кого позбавлять
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з 1 травня
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Вітаю з Великоднем!
Миру та щастя дому Вашому, рідним та близьким. Світла і
добра, благополуччя і процвітання, віри і любові Вам!

Христос воскрес!

З повагою Олександр Саюк
та ПП «Компанія РОС»

Нектар, сік в асорт. 1,93 л
ТМ Садочок

Ковбаса «Домашня» нк 1с
(натуральна) СГУ ТМ ЖМГ

Напій «Пепсі», «Пепсі Лайм»
2л

Краб.палоч.охл. «Бремор»
класичні 100г ТМ Санта
Бремор

Морозиво «Райдуга» 80 г
ТМ Рудь

2800

12220

2010

1280

815
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Середа, 24 квітня 2019

Вітаємо вас з радісним і світлим
весняним святом оновлення,
з Великоднем!
Нехай у цей святий день ваше серце буде
відкрите Богу, нехай прийдуть у вашу душу
гармонія і тепло. Бажаємо, щоб ваш будинок
наповнився затишком, дзвінким сміхом, щоб
тільки добрі вісті приходили у вашу родину,
будьте здорові й щасливі.
У зв`язку з Великоднем і травневими святами
наступний номер газети вийде 8 травня.
Редакція газети «20 хвилин Житомир»

У Житомирі
перевірять рекламні
конструкції
на відповідність
законодавству
та нормам безпеки

У Житомирі
на День перемоги організують
виставки, концерт та пішу ходу
Анастасія Ліберман

Під час засідання
виконавчого комітету обговорювали
план заходів до Дня
пам’яті та примирення та Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 8 та
9 травня.
Попередньо до відзначення
Дня пам'яті і примирення, Дня
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України влада
опублікувала на сайті міськради
план заходів.
«З метою вшанування подвигу Українського народу в боротьбі за свободу, увічнення пам'яті
загиблих у Другій світовій війні,
на виконання Закону України
«Про увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», Указу Президента України від 03.04.2019
№ 99/2019 «Про відзначення

у 2019 році Дня пам'яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
і 75-ї річниці вигнання нацистів з України», рішення міської
ради від 07.02.2019 № 1348 «Про
внесення змін та доповнень до
Комплексної цільової програми
розвитку культури міста «Нова
основа культурного розвитку
в місті Житомирі на 2018–2020
роки», відповідно до статті 32
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
вирішив: Організувати та провести 7, 8 та 9 травня 2019 року
відзначення на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади Дня пам’яті
та примирення, Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій
війні і 75-ї річниці вигнання нацистів з України та затвердити
план проведення заходів згідно
з додатком», – йшлось у проекті
рішення.
Під час обговорення проекту
рішення один із членів виконкому 17-го квітня запропонував присутнім внести окремим
пунктом до плану заходів пішу
ходу від майдану Перемоги до
монументу Слави.

«Чому 9 травня я не бачу
в плані заходів організацію пішої
ходи від площі Перемоги до монументу Слави? Ви ж прекрасно
розумієте, що люди все одно зберуться і будуть йти. Але в плані
заходів це не передбачено. У мене
пропозиція: якщо підтримають
члени міської ради, включити
організацію пішої ходи», – запропонував Андрій Дяченко.
За дану пропозицію проголосувало 14 присутніх членів
виконкому.

Місцевий водоканал
скоротив використання
хлору на підприємстві
Таке рішення
17 квітня підтримав
виконавчий комітет
міської ради.
У разі виявлення порушення
міськрада звертатиметься до суду.
«Я пропоную членам виконкому створити робочу групу
і відпрацювати усі рекламоносії
у місті, щоб це не було вибірково –
одна чи дві компанії, перевірити
усі на відповідність законодавству,
нормам безпеки. А потім не рішенням виконкому демонтувати ті, де виявляться порушення,
а звернутися до суду з чіткою аргументацією і з правовою позицією
міськвиконкому на демонтаж усіх
рекламних конструкцій по місту,
які не відповідають нормам. Це
варто зробити один раз і поставити крапку на цьому», – зазначив
Сергій Сухомлин.

Мер додав, що варто переглянути розмір плати за розміщення
реклами у місті, яка переглядалась
востаннє у 2012 році.
«Наступна пропозиція: я пропоную підвищити плату операторам зовнішньої реклами за її
розміщення, останній раз вона
переглядалась у 2012 році. Тоді
вартість розміщення реклами
на білборді коштувала близько
1–1,5 тис. грн по місту, а вартість
розміщення реклами вже зросла
в рази і коштує тепер в межах
2,5–4 тис. грн залежно від місця
розташування рекламної конструкції. Пропоную врегулювати
це питання і внести зміни до вартості розміщення реклами в Житомирі», – запропонував мер міста.
На думку членів виконкому, перевірка рекламних конструкцій та
зростання вартості за їх розміщення дозволить зменшити кількість
реклами по місту, а також поповнить місцевий бюджет.

Анастасія Ліберман

Про це 17 квітня
розповів директор КП
«Житомирводоканал»
Андрій Нікітін під час
доповіді по звіту щодо
виконання показників
фінплану на черговому засіданні міськвиконкому.
«Є доволі позитивна динаміка –
на 10% зменшилися втрати води.
Крім того, у нас є суттєва економія
по електричній енергії. Тільки за
три місяці цього року, якщо порівняти з минулим роком, ми отримали економії майже 3 млн грн, або
1 млн 400 кіловат електроенергії.
Якщо взяти лише березень, то
економія становить 17% – це для

підприємства шалена цифра.
В середньому ми маємо 12–15%
зменшення порівняно з минулим
роком», –розповів Андрій Нікітін.
Також на засіданні міськвиконкому Андрій Нікітін розповів, що
наразі підприємство скоротило
кількість використання хлору.
«На сьогодні ми втричі менше
використовуємо хлору. Ми виробляємо з солі гіпохлорид натрію,
який є альтернативою хлору. Тому
якщо в країні будуть якісь проблеми з виробництвом та постачанням хлору, а ризик цього дуже
високий, ми доволі легко зможемо
його замінити іншим реагентом,
який є в наявності на водоканалі.
І тому почуваємося безпечно в цьому питанні», – зазначив керівник
водоканалу.
Чи покращилась якість води
в домівках користувачів послугою
КП «Житомирводоканал», ми дізнавались у житомирян.
«Ні, вода не стала кращою!
З кранів, як і завжди, тече техніч-

на вода, якою я іноді боюсь навіть
підлогу мити в будинку, бо маю
маленьку дитину, яка іноді повзає
по ній. Тому кому стало краще від
економії енергії чи меншого використання хлору водоканалом,
я поки не розумію», – розповіла
житомирянка Марина Шумська.
«Ну насправді вже рідко тече
з крану коричнева вода, і я цьому радію. Але хлором тхне на
всю квартиру. Можливо, зміни
в якості води будуть пізніше, не
так швидко. Але наразі суттєвих
змін не відбулось», – розповів журналістам «20 хвилин» Максим Невмержицький.
«Вода як була неякісною і непридатною навіть для приготування їжі, такою і залишилась. Ці
звіти директорів – лише замилювання очей!» – нарікає пенсіонерка
Галина Харитонівна.
Нагадаємо, водоканал реалізовує проект реконструкції очисних
споруд води за кредитні кошти
Світового банку.
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Актуально

Відомий благодійник і меценат
Ігор Ходак виділив 150 тис. грн на
придбання комп’ютерного томографа
для Центральної районної лікарні

Жителі Житомирського району
відтепер можуть
пройти обстеження
на найсучаснішому
комп’ютерному томографі.

Це стало можливим завдяки зусиллям і фінансовій підтримці багатьох людей, зокрема
сім’я відомих на Житомирщині
благодійників Ігоря та Оксани
Ходаків виділила на купівлю
комп’ютерного томографа найбільшу суму серед представників
бізнесу – 150 тис. грн. ТОВ «Вівад‑09», власником якого є Ігор
Ходак, переказало 100 тис. грн,
ще 50 тис. грн перерахувала
Оксана Ходак.
Від ділення комп’ютерної
томографії, для якого власне
і придбали прилад, було відкрито 18 квітня у Житомирській
центральній районній лікарні,
що знаходиться у с. Станишівка.
Під час відкриття головний
лікар закладу Тарас Собко повідомив, що у відділення закуплено комунальний 32-зрізовий
комп’ютерний томограф. «Апарат
має надзвичайно високу швидкість роботи з максимально

високою точністю результатів
діагностування онкологічних
захворювань, захворювань опорно-рухової, нервової та серцевосудинної систем. Новий апарат
працюватиме сім днів на тиждень. Діагностуватимуть на ньому
пацієнтів із направленням від

усі ж інші зможуть обстежитися
на платній основі, але вартість такої послуги буде значно нижчою,
ніж у приватних закладах.
Як повідомили у прес-службі
Житомирської обласної ради,
вартість закупленого медичного обладнання склала понад

 На фото: комп`ютерний томограф в Житомирській ЦРЛ

лікаря та хворих у невідкладних
станах», – розповів головний лікар.
Зі слів Тараса Собка, пільгові
категорії населення, жителі Житомирського району будуть проходити обстеження безкоштовно,

11,5 млн грн. Для цього було
спрямовано кошти обласного,
районного, сільських бюджетів
та бюджетів громад, а також депутатські та благодійні кошти.
Отож з обласного бюджету на

покупку комп’ютерного томографа виділено 1 млн грн; з районного бюджету – 3, 9 млн грн;
депу тати Житомирської районної ради – 310 тис. грн; депутат Верховної Ради України – 300 тис. грн; ОТГ району:
Оліївська громада – 1,5 млн,
Станишівська – 1,5 млн грн, Глибочицька – 500 тис. грн; сільські
ради: Левківська – 400 тис. грн,
Іванівська – 310 тис. грн, Троянівська – 15 тис. грн, Головенківська,
Березівська, Василівська, Коднянська, Вертокиївська та Руднегородищенська – по 10 тис. грн
кожна; Новогуйвинська селищна
рада – 10 тис. грн; колективи бюджетних установ, підприємства,
організації, підприємці, благодійні фонди та благодійники –
1,4 млн грн; власні надходження
лікарні – 347 тис. грн.
На офіційному сайті Житомирської районної державної
адміністрації знаходимо інформацію щодо коштів (станом на
3.09.2018 р.), які виділили підприємства, установи та організації
на придбання комп’ютерного
томографа. Одними з лідерів
за к і льк іс т ю ви д і лен и х ко шт ів серед бізнес- с тру кт у р
є: ТОВ «Вертокиївка-хміль»,
ПП «Миролюбівське», ТОВ «Агро-Юніверсал», ТОВ «Ліщинське», ТОВ «Крігер енергія». Але

 На фото: благодійники
Ігор та Оксана Ходаки

за фактом серед представників
бізнесу найбільше коштів на покупку комп’ютерного томографа
для Житомирської центральної
районної лікарні спрямувала
сім’я Ігоря Ходака: ТОВ «Вівад‑09» – 100 тис. грн, Оксана
Ходак – 50 тис. грн.
До слова, Ігоря Євгенійовича
Ходака неодноразово відзначали
у якості мецената і благодійника
як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях, проте виносити
на загал, а тим паче вихвалятися
своїми добрими справами він не
звик. Слова вдячності – ось що
служить найвищою нагородою
для благодійника.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Результат виборів –
це оцінка роботи
Порошенка за 5 років
Для мене результати виборів стали
закономірними. Порошенко програв
вибори не в другому турі, він їх програв
задовго до виборів. Результати виборів – це результати 5 років роботи Петра
Порошенка. Значна частина українців,
віддаючи свій голос за Зеленського, насправді голосувала проти Порошенка.
У мене склалося враження, що команда
та штаб Президента витратили всі сили
в першому турі. У другому турі команда
Президента не зробила нічого. У другому турі Зеленський переграв Порошенка в усіх аспектах. Він задав порядок
денний усієї кампанії, викликаючи на
дебати, закликаючи здавати аналізи
тощо. Порошенко не вів свою кампанію, він лише реагував на дії Зеленського. Вся чорнуха, яка виходила проти
Зеленського, не мала жодного ефекту,
всі звинувачення та агресія працювали
не проти Зеленського, а проти Порошенка. Фіналом стали дебати. Не знаю,
на що сподівалася команда гаранта,
так довго наполягаючи на проведенні
дебатів. Петро Олексійович програв
дебати, він був непереконливий, нервував і так і не сказав чогось нового.
Результати виборів закономірні,
але найскладніше починається після
виборів. Ситуація, в якій опиняється
новий Президент, вимагає швидких
дій. Суспільство має високі сподівання
та очікування від нового Президента.
Основне питання – кадрова політика
нової адміністрації. Саме через кадри
Порошенко втратив довіру суспільства,
призначаючи своїх бізнес-партнерів
та друзів на високі посади. Друге питання – це взаємодія та робота з парламентом та урядом. Чи зможе новий
Президент знаходити голоси для своїх ініціатив, залишається питанням.
У жовтні відбудуться парламентські
вибори, і політичні партії будуть перейматися насамперед своїми рейтингами. Інтерес старої політичної еліти
у тому, щоб підтримка Зеленського
впала до осені і вони мали можливість
реваншу. Не виключено, що ініціативи
Президента Зеленського будуть блокуватися, для того, щоб знищити його
рейтинг та не дати йому завести до
ради свою фракцію. Подібна ситуація
була з Ющенком, коли парламент та
уряд були до нього в опозиції.
І третє питання, яке буде важливим,– це робота з міжнародними фінансовими організаціями. У 2019 та
2020 роках Україна має пікові виплати за зовнішнім державним боргом,
тому успішна співпраця з МФВ є життєво необхідною для країни. Від цього
залежить фінансова та економічна
стабільність країни.

Споживачу
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Великдень-2019: скільки коштує
великодній кошик для житомирян
та що варто покласти до нього
Анастасія Ліберман

Cвітле свято Великодня в Україні
у 2019 році всі православні християни відзначають 28 квітня.
Одним з головних атрибутів
Великодня є пасхальний кошик.
Журналісти «20 хвилин» поцікавились, у скільки обійдеться
пересічній житомирській родині
збір великоднього кошика. Побувавши на ринках і в супермаркетах
Житомира, ми вивчили цінову політику на всі продукти, що мають
бути у пасхальному кошику.
У матеріалі також розповімо,
що ж неодмінно варто нести до
церкви, а які продукти краще викласти з кошика.

Великодній кошик

Кошик може бути будь-якої
форми і розміру – аби в ньому
зручно вмістилося все, що ви захоче взяти з собою до церкви на
Великдень. Вартість плетеного
кошика коливається від 70 до 230
гривень. На дно кошика за традицією кладуть чистий рушник,
а вже потім зверху – продукти великоднього набору. Після цього
продукти накривають ще одним
рушником або серветкою. Бажано, щоб рушник було вишито
вручну, вишивка такого рушника символізує життя і щасливу
долю. Якщо ж ви купуватиме вже
вишитий рушник, на ринку він
обійдеться у 50 гривень.

Паски та пасхальний хліб

Обов’язкові в кошику – великодня випічка та паски. Вони
символізують хліб, який Христос
переломив напередодні страти
і роздав своїм учням. Крім пасок,
прийнято готувати і святковий
великодній хліб. У нього – найпочесніше місце на столі. Випікати
головну великодню страву можна
починати в п’ятницю або навіть
у четвер. Однак варто пам’ятати,
що в ці дні не можна лаятися, сваритися і сперечатися, адже це не
звичайний кулінарний процес, він
вимагає спокою. Випікання пасок
має супроводжуватися добрими
думками і позитивним настроєм.
Власноруч спечена паска вагою
1 кг цьогоріч обійдеться житомирянам у 120 грн. Порівняно з минулим роком вартість приготування
паски зросла на 7%. Головний фактор, що вплинув на її здорожчан-

ня, –
масло.
Ціна зросла на 11%, тобто плюс 6 грн для одного виробу,
борошно здорожчало на 19%,
тобто 2 грн, молоко на 10% – 1 грн.

Яйця, крашанки, писанки

Неодмінним атрибутом пасхального кошика є крашанки.
Ціна на фабричні яйця коливається від 2.60 до 3.20 грн за штуку. Натомість тим, хто полюбляє
домашню продукцію, доведеться
викласти за одне яйце від 3 до 3.5
гривні. Отож в кошик покладемо
не найдорожчий варіант – 10 яєць,
середня вартість яких – 29 грн.

Сіль

Сіль символізує достаток, також є символом зв’язку Бога і людей. З давніх часів у дім завжди
приходили з хлібом та сіллю.
Вартість 0.2 кг, які ми кладемо до
кошика, – 1 гривня.

Що святити на Великдень?

До класичного великоднього
набору можна додати кілька додаткових продуктів і страв. Оскільки
багато хто воліє класти у великодній кошик холодні м’ясні закуски,
які не потребують розігрівання,
наприклад, буженину або ковбасу.
Правда, не всі м’ясні закуски схвалює церква. Про це читайте нижче.
Також цікаво знати, чи можна до
м’яса класти й деякі приправи. Наприклад: хрін, який символізує
здоров’я і довге життя. Часто віруючі включають до складу пасхального набору і пляшку червоного
вина, як правило, кагору. Чи варто
так робити – питання спірне.

