАЛКИ, ПРЕСПІДБИРАЧІ, КАРТОПЛЕКОПАЧІ, ГРАБЛІ-ВОРОШИЛКИ РОТОРНІ, РОЗКИДАЧІ
МІНДОБРИВ,СІЧКАРНЯ КУКУРУЗНА ДЛЯ
СІЛОСА. ЗАПЧАСТИНИ ДО С/Г ТЕХНІКИ. 06
76253269;0952280506;0978894943.

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPCONSU
LT.COM

• 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

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта до 50 000 грн.Перекредитуем ваши
кредиты до 200 000 грн. 0676917120

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Об'єкт незаверш. буд. заг.пл. 172.4 кв.м. та земел. діл. заг.пл. 0.1 га, К/№
1822083000:02:001:0036, за адресою: Житомирський р-н., с. Іванівка, вул. Островського,
34а. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №292750
(уцінено лот № 283209);
2. 3-кім квартира заг.пл. 53.5 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул.
Машинобудівників, № 8 кв.117. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №292737 (уцінено лот № 282712);
3. 3-кім квартира заг.пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська (К.Лібкнехта), 110, кв.13 (1). Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №292727 (уцінено лот № 283654);
4. 3-кім квартира заг.пл. 69.60 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. 1-го Травня 37, кв.7. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №292722 (уцінено лот № 283650);
5. 2-кім квартира, заг.пл. 46,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. К. Маркса, 65А, кв. 79. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №292716 (уцінено лот № 283649);
6. Квартира заг.пл. 44.6 кв.м., що скл. 41/100 житл. буд., за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, вул. Базарна, 8, кв. 2. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №292714 (уцінено лот № 283648);
7. Земел. діл., пл. 0,15 га, К/№1822084100:03:001:0073, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Левків, вул. Молодіжна. Дата торгів: 16.08.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №292710 (уцінено лот № 282739);
8. Буд. заг. пл. 148.4 кв.м. з надвірними буд. за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Малі Кошарища, вул. Зарічна, 1б. Дата торгів: 16.08.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №292705 (уцінено лот № 282745);
9. Нежиле прим. (буд. їдальні), заг.пл. 454.2 кв.м., та земел. діл. заг.пл. 0.0823 га
К/№1821155100:01:001:0105 за адресою: Житомирська обл., смт. Хорошів, вул. Героїв
України,79. Дата торгів: 20.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№293186;
10 . С а дови й буд. №857 заг.пл. 27.8 кв.м. та земел. ді л. № 857, 901
К/№1822083000:01:000:0440, пл. 0.09 га, за адресою: Житомирський р-н, Іванівська
сільрада, Давидівський масив. Дата торгів: 20.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №293352;
11. 3-кім квартира заг.пл. 56.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Ново-Іванівська 35 А, кв.1. Дата торгів: 20.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №293095.
12. 2-кім квартира, заг.пл. 52.69 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 29, кв. 43. Дата торгів: 20.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №293724;
13. Об’єкт незаверш. буд. заг.пл. 381.5 кв.м., та земел. діл. пл 0,5 га.,
К/№1822085300:03:001:0006, за адресою: Житомир. обл., Житомирський р-н, с. Павленківка, вул. Шосейна, 1а. Дата торгів: 20.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №293715.

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
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой
ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново, в будь-якому
вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг. 0963409983

МАЙСТЕРНЯ КУЗНИЦЬКИХ. ВИГОТОВЛЕННЯ
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ВІКНА ТА ДВЕРІ БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ ТА КОНФІГУРАЦІЇ. НИЗЬКІ КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ ЯКОСТІ. 0987792882

• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк
Варшава-Люблін щоденно з АС: Рівне
- 04.30; Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20;
Люблін-11.40. (099)2861600;(063)896776
2;(067)9112004;+
• Повний комплект обладнання мінізаводу
для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне
обладнання і т.п. (067)5669709

УТЕПЛЕННЯ ДАХУ, ГОРИЩА, ПІДЛОГИ,
МІЖПОВЕРХОВИХ ПЕРЕКРИТІВ, СТІНОВИХ
ПУСТОВ, ЗАЛИВНИМ ПІНОПЛАСТОМ "ЕКО
ІЗОЛ". (066)4737083,(098)9911960
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

металочерепиця
від 116 грн/м2

профнастил
від 79 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 164 грн/м2
від 20 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

