
В Олевську Житомирської об-
ласті невідомі вночі спалили 

будинок журналіста, депутата 
облради від ВО «Батьківщина» 
Олександра Ніколайчука, який 
відомий своєю боротьбою про-
ти контрабанди бурштину. Про 
це він написав на своїй сторінці у 
Facebook і оприлюднив фото спа-
леної домівки. «Приємний відпо-
чинок перервав дзвінок сусідів, які 
сповістили про займання будинку 
на вулиці Свято-Миколаївській, 
57, який по праву належить мені. 
Минулого року, після смерті ба-
бусі, я успадкував будинок разом 
з 9-ма сотками землі», — повідо-
мив Ніколайчук. За його слова-
ми, протягом тривалого часу ряд 
впливових осіб намагалися при-
власнити будинок, проте в них 
нічого не вийшло. «Нещодавно це 
майно було виставлене на продаж. 
Не здивуюся, що це обурило тих, 
хто, м’яко кажучи, не бажав мені 

добра», — додав депутат, який 
пов’язує підпал зі своєю громад-
сько-політичною та журналіст-
ською діяльністю. «Так, 4 березня 
я зацікавився темою завдання ті-
лесних ушкоджень місцевому жи-
телю, який ледь вижив після того, 
як його «підрізали». Днем пізніше 
в моє поле зору потрапила подія 
бандитського нападу невідомих 
осіб, які зухвало трощили битка-
ми автомобілі місцевих таксистів», 
— зазначив Ніколайчук. Своєю 
чергою в ГУ Нацполіції в Жито-
мирській області повідомили, що 
правоохоронці вже проводять пе-
ревірку за фактом підпалу будинку 
депутата, а також встановлюються 
усі обставини події. Нагадаємо, 
минулого року Олександра Ні-
колайчука жорстоко побили. На 
думку чоловіка, невідомі напали 
на нього через справу про неза-
конно видобутий бурштин. 

Пропонуємо ознайомитися 
з основними пророцтвами 

Афонських старців на найближче 
та подальше майбутнє України.

«Україну очікує важкий час, 
але це триватиме недовго — з 
Божої волі судилося створити 
могутню державу, порівнянну з 
Київською Руссю, бо дух святої 
Русі знаходиться в Києві, і його 
пробудили люди. 22 роки — був 
усього лише летаргічний сон ве-
ликого народу, — стверджують 
старці. — Росія, незважаючи на 
свої прагнення відродитися но-
вою імперією, зазнає краху. Її че-
кає ізоляція та самодержавство. 
Але російський імператор про-
тримається на троні тільки два 
роки і піде з ганьбою. Сама Росія 
продовжить своє існування, але 
вже без частини земель на півдні 
та сході. Більшість російських 
провінцій стануть вільними від 
опіки Москви і входитимуть у 
російську державу на правах не-
залежних територій.

На Київський престол зійде 
князь, за часів якого почнеть-
ся відродження України, країна 
може навіть змінити назву. Крим 
після трьох років перебування 
під пануванням Москви оста-
точно повернеться в лоно Укра-
їни, але вже як земля кримських 
татар».
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Третина співробітників українських 
компаній працює віддалено

Два дні в Луцьку говорили про 
роботу центрів надання адміністра-
тивних послуг у рамках конферен-
ції проекту «ЦНАП як інноваційний 
інструмент взаємодії влади та 
громади». До міста приїхали деле-
гації зі Львівської та Рівненської 
областей, представники з районів 
Волинської області. Участь у роботі 
конференції також взяли представ-
ники ЄС, експерти та працівники 
проекту, експерти з адміністратив-
них послуг, представники влади.

Перед початком роботи міський 
голова Микола Романюк разом із 
заступником міського голови, керу-
ючим справами виконкому Юрієм 
Вербичем зустрілися з координато-
ром сектору «Регіональний та міс-

цевий розвиток і децентралізація 
управління» Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні Доміні-
ком Папенхаймом, Головою прав-
ління Центру політико-правових 
реформ Ігорем Коліушком, заступ-
ником голови правління Центру по-
літико-правових реформ Віктором 
Тимощуком, керівником проекту 
«ЦНАП як інноваційний інструмент 
взаємодії влади та громади» Рома-
ном Матвійчуком. Учасники роз-
мови обговорили питання функці-
онування ЦНАПу в місті Луцьку та 
бачення його подальшого розвитку, 
ситуацію з реформування адмінпос-
луг. На завершення розмови Микола 
Романюк вручив гостям символічні 
подарунки.

Розпочав вступну конференцію 

проекту «ЦНАП як інноваційний 
інструмент взаємодії влади та гро-
мади» Роман Матвійчук, який поін-
формував про його суть. Він розпо-
вів, що проект реалізовуватиметься 
протягом півтора року на території 
Волинської, Львівської, Рівненської 
областей та в місті Луцьку. Вартість 
проекту — 1,077 млн євро.

У рамках проекту передбаче-
не створення 14 нових ЦНАПІв у 
трьох областях, забезпечення якос-
ті та ефективності надання адміні-
стративних послуг, впровадження 
е-технологій у ЦНАПах для надання 
адмінпослуг. Так, у рамках проекту 
заплановано добудувати зону очіку-
вання в центрі надання адміністра-
тивних послуг у місті Луцьку.