Хрін у великодньому кошику

Не всі знають, що цей продукт обов’язково повинен бути
в кошику, тому що є символом
незламності духу.
Якщо минулого року пучок
корінців можна було придбати на

ринку
за 10
гривень, то
напередодні
цьогорічної Пасхи він у дефіциті і подекуди за хрін просять
20 грн. Це якщо ви хочете хрін
власного приготування. У супермаркетах ціна коливається від 15
до 30 грн.

Пасхальний кошик:
м’ясні продукти
Домашню ковбасу, шинку,
копченості освячувати можна.
Дотримуючись традицій, варто
запам’ятати: освячені продукти
не можна викидати. Їх намагаються з’їсти за святковим столом,
поділитися з друзями, гостями
та родичами.
Найдешевша ціна на домашню
ковбасу коливається у межах 160–
190 грн за кілограм. Це на 30 грн
дорожче, ніж минулого року.
Шинка – 190–210 грн за кілограм.
Кілограм в’яленої вирізки з яловичого м’яса потягне від 400 грн
за кілограм.

Свічки у великодньому
кошику
Раніше парафіяни жертвували
церкві віск на виготовлення свічок,

а кошти, отримані від продажу,
направлялися на утримання самого храму. Ця традиція, трохи
змінившись, дійшла до наших
днів: віруючі жертвують храму,
купуючи в ньому свічки. Запалена
свічка є символом молитви і віри.
І зовсім неважливо, купиш ти велику дорогу свічку або сплатиш
символічну суму за маленьку. Вартість свічок у церкві коливається
від 1 до 10 грн за шт.
Барвінок (мирт) також зазвичай
беруть до кошика. Це – вічнозелена
рослина, символ вічного життя.
Або ж гілочками обплітають стінки кошика, що означає єдність
людини з природою.

Що не можна
святити в церкві
Є й перелік того, що не варто
класти у кошик – це гроші, прикраси, документи, а також мелений
перець, готові страви та міцний
алкоголь.

Вино у великодньому
кошику
Чи варто класти у великодній кошик алкоголь? Насправді
в церкві освячувати можна не всі
вина, а тільки кагор. Це єдиний
алкогольний напій, який священики використовують у релігійних
обрядах. Тому коньяк та інші напої
варто залишити вдома. Вартість 1
пляшки кагору – 80 грн. Не забудьте покласти в кошик щось смачне
для молодшого покоління – діти
із задоволенням з’їдять освячене
яблуко (10 грн за 1 кг) чи апельсин
(27 грн за 1 кг).
Отож, за підрахунками журналістів «20 хвилин», середня
вартість великоднього кошику
для житомирян становить 720
гривень – це на 160 гривень дорожче ніж минулоріч.
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НОВІ ПРАВИЛА:
кого позбавлять субсидії з 1 травня
Анастасія Ліберман

Щороку у травні
відбувається процес
перепризначення субсидій на новий рік.
Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься
трьох мільйонів домогосподарств.
Решті потрібно буде оновити заяву
та декларацію про доходи.
Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на
травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу
готівкою через Пенсійний фонд та
Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії, –
через Ощадбанк. Ті сім’ї, які станом
на травень-червень матимуть борги
за комуналку, будуть переведені на
безготівкову монетизацію. Літню
субсидію розраховуватимуть на
основі доходів громадян, отриманих у 3–4 кварталах 2018 року.

Допомогу на опалювальний сезон
2019–2020 рр. – на основі доходів
1–2 кварталів 2019 року.
Повторно з документами – заявою та декларацією про доходи –
у травні в управління соціального
захисту населення необхідно буде
звернутися:
• Орендарям житла;
• Внутрішньо переміщеним
особам;
• Тим сім’ям, яким субсидію
було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;
• Тим сім’ям, де є непрацюючі
люди працездатного віку, в яких
або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;
• Тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї протягом
останнього року.
З 1 травня монетизація субсидій
в Україні торкнеться тих, хто отримує субсидію не перший рік. Всім
отримувачам субсидій (крім тих,
хто звернувся не вперше у 2019 році)
потрібно в травні подати декларацію про доходи і заяву на монетизацію в своє управління соцзахисту.

Після цього на кожну заяву
відкривається рахунок у банку.
Субсидії будуть направлятися на
оплату тепла, електроенергії, води
і газу. «Ощадбанк» щомісяця буде
надсилати SMS про надходження
субсидії та її залишок.
Оформлювати платіжки відтепер будуть самі постачальники
послуг, а банк – перераховуватиме
субсидію. Її розміри, оплачені послуги та залишок на рахунку можна буде перевірити в особистому
кабінеті.
Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше
ніж на 12 місяців і розраховується:
• на неопалювальний сезон –
з 1 травня по 30 вересня
• на опалювальний сезон –
з 1 жовтня по 30 квітня
Для орендарів житла (квартирантів) правила отримання субсидії дещо інші. Відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за
наявності договору найму (оренди).
Субсидія надається до кінця міся-

Через раптову появу лося на
дорозі у Новоград-Волинському
районі сталася ДТП
зі смертельними наслідками
23 квітня уранці на
автодорозі Київ-Чоп
водій вантажівки наїхав на тварину, яка
раптово вибігла на
проїжджу частину
дороги. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області.
За кілька хвилин в автомобіль, що зупинився через ДТП,
в’їхало інше авто, що рухалось
позаду у попутному напрямі.
Водій останнього загинув на
місці. Триває з’ясування усіх
обставин.
«Дорожньо-транспортна пригода сталася на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу с. Майстрова Новоград-Волинського району,
близько 5.50.
Попередньо встановлено, що
водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, рухаючись у напрямку м. Житомира, на заокругленій

ця, в якому закінчується термін
дії договору оренди, але не більше ніж на 1 рік. Автоматичного
переоформлення субсидії для
квартирантів не передбачено, і для
подальшого отримання компенсації на сплату ЖКГ орендарю
необхідно особисто звернутися
в УПтаСЗН.
Для домогосподарств, які використовують природний газ/електроенергію для індивідуального
опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується
з 16 жовтня по 15 квітня включно.
У деяких випадках субсидія може бути призначена за
минулий період. Зокрема, при
зверненні протягом двох місяців
з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія
призначається з початку такого
сезону. Подібна норма діє і відносно громадян, які перебувають
у складних життєвих обставинах,
субсидія їм може бути призначена з дня виникнення відповідного
права, але не більше ніж за 6 місяців до звернення за субсидією.
При відсутності змін у родині

Виліз на
електричку:
у Житомирі
хлопець отримав
опіки 96 % тіла
На залізничному
вокзалі 18-річний
хлопець дістав сильні
опіки від ураження
електрострумом на
даху залізничного
вагона.

ділянці дороги наїхав на лося,
який раптово вибіг на проїжджу
частину. Після цього керманич
вантажівки, 49-річний житель м.
Луцька, зупинився та увімкнув
аварійний сигнал», – інформують
у поліції.
Однак за кілька хвилин потому 35-річний водій автомобіля

«Mersedes Sprinter», не впоравшись із керуванням, скоїв зіткнення з припаркованою вантажівкою.
У результаті керманич буса загинув на місці пригоди.
Нині там працює слідчооперативна група Головного
управління Нацполіції в Житомирській області.

перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не вимагає
додаткового звернення до органів соцзахисту. Однак основним
моментом для збереження житлової субсидії є своєчасне погашення своєї частини платежу за
послуги ЖКГ.
З 1 жовтня монетизація в Україні запрацює повністю – кожен
субсидіант буде отримувати за результатами опалювального сезону
готівкою все, що було зекономлено.
У бюджеті на 2019 рік на виплату
субсидій закладено 55 мільярдів
гривень на виплату субсидій.
В уряді вважають, що цього буде
достатньо, проте не варто забувати і про підняття тарифів ЖКП
Крім субсидій, з 1 травня 2019
року українці можуть отримувати компенсацію за неякісні комунальні послуги. Українці зможуть
вимагати проведення перевірок
якості ЖКП та отримувати відшкодування. Це буде стосуватися
водопостачання, водовідведення,
тепла, гарячої води, вивезення
побутових відходів та управління
багатоквартирним будинком.

23 квітня до поліції надійшло
повідомлення про травмування
людини струмом на залізничній
станції.
Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.
Поліцейські перевіряють
обставини події. Про це
повідомив відділ комунікації поліції Житомирської
області.
Працівники слідчооперативної групи Житомирського відділу, які прибули на місце, з’ясували,
що близько першої ночі
на третій колії місцевого

залізничного вокзалу знаходилася
електричка сполученням «ФастівЖитомир». Потерпілий виліз на
її дах, де і отримав удар електричним струмом напругою 27 тис. Вт.
Лікарі діагностували у 18-річного хлопця травми у вигляді 96%
опіків тіла. Його у вкрай тяжкому
стані госпіталізовано до опікового
відділення обласної лікарні. Медики борються за життя юнака.
Поліція проводить перевірку за
вказаним фактом та застерігає
інших від подібних небезпечних
експериментів.
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Акцент тижня

Що відбувалося на сесії Житомирської
міськради 23 квітня: основні події
Руслан Мороз

Сорок сьома сесія
Житомирської міської
ради, як і зазвичай,
розпочалася з виступів активістів та заяв
депутатів.
Спочатку виступив депутат
міськради Олександр Рибак і заявив про неприпустимий стан
доріг у місті.
«Коли тролейбус їде по Параджанова з пасажирами, то там
такі ями, що ніякі амортизаційні
подушки не допоможуть. Я вранці
спеціально поміряв яму по вулиці
Корольова – 60 сантиметрів. Ми
вже три місяці, як зійшов сніг,
могли робити ямковий ремонт,
але я не пам’ятаю такого», – сказав
Олександр Рибак.
На це зауваження міський голова Сергій Сухомлин відповів про
ремонтні роботи, але його виступ
переривався вигуками: «А навіщо
тоді знищувати управління автошляхів?». Також мер зазначив, що
на наступну сесію планує винести
на розгляд питання будівництва
у Житомирі асфальтного заводу.
«Родзинкою» сесії був «перфоманс» за участю Владислава
Пучича, який назвали «спілкування народу з депутатами». Під
час цього заходу депутату був
вручений фалоімітатор, після чого
в залі почалася штовханина між
активістами, проте за втручання
поліції бешкетники були вичавлені
в коридор, де продовжувалася чубитися досить довго.
Представники громадськості
також висловили своє обурення
корупційними схемами під час
виконання різноманітних робіт.
Так Сергій Ткачук зазначив, що
депутати повинні пам`ятати, хто
вони, а не красти з бюджету міста.
Група батьків перед початком
сесії влаштувала розбірки стосовно
того, як після відмови від вакцина-

ції їх дітей не допустили до занять
у дитячих закладах. Депутати погодились, що не всім можна робити
вакцинацію, але присутні серед
них професійні лікарі зазначили,
що вакцинація – це єдиний спосіб
зупинити епідемію. Якщо батьки
вважають за потрібне відмовитись
від вакцинації, то це їх справа, але
вони не мають права піддавати
ризику зараження інших дітей,
з якими вони перебувають в одному приміщенні. Порозуміння
так і не досягли.
Також депутати міської ради
прийняли рішення про присвоєння КПСМНЗ «Музична школа
№ 4» імені Лесі Українки.
«Рішення прийнято з метою
увічнення пам’яті славетної землячки, письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки, творчий шлях якої є вагомим
внеском у розвиток української
культури. Відтепер заклад буде
іменуватися – комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Музична
школа № 4 імені Лесі Українки»
Житомирської міської ради. Дякую депутатам міської ради за
підтримку ініціативи управління
культури», – зазначила начальник
управління культури міської ради
Ніна Рябенко.
З міського бюджету виділили
160 тис. грн учаснику АТО Олександру Швецову для організації по-

їздки у Францію. Щорічно у французькому місті Лурд відбувається
паломництво військових з різних
країн, які отримали інвалідність
під час війн. У 2018 році колишній
військовослужбовець 30-ї окремої
механізованої бригади Олександр
Швецов започаткував акцію «Bus
of Heroes» для поїздки житомирських учасників АТО з інвалідністю
до Франції.
На покращення матеріальнотехнічної бази Житомирського
державного університету ім. Івана Франка з міського бюджету
виділять 351,6 тис. грн. Частина
депутатів та гуманітарна комісія,
яку очолює Наталія Леонченко,
не підтримали цю пропозицію.
«Депутатам не повідомили,
що навчання учнів гімназії № 23

буде на платній основі, а зараз ви
виносите на сесію відшкодування
видатків, які університет поніс», –
прокоментувала Наталія Леонченко. Але більшість проголосувала
«за», і гроші з міського бюджету
ЖДУ отримає.
Також у Житомирі з 1 червня
2019 року працівники дошкільних
та позашкільних навчальних закладів будуть отримувати надбавку
в розмірі 15%.
Одним з найважливіших
питань порядку денного було за-

твердження депутатами міської
ради Статута міської територіальної громади. Відповідне рішення
було підтримано на засіданні сесії 23 квітня. Статут складається
з преамбули, восьми розділів та
додатків, де розміщені положення,
якими визначається порядок проведення у міській ОТГ консультацій
з громадськістю, громадських слухань та зборів громадян, внесення
місцевих ініціатив та ін. Про це
повідомляє офіційний сайт Житомирської міської ради.
Статут визначає правовідносини у громаді, закріплює систему
місцевого самоврядування міста,
форми і порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста, функції

Прапор), а й офіційний знак;
– Є прописаний порядок подачі електронних петицій, місцевих ініціатив та інших звернень,
на які Житомирська міська рада
обов'язково має дати відповідь;
– Статутом Житомирської
міської ОТГ передбачені такі форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань
місцевого значення:
– місцеві вибори;
– місцевий референдум;
– збори громадян за місцем
проживання;
– місцеві ініціативи;
– громадські слухання;
– звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі

і повноваження органів і посадових
осіб місцевого самоврядування,
статус органів самоорганізації населення.
Що вказано в новому Статуті:
– День міста Житомира відзначається щороку у третю суботу травня як загальноміське свято,
якщо інше не передбачено рішенням міської ради;
– День села Вереси відзначається щороку 14 жовтня;
– У документі тепер названі
не лише символи міста (Герб та

електронної петиції;
– консультації з громадськістю;
– участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при
органах місцевого самоврядування;
– участь у роботі контрольнонаглядових органів юридичних
осіб публічного права, утворених
за рішенням Житомирської міської
ради;
– участь у розподілі коштів
місцевого бюджету через створення проектів для покращення
розвитку територіальної громади
та/або голосування за них (громадський бюджет);
– інші форми участі.
Передбачено, що про реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку територіальної
громади, виконання місцевого бюджету, план роботи на наступний
звітний період та з інших питань
місцевого значення міський голова звітує перед територіальною
громадою на відкритій зустрічі
не менше одного разу на рік напередодні святкування Дня міста.
А депутати ради звітують про
свою роботу перед територіальною
громадою не менше одного разу на
рік не пізніше 1 травня року, що
слідує за звітним.
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Нескромні статки нардепа Олександра Ревеги:
мільйони готівки, нерухомість та автомобілі
Анастасія Ліберман

Олександр Ревега,
який був обраний
по Бердичівському
мажоритарному
округу, володіє кафе,
пожежним депо, має
десятки будинків
і землю в анексованому Криму.
Нардеп є кінцевим бенефіціарним власником товариства,
йому належить 36,29%, а решта –
у Ревеги Параски Антонівни. Протягом 2018 року доходи нардепа
становили 1 млн 320 тис. 984 грн,
з них – 396 тис. 185 грн він отримав
за надання майна в оренду.
Серед тих, хто платить за
оренду, є родичі та помічники
народного депутата: Кичкирук
Галина Миколаївна заплатила за
оренду 17 тис. 965 грн, Побережна
Вікторія Володимирівна – 19 тис.
195 грн, Ревега Василь Васильович – 64 тис. 430 грн, Кередович

Надія Степанівна – 16 тис. 160 грн,
Плісак Світлана Георгіївна – 78 тис.
8 грн, Побережний Віталій Михайлович – 44 тис. 640 грн, Ревега Ганна Олександрівна – 36 тис.
192 грн, Ревега Параска Антонівна – 5 тис. 357 грн, Вілько Тетяна
Володимирівна – 2 тис. 232 грн.
Платять за оренду майна й підприємства, які за декларацією належать самому Олександру Ревезі:
ТОВ «Бердичівське АТП‑11837», яке
в загальній сумі заплатило 21 тис.
36 грн, ТОВ «Ревега» – 89 тис.
196 грн, ТОВ «Б. К. Газ» – 300 грн.
Також 1 тис. 474 грн за оренду заплатило ТОВ «Еліта-агро Ч.В.В.».
Двоє громадян повернули йому
позику: Кичкирук Галина Миколаївна – 36 тис. грн, Побережний
Віталій Михайлович – 24 тис. грн.
Вони, до речі, є помічниками нардепа. Пенсія за минулий рік становить 17 тис.469 грн. Жеребецький
Андрій Петрович заплатив нардепу 600 тис. грн за рухоме майно.
Від апарату Верховної Ради Олександр Ревега задекларував 426 тис.
857 грн зарплати. Минулого року
нардеп не отримав компенсації за
оренду житла.
Готівкою Олександр Ревега задекларував 2 млн 300 тис. гривень,
235 тис. доларів та 53 тис. євро. Він