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

8.16. Хобі, тварини. Продам
• ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ МОЛОДУЮ КОШЕЧКУ ЖИЗЕЛЬ. ВАКЦИНИРОВАНА, СТЕРИЛИЗОВАНА, К ЛОТКУ ПРИУЧЕНА, ЕСТ КАЧЕСТВЕННЫЙ
СУХОЙ КОРМ. Г.КИЕВ 0981778434

8.23. Інше. Продам
• ВАГОНКА З ЛИПИ. ВИЩОГО ГАТУНКУ ПРЯМО
З КАРПАТ. ВИГОТОВЛЕНА НА НІМЕЦЬКИХ СТАНКАХ. КЛІЄНТАМ З ОПТОВИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ
ЗНИЖКА. ДОСТАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ ТА ДЕЛІВЕРІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ 0677128859.

8.24. Інше. Куплю
• Побут. автоклави. Нерж.,чорн. метал. V=8-40
пів.літр.бан. Газ.та елек. Від 1750 грн. autoclav.
com.ua. 0503766086,0673702722

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

СТО "Каприз":

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

• Куплю дорого. Янтарні буси (від 250 до 2000грн за 1
грамм),коралові буси, бивні мамонта, зуби кашалота.
Старовинні ікони, картини до 1990р., ордена, медалі,
книги видані до 1917р, коньяки виробництва СРСР до
1991 р. та інші предмети старовини. 0503466068

ПРОДАМ ЩЕНЯТ
лабрадора-ретрівера 1.5
місяці
тел.: 097-269-62-81 Олена

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

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
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Гороскоп на тиждень 25 - 31 липня
ОВЕН

Щоб досягти бажаного успіху, проявляйте
ініціативу, не впадаючи
у крайнощі та псуючи при цьому відносини з керівництвом та
колегами.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень, коли навіть поразка може обернутися перемогою.
Забудьте про бажання пустити
пил в очі, просто працюйте.

БЛИЗНЮКИ

Час розвантажити
себе від зайвих клопотів
і чужих справ. Вирішіть спочатку свої старі проблеми – і у вас
усе пречудово вийде.

РАК

Просто зменшіть
оберти, відпочиньте,
зберіться з думками й
об'єктивно оцініть свої можливості. З рідними поводьтесь
делікатніше.

ЛЕВ

Цього тижня можете опинитись у центрі
уваги багатьох людей. Можливо,
це вас стомить і спантеличить,
але, погодьтесь, чи не про це ви
таємно мріяли?

ДІВА

Хочете досягнути
свого? Дійте. Але не
силою й натиском, а тонко й
тактовно.

ТЕРЕЗИ

По р а д у є ц і к а в е
спілкування з важливими людьми. Головне
ваше завдання – відрізнити
подарунок долі від простої
випадковості.

СКОРПІОН

Ваші минулі успіхи
та досягнення у професійній сфері – це добре, але ви
можете досягти більшого.

Чудовий час д ля
нових планів та реалізації задуманого. Небажано
загострювати конфліктну ситуацію, будьте обережні в оцінках
людей.

25

липня
середа

26

липня
четвер

англійці й австралійці вірять, що
чорні пухнастики приносять удачу.
• У даний час найбільшою
кішкою вважають амурського
тигра. Така кицька може досягати 3,5 м у довжину й важити
понад 300 кг.
• Не всі кішки бояться води.
Так кішка породи "турецький ван"
любить купатися, так як її шерсть
все одно водонепроникна.
• Кішки не можуть рухати
щелепами з боку в бік, тому їм
не вдається прожувати занадто
великі шматки їжі.
• Цікаво, що кішки нявкають
лише при спілкуванні з людьми.
На своїх побратимів кішка може

27

липня
п’ятниця

28

липня
субота

Ваші с лова та д ії
здатні викликати у вашого оточення неоднозначну реакцію.
Не ображайтесь, поставтеся до
цього спокійно й незворушно.

ВОДОЛІЙ

Постарайтесь завершити давно розпочаті
справи. Імовірні перепади настрою, хоча особливих
причин для цього немає.

РИБИ

Візьміться нарешті
за щось перспективне.
Проявляйте мудрість і обачність
у своїх рішеннях особистого та
фінансового характеру.