також декларує 1 млн 550 тис. 303
гривні, позичені іншим особам.
На рахунках в «ПриватБанку»
депутат зберігає 789 тис. 736 грн,
493 долари та 11 євро. У ПАТ «Державний ощадний банк України»
народний обранець зберігає 1 млн
218 тис.789 грн.
У Житомирській області в народного обранця – 7 земельних
ділянок, ще 4 – в Івано-Франківській області. Крім цього, на території нині анексованого Криму
в депутата у власності 4 ділянки.
Проте найбільше земель Олександр Ревега має на Вінничині:
там у нього 13 ділянок. Також
в Криму у власності депутата

дачний будинок у селищі Чорноморське.
На момент придбання, у 2011 р., за 708
кв. м Олександр Ревега заплатив 63 тис.
825 грн. Ще один будинок знаходиться
у тому ж Чорноморському районі, в селі
Окунівка, придбаний
у 2008 р. за 22 тис.
38 грн. У Гришківц ях народ ний депутат задекларував
житловий будинок
площею 242,10 кв.
м, яким володіє з 2011 р. Там
у Олександра Васильовича є
гараж площею 27,20 кв. м і вартістю понад 4,5 тис. грн, а також виробничі цехи та склади.
У Бердичеві Олександр Ревега
володіє лише нежитловою нерухомістю: кафе-бар з обідньою
залою площею 411,9 кв м, адмінбудівля з магазином на 1 216,2 кв
м і нежитлова будівля 413,2 кв м.
Ще дві нежитлові будівлі – кафе
і пожежне депо – розташовані
у селі Рея Бердичівського району. Перша має площу 422,1 кв. м
і у 2003 р., на момент придбання,
коштувала 38 тис. грн, а друга –

у 2009 р. коштувала 15 101 грн
і займає 107,1 кв м.
Як справжній чоловік, любитель розкоші, Олександр Ревега
має швейцарські годинники, яких
у нього два: «Hublot» вартістю
280 тис. грн і «Brequet», котрий
коштує 270 тис. грн.
В автопарку народного депутата
2 легкових автомобілі: «Land Rover»
і «Mersedes-Benz». Також у розпорядженні Олександра Ревеги 3
вантажних автомобілі, один з яких
коштує 3 тис. грн, а інші два – по
6 тис. Недивно, що найбільше
у власності народного обранця саме
автобусів. Їх Олександр Васильович
задекларував аж 9 одиниць. У підприємства ТОВ «Оравтобуд», яке
належить його помічниці Галині
Кичкирук, а серед засновників є
ТОВ «ШБУ № 35», де 10% власності
має сам Олександр Ревега, нардеп
орендує два легкових автомобілі:
«Land Rover» 2010 р. в. та «MersedesBenz» 2011 р. в.
Олександр Ревега є власником
7 юридичних осіб (серед яких його
власна торгова марка, Бердичівське АТП‑11837 та Парк культури
і відпочинку), а також власником
корпоративних прав (частково
або повністю) 9 товариств, підприємств і організацій.

Уряд та Нафтогаз погодили
зменшення ціни на газ для населення
Руслан Мороз

Зрозуміло, що політичні процеси в Україні трохи внесли
сум'яття в хід думок
наших чиновників.
Швидкість, з якою
змінюються тарифи
великих монополістів
на ринку послуг, вражає не тільки журналістів, а й призводить
до розгубленості
звичайних українців.
Ще минулого року було анонсовано підвищення тарифів на
комунальні послуги для населення. Так НАК «Нафтогаз України»
з 1 травня збирався підвищити
оптову ціну газу для населення на
15%. У результаті підвищення роздрібна ціна газу повинна зрости

з 8,55 до 9,72 грн за куб. м. Тоді повідомлялося на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук,
що ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ»
вже звертався до НАК «Нафтогаз
України» з проханням зменшити
ціну на газ для населення в зв'язку
з триваючим зниженням цін на
ринку газу, але Нафтогаз відмовився.
Несподівано 9 квітня 2019 року
НАК «Нафтогаз України» звернулась до Кабміну з проханням
скасувати затверджене ним Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО), яке вимагає підвищення ціни на газ для
населення з 1 травня 2019 року, або
внести відповідні зміни до нього.
На офіційній с торінці
в соціальній мережі Фейсбук
ТОВ «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ» повідомляє, що наразі для Нафтогазу є обов’язковим виконання
вимог постанови КМУ № 867 від
19.10.2018, яка затверджує Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів
ринку природного газу. При цьому ринкова ціна газу на травень,
опублікована станом на 16 квітня

Українською енергетичною біржею, становить 6800 грн за тис.
куб. м з ПДВ, або на 27% нижче
ціни, розрахованої згідно з вимогами Кабінету Міністрів. Постанова № 293, ухвалена урядом
3.04.2019, не звільняє Нафтогаз від
зобов’язання виконувати чинну
постанову № 867, зважаючи на
норми прямої дії статей 8 та 19
Конституції України.
Складається парадоксальна ситуація: ціна на ринку падає, а уряд
для населення ціну підвищує.
Пояснити, чому це відбувається,
не береться ніхто. Ми зверталися за офіційними коментарями
до посадових осіб різного рівня,
але ніхто не наважився пояснити ситуацію. Раніше чиновники,
і Кабмін зокрема, посилались на
Угоду про надання кредиту МВФ
Україні. Дійсно, Рада директорів
Міжнародного валютного фонду
затвердила нову 14-місячну програму співпраці з Україною наприкінці грудня минулого року.
Але про обов'язкове підвищення
тарифів мови не було!
Повідомлення про підвищення тарифів було озвучено

вже самим Кабміном. У жовтні
було поширено повідомлення
про те, що програму розширеного фінансування (EFF) буде
замінено програмою stand-by
(«напоготові»). Саме у той день,
коли український уряд оголосив
про підвищення цін на газ для
населення на 23,5%. В який саме
спосіб сталася така метаморфоза,
пояснити ніхто не спромігся. Але
факт залишився. Нафтогаз повідомляв, що він неодноразово
звертався до уряду з проханням
скасувати постанову № 867 або
привести встановлену нею ціну
до рівня ринкової. Також зазначалося, що без такого рішення
Кабінету Міністрів Нафтогаз не
має права самостійно зменшувати вартість ресурсу, який вона
постачає роздрібним постачальникам газу, виробникам тепла та
іншим споживачам, які підпадають під дію Положення про ПСО.
Нарешті 22 квітня 2019 року
на сайті Нафтогазу з'явилося повідомлення про те, що уряд та Нафтогаз погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення
та теплової генерації на травень

поточного року до 8247 гривень
за тисячу кубічних метрів: «За
дорученням Кабінету Міністрів
України (КМУ) НАК «Нафтогаз
України» спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої
ціни, який дозволяє не тільки
уникнути підвищення вартості
газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але
й зменшити її до рівня 8247 грн
за тис. куб. м (кінцева роздрібна
ціна). Такий підхід і такий рівень
ціни були узгоджені сьогодні на
нараді за участі прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана
та голови правління Нафтогазу
Андрія Коболєва».
Тобто цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна
газу для промислових споживачів
є нижчою за встановлену у постанові КМУ № 867 від 19.10.18,
ціна для населення відповідно
знизиться. Якщо ж ринкова ціна
газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то
ціна для населення залишиться
на цьому рівні.
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Інтерв'ю

Про яку нечувану свободу
може йди мова, коли за думки
саджають за грати?
Інтерв'ю з Павлом Волковим та Василем Муравицьким
Руслан Мороз

У Житомир із Запоріжжя 12 квітня 2019
року приїхав у справах Павло Волков.
Це фігура у журналістиці
досить відома, але в наших «патріотів» він викликає достатньо
бурхливі емоції. Житомирський
політичний осередок був зосереджений на виборах, тому на
чергове засідання у справі Василя Муравицького 12 квітня 2019
року прийшло лише кілька молодиків, яким надали не зовсім
чіткі інструкції щодо того, «кого
чавить». Отож було дуже дивно
спостерігати, як вони, зовсім не
маючи поняття «хто й за кого»,
кричали невпопад «ганьба», чим
досить сильно здивували навіть
суддів, звиклих за роки до таких
«перфомансів». Це надало нам
змогу одразу почати розмову,
а не шукати тему для першого
запитання. Отже, ми пропонуємо нашим читачам ознайомитися
з коротким змістом нашої бесіди
з Павлом Волковим і Василем
Муравицьким на тему свободи
слова та свободи людини взагалі
на політичному тлі в Україні.
Руслан Мороз: На початку
нашої розмови я хочу нагадати
нашим читачам, що Павло Волков – журналіст, якого в Запоріжжі повністю виправдали за всіма
статтями і аналогічним звинуваченням, яке зараз пред'являють
Василю Муравицькому. Саме
сьогодні чергове судове засідання
у справі Василя. Перше запитання до Павла: як в тебе так вийшло,
що за професійну діяльність
довелося сісти за грати? Стаття
«тероризм» передбачає наявність
вибухів, вбивств, переворотів, замахів та інших дій. Коли я читав
про твою справу, то з'явилося
враження, що ти лише трошки
не дотягнув до ІГІЛ.
Павло Волков: Але я намагався (сміється)…
Руслан Мороз: Тож як ти став
«терористом»?
Павло Волков: Ось так писав,
писав та став «терористом». Але
якщо серйозно, то в кінці 2016-го
з'являється на якомусь провлад-

ному ресурсі «Інформ-напалм»
публікація про нібито злом пошти одного одеського журналіста,
де фігурує моє з ним листування,
в якій я нібито прошу грошей на
якийсь сайт. Там було ще якесь
аналогічне листування з іншою
людиною взагалі з іншого міста.
У тій же публікації було викладено фейкове, взагалі незрозуміло
звідки взяте моє резюме і мої дані.
Деякий час все було тихо, але через півроку, у вересні 2017-го, до
мене приходять.
Василь Муравицький (з посмішкою): Невже ти хочеш сказати, що СБУ співпрацює з провладними журналістами?
Павло Волков: Взагалі не
знаю, як так ви ход ить. А ле
в Запоріжжі відразу після моїх
судів, на яких не було нікого,
крім мене, адвокатів, прокурора і моїх родичів, на ряді
запорізьких сайтів з'являються
публікації з підписом «наші кореспонденти з залу суду».
Василь Муравицький: Може,
це прокурор сам написав? (з іронічною посмішкою)
Руслан Мороз: Я тут перебиваю, але Василю, в твоєму випадку
на тебе донесли твої колеги-журналісти …
Василь Муравицький: Ну
не всі, а лише троє. Аналогічна
ситуація. Починається все з доносів. Мій однокурсник разом
з людиною, яка працювала у мене
на програмі оператором, написали донос. Я читав ці доноси. Вони
написані практично під копірку.
Повністю одні й ті ж запитання,
одні й ті ж відповіді. Причому на-

писали люди, які є друзями між
собою і з якими я разом працював.
Руслан Мороз: Можу нагадати, що ми разом відпочивали
і співали в караоке.
В а с и л ь Му р а в и ц ь к и й :
З'ясовується, що співати в караоке і писати доноси в СБУ – одне
одному не заважає.
Павло Волков: Це теж мистецтво, коли у людини немає
аргументації на противагу, вона
йде наймерзеннішим і дурним
шляхом.
Василь Муравицький: Так,
він пише доноси: дядечко, ось ця
погана людина говорить нехороші
речі про владу, убийте його! Формулювання було саме таке.
Павло Волков: У мене практично така ж історія. Я не можу
сказати, чи писала ця людина донос. Але у мене був друг в юнацькі
роки, з яким ми разом навчалися.
Він не підтримував мої переконання. Але після мого арешту
він написав статтю, що я давно
скотився, ще в юнацькі роки висловлював крамольні думки проти
лінії партії. З'ясувалося, що я був
небезпечною людиною для суспільства. Було, звичайно, прикро,
що людина, з якою ми дружили
сім'ями, писала такі речі. Але
і цим все не закінчилося. Коли
мене відпустили, то та ж людина
написала, що це, напевно, ті гроші, які я отримав для проведення
якогось референдуму, я віддав адвокатові і сбушникам за те, щоб
мене відпустили. Тобто це була
повна маячня.
Руслан Мороз: То скільки
коштує референдум?

Павло Волков: У тому-то й
справа, що хтось видає в ефір повну маячню, а хтось читає і думає:
так це ж страшна людина! І всі
звинувачення досить стандартні.
Ніхто не хоче покреативити.
Руслан Мороз: Я багато років
займаюся літературою. І коли починаєш питати у наших активних
громадян, чи знають вони значення терміну «руський мір», то
вони якось починають губитися.
Розсипаються всі звинувачення,
в тому числі і в сепаратизмі. Просто з них ніхто не розуміє навіть
значення цих термінів. Ось що
таке сепаратизм? За якою статтею Кримінального кодексу ви
зараз ставите звинувачення? Що
ти маєш на увазі під цим терміном? І так починається вільне
плавання. Відповіді ніколи не
було. Коли протестували проти
УПЦ, то ніхто з мітингувальників не зміг на камеру прочитати
жодної молитви. Тобто протестували люди, які навіть не знали
«Отче наш». Я добре пам'ятаю,
як один з перших губернаторів
Житомирщини після Майдану
перед камерами заявив журналістам: свобода слова для вас закінчилася. І після цього «нечувана
свобода слова», про яку говорив
Порошенко і за яку садять, стала
дійсністю. Коли я читав матеріали
нацистської Німеччини початку
минулого століття, то навіть там
постійно говорилося про свободу слова. Щоправда, тільки для
німців, справжніх арійців. Але
все ж. У нас же про свободу слова
говорить тільки Президент, поки
що діючий.
Павло Волков: Справа в тому,
що для обивателя, який приходить з роботи втомлений, якому
немає діла до політики і взагалі
його думки зайняті тільки тим, як
прогодувати сім'ю, неважливі політичні процеси. Йому ніколи про
це думати. У нього немає вільного
часу. Він не задоволений тільки
маленькою зарплатою. А щоб він
не обурювався, йому треба дати
ворога, якого він буде ненавидіти.
Якщо ми вже заговорили про нацистську Німеччину, то після того,
як режим Гітлера впав, більшість
населення заявила, що вона не
знала взагалі про якісь репресії,
політичні вбивства, не знала навіть
про концтабори і про те, що там
вбивали євреїв.

Руслан Мороз: А Вермахт,
виявляється, – просто солдати,
які тільки виконували накази і ні
про що не здогадувалися. Просто
невинні немовлята! Тобто будь-яка
влада шукає, кого б ненавидіти?
Павло Волков: Імовірніше,
якщо люди втомлені і злі, їм
самим необхідно когось ненавидіти, а влада тільки дає їм цю
можливість.
Нагадаємо, Павло Волков був
заарештований СБУ 27 вересня
2017 року. 6 березня 2019 року відбулося останнє засідання у його
справі. Виступ прокурора на дебатах звівся до чергового читання
обвинувального акта, в кінці якого
він зажадав для обвинуваченого
15 років без конфіскації та стягнення вартості численних експертиз в розмірі понад 38 тисяч грн.
Адвокати просили виправдувальний вирок за всіма статтями
обвинувачення. Після численних
судів і в'язниці Павло Волков, звинувачений у посяганні на територіальну цілісність України та
іншому пособництві терористам
за опубліковані ним статті був повністю виправданий і визнаний
невинним. Тільки хто відповідатиме за те, що він втратив частину
життя і здоров'я у в'язниці?
P. S. Поки готувався матеріал,
22 квітня 2019 року Корольовський
районний суд спробував нав'язати
Василю Муравицькому безкоштовного адвоката і обрати новий запобіжний захід. На засідання суду
у справі Василя Муравицького не
змогла прибути з поважних причин адвокат Світлана Новицька.
За наполяганням прокурора суд
запропонував Василю Муравицькому адвоката з ланки вторинної
правової допомоги та зробив
перерву. Але після консультації
з адвокатом, з якою у Василя
Муравицького був укладений договір, адвокат з ланки вторинної
правової допомоги зазначила,
що не може представляти інтереси Муравицького, адже вона не
знайома з матеріалами справи,
до того ж, відповідно до діючого
законодавства, не можна примусити клієнта отримати послуги
адвокати супротив його волі. Суд
знову пішов до дорадчої кімнати
та після невеликої перерви виніс
рішення перенести засідання на
23 квітня у присутності законного
адвоката Василя Муравицького.
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Фокус уваги

ФОКУС УВАГИ:
що коментують житомиряни
у мережі Інтернет
них дерев», – коментує Максим Слинюк.
«Летом, когда будет жарко и солнечно, в этом чудо-парке, как бы помяг че
выразиться… Можно просто сдохнуть! Деревья все вырубили! Пока вырастут новые…
Да если они вырастут – век ждать! От дождя
негде спрятаться! Короче, я как-то расстроена
этим чудо-сквером», – з сумом пише Олена
Городецька.
«Тепер залишається зберегти цю красу», –
коментує Надія Циклаурі.

Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин»
промоніторили, чим цікавляться житомиряни
у соціальних мережах. За
результатами реагування та
обговорення тем житомирською аудиторією ми виокремили ТОП-новини за тиждень.

ТОП‑3. У поліції закрили кримінальне
провадження стосовно мера
Житомира та голови ОДА,
які фотографувалися з бюлетенями.

ТОП‑2. Побілені дерева та одномісні
лавки: як оновлюється житомирський
сквер на Лятошинського.

ТОП‑1. У Житомирі на Михайлівській
розвісили близько 200
різнокольорових парасольок
Пішохідну вулицю Михайлівську продовжують прикрашати до Великодніх свят. Напередодні розвісили різнокольорові стрічки
та повернули лавки. КП «Зеленбуд» розвісило
та розкрило нові парасольки. Житомиряни
активно обговорюють подію у соцмережі.
«Супер! Ну щас начнётся: не так висят, не
того цвета, не там повесили и вообще лучше
бы что-то другое сделали», – коментує Віталій
Давидов.
«Это очень нужно житомирянам, особенно
тем, в домах которых текут крыши, в подвалах
отпали трубы, вода и фекалии текут в подвал,
забитый мусором. А в городском совете один
ответ: нет денег, организуйте осбб и делайте всё
сами. А что делала власть, когда брала деньги,
дому 52 года», – пише Тетяна Бернаткевич.
«А налоги платить с конвертных зарплат
будете?» – запитує Андрій Сафонюк.
«Проблеми в місті були, є і будуть, але ж
красиво як!» – пише Оксана Маленюк.

У житомирському сквері на розі вулиць Лятошинського та Небесної сотні продовжується
реконструкція. Містяни бурхливо обоговорюють тему оновлення скверу у мережі Фейсбук.
«З усього, що реалізували в місті за останні
роки, цей проект найвдаліший. Тепер стоїть
питання, як швидко містяни все це знищать,
у нас же люблять дерева вкрасти, лавочки підписати «Тут був Сєва», «Лєна, я тябя люблю», –
коментує Максим Галанюк.
«Зміни – це завжди добре. Незважаючи
ні на що. Головне, щоб в головах наших людей також відбувались зміни: хочеш жити
по-людськи – поводься як Людина, а не як
варвар», – пише Ірина Броннікова.
«Все супер, але якщо читач – щирий українець, йому обов`язково буде потрібно угледіть
якусь зраду чи катастрофу на кшталт побіле-

Кримінальне провадження за ст. 159 «Порушення таємниці голосування», у якому
фігурували голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та міський голова
Сергій Сухомлин, закрили. Натомість щодо
посадовців склали адміністративні протоколи, тож за фотографування з бюлетенями
на виборчих дільницях їм загрожує штраф
у кількасот гривень.
«Чомусь не здивована! От якби це хтось із
нас, простих смертних, таке фото виставив, то
якщо б не посадили, то штрафу впаяли б на
кілька тисяч», – коментує Ольга Колеснікова.
«Правові підстави, на яких закрито провадження? Хотілось почути слідчого. А ще як
керівник поліції буде реагувати після 21 квітня
на апеляцію щодо незаконного закриття справи? Я б не був би таким категоричним», – пише
житомирянин Михайло.
«Нічого страшного в тих фото я не бачу.
Не потрібно розводити скандал! Штраф – це
теж покарання. Потрібно садити корупціонерів, а не людей, які не дуже розуміються на
виборчому законодавстві!» – коментує Орест
Тарнопольський.
«Дивні українці, самі собі пишуть закони
і самі ж на них не знаються. У нас дуже свідомо
непідкований народ. І в цьому частково винна
влада!» – пише Микола Майданович.
Ми і надалі слідкуватимемо за подіями,
які стали знаковими та важливими для житомирян.

КОЛОНКА
Порядок отримання
податкової знижки
на розвиток дитини
До Новоград-Волинського
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги звернувся Іван
Павловський (ім’я та прізвище
змінені з етичних міркувань, –
прим. автора). Чоловік цікавився, який порядок отримання
податкової пільги на розвиток
дитини. Роз’яснення в межах
проекту «Я маю право!» надали
фахівці Новоград-Волинського
МЦ з надання БВПД.
Спеціаліст центру розповів,
що зараз можна буде отримати не тільки податкову знижку,
якщо ви сплачуєте за навчання
дитини, яка здобуває середню
професійну чи вищу освіту. Наразі батьки можуть повернути
і частину витраченої суми на
дошкільну, позашкільну та середню загальну освіту. Також
фахівець центру розповів про
можливість компенсувати частину коштів, які витрачаються
на дитячий садок, спортивну
чи музичну школу, спеціалізовану школу, наприклад, з поглибленим вивченням іноземних мов тощо.
Для отримання вищезазначеної пільги потрібно написати
заяву та подати до регіонального представництва Державної фіскальної служби наступні
документи:
– паспорт, ідентифікаційний
код;
– копію свідоцтва про народження дитини;
– довідку про вартість навчання за рік;
– договір з навчальним закладом, довідку з навчального
закладу про кількість навчальних місяців;
– платіжні документи, які
підтверджують оплату навчання;
– декларацію про доходи
батьків;
– довідку з роботи про отриманий дохід за минулий рік
і сплачені податки.
Оформити податкову знижку
може кожен громадянин, який
офіційно працює і сплачує податки. Розмір соціальної пільги
безпосередньо залежить від
суми сплачених податків, але
разом із цим не може перевищувати 18% від них.
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 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Христос Воскрес!
Воiстину Воскрес!

CF?E:F[BBTA
*E=FGC7=A
N=EC75F7[G5VAC!
fÅÏÅ¿Í½ÁËÎÏÆÈÛ¾Ë¿¿ÁÁÐÕ¾½Ã½ÞÉË
g½Ì½ÕÊËÛÊÂÒ½Æ¾ÐÁÂ¿ÂÈÅÇËÁÊ¼Ì½ÎÇ½
ÝÁË¿ÇÐ¾ÐÁÂÄ¿½ÉÅÎ¿ÏÈ½aËÃ½È½ÎÇ½

*E=FGCF
CF?E:F!!
Магазин «Добрий Господар»
вул. Небесної Сотні, 7/20
тел.: 097 352 74 41
(0412) 42 00 25

м. Житомир

вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02
(0412) 43-09-70
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Шлях до успіху

«INNA BILA studio & shop» –
це бренд у світі краси!
Р у с л а н
Мороз: Спочатку традиційне
запитання: як
Ви вирішили
розпочати ваш
бізнес? З чого
все почалося?

Руслан Мороз

Вже декілька років
на житомирському
ринку послуг працює
новий салон краси
Інни Білої. Сьогодні
це вже досить відомий заклад.
«INNA BILA studio & shop» –
це й бренд у світі краси, й авторська студія, де вам запропонують
професійне обслуговування,
вишуканий сервіс і сучасні послуги в індустрії краси. Інна Біла
заснувала бренд у січні 2013 року
у нашому місті. Рік за роком, знаходячи своїх однодумців в особі
співробітників і клієнтів, маленький салон виріс до мережі, яка
включає студію краси, б'юті-бутік
та навчальний центр. Ми ведемо
розмову із засновницею бренду
Інною Білою.

Інна Біла: Взагалі з б'юті-сферою
я пов'язана вже
з п'ятнадцяти років. Я дуже хотіла
були самостійною,
а сфера б'юті – це
те, до чого в мене
лежала душа. Починала я з косметичної компанії,
а в двадцять років
стала наймолодшим на той час
регіональним
директором цієї
компанії в Україні.
Потім зрозуміла,
що хочу займатися не тільки косметикою, а й роботою з людьми,
простіше кажучи, робити жінок
щасливими. А чому салон? Тому
що я бачила свій бізнес не просто
як такий куточок, де роблять манікюр, де є перукарі, косметологи –
таких закладів зараз дуже багато.
А насправді мало атмосферних
місць, де ви не просто прийшли,
постриглися та отримали якусь
послугу, а де людина відпочиває,
де є високий сервіс надання послуг, де дуже доброзичливе ставлення персоналу до своїх клієнтів,
і все це в одному місці. Це заклад,
про який клієнт знає, що там зібрані дуже хороші спеціалісти,
фахівці своєї справи, і туди можна
прийти самому й привести свою
сім'ю. Тобто це повинен бути атмосферний б'юті-спейс дуже високого рівня для клієнтів.

Руслан Мороз: А взагалі коли Ви починали робити перші кроки у вашому
бізнесі, як до цієї ідеї ставилися ваші рідні?

І н н а Бі л а : Мене пі дтримували і батьки, і чоловік. На
момент початку я була ще дуже
юна, а ось коли відкривала салон,
вже вийшла заміж. Я відкрила
першу студію в Житомирі на
початку 2013 року. Зараз це вже
мережа, і студії працюють за двома адресами.

Руслан Мороз: Ви самі
навчаєте персонал? Чи запрошуєте фахівців з освітою та дипломами?
Інна Біла: У нас є навчальні
курси, ми самі випускаємо спеціалістів. Якщо це талановита
людина, яка хоче далі розвиватися, то ми беремо її в команду,
навчаємо, відправляємо на різні
майстер-класи. Також беремо
кваліфікованих спеціалістів. Для
мене дуже важливі і професіоналізм, і особисті якості людини.
Я звертаю особливу увагу саме
на атмосферність свого закладу
в плані спілкування, зручності
для клієнтів, культури персоналу. Прагну, щоб у нас працювали
не просто фахівці своєї справи,
це мають бути люди, з якими хотілося б поспілкуватися. Тобто
в пріоритеті клієнтоорієнтованість компанії.

Руслан Мороз: Ви брали участь у конкурсах?
Інна Біла: Ми беремо активну
участь у різноманітних конкурсах.
Так, наша компанія брала участь
у деяких телевізійних проектах
у Києві, де ми робили макіяж
ведучим. Також часто виступаємо спонсорами різних конкурсів
у Житомирі. Був період, коли
працювали з житомирськими
телекомпаніями.

Руслан Мороз: Кілька
слів про ваші плани на майбутнє. До чого Ви прагнете
зараз?
Ін на Бі ла: Ми плануємо
розширити мережу студій за
межі Житомира, де також надаватимемо різноманітні послуги

з макіяжу й буде бутік. Це єдина
концепція: поєднання не тільки
послуг, а й косметики для макіяжу, догляду за волоссям та шкірою. Тобто плани величезні.

Руслан Мороз: Що Ви
можете побажати тим, хто
тільки починає свій шлях
у бізнесі?
Інна Біла: Спершу потрібно
зрозуміти, чого ти бажаєш. Побудувати свій бізнес у голові. Чітко уявляти, до чого ти прагнеш.

А потім вже підбирати команду.
Тому що від тих людей, які будуть
працювати поряд з тобою, також
багато що залежить. Потрібно любити те, що ти робиш. Це дуже
важливо.

Руслан Мороз: Яким
гаслом Ви можете зазначити свою мету, мету своєї
компанії?
Інна Біла: Вірити в те, що ти
робиш, і любити тих людей, для
яких ти робиш. Це – найголовні-
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Другий тур
На Житомирщині на ЗНО-2019
президентських
зареєструвалося майже
виборів: результати 12 тис. абітурієнтів
по Житомирській
Для участі в зовнішньому незаобласті
лежному оцінюванні
Анастасія Ліберман

Центральна виборча комісія підрахувала дані протоколів
з усіх 6 територіальних виборчих округів
на виборах Президента України.
Станом на 22 квітня ЦВК
отримала дані 100% протоколів
з дільниць Житомирської області.
Останніми по Житомирській
області отримали дані з 66-ї ТВО
(Малин).
По всіх шести округах лідирує Володимир Зеленський.
Найбільше голосів – 77,87% – за
нього віддали виборці округу
№ 64 (Коростень), найменше –
70,13% – в окрузі № 66 (Малин).

У Петра Порошенка ж навпаки:
найбільша підтримка по 66-му
Малинському округу (29,87%),
найменша – по 64-му Коростенському (22,13%).
У територіальному виборчому
окрузі № 62 (Житомир) 106 виборчих дільниць. Майже в кожній дільниці лідирує Володимир
Зеленський.
Загальна цифра явки виборців
у Житомирській області – 61,15%.
Якщо говорити про загальноукраїнські дані, то найбільш
активно голосувала Львівська область – явка склала 67,34%, найменшу явку продемонструвала
Закарпатська область – 46,38%.
Нагадаємо, 21 квітня відбувся
вирішальний другий тур виборів
Президента. У Житомирській області зареєстровано більше 975 тисяч виборців, з яких 6 тис. 854
громадянина вирішили змінити
місце голосування. Так, 1 тис.212
виборців прибули до Житомирської області з Києва.

Як працюватимуть
сімейні лікарі
у Житомирі
у період великодніх
і травневих свят
Куди звертатися за
медичною допомогою
під час свят – читайте
далі.
27 квітня з 9.00 до 15.00 чергові лікарі працюватимуть за
такими адресами: вул. Велика
Бердичівська, 32 (тел. реєстратури:
43–12–20); вул. Святослава Ріхтера,
23 (тел. реєстратури: 22–06–94);
вул. Лесі Українки, 16 (тел. реєстратури: 42–67–30); проспект Миру, 11
(тел. реєстратури: 25–93–77); м-н
Визволення, 1 (тел. реєстратури:
26–03–17); пл. Польова, 2 (тел.
реєстратури: 33‑49‑88, тел. реєстратури: 33–59–20); вул. Т. Бульби – Боровця, 6 (тел. реєстратури:
26–22–16); вул. Старочуднівська,
12/77 (тел.реєстратури: 46–03–3).
28 квітня з 9.00 до 12.00 прийматимуть чергові лікарі за адре-

сами: м-н Визволення, 1 (тел. реєстратури: 26–03–17); пл. Польова,
2 (тел. реєстратури: 33‑49‑88, тел.
реєстратури: 33–59–20).
29 квітня з 9.00 до 12.00 можна
звернутися до чергових лікарів за
такими адресами: м-н Визволення, 1
(тел. реєстратури: 26–03–17); пл. Польова, 2 (тел. реєстратури: 33‑49‑88,
тел. реєстратури: 33–59–20).
30 квітня амбулаторії працюватимуть за графіком до 19.00.
1 травня чергові лікарі з 9:00
до 12:00 працюватимуть за адресами: м-н Визволення, 1 (тел. реєстратури 26–03–17); пл. Польова,
2 (тел. реєстратури: 33‑49‑88, тел.
реєстратури: 33–59–20).
9 травня з 9.00 до 12.00 до
чергових лікарів можна звернутися за такими адресами: м-н
Визволення, 1 (тел. реєстратури:
26–03–17); пл. Польова, 2 (тел.
реєстратури: 33‑49‑88, тел. реєстратури: 33–59–20).

у 2019 році зареєстрували 354 051 особу, – повідомляє прес-служба
ОДА.

Минулого року для участі
в тестуванні було зареєстровано
335 843 особи. На Житомирщині
цьогоріч ЗНО складатиме 11 тис.
765 абітурієнтів. В Українському
та регіональних центрах оцінювання якості освіти завершено
обробк у реєс траційних до кументів осіб, які виявили бажання взяти участь в основній
сесії зовнішнього незалежного
оцінювання 2019 року.
Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами
є українська мова і література
(320 736 зареєстрованих), історія
України (232 084 зареєстрованих),
математика (146 435 зареєстрованих). З огляду на особливість
Умов прийому до закладів
вищої освіти значна кількість
учасників обирають також біологію (81 342 зареєстрованих) та
географію (80 351 зареєстрованих).
Серед учасників зовнішнього
незалежного оцінювання більшість є випускниками закладів

загальної середньої освіти поточного року. Так, з української
мови і літератури випускників
закладів загальної середньої
освіти поточного року – 53,73%;
з історії України – 56,67%; математики – 61,14%; фізики – 74,75%;
хімії – 72,43%; біології – 78,04%; географії – 85,44%; англійської мови –
80,99%; французької мови – 80,91%;
німецької мови –77,71%; іспанської
мови – 57,89%.
Упродовж 3–20 травня триватиме додатковий період реєстрації. Право на реєстрацію в цей
період мають особи, які:
• за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
• брали участь в антитерористичній операції або належать до

категорії осіб з неконтрольованих
територій та не зареєструвалися
для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
• проживають на тимчасово
окупованій території або в населених пунктах, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють
своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися
в основний період реєстрації;
• мають складати державну
підсумкову атестацію у формі
ЗНО, але через поважні причини
не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (для участі
в додатковій сесії з навчальних
предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього
оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Фестиваль пасхи, майстер-класи
та святкові концерти: куди піти
на великодні свята у Житомирі
Анастасія Ліберман

Святкові локації
цьогоріч розмістять
на пішохідній Михайлівській, вул. Лятошинського, Новому
бульварі та на майдані
Корольова.
План проведення загальноміського свята «Великдень у Житомирі»
21.04–5.05
• Фестиваль писанок;
• Виставка «Великодня писанка»;
• Конкурсні програми;
• Арт-галерея;

• Зона дитячих розваг;
• Етномузей під відкритим
небом;
• Великодній мистецький
ярмарок;
• Святкові майстер-класи.
28.04 (15.00)
• Великодні ігри, забави, розваги «Христос воскрес. Радійте,
люди»;
• Молитва священиків за мир
та Україну;
• Концертна програма релігійних громад «Великодні дзвони»/
29.04 (15.00)
• Святкова програма «Гаївки
на Михайлівській»;
• Фестиваль пасхи;
• Виступи місцевих творчих
колективів.
30.04 (15.00)
• Виступи творчих колективів
музичної школи № 3 та Глибочицької ОТГ.