шипіти, фиркати чи муркотіти.
А ось нявкати не буде ніколи.
• У кішок кігті на передніх
лапах гостріші, ніж на задніх.
• Кішки можуть повертати свої
вуха на 180 градусів, адже їх зовнішнім вухом управляє аж 32 м'язи.
• Оскільки в кішок немає
ключиць, вони цілком можуть
пролазити в отвори, в які пролазить їхня голова.
• Відбиток носа в кожної
кішки настільки ж унікальний,
як відбитки пальців у людини.
• Серце у кішок б'ється майже вдвічі швидше, ніж у людей
(110–140 ударів у хвилину).
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

липня
вівторок

+ 18°
+ 25°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про котів
• Майже 2/3 доби кішки витрачають на сон. Так кіт, який
прожив 9 років, 6 із них проспав.
• Більшість кішок є правшами, а більшість котів – лівшами.
• У с в іт і ж и в у т ь п о н а д
500 млн домашніх котів.
• Звичайна домашня кішка
здатна бігати зі швидкістю до
50 км/год, правда, тільки на короткі дистанції.
• Кішка може стрибати на висоту, яка вп'ятеро перевищує її зріст.
• У більшості країн Європи
й Північної Америки зустріч із
чорною кішкою вважають передвісником неприємностей. А от

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
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Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Клуб молодих мільярдерів
Жанр: біографія, драма, трилер

Гроші – це така річ, якої завжди мало.
Скільки б у вас їх не було, завжди треба
більше. І навіть тоді, коли у вас мільйони або
навіть мільярди накопичень, ви будете хотіти
ще та ще. Кілька молодих багатіїв, як Джо
Хант, Дін Карні, Кайл Білтмор організували
свій "Клуб молодих мільярдерів". Усі вони
увійшли у справу на чверть мільярда доларів
під проводом Рона Левіна. Тільки ось чоловік
кине хлопців, підставивши Джо Ханта на
кругленьку суму. Хлопець повинен віддати
всі гроші або знайти Левіна та змусити його
заплатити за свої махінації. Тепер ця гра не
просто небезпечна, а й смертельна.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Клуб 50 відтінків сірого
Жанр: комедія, романтика

Чотири вже далеко немолоді подруги з
Каліфорнії люблять разом сидіти та читати
книги. У них такий собі клуб любительок
почитати. Та й усі вони досить цікаві жінки:
Діана, наприклад, недавно овдовіла після 40
років шлюбу, Вівіан же насолоджується новими відносинами без будь-яких зобов'язань,
Шерон уже 10 років намагається зробити все
можливе, щоб розлучитися зі своїм чоловіком, а шлюб Керол переживає не найкращі
часи після 35 років спільного життя. І тут їх
життя змінює всього одна книга – "П'ятдесят
відтінків сірого". Будь вони молодими, стільки всього наробили би!

Таллі

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

Хмарочос

Жанр: драма, комедія

Чи часто вам зустрічалися матері-одиначки
при живому-то чоловікові? А такі бувають, при
чому нерідко. Марло якось так і живе – у неї
троє дітей, одна з яких зовсім нещодавно народилася. Дітлахи вичавлюють зі своєї мами
всі життєві соки, забирають у неї всю енергію.
А чоловік грає в ігри, десь гуляє – ніякої підтримки. Марло хоч і любить своїх малявок,
але їй дуже важко. Але ось брат зробив на
день народження абсолютно незвичайний подарунок – няньку Таллі. Спочатку це здається
дуже дивним і чимось неймовірним, але якщо
трохи потерпіти... Хоч Таллі дивна та дивакувата, але, можливо, вона – справжній скарб.

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

kinoukraina.zt.ua

Жанр: бойовик

Вілл Форд раніше був главою елітного загону ФБР, поки на одній операції він мало не
загинув. Після того страшного дня він втратив
ногу, яку замінив протезом. Зараз Вілл є
фахівцем з безпеки. Із того часу чоловік встиг
обзавестися сім'єю, він абсолютно щасливий
і вже ось скільки років не торкається до зброї.
Зовсім нещодавно Форди стали першими
мешканцями нової високотехнологічної
висотки "Перлина". На жаль, будівля стала
ласим шматочком для групи бандитів – вони
створили вибух, який призвів до загоряння
декількох поверхів. Тепер на плечах Вілла
лежить відповідальність за життя рідних.

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