01.05 (15.00)
• Виступи творчих колективів
загальноосвітніх навчальних закладів.
02.05 (18.00)
• Виступи творчих колективів
Станишівської ОТГ.
03.05 (18.00)
• Виступи творчизх колективів
Сінгурівської ОТГ.
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Актуально

ТМ «Хліб Житомира»: зроблено
з любов`ю та благословенням
Вже за лічені
дні християни відзначатимуть одне
з найголовніших
свят – Великдень.
Усі заздалегідь починають планувати
випікання пасок,
фарбування яєць та
приготування страв,
адже свято Христового Воскресіння має
особливе значення
в житті вірян.

ТМ «Хліб Житомира» щорічно
випікає особливу здобу – паски,
адже саме вона є символом Великодня та дива Воскресіння.
ТОВ «Золотий коровай» традиційно запрошує священнослужителів для освячення процесу
виробництва. Так, цього року настоятель Свято-Михайлівського
кафедрального собору міста Житомира, митрофорний протоієрей, отець Богдан Бойко освятив
виробничі потужності, на яких
будуть випікатися великодні паски, а також благословив колектив
перед початком цього складного
і трудомісткого процесу.
«Ця традиція на підприємстві
існує вже кілька років. Ми ніби
отримуємо Боже благословення

на працю. Адже виробництво
хліба, особливо традиційного
великоднього, – це особлива відповідальність. Технологи ТОВ «Золотий коровай» постійно працюють
над вдосконаленням пасхальних
виробів для задоволення потреб
найвибагливіших споживачів», –
зазначив керівник підприємства
Олександр Вербицький.
Основними принципами
у роботі ТОВ «Золотий коровай»
є дотримання традиційних рецептур і технологій випікання.
Виготовлення паски не є виключенням. З впевненістю купуйте
великодню здобу від ТМ «Хліб
Житомира», адже ми дбаємо, щоб
ви відчули нашу турботу про ваш
святковий стіл!

ЗАКОННИЙ БАНКРУТ:
що передбачає новий кодекс?
Українці, які постраждали від економічної кризи, нарешті
зможуть позбутися
своїх боргів.
Вирішити проблему допоможе Кодекс України з процедур
банкрутства, який Президент Петро Порошенко підписав у квітні.
Відтепер оголошувати банкрутство
зможуть не лише юридичні, а й
фізичні особи. Що передбачає механізм банкрутства і які можливості
він надає громадянам, з’ясували
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Від боржника – до банкрута

Кодекс з процедур банкрутства, що його депутати ухвалили
ще восени минулого року, дозволяє фізичній особі оголосити себе
банкрутом. При цьому ініціатива
належить саме боржнику, а не кредиторам. Громадянин, який має
борги, подає заяву про відкриття
провадження до господарського
суду за місцем проживання.
Щоб уникнути зловживань і не
дозволити скористатись цією лазівкою недобросовісним позичальникам, законодавство обумовлює чіткі
вимоги до заявника. Відповідно
до закону, ініціювати банкрутство
може особа, кредитні борги якої
становлять щонайменше 30 мінімальних зарплат (з 1 січня 2019 р. ця
сума дорівнює 125 190 грн), або яка
припинила платити більш ніж 50%
по кожному із кредитів впродовж

двох місяців. Також умовою банкрутства можуть стати постанова
у виконавчому провадженні про
відсутність у боржника майна, яке
можна стягнути для погашення
кредитів, або інші обставини, що
підтверджують неплатоспроможність.
Разом із заявою боржник повинен подати до суду декларацію про
доходи, а також всю інформацію
про майно, борги і кредиторів, зокрема про операції з нерухомістю,
цінними паперами тощо.
«Також необхідна інформація
про його (боржника,– ред.) рахунки, як в Україні, так і за кордоном –
реквізити і суми, які на них знаходяться. Заодно доведеться докласти
копію трудової книжки, інформацію про роботодавців», – пояснює
адвокат Богдан Шабаровський.
Закон забороняє ініціювати
банкрутство особам, які вже оголошували себе банкрутом протягом
попередніх 5 років, вказали недо-

стовірну інформацію у майновій
декларації, намагалися уникнути
виплат по кредиту, притягувались
до кримінальної або адміністративної відповідальності за дії, пов’язані
з неплатоспроможністю.

Реструктуризація боргів

Розпочинаючи справу про
банкрутство, суд призначає арбітражного керуючого, який виступає посередником між боржником
і кредитором. Закон передбачає два
шляхи вирішення проблеми заборгованості: через реструктуризацію
боргів або ж через продаж майна
боржника, якого оголошують банкрутом.
Реструктуризація означає розстрочку або зміну строків виплат
боргів, їхнє «прощення» або продаж частини майна боржника. Законодавство не дозволяє реструктурувати кредити, отримані на
відпочинок, розваги, придбання
предметів розкоші, або борги,

пов'язані з азартними іграми. Так
само не підлягають реструктуризації борги за аліментами.
Варто зауважити, що, відповідно до Кодексу, валютні кредити
конвертуються в гривню за курсом
НБУ на момент відкриття справи
про неплатоспроможність.
Якщо кредитор і боржник не
домовились про реструктуризацію, суд оголошує про банкрутство
останнього.
«Якщо збори кредиторів протягом 120 днів з дня відкриття
справи про неплатоспроможність
не схвалять план реструктуризації
боржника, або приймуть рішення про перехід до процедури погашення вимог, суд визнає його
банкрутом», – коментує юрист
Олександр Бірюков.
Після цього починається процедура погашення боргів, яка передбачає продаж майна боржника,
зокрема на електронних аукціонах
«ProZorro.Продажі». Експерти звертають увагу, що Кодекс скасовує
введений 2014 року мораторій на
стягнення нерухомості у позичальників, які брали валютну іпотеку.
Утім, заспокоюють, що на продаж
не може бути виставлене єдине
житло боржника (квартира до 60 кв.
м або будинок до 120 кв. м). Також
за борги не можуть забрати кошти
на пенсійних рахунках чи у фондах
соціального страхування.

Життя після банкрутства

Після завершення процедури
банкрутства всі борги вважаються погашеними або списаними,
незважаючи на те, чи вистачило

майна позичальника для розрахунку з кредиторами. Будь-яке
нарахування відсотків чи штрафів
припиняється.
За законом, впродовж трьох років банкрут не вважається особою із
бездоганною діловою репутацією.
Арбітражний керуючий може заборонити банкруту укладати певні
угоди і навіть виїжджати за кордон.
Впродовж п'яти років банкрут повинен письмово повідомляти про
свою неплатоспроможність, якщо
хоче взяти кредит, укласти договір
позики, застави чи поруки. Крім
того, протягом п’яти років він не
може повторно ініціювати процедуру банкрутства.
Експерти вітають появу Кодексу
з процедур банкрутства, звертаючи
увагу як на вигоди для позичальників, так і фінансових установ. Українці, які постраждали від економічної
кризи 2008 і 2014 років, отримують
шанс вийти зі скрутного становища. Чітко прописаний механізм
банкрутства захищає боржників
від колекторів і дозволяє закрити
всі кредитні зобов’язання. Варто
зауважити, що закон передбачає
п’ятирічний перехідний період із
пільговими умовами реструктуризації боргів.
За словами фахівців, хоч банки
і можуть втратити деякі кошти через списання частини боргів, однак
загалом це сприятиме оздоровленню банківської системи. Тож ефективне запровадження процедури
банкрутства допоможе зміцнити
українську економіку.
Кодекс набуде чинності через
півроку після опублікування.
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Культура

Гурт «Ловець Снів»: Ми ловимо
мрію і даємо їй нове пісенне ім’я
дійсно грати професійно. Але надихнув мене на це саме сон. Потім
я випадково прочитав статтю про
знак нашої групи – це індіанський
талісман. У підсумку вже через
місяць ми грали концерт.

Руслан Мороз

Кілька років тому
на музичному просторі Житомира з'явився
новий гурт «Ловець
Снів».
Як і будь-який починаючий
колектив, хлопці перебивалися
виступами на «своїй» території – арт-майданчику «Антена»,
на загальнодержавних і міських
святах – концертах до Дня молоді,
Дня міста і Дня студента, Дня Незалежності, розігрівали публіку
перед відомими гуртами. Пробували грати вп'ятьох, в акустику
і польською мовою.
Змінювалися музиканти,
струни, майданчики, і у 2019 році
склад колективу остаточно затвердився, звук перейшов від
гаражного до студійного, а треки стали регулярно з'являтися
як в ефірі радіостанцій, так і на
просторах мережі.
«Ловець Снів» складається
з трьох музикантів: Олексія Приймака, Андрія Гординчука та
барабанщика Doc WvW, він же
Віталій. Разом хлопці грають сучасну україномовну європейську
музику. В активі команди виступи
на багатьох всеукраїнських фестах, виданий студійний альбом
«Мріяти», який не соромно дати
послухати другу (а краще подрузі),
постійно зростаюча фан-тусовка.
Ну і головне: бажання їхати на
фести, писати альбом, знімати
кліпи, грати і рости, рости, рости!
Ми вирішили зустрітися

Руслан Мороз: Це було
саме два роки тому?
Олексій Приймак: Так.

Руслан Мороз: А хто
пише пісні та тексти до них?

з хлопцями та розпитати їх про
майбутні плани.

Руслан Мороз: Хлопці, як взагалі з'явилася ваша
команда та з чого почалася
робота?
Андрій Гординчук: Ми два
роки вже граємо разом. Незабаром з'явиться наш новий альбом.
А почалося все випадково. Ми
познайомилися з Олексієм у музичному магазині, розговорилися.
З'ясувалося, що в нього є плани
створити музичний колектив, як
і в мене. Так, мабуть, й виникла
ідея створення нашого гурту.

Руслан Мороз: А до
цього ви брали участь у музичних колективах?
Олексій Приймак: Звісно,
брали. Але здебільшого це були
напіваматорські, шкільні та студентські гурти. Це було швидше
за все хобі. А зараз ми створили
справжній професійний гурт, де

грають професійні музиканти.
«Ловець Снів» – це більш відверта спроба заявити про себе
та свої пісні, показати свою творчість. Наш колектив складається
з трьох музикантів: ударника,
бас-гітариста та гітариста. Ми
практично все робимо самі. Так,
ми іноді залучаємо людей, які нам
допомагають, але основу колективу складають саме три музиканти.

Руслан Мороз: Чому
виникла ідея назвати саме
так вашу групу?
Олексій Приймак: Тут вже
дещо напівмістична історія. Мені
наснився сон, а саме Андрій
Кузьменко – Кузьма, який уві
сні попросив мене зіграти свою
пісню. У мене тоді не було свого
колективу, але я завжди мріяв зіграти свої пісні зі сцени. Пройшло
декілька тижнів, і в музичному
магазині я зустрів Андрія. Може,
хтось скаже, що це – містика, але
ми вирішили створити гурт та

Олексій Приймак: Тут складний процес. Текст пишу я. Проходить якийсь час, в мене з'являється
певна ідея, і я пишу текст або ще,
буває, музику. Практично я приношу в студію напівготову пісню
та виконую її на гітарі. А потім
з хлопцями вже починаємо аналізувати, щось додавати, робити
певне аранжування. Після спільної роботи народжується пісня.
Тобто не тільки я один створюю
пісні, це колективна праця, колективна творчість. Кожен з нас вносить певну частину в її створення.

Руслан Мороз: За ці
два роки ви багато разів брали участь у різноманітних
конкурсах. Трошки розкажіть про це.
Олексій Приймак: Ми беремо участь практично у всіх
міських заходах, нас чекають на
концертах в інших містах. Ще
жодна пропозиція не була відхилена. Зрозуміло, що для живого
колективу дуже складно виступати, якщо немає умов. Не завжди
виходить у організаторів забезпечити все належним чином, але
ми принаймні намагаємося задовольнити публіку та показати себе

з найкращої сторони. Фестивалів
було дуже багато. Наприклад,
«Червона рута», де ми одразу виграли в Житомирі цей конкурс.
Для нас це дуже важливо, тому що
багато сучасних зірок починали
саме з «Червоної рути».
Андрій Гординчук: На фестиваль «За життя» нас відібрали
за таким музичним батлом, де
кожен колектив грає свою музику, хтось важкий рок, хтось
етно-рок, і з декількох колективів
вибирається найкращий. Ми там
також перемогли у відбірковому
турі і в наступному будемо грати
вже у Києві.

Руслан Мороз: Тобто
ви більш рок-музиканти?
Андрій Гординчук: В нас є
і блюз, ми граємо музику інших
напрямків. Зараз в Україні починає набирати обертів інді-рок.
Цей напрямок змішує в собі всі
інші. Але ми граємо дуже різноманітну музику…
Оле к с і й Пр и й м а к : Нас
все ж більше сприймають як
рок-музикантів. Коли ми посилаємо свої пісні на радіостанції,
то нас там позначають як роквиконавців. Говорять, що ще
круто і справжній, якісний рок
нам потрібен. Тобто самі люди,
наші слухачі, вказують на наш
напрямок. Але ми не обмежуємося чимось одним. Ми постійно
шукаємо щось нове.
Андрій Гординчук: На нашому сайті написано: «Ми ловимо мрію і даємо їй нове пісенне
ім’я. Історію наших найромантичніших снів ви почуєте на наших концертах, на яких просто
неможливо втриматись на місці».
Так воно є й у житті.

У Житомирі відбувся дебатний
турнір із політичних реформ
Руслан Мороз

У приміщенні Житомирського національного агроекологічного
університету 17 квітня
2019 року пройшли
відбіркові дебатні ігри
серед активної молоді
міста Житомира та
студентів ВНЗ.

Було визначено переможців,
що представлятимуть Житомир на Національному дебатному турнірі, що відбудеться
у Києві у травні цього року.
Інтелектуальні битви відбувались за британським форматом на теми: «Ця палата має
прийняти виборчу реформу
у 2019 році»; «Ця палата має
забезпечити прозорі вибори
у 2019 році»; «Ця палата має
покращити державне фінансування політичних партій»; «Ця
палата повинна брати на себе

відповідальність за виконання
передвиборчих програм кандидатами».
Турнір був націлений на
підвищення політичної прос віт и та с ві домо с т і молод і
шляхом залучення ї ї до дискусії про політичні реформи
та розвитку інтелектуальних
здібностей, ерудиції та критичного мислення. Безперечно,
всі учасники отримали шалене
задоволення від процесу підготовки до дебатів та самого
турніру. Нереальна атмосфера,

чудові люди, важливий досвід.
Умієш красиво говорити, можеш відстояти власну думку та
переконати опонента – спробуй
себе на черговому дебатному
турнірі!
Команда переможців отримала кубок, інші цінні призи та
поїздку на Національний дебатний турнір у Києві. У фінальній грі зійдуться переможці
з різних куточків України, які
боротимуться та змагатимуться
за перемогу і головний приз
Довідково. Всеукраїнська

ініціатива «Активна Громада» –
об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні
місцевих проблем. Ініціатива
створена в рамках діяльності
Інституту «Республіка». Проект «Активна Громада: Право
Вибору» впроваджується за
підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI)
за фінансової підтримки американського народу, наданої через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
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Молодь вдало провела
«ПОЛІССЯ FEST-2019»

Напередодні Міжнародного
дня солідарності молоді в концертній залі обласного телецентру
відбувся традиційний фестиваль
молодіжної творчості «ПОЛІССЯ
FEST‑2019» в рамках проведення громадсько-мистецької акції
з символічною назвою «Я люблю
Україну свою», присвяченої Міжнародному дню солідарності молоді.
Постійний організатор заходу,
продюсер Сергій Вікторов розповів: «Сьогодні у глядацькій залі
зібрались численні прихильники

молодих житомирських артистів – співаків, танцюристів, тобто
творчих особистостей, взагалі
прихильники естрадного мистецтва, щоб переглянути творчі
здобутки нашої молоді за минаючий навчальний рік. Наш захід
проводиться з метою виховання
у молодих людей любові до рідного краю та його мистецтва, формування у юнаків та дівчат здорового способу життя, захисту їх
духовних інтересів. У мистецькій
програмі взяли участь понад 150

учасників – це талановита активна
молодь нашого рідного Полісся».
Мистецьку програму відкрили
лауреати Всеукраїнського фестивалю сучасного молодіжного
танцю «Глобал Денс Фест» – учасники команди «Ті Ес Ту» з танцювальною композицією, складеною
з фрагментів кращих українських
естрадних хітів останніх років.
Чудові українські пісні виконали молодіжні виконавці Вікторія
Фесюк, Наталія Яблонська, Юлія
Нагорна.
Прем'єрні танцювальні композиції представили молодіжні колективи «Ladies Dance», «FreeStyle
Crew», «Club Leaders», «Street
Children», «Funky Bunch», «Starry
Fam» та багато інших.
Чудові вокальні дані продемонстрували молодіжні співаки – переможці багатьох всеукраїнських конкурсів, солісти
вокальної студії «Brand Studio»
Анастасія Тарковська, Аліна
Радзівон, Анастасія Єдлінська,
солісти вокальної студії «Акорд»
ЖДУ Денис Любченко, продюсерського центру «Амадеус» Анастасія Подуст, студії естрадного
мистецтва Анастасія Затолюк.
З теплотою сприйняли глядачі
виступи юних танцюристів – учас-

ників команд «Super Kids» та «4
Kids», які дуже хвилювались перед
виходом на сцену.
Відбулась презентація нового
танцювального колективу «T-Girls»
з прем'єрною композицією.
Наприкінці заходу усі присутні вітали бурхливими оплесками лауреатів українського
етапу чемпіонату світу «Хіп
Хоп Інтернешнел Юкрейн», володарів І премії всеукраїнського танцювального чемпіонату
«The Challenge»
2017, 2018 та 2019
років – популярн у та н ц юв а л ь н у коман ду «Ті
Сквод», яка своїм
яскравим виступом завершила
програму фестивалю «ПОЛІССЯ
FEST‑2019».
Організатори
заходу – обласне
управління національно-патріотичного виховання,
молоді та спорту,
міське управління у справах сім'ї,
молоді та спорту
та концертно-ви-

довищне об'єднання «Шоу Сергія
Вікторова» – залишились задоволені вдалим проведенням заходу.
Ексклюзивний медіа-партнер заходу – газета «20 хвилин Житомир». Інформаційні
партнери – газети «Імперія-TV»,
«Пульс», сайти: zhitomir.info, Рупор Житомира, 0412.ua, vgolos.
zt.ua, zhitomir.today, dks.com.
ua, moemisto.ua, zamkova.info,
theworldnews.net.
Вл. інф.

Актуальні петиції від житомирян:
що пропонують змінити містяни
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити електронні документи, опубліковані для розгляду місцевій владі.

ня опублікували на онлайн-порталі петицій 17 квітня.
«Вже друга половина весни,
а кожна вулиця Житомира у ямах!
Давно пора проводити поточний
ремонт на більшості вулиць міста, а ямкового толком і не було!
Звернення: зобов`язати дорожників виконувати свою роботу, профінансувати і контролювати, бо
деякі ями замість асфальту були
засипані відсівом!» – йдеться в тексті електронного документа.

Житомиряни просять
дати лад дорогам міста

Створення міської системи
туристичної навігації

Однією з найбільш обговорюваних тем у суспільстві є незадовільний стан доріг загального
користування. Більшість людей
переконана, що від стану дорожньої інфраструктури залежить не
лише подальший розвиток міста
та країни загалом, але й безпека
кожного громадянина.
Відповідне електронне подан-

Житомиряни просять місцеву
владу створити навігацію, яка
додасть зручності та комунікації
туриста з містом, допоможе знайти найкращі туристичні локації
та відповісти на найчастіші запитання.
«Мета: орієнтування гостей та
місцевих жителів на місцевості,
популяризація об`єктів дести-

нації, збільшення відвідувань
культурно-мистецьких закладів
Механізм: встановлення інформаційних стендів із вказівниками до туристично привабливих
місць із стислим їх описом,
розміщення карт навколишніх
кварталів та покажчиків руху

тощо», – пояснює в тексті документа автор Дмитро Куліков.

Влаштувати пляж
для нудистів
Пляжі для нудистів досить
популярні в усьому світі. Людей,

які практикують оголений відпочинок, називають нудистами, але
самі вони називають себе натуристами (від лат. natura – «природа»).
Мода на відпочинок без одягу дійшла і до Житомира. Відповідне прохання від житомирянина
Сергія Романенка опублікували
на сайті міськради 12 квітня.
«Пляж для нудистів. Нудистський пляж. На річці Тетерів. На
острові любві. З охороною, прибиральником, вбиральнею, кафе.
Із забороною фото та відео, аби
не порушували особисте життя.
Вхід 18+ на територію платний.
А грощі підуть на охорону та на
прибиральника. Вважаю місту
Житомиру це потрібно», – пише
автор електронної петиції.
Для того, щоб звернення розглянули уповноважені органи
Житомирської міської ради, воно
повинно набрати не менш ніж 250
підписів із позначкою «за» впродовж трьох місяців з дня оприлюднення на сайті.
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Зла земля. Зона

Для того, щоб хоч якось зрозуміти Зону з усіма її самоселами,
ментами, митниками, мародерами, втікачами-зеками і неляканими тваринами потрібно бути
хоча б трішки «зеленим». Відсутність «зеленого» мислення – це не
тільки мільйони забутих і по суті
кинутих усіма політичними лідерами чорнобильців. Це ще й дуже
смішні пасажі про направлення
в Зону акушерів, чорнобильський
туризм і взагалі остаточну перемогу над Зоною відразу ж після
якихось чергових виборів. Втім,
і пасажі-то ці будуть звучати тепер від цих «лідерів» в кращому
випадку раз на десятиліття. Вони
бояться Зону. Вони харчуються
чутками середини 90-х років
минулого століття і антуражем
комп'ютерної гри «Сталкер». Від
цього страх стає все сильніше,
а незграбні виступи «з нагоди
річниці» все рідше і рідше…
Зону потрібно любити. По-перше,
тому що перемогти її повністю не
вдасться ніколи. По-друге, це хоч
і дуже зла, але це – наша земля.

Менти Зони

Напівсонні менти під козирком стаціонарного блокпоста «Поліське» ліниво махають. Очевидно,
ми не викликаємо ніяких підозр.
Рідкісний потік машин з боку Києва рухається в основному у Білорусь, і ментам явно не хочеться
напружуватися в таку спеку. Фотографувати відкрито я проте не
наважуюся. Відразу зажадають
дозвіл на відвідування Зони, якого
у мене ніколи не бувало. «Чужих»
і журналістів тут не люблять! Відразу за блокпостом – казкове перехрестя. Направо – заблокована
дорога на Прип'ять. По прямій
через кілька кілометрів митний
перехід «Вільча» на українськобілоруському кордоні. Саме на цій
ділянці, серед напіврозібраних
мародерами будинків, знаходяться
як мінімум два повороти в Зону,
не прикриті ніякими блокпостами. Стовпова дорога в Зону для
всіх, хто плювати хотів на грізні

 На фото: Блокпост «Поліське»

Болюче питання
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Зла земля
ПЕРЕДМОВА
Цей текст був написаний моїм колегою Олександром Ігоніним років
десять тому. Тоді ми ще пам'ятали, що була аварія на Чорнобильській
атомній електростанції, і багато хто з наших рідних, близьких, друзів,
ризикуючи своїми життями, відстояли наші життя. Потім прийшло інше
горе, але атом, який вийшов з-під контролю людини, продовжує вбивати. Просто ми звикли до цього і схильні звинувачувати екологію, війну,
політику... Це теж нас вбиває. Але, як і раніше, тихо вбиває маленька
доза радіації від випадково привезеної частки на колесах машини.
Ніхто вже не пов'язує божевільне зростання онкології і захворювань
щитовидної залози з аварією на ЧАЕС. Ми почали забувати. Але біда
про нас не забула. Тому ми беремо на себе сміливість нагадати те, про
що писали десять років тому і що до цих пір актуально. Бо це – не лише
наші життя, а й життя і здоров'я наших дітей.
Руслан Мороз
таблички, вивішені перед ментівським блокпостом.

Блокпост «Поліське».
Дід Будулай
При першій же зустрічі з Будулаєм я зрозумів, що буду повертатися до нього ще не раз. І не тому,
що будучи легендою Зони, Будулай до мене ніколи не бачив журналістів. Із задоволенням випивши
запропоновану склянку смердючої
донецької горілки і акуратно занюхавши її привезеним нами хлібом, він раптом повідомив назву
населеного пункту, в якому має
честь проживати, – Новий Світ…
Прийшовши до тями, я видавив: «А ви один у Новому Світі,
дідусю?». Будулай закурив і, поглядаючи на залишки горілки,
підтвердив: «Один я в Новому
Світі! Зовсім один!».
Залишившись відразу після
катастрофи у рідному селі, дід не
раз сварився з ментами з баталь-

йону охорони Зони, але їхати не
хотів, ні за які пряники. Пенсію за
весь цей час отримав лише одного
разу, та й то з вирахуванням за витрату бензину на автомобіль радбезу. Прихистив двох приблудних
коней і свиню, яку чомусь ніяк не
хотів різати. Частенько в гості до
коней приходив замислений лось,
поки його не застрелили чергові
навіжені «мисливці».
В один з візитів до діда, крім
свині і коней, я побачив у дворі
дивакуватого хлопця, який, підійшовши до нас, несподівано
вклонився. Племінник, – знехотя
пояснив дід, – приїхав допомагати
збирати металобрухт. Побачивши
об'єктив, «племінник» з повадками біглого зека миттєво зник
у прибудові, в яку Будулай стягнув
столярний інструмент з усіх навколишніх сіл. Пізніше я дізнався,
що менти забрали у нього весь зібраний металобрухт і пригрозили
«дати копняка». Причина проста – фонило від металобрухту за

версту. «Племінник» безслідно
зник. Я чесно співчував дідові
і думав про розкрадені вщент автомобілі і вертольоти, які стоять
у «могильниках». Для того, щоб
вивезти таку кількість запчастин,
у Зону, безумовно, заходила важка техніка, яку борці з одиноким
старим чомусь не помітили.
Якось ми привезли до Будулая
журналістів відомої польської
газети. Будулай дістав із заначки
свій радянський паспорт, і все
отетеріли. У графі національність
було виведено «поляк». Слухаючи,
як він розповідає варшавським
гостям про своє життя в Новому
Світі без електрики, за десятки
кілометрів від найближчої цивілізації, я був упевнений, що поляки
витягнуть його із Зони. Трохи пізніше я привіз дідові статтю з його
портретом на всю першу шпальту
і фотографії, надіслані з Варшави.
Помер Будулай навесні 2005 року
в повній самоті. Не дожив дід до
переможних реляцій нової влади

 На фото: Блокпост «Поліське»

«на честь 20-ї річниці»… Осиротілих коней хтось пристрелив.
Новий Світ спорожнів остаточно…
Наташа – дружина вовкодава
Окраїна Вільчі – місце цікаве.
Коли я розповів митникам, що
у них під боком, в Зоні, є малолітні
діти – мені не повірили… Максим
народився в Зоні. Перехворів всіма
можливими дитячими хворобами, кілька разів вмирав, але дивом
залишався живий. Найближчий
дитячий лікар за 50 кілометрів
на Крисятічах. Це мама Максима
знає точно. Якщо біда повториться, за допомогою може і не встигнути. Але їхати із Зони Наталі не
хотілося. Сильно заїкаючись, вона
переконувала мене щоразу: «М-ми
тут з-звикли!» Максим, як звіря,
весело бігав пограбованими вільчанськими дворами і, схоже, не
знав ніякого іншого життя. Його
батько – вовкодав, йшов у Зону
і на радість Максима щоразу повертався з убитими звірюками.
Коли менти забрали рушницю,
вовкодав навчився ставити дротяні
петлі і забивав хижаків насмерть
кількома точними ударами в голову. В один із сезонів вовкодав випатрав близько двох десятків вовків
і рисей. Про рекорд знала вся
Зона, а Наташа з гордістю розповідала, що шкури із задоволенням
купують на базарі у Білій Церкві.
Одну зі шкір довелося залишити
на блокпості. Одного разу сталося те, чого всі боялися, – вовкодав
пропав у Зоні. Залишившись без
захисту і засобів до існування, Наташа відвезла хворого Максима
до далеких родичів у Білу Церкву.

Митарі

Вони – єдині, у кого вислуга
в зоні йде «місяць за місяць».
Ментів, прикордонників і пожежних із Зони не виженеш – подвійна вислуга і суттєві надбавки
до зарплати. У митників ж, що
в Зоні, що в київському кабінеті – різниці ніякої! Але митники
про це говорити не люблять.
Проблеми забутого Богом митного посту київське начальство
практично не цікавлять. Іноді,
правда, «дбайливо» перевіряють
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Болюче питання

 На фото: Дід Будулай (Фото «RZECZPOSPOLITA»)
виплату 12 гривень «гробових».
І все! Слабкі спроби маленького
колективу відстояти свої права
наштовхуються на холодну байдужість Києва. Заткніться, мовляв,
корупціонери прокляті! Київ ніби
не знає, що через зону їдуть тільки
повні «екстремали». Машин на
посаді настільки мало, що звинувачення в корупції викликають
мимовільне бажання порівняти
Вільчу з Одесою або Ужгородом.
Існування невеликого митного посту в Зоні обумовлено лише міжурядовою угодою з білорусами.
Як не дивно, це – пряма дорога на
Київ. Основний потік білоруських
машин – влітку. Сусіди їдуть через
Зону на чорноморське узбережжя оздоровлюватися. Взимку тут
порожньо, нудно і досить моторошно. Особливо, коли відключають електрику. На Вільчі чи не
щороку в колективі з 11 чоловік
хтось помирає від цілком «чорнобильських» захворювань: кісткова
система, серцева недостатність…
У серпні 2006 провідний інспектор
Андрій Кисляк помер прямо під
час робочої зміни. Андрію не було
і сорока. Зараз його вдова з трирічною дитиною намагається в суді
довести зв'язок смерті свого годувальника з виконанням службових
обов'язків. Поки марно.

рослий кущами хрест. На хресті
напис: «Тетяна і Віталій Крикун».
Рік смерті – 1997. Люди повернулися в Зону, щоб померти…
Місцеві вірять, що могила перед
будинком зберігає мертве житло
від мародерів. Мовляв, той, хто
влізе в такий будинок, довго не
проживе. І точно – включений
перед хрестом дозиметр ледь не
захлинувся, показавши рівень, що
в добру сотню разів перевищує
допустимі норми.
Місця тут тепер суворі і дрімучі. Місцеві намагаються без
особливої потреби сюди не заходити. Під ногами сновигають
змії (їх чомусь особливо багато),
нахабні лисиці з цікавістю розглядають прибульців. Звірина
заповнює місце, що звільнилося
від людини. Тут добре відчуваєш, що в Зоні можна потрапити
в прірву без сліду. Особливо, якщо
в кишені немає горезвісного, але
взагалі-то абсолютно непотрібного
«дозволу».
Взагалі в Буда-Варовичах у деяких місцях і досі фонить так, що
від показників дозиметра мороз
по шкірі йде. Скільки ж тут було
відразу після катастрофи? Відповідь на запитання, чи живі виселені звідси люди, напрошується
сама собою…

Смерть у Зоні

«Дятли»

Всупереч думці про незвичайне здоров'я «самоселів», у Зоні
вмирають часто. Смерть ця різноманітна і найчастіше не залишає
своїм жертвам жодних шансів.
Якось митники виявили невідомий труп без ознак насильницької
смерті прямо на дорозі. Відтягнувши його на узбіччя, митарі
прикрили тіло іржавими листами
заліза, щоб небіжчика нічого не
зжерло, і поїхали до себе на пост.
Викликані по рації менти приїхали не відразу, а через те покійника
на місці не застали…
У 2003 році в селі Буда-Варовичі ми натрапили на будинок
з іншого світу. Червоний черепичний дах – на місці, за абсолютно
цілими стеклами проглядалося
звичайне сільське начиння. Будинок здавався живим, і я вийшов
з машини пошукати господарів.
Вони дійсно виявилися тут…
Перед хвірткою я уперся в за-

Перед в'їздом у Вільчу ще
не так давно стояв знак, що викликав легкий острах: «Поліська
лісова база «Чорнобильліс». Колишній начальник залізничної
станції, який не побажав зали-

 На фото: візитна картка чорнобильських «лісорубів». Зараз на цьому місці красується зворушливе і малозрозуміле спостерігачеві – «Чорнобильська пуща». Постачальники отруєного лісу бояться залишитися без роботи.
шити рідні місця розповідав нам
про те, як із зони суцільним, все
наростаючим потоком вивозять
заражений ліс. Іноді його підпалюють спеціально, і вогонь,
облизавши верхівки сосен, перекидається на покинуті села.
«Підгорілий» ліс рубають вже на
«законних» підставах. Села ж гасити зовсім не обов'язково, а ось
палива під цю справу списати
можна чимало.
Іноді пожежі в Зоні виходять
з-під контролю. Тоді радіоактивний смог відчувається навіть
у Києві. Скільки радіонуклідів,
витягнутих деревами з ґрунту,
вилітає в атмосферу при цих пожежах, не знає ніхто. У самому
диму фонити може не сильно.
Але досить зловити одну-єдину
«гарячу частку», і рак легенів гарантовано! Проміряти дим у такій
ситуації неможливо. У країні немає необхідного обладнання.
Пам'ятається, як схожий на
«гекачепістів» міністр з надзвичайних ситуацій, заїкаючись, переконував киян, що дим, мовляв,
не з нашої, а з білоруської Зони.
Начебто є якась різниця! Про
різкий спалах онкозахворювань
через 8–10 місяців після «безпечної» пожежі міністр повідомити,
звичайно, посоромився.
Слухаючи, як колишній на-

 На фото: Наташа – дружина вовкодава

чальник станції розповідає про
відвантаження з Вільчі радіоактивного лісу, я помітив, як навколо
нас метушиться міцненький «москвічьонок». У кабіні – схвильовані
обличчя професійних стукачів.
– Лісники! – пояснив Микола
Тарасович і продовжив розповідь про те, як приїжджі екологи
хвацько заповняють всі необхідні
документи. Під час чергової поїздки замість будинку старого
залізничника я виявив обгорілі
руїни…

Чорнобильські яблучка

Минулого року їх було особливо багато. По всій Зоні можна
побачити велосипеди, вози з мішками і кошиками, мотоцикли – це
місцеві намагаються заробити на
гарному врожаї. Машини скупників чекають їх чи не відразу за
блокпостами.
– Тепер Київ не тільки наших
лисичок наїсться досхочу! – радіють місцеві. Вони не люблять столицю. Як вона до них, так і вони

 На фото: Чорнобильські яблучка

до неї. За зібрані яблука перекупники платять непогано. Яблук же
того року було дійсно багато. Зона
«годує»…
…В Овручі – придорожній базарчик. Гриби, ягоди – все з лісу.
«Звідки товарчик?» – «Із Зони!» –
весело відповідає жвава молодиця. Я роблю страшне обличчя:
«А якщо поміряти?!». Дозиметр не
знадобився. «Я тільки скуповую! –
жінка явно налякана. – Мужики
збирають і привозять! – Куди ще
везуть? –У Житомир, Київ»…
Більше лякати нікого не хочеться. Повне дежавю. Все вже
було. І буде ще багато років. Я йду
до машини і згадую знайомого
п'ятирічного хлопчика. Малюк захворів, будучи в Овручі, у бабусі
в гостях. А потім помер від раку…
Яблучка, грибочки, вільчанський ліс і вовчі шкури на базарах.
Зона годує.
Водій курить і мружиться на
сонці. З приймача лунає: «Це все,
що залишиться після мене!»…
Олександр Ігонін

18

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 24 квітня 2019

Споживачу

Україна старіє: основні тенденції
та виклики для ринку праці
Згідно з Національним демографічним
прогнозом, до 2050
року майже третина
населення в Україні
буде старше 60 років.
Консультант Світового банку,
професор KSE та доцент кафедри
економічної теорії НаУКМА Ольга
Купець розповіла про вплив скорочення населення на ринок праці
та пояснила, що потрібно Україні
для нормального, здорового, забезпеченого старіння.
«Пр о тя г ом н а й бл и ж ч и х
10–40 років всі розвинені країни,
за прогнозами Світового банку
та Міжнародної організації праці, зіштовхнуться з проблемою
старіння населення. Існують дві
основні причини такого тренду:
скорочення народжуваності та
подовження тривалості життя.
Україна не є виключенням: населення старіє, оскільки зменшується показник народжуваності
(динаміка з Європою в цьому плані у нас майже однакова). Зростає
очікувана тривалість життя, але
менше ніж у розвинених країнах.
За даними Держстату, середня
очікувана тривалість життя для
жінок в Україні становить 76,78
року, для чоловіків – 67,02. Відповідно зростає частка населення

пенсійного віку: станом на 1 січня
2018 року в Україні проживали
майже 7 млн осіб віком 65+. При
цьому скорочується частка молоді
та осіб працездатного віку (15–64
роки)», – зауважила Ольга Купець.
Ще один вкрай негативний
тренд, характерний для України, – скорочення населення. За
прогнозом, населення України
може скоротитися від 3 до 15% до
2030 року. Якщо ж взяти довший
період, до 2060 року, населення
може скоротитися більш ніж на
35%.

Який вплив на економіку
мають старіння нації
та скорочення населення?
Одна дитина не може утримувати і батьків, і бабусь і дідусів, які
всі живі-здорові через збільшення
тривалості життя (як не дивно
це звучить). Наприклад, однією
з «найстаріших» країн світу є Японія. Там часто можна побачити,
як дуже старого батька чи матір
везе містом вже стара дитина. При
цьому молодше покоління, віком
приблизно за 40, дуже часто не
одружується і не має дітей. Ці
люди доглядають за своїми батьками, але хто буде підтримувати
їх, коли вони стануть старими?
«Також старіння населення
значно збільшує демографічне
навантаження (це означає навантаження на працездатних людей

економічно неактивним населенням). Якщо взяти частку населення віком 65+ років, ми бачимо
зростання цього навантаження
в Україні: 243 непрацездатних на
1000 працездатних осіб станом на
1 січня 2018. Ще у 2015 році навантаження було меншим: 225 на
1000 працездатних осіб. Якщо ми
додамо до цієї картини ще й дітей,
тиск на працездатне населення
стане катастрофічним – 470 непрацездатних на 1000 працездатних
осіб у 2018 році. Звісно, для даних
по ринку праці важливі не лише
демографічні дані, але й економічна активність: яка частка населення працює або шукає роботу,
тобто пропонує себе як робочу
силу», – зазначила експерт.
Може бути прямий вплив демографії на попит на товари і послуги: більше осіб похилого віку
вимагають охорони здоров’я, пенсійного забезпечення. При цьому
може бути більший чи менший
попит на освіту, залежно від того,
як уряд мотивує населення пенсійного віку підтримувати корисні
для ринку праці навички.
«Також демографія впливає
на чисельний склад робочої сили,
зміни фонду озброєності, кількість
капіталу на одного працівника
та зміни продуктивності праці.
Чим менше працівників задіяно
в економіці, чим менша продуктивність, тим нижчу вони отримують заробітну плату і, відповідно,

сплачують податків. А від цього
вже напряму страждає бюджет
країни. Яким є прогноз щодо чисельності робочої сили в Україні? Є
два базових сценарії, які показують
величезне скорочення населення:
на 13% до 2030 року і на 36% до
2060 року», – додала професор KSE
та доцент кафедри економічної теорії НаУКМА Ольга Купець.
Різкого скорочення можна
уникнути за прикладом Литви,
Польщі та Ісландії – за рахунок
більш активного залучення жінок, молоді та особливо людей
пенсійного віку у ринок праці.
Проте останнє призведе зі свого
боку до нових викликів, пов’язаних
зі скороченням продуктивності.

Економічні наслідки
та виклики старіння
населення:
• Зменшення продуктивності
праці;
• Зменшення частки економічно активного населення;
• Фіскальні виклики: скорочення податкових надходжень
і при цьому зростання витрат на
пенсійне та медичне забезпечення;
• Розрив у виборі пріоритетів
під час виборів. Чим більшою є
частка населення пенсійного віку,
тим менші шанси на обрання кандидатів, що говорять про інвестиції в освіту, дитячі садочки і інші
сфери, які потрібні молоді.

Як протидіяти негативним
наслідкам старіння
населення:
1. Стимулювати зростання
рівня народжуваності: заходи, які
допомагають батькам поєднувати
сім'ю і кар'єру.
2. Сприяти здоровому старінню: зміні поведінки і стилю
життя, зміщення акценту на превентивну медичну допомогу.
3. Заохочувати українців залишатися в/повертатися до України,
імміграція до України.
4. Створювати умови для активного старіння: перехід від довгого
життя до довгого трудового життя.
5. Збільшувати продуктивність: безперервне навчання
(LLL – lifelong learning) та зміни
на робочому місці.
6. Долати фіскальні виклики: реформи для забезпечення
стійкості систем пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та
довготривалої медико-соціальної
допомоги.
7. Долати нерівність: реформи
системи соціального забезпечення.
8. Уникати розриву у виборі
пріоритетів державного управління: надання молоді «голосу»,
більш активне її залучення до
прийняття важливих рішень.
Матеріал підготовлено
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

Що чекає на українців у травні:
перерахунок субсидій, пеня за прострочені
комунальні послуги, додаткові вихідні
Які зміни відбудуться в Україні
у травні поточного
року – у традиційному огляді від наших
журналістів.
У Мінсоцполітики повідомляють, що субсидії у травні
автоматично перепризначать
приблизно для 3 млн домогосподарств, а іншим треба повторно
підтвердити право її отримувати. Кому ж потрібно буде подати
оновлені документи? Це потрібно
зробити тим, хто орендує житло, внутрішньо переміщеним
громадянам, сім'ям, яким призначили субсидію не на всіх
зареєстрованих, а на фактично

проживаючих у квартирі осіб,
сім'ям, в яких є непрацюючі люди
працездатного віку, у яких доходи відсутні або становлять суму,
меншу мінімальної заробітної
плати. Щоб підтвердити право
на допомогу, потрібно звернутися
в держоргани з новою заявою та
декларацією про доходи. Правда,
одержувачів субсидій чекають
перевірки – чи відповідає дійсності інформація в деклараціях, чи
не «забули» претенденти вказати всі свої джерела доходів, чи
не відбулися в сім'ї істотні зміни
в матеріальному плані.
А ось відмовити в нарахуванні субсидій можуть, наприклад,
якщо людина не платить ЄСВ
і не перебуває на обліку в центрі зайнятості або здійснювала за
останні півроку покупки на суму

більше 50 тис. грн. Не отримають
допомогу від держави власники
приватних будинків площею більше 200 кв. м, квартир більше 120
кв. м, а також сім'ї, де є автомобіль не старше 5 років.

Зміни в оплаті
комунальних послуг
З 1 травня українців чекають
істотні зміни в оплаті комунальних послуг. За прострочення
оплати будуть штрафувати, а за
недопуск контролера в будинок
для перевірки показників лічильника відключатимуть комунальні послуги. Про це інформують
Економічні новини.
З 1 травня за наявність заборгованості по комунальних
пос лугах громад ян України

будуть штрафувати. Пеня буде
нараховуватися в розмірі 0,01%
від суми боргу за кожен день
простроченого платежу після
20-го числа місяця. Пеня не нараховуватиметься боржникам
через затримку виплати субсидій або через затримку виплати
зарплати. У таких випадках заборгованість підприємства або
держави доведеться підтвердити
відповідними документами.
Крім введення пені, українцям будуть нараховувати абонплату. Незалежно від того, чи користувалися вони комунальними
послугами чи ні, абонплата все
одно буде стягуватися. На сьогодні порядок розрахунку абонплати
невідомий, а формулу повинен
затвердити Кабмін.
Згідно з новими правилами,

українці повинні безперешкодно
впускати представників підприємств, що надають комунальні
послуги, до своїх осель для того,
щоб вони змогли перевірити лічильники. Інакше українцям загрожує відключення комунальної
послуги.

10 вихідних днів

У травні українці відпочиватимуть аж 10 днів. Окрім 8 традиційних вихідних днів, матимемо
2 додаткові. 1 травня випадає на
середу і буде вихідним днем.
День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні – 9 травня – цьогоріч у четвер, тому цей
день – неробочий.
Вихідний день за 30 квітня доведеться відпрацювати в суботу,
11 травня.
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, НАЛИЧИЕ ВОДИТ. УДОСТОВ. КАТ. С, СЕ. ОПЫТ УСПЕШНОГО БЕЗАВАР. ВОЖДЕНИЯ ОТ 2 ЛЕТ.
ОБЯЗАНОСТИ: ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ГОРОДУ, ОБЛ., УКР., КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ ТОВАРА В ТРАНСП. СРЕДСТВО С ОФОРМ. ДОКУМЕНТАЦИИ (ТТН,
НАКЛАДНЫЕ). РАБ. АВТО 0673225225
ВОДІЇ КАТ.С. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
8000ГРН. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0674107551,0991002745

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
АДМІНІСТРАТОР НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
В ХОСТЕЛ У М.КИЄВІ. ТЕРМІНОВО. ЗП
ВІД 8000ГРН + %. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
0993894544,0968848555
• Виробникові с/г техніки (м.Одеса) потрібні: підсобний робітник, вантажник,
токар, зварювальник, контролер ОТК,
слюсар-ремонтник, фрезерувальник,
електрик, різальник металу. ЗП висока. Дзвонити з пн-пт, з 10 до 16. Надамо
гуртожиток. 0504927524
• Виробникові с/г техніки (Одеса) потрібні з навчанням на місці: оператор
верстатів з ЧПУ, формувальник, плавильщик, зачісчик-наждачник, шліфувальник,
сверловщик, слюсар-ремонтник, терміст,
автоклавщиця. ЗП висока. Надаємо гуртожиток. 0504927524

ВОДІЙ КАТ. Е ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПО УКРАЇНІ. НА
АВТОМОБІЛЬ З НАПІВПРИЧІПОМ. ЗП ВІД
20000ГРН. 0683462988,0683462989

• Інформація про працевлаштування
в Польщі, різні вакансії, доїзд до місця
роботи, можливе працевлаштування по
безвізу. (099)2430263,(095)0419267.

• ДВІРНИК (ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ, СІМЕЙНІ ПАРИ)
НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ. ЖИТЛО ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. ЗП
300ГРН/ЗМІНА. КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КИЙЛІВ. 0992859378

• ЛЕГАЛЬНА РОБОТА ЗА КОРДОНОМ! З/П 27
000-13 5000 ГРН! НАДІЙНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ! ВАКАНСІЇ У ПОНАД 50 КРАЇНАХ СВІТУ!
КОМПАНІЯ INTERNATIONAL WORK (ЛІЦЕНЗІЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № 1383).
0632295648(VIBER)

• ЄГЕР ДЛЯ ОХОРОНИ ЛІСУ НА ПОСТІЙНЕ
МІСЦЕ РОБОТИ. ЖИТЛО ТА ПРОЖИВАННЯ
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. ЗП 7000ГРН.
КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.
КИЙЛІВ. 0992859378
• Запрошуємо на роботу: прасувальниць,
вантажників, водіїв, слюсарів. Безкоштовне житло, пільгове харчування, міський
транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000
грн. Київська обл, Бориспільський р-н,
с.Щасливе. 0674347430,0932964393

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. З/П 6000-7000
ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

• МАСТЕРА И ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. РАБОТА В Г.
КОРОСТЫШЕВ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА
ДО РАБОТЫ И ОБРАТНО ДЛЯ РАБОТНИКОВ
С Г. ЖИТОМИР И ОБЛАСТИ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 0685091332,0959169474

МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ "ВЛАСНА ФЕРМА"
ЗАПРОШУЄ ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ.
ВИСОКА З/П, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, НАВЧАННЯ. Г\Р З 08.00 ДО 20.00,
Г/Р 7/7. 0989426117,ІРИНА

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

НА РОБОТ У ПОТРІБНІ МАШИНІСТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ.
0677723483,553656
• НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: БАРМЕН
РОЛЛ-БАРУ, ФАХІВЕЦЬ З ВИГОТОВЛЕННЯ
СОЛОДКОЇ ВАТИ І ПОП-КОРНУ, СУШИСТ, ПІЦЦЕЙОЛА. ХАРЧУВАННЯ + ПРОЖИВАННЯ, ВИСОКА З.П. 0681493071,0501420816

ОФІЦ. НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ
(НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ, ФРАНЦІЯ,
ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ). ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, ЛИТВИ.
БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ.
МСПУ 621 ВIД 07.06.2016. Т. 0671314628
0635644683, 097681875
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• Офіційна робота в Європі для фахівців і різноробів. (Чехія, Польща, Латвія,
ОАЕ, Литва, Фінляндія, інші). Житло б/к.
З/П 17000-72000 грн. Оформлення віз.
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15, www.befind.
com.ua, 0979391431,0662731011,0800
212324
• Офіційна робота за кордоном, візова
підтримка, медичне страхування та безкоштовні консультації за 0502851843.
Ліц№1449від29.11.16.Реалізуйт

ОХОРОННИК (ВОДІЙ), ВАХТА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 10 000ГРН. ПРОЖИВАННЯ ЗА
РАХУНОК КОМПАНІЇ, ОПЛАТА ВЧАСНО.
М.КИЇВ. 0685728390,0950135941ОЛЕКСАНДРОЛЕКСАНДРО
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• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки.
Харчування, проживання за рахунок піприємства. 0952858123, 0674206449,
0734069918,0952858119

ПОТРІБНА БРИГАДА БЕТОНЯРІВ, МОНТАЖНИКІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ. ВІДРЯДЖЕННЯ. 0675723562,0638596490,0501600016.
• Потрібні моделі в м. Київ, висока з/п,
виплати кожен день, житло надаємо.
0678965894,0667214277цілодобово.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066
• ПРОПОНУЄМО ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, НІМЕЧЧИНІ, ГРЕЦІЇ, ФРАНЦІЇ, ШВЕЦІЇ, ЛИТВІ ДЛЯ ПОКОЇВОК,
ПАКУВАЛЬНИКІВ, КУХАРІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ І Т.Д.. НАШ САЙТ: EUROWORKCENTRE.
COM.UA. ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 6.11.2017.
0672402228,0952885228
• Работа в Польше, Чехии, Латвии, Германии, Израиле, США. Оформление и
проезд за наш счет. З/п от 20 000 до
90 000 грн. Сопровождение на время
работы. 0665859090,0685859090

• РАЗНОРАБОЧИЕ. ДЕНЫШИ. ОПЛАТА ДОРОГИ.
РАБОТА С ДОСКОЙ, ВАГОНКОЙ, СОРТИРОВКА,
ПЕРЕКЛАДКА, ФАСОВКА. ЗАРПЛАТА ОТ 300
ГРН. В ДЕНЬ. 0971159805
• РОБОТА В ІТАЛІЇ ДЛЯ ЖІНОК. ДОГЛЯД ЗА
ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ. ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. ЗП ВІД 17750ГРН. ЛІЦ. СЕРІЯ
АЕ 460901 ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-НІ НА
РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВІД 30.09.2014Р.
0672737165

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТ., ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ. ЗП
18000-43000ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНАННЯ
МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ. МСПУ 978
ВIД 09.07.2018. Т. В ПОЛЬЩІ +48536012943
(+VIBER), +48537758355 (+VIBER), В КИЄВІ
0965568181 (+VIBER)
• Спеціаліст з фарбування автомобілів
на СТО в м. Житомир. Деталі обговорюються. 0674048782

• СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО
САДОВОЙ МЕБЕЛИ СТОЛЯР ПО ДЕРЕВУ. О/Р
ОБЯЗАТЕЛЕН, Г/Р С 9.00 ДО 18.00 ОТ 3-Х ДО
5-ТИ РАБОЧИХ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. ХОРОШИЕ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕНЫШИ. ЗП ОТ 300 ГРН.
В ДЕНЬ 0971159805
• Технологи швейного виробництва потрібні на швейне підприємство. Терміново! Тел.: 0982086738

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000
ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО
ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. 0689423495(VIBER,WHATSAPP),
0689423549VIB
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Зем.ділянка, пл. 0,25 га, К/Н1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 679, 680. Дата торгів: 20.05.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №344626;
2. Зем.ділянка, пл. 0,2 га, К/Н1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 683. Дата торгів: 20.05.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №344641;
3. Зем.ділянка, пл. 0,2 га, К/Н1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 681. Дата торгів: 20.05.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №344647.

• Причепи автомобільні ТМ "Лев", 1-2х
осні. Розміри: 1,1х1, 3 - 3,6х1, 6. Потовщений метал і німецькі комплектуючі. Гар.5р.
Доставка. Розсрочка. Завод-виготівник.
0671181888,0503098085,0939554802

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР. МИ ПРОПОНУЄМО: БЕЗКОШТОВНЕ
ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БАЗИ (ГУРТОЖИТОК), ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА 15 ГРН./ДЕНЬ.
ВАХТА 21\10 (ВИЇЗД З 5-6-Ї РАНКУ), ПРАВА
КАТ. «С», «С1». М. КИЇВ. 0672478358
• УБОРЩИЦЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЯ РЕСТОРАНА И МОЙКЕ ПОСУДЫ. ГР ПО 12ЧАСОВ.
ЗП 500ГРН ЗА СМЕНУ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЖИЛЬЁ И ПИТАНИЕ. РЕСТОРАН ПО АДРЕСУ: КИЕВСКАЯ ОБЛ, БОРИСПОЛЬСКИЙ Р-Н,
С. ВИШЕНКИ. РАЗВОЗКА ОТ М. СЛАВУТИЧ.
0674454529

ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗНОРОБОЧІ
НА РОБОТУ В М. КИЇВ. СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СОЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА
15/15. 0635831415,0442878713
ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ, ОПЛАТА - 500ГРН/
ДЕНЬ. ПОЛІРУВАЛЬНИКИ, ОПЛАТА80ГРН/М2. КОЛІЇ БРУКІВКИ, ОПЛАТА280ГРН/ТОННА. 0674104020
• Шукаємо різноробочих, будівельні бригади по: утепленню, покрівлі, кладочних
та монтажних роботах у Рівненській,
Волинській та Житомирських областях.
(067)7593457

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.7. Продам Будинки в місті
• ПРОДАЄТЬСЯ ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК В ЖИТОМИРСЬКОМУ РАЙОНІ В ЦЕНТРІ СЕЛА ГОЛОВЕНКА (25 КМ. ВІД ЖИТОМИРА) 97 М2, ЖИТЛОВА ПЛОЩА 40,7 М2, В БУДИНКУ 3 КІМНАТИ,
ПІДВЕДЕНИЙ ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА,ВОДОПРОВІД,
САННВУЗЕЛ,ВАННА + 25 СОТОК ГОРОДУ (ПРИВАТИЗОВАНА). 0967070269

2.8. Продам Будинки в
передмісті
• Продам будинок с. Левків, не далеко,
біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі.
Ціна договірна. 0673911769

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

2.10. Продам Дачі
• Дача. Продам дачу в Давидівському
масиві: 13.5 соток землі, колодязь, світло,
літній домік, огорожа, ворота. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 0683167581 Сергій

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

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

2.18. Куплю Нерухомість
КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКОМУ СТАНІ).
ЖИТОМИР ТА ПЕРЕДМІСТТЯ, ШВИДКА
ОПЛАТА. ТЕЛ.: 0674249331 0636682327
ГЕНАДІЙ

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• Запчастини двигунів КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ,
ЮМЗ, ЗІЛ, ГАЗ. Оригінальна порш.група
Мотордеталь Кострома, гільза, порш.кільця, р/к прокл.двигунів, КПП, мостів, ГТВ,
вкладиші к/вала. Доставка Нова пошта,
Інтайм. 0675702202,0507190074.

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
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ,
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ,
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA. (099)2012978,
(067)6713553, (063)9628236
• Вигот.зерносушарки, сушильне обладнання, норії, транспортери, шнекові
навантажувачі. Stretch Hood системи,
пакувальні верстати. Креслення, виробництво, дост.по Україні, монтаж. www.
landau.in.ua, 0631200216
• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ
та інші. www.agrozone.com.ua . (050)181
1180;(097)1811011;(093)0881880.

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

3.6. С\Г техніка, та запчастини.
Куплю
• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ
та інші. www.agrozone.com.ua . (050)181
1180,(097)1811011,(093)0881880.

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН.
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА.
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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, МОНТАЖ
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,
0677723483

• Продам с/г техніку: трактори Т-25, преспідбирачі, комбайни картопляні, косарки,
грабалки, плуги, культиватори, сівалки,
копалки, (097)6032287Роман.

6.5. Кредити. Ломбарди

• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8), СЗ3.6(5.4), Тодак-8. Культиватор КРН-5(6),
КСО-4;6;8. Діскова борона АГ-2.1-3.1.
0677801439

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

6. ПОСЛУГИ

WWW.ZT.20MINUT.UA

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

Бізнес
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• Песок
• Земля
• Щебень • Отсев
• Бут
• Строй• Навоз
мусор

096 952 45 40, 093 338 71 81

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Запрошуємо на

Оренда та продаж спецтехніки
Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування
Переміщення грунту та ін.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ

096-14-69-072

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

РОБОТУ

експертів з кредитування!

Що потрібно від тебе:
Бути комунікабельним.
Мати бажання працювати.
Мінімальний досвід
вважається перевагою.

0674402232
0674402248
www.icredit.ua

Що ти отримаєш:
Як основний, так і додатковий
дохід.
Можливість встановлювати
власний графік роботи.
Зможеш брати участь в акціях
компанії та отримувати чудові
подарунки.
Станеш частиною великої та
дружньої команди в міжнародній
компанії.

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

6.13. Ремонт техніки

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

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

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИСВЯЧЕНИХ. ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ І ЗАВДАНЬ
НОВОЇ ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО З НОВИМИ
СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, МЕТОДАМИ І
ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ. 0509470716

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20
КОПАННЯ КРИНИЦЬ
Механічним способом.
Виїзд по області.
Тел.: (098) 062-09-73

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. ПРАКТИКА
КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 0681753403

• Втрачено тимчасове посвідчення №
657896 на імя Антосєва Олександра
Георгійовича вважати не дійсним

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕЗУ. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.
0509470716

• Втрачено печатку ОСББ " Грушевського, 6 " ЄДРПОУ 40610387 вважати не
дійсною

8. РІЗНЕ
8.7. Насіння, с/г продукція.
Продам
ПРОДАМ САДЖАНЦІ МОРОЗОСТІЙКИХ
КІВІ, ГРАНАТУ, ІНЖИРУ, ХУРМИ, ФУНДУКА. САДЖАНЦІ ЧЕРЕНКОВАНІ, ВИРОЩЕНІ
В КОНТЕЙНЕРАХ. 0997982988

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

8.23. Інше. Продам
• Стабилизатори напруги сімісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист
техніки від проблем в електромережі.
Гарантія до 15р. Найкаще співвідношення Ціна-Якість! Безкоштовна доставка!
Великий вибір на сайті: stabilizator.top,
0674928371,0501011184

8.24. Інше. Куплю
• Куплю постійно лампи, світильники,
прожектори, дроселя та іншу електросвітлотехніку. Складського зберігання. Опт.
Viber 0503201914,0676225257,email:fed@
atelepor

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 24 - 30 квітня
ОВЕН

Спочатк у перевіряйте інформацію, а
вже потім дійте і робіть
висновки. Інакше ризикуєте наламати дров.

ТЕЛЕЦЬ

Можна порадіти
вашим кар'єрним успіхам у першій половині тижня.
Передсвяткові дні будуть спокійніші.

БЛИЗНЮКИ

У серйозних справах
варто опиратися на розум, а в особистих стосунках
насолоджуйтеся коханням,
сонцем, весною й життям.

РАК

Буде велика спокуса
кого-небудь покритикувати, але краще всетаки знайти за що похвалити.
Наприкінці тижня на вас чекає
успіх.

Поради господині

ЛЕВ

Цілком імовірно, що
доведеться втрутитись
у чужу справу, оскільки ви теж
зацікавлені в її результаті. Не
виключені якісь тертя на роботі.

СТРІЛЕЦЬ

ДІВА

Ділові амбіції вам
зараз просто необхідні,
щоб досягти успіху й не розчаруватися в собі. Постарайтеся
розібратися зі своїм внутрішнім
світом.

ТЕРЕЗИ

Спілкуючись з колегами чи партнерами
по бізнесу, проявіть розумну
обережність. Вихідні та святкові
дні краще провести з родиною.

СКОРПІОН

Найкраще будуть
вирішуватися повсякденні питання. Пропорційно вашому завзяттю
зросте ймовірність помилок,
самообману.

Ц ь ог о т и ж н я н а
вас чекає багато різноманітних подій і приємних
зустрічей. Постарайтеся не дратуватися з-за дрібниць.
Ідеальний період
для реалізації серйозних ділових планів та
розважальних програм. У вихідні ви здатні з дивовижною
легкістю перевернути цілі гори.
Цього тижня опинитеся у потрібний
час у потрібному місці, отримаєте моральне задоволення. Присвятіть більше часу
особистому життю.

КОЗЕРІГ

ВОДОЛІЙ

РИБИ

При відстоюванні
своїх інтересів не забувайте про дипломатичність.
Кінець тижня для спокійного,
комфортного відпочинку.

Цікаві факти про Великдень
• Згідно з однією із легенд,
традиція фарбувати яйця на
Великдень пов'язана з ім'ям імператора Марка Аврелія. У день,
коли він народився, одна з курей
знесла яйце, позначене червоними крапками. Це було витлумачено як народження нового імператора. А з 224 року у римлян
з'явилася традиція надсилати
один одному в якості привітання
пофарбовані яйця.
• Найбільшою крашанкою
у світі вважається яйце, яке знаходиться у канадському місті Вегревіль. Його вага становить дві тонни,
а довжина – близько восьми метрів.

24
квітня

25
квітня

• Паска – незамінний атрибут
Великодня, її історія бере свій
початок із язичницьких часів.
У багатьох народів існував звичай
пекти навесні хліб і приносити
його в дар землі. Таким чином
наші предки дякували богам
родючості за урожай.
• Одним із головних символів
католицького Великодня вважається кролик. У багатьох європейських країнах діти вірять, що
саме Великодній кролик приносить у будинок солодкі гостинці
та яйця.
• У великодні дні прийнято не
тільки дарувати подарунки, а й за-

26
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йматися благодійністю. Особлива
увага з давніх часів приділялася
сиротам і людям похилого віку.
• У США існує цікава великодня гра – катання яєць по похилому газону. Наймасовіше змагання
протягом багатьох років проходить
на території Білого дому за участю
президентської родини.
• Незвичайна великодня традиція існує у Болгарії. Тут прийнято
скидати з вікон глиняні горщики.
Таким чином жителі країни святкують перемогу добра над злом.
При цьому кожен перехожий може
взяти черепок від розбитого горщика на щастя.
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Як швидко відмити
кухню від жиру
У повсякденності не всі господині
встигають простежити за абсолютною
чистотою у всьому
будинку, через високий ритм сучасного
життя деякі нюанси
просто випадають із
нашої уваги.
Однак коли кухня стає неестетичною внаслідок утворення
жирного нальоту, закрити на
це очі не виходить, забруднення потрібно терміново усунути.

Гірчичний порошок

Цей продукт господині
використовують вже кілька
століть для очищення різних
поверхонь ві д забруд нень.
Щоб відмити жир на кухні,
необхідно змочити забруднені
ділянки чистою водою і присипати їх гірчичним порошком, після чого потерти сухою
серветкою. На завершення
чистки залишки гірчичного
порошку потрібно прибрати за допомогою ган чірки
або губки, змоченої в теплій
воді. Гірчиця є прекрасним
розчинником жиру, тому всі
забруднення залишаться на
серветці. Так им способом
можна чистити електричну
плиту, раковину, холодильник або кухонний гарнітур
із захисним покриттям, для
дерев'яних поверхонь підійдуть інші методи.

Мило і сода

Найпростіший метод очистити кухонне начиння і побутову техніку – скористатися
розчином господарського мила
з додаванням харчової соди. Ці
компоненти можуть прекрасно
впоратися із забрудненнями
різної природи і поодинці,
а працюючи разом, вони дозволяють краще досягти бажаного
результату.
Мило потрібно натерти
на крупній тертці, щоб воно
швидше розчинилося і проявило свої чистячі властивості,
і залити необхідною кількістю води, щоб вийшов злегка
мутнуватий розчин. Ним по-

трібно протерти всі забруднені
поверхні.
Потім, поки розчин ще не
висох, на губку насипається
невелика кількість харчової
соди, якою потрібно пройтися по всіх ділянках жиру. Сода
залишається на поверхнях
на 15–20 хвилин, після чого
змивається губкою, змоченою
в теплій воді. Нерозчинений
порошок соди грає роль абразивної щітки, яка ретельно
очищає поверхню. Мило зі
свого боку дозволяє не тільки
відмити жирні ділянки, але
і продезинфікувати їх.
Цим способом можна очищати тільки металеві елементи,
плитку або плиту. На всіх поверхнях з глянцевим або лаковим покриттям можуть утворитися подряпини від соди.

Нашатирний спирт

Цей зас іб з домаш н ьої
аптечки допоможе відмити
і кухонні поверхні, але перед
роботою з ним краще відкрити кватирку, щоб різкий запах
швидше випарувався. Необхідно зробити розчин з одного
літра води і однієї столової
ложки нашатирю. Отриманою
сумішшю потрібно обробити
всі жирні поверхні на кухні за
допомогою ганчірки, губки або
пульверизатора. Через кілька
хвилин потрібно буде видалити
розчин вологою ганчіркою.

Спирт і оцет

Цей спосіб можна застосовувати, щоб відмити від жиру
будь-які поверхні на кухні, крім
того, приготований склад прекрасно дезінфікує меблі, техніку і начиння, позбавляючи їх
бактерій і мікробів. Потрібно
змішати звичайну воду, столовий оцет і спирт або горілку
у співвідношенні 2:1:1 і додати
до суміші третину чайної ложки будь-якої ефірної олії.
Зас іб по т рібно з а л и т и
в пульверизатор і обробити
ним все забруднені ділянки,
після чого залишити вбиратися на 10–15 хвилин. Після закінчення часу потрібно змити
залишки розчину разом з відсталим жиром за допомогою
вологої ганчірки або губки.
Після такої обробки поверхня
буде виділяти легкий аромат
ефірної олії.
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(0412) 57-36-25
(067) 357-36-25

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Кафе «Таймир»

просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Челентано»

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 9:00 до 23:00

(0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 10:00 до 22:00

(0412) 51-23-74
(050) 463-00-08

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

(0412) 42-49-94
(063) 189-28-58

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

(0412) 42-22-69
(068) 786-28-88

Код «Червоний»

Після

Шпигуни існують не тільки в фільмах, а й у
реальному житті. Звичайно ж, ніхто про них не
повинен знати, адже все їхнє існування оточене
таємничістю. Джоан Стенлі залишила свої молоді
роки далеко позаду – але яке цікава життя у неї
була в той час! Дівчина навчалася в Кембриджі,
що для представниці її статі було вже досягненням. Одна пропозиція роботи змінила її життя.
Джоан була дуже близько до створення першої
атомної бомби – і цією інформацією вона ділилася десятиліттями з радянським урядом. Не
заради грошей або влади – Джоан хотіла, щоб
на всій планеті не правили країни, а правив мир.

Тесса Янг – молода дівчина, старанна
студентка з хорошої сім'ї. Хардін Скотт –
красивий бунтар, від якого всі представниці
протилежної статі просто втрачають розум.
Ці двоє абсолютно різні, але як раз протилежності й люблять притягуватися. Вони познайомилися в коледжі – саме в ці роки потрібно
насолоджуватися молодістю, свободою та
можливістю відриватися з іншими студентами.
Спочатку Тесса не хотіла і близько підпускати
Хардіна, але час брав своє. Тепер вона не
уявляє свого життя без хлопця. Але чи Тесса
так добре знає свого обранця?

Жанр: біографія, драма

Жанр: драма, романтика

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

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

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