Привітав учасників конференції 
міський голова Микола Романюк. 
Він зауважив, що в місті Луцьку 
зроблено багато для надання якіс-
них адміністративних послуг. Зі 
створенням ЦНАПу людям не треба 
бігати різними частинами міста та 
збирати довідки. Нині лучани мо-
жуть прийти в Центр надання ад-
міністративних послуг і отримати в 
одному місці все, що необхідно. За 
його словами, нині вже люди наріка-
ють на очікування в черзі, яке може 
зайняти більше 30 хвилин, але рані-
ше два тижні треба було ходити по 
різних інстанціях. Микола Романюк 
зауважив, що спеціалісти працюють 
над вирішенням питання з чергами, 
переведенням максимуму послуг в 
онлайн-режим.

Лікарі розповіли, що відбувається з 
організмом людини при сухому голодуванні 

На сьогодні віддалені працівни-
ки є у 21% українських підпри-

ємств, а через два роки частка та-
ких компаній може зрости до 35%.

Глобальна тенденція працю-
вати поза офісом — у будь-якому 
зручному місці, де є засоби кому-
нікації, — почала активно про-
являтися і в Україні. В основному 
цією опцією сьогодні користують-
ся фінансисти, IT-фахівці та ке-
рівники компаній. Як показує 
дослідження, проведене компа-
нією «Бітрікс24» спільно з «GfK 
Україна», здебільшого це люди, 
які мають більш високий рівень 
кваліфікації і в ряді випадків роз-
раховують на більшу зарплату. 
Українські ж компанії схильні під-
тримувати цю тенденцію, оскільки 
вона дає їм можливість економи-
ти на обладнанні робочого місця 
співробітника та залучати людей з 
різних регіонів.

На сьогодні рівень проник-
нення дистанційної зайнятості в 
Україні становить 21%, говориться 

в дослідженні. Ще 15% компаній 
практикують часткову дистанцій-
ну зайнятість, коли співробітники 
можуть час від часу працювати не 
в офісі. Найчастіше такою можли-
вістю користуються підприємства 
Києва. Серед усіх підприємств, у 
яких є дистанційні співробітники, 
частка столичних компаній стано-
вить 43%. Менше інших «віддале-
них» залучають компанії, розта-
шовані в сільській місцевості.

Так, 22% підприємств, що ви-
користовують дистанційну за-
йнятість, розташовані в містах 
категорії «50–500 тис.». У містах 
«500 000+» розташовано 14% та-
ких підприємств. Половина під-
приємств, які практикують дис-
танційну зайнятість, мають від 6 
до 20 співробітників — близько 
50% яких і працюють дистанційно. 
У середньому ж частка дистанцій-
них працівників на українських 
підприємствах становить до 33% 
від загальної кількості офісних 
співробітників.

На Житомирщині спалили будинок 
журналіста

Добровільно здану зброю можна буде в 
подальшому зареєструвати

Афонські 
старці зробили 
сенсаційне 
пророцтво щодо 
найближчого 
майбутнього 
України

Громадяни, які добровільно 
звернуться до поліції для зда-

чі зброї, боєприпасів, вибухових 
матеріалів та спеціальних засобів, 
що зберігаються незаконно, звіль-
няються від кримінальної відпові-
дальності.

З метою виведення зброї, бо-
єприпасів, вибухівки та спеціаль-
них засобів із незаконного обігу 
Національною поліцією України з 
1 по 31 березня 2016 року прово-
дитиметься місячник добровіль-
ної здачі.

Громадяни, які добровільно 
звернуться до поліції з метою зда-
чі зброї, боєприпасів, вибухових 
матеріалів та спеціальних засобів, 
що зберігаються ними незаконно, 
згідно з вимогами статті 263 Кри-
мінального кодексу України звіль-
няються від кримінальної відпові-
дальності.

Більше того, якщо громадя-
нин у вказаний термін добровіль-
но здав до Національної поліції 
України мисливську вогнепальну, 
холодну, газову зброю, то в по-
дальшому після оформлення від-
повідних документів він має мож-
ливість зареєструвати цю зброю 
в особисту власність і використо-
вувати її на законних підставах. 
Просимо врахувати, що пристрій 
вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених 
гумовими кулями несмертельної 
дії, реєструється у випадках і в по-
рядку, передбаченому законодав-
ством України.

Для отримання більш деталь-
ної інформації прохання зверта-
тися до територіальних органів 
головних управлінь Національної 
поліції України або дільничних 
інспекторів поліції в місцях про-
живання чи тимчасового перебу-
вання.

Департамент превентивної 
діяльності Національної поліції 
України звертається до громадян 
та нагадує, що незареєстрована 
зброя — це не тільки порушення 
закону, а й причина нещасних ви-
падків, які, на жаль, почастішали і 
трапляються як з дорослими гро-
мадянами, так і з неповнолітніми.

У Луцьку працюють над тим, щоб 
перевести максимальну кількість 
адмінпослуг в онлайн 

Якщо здорова людина може про-
жити від 7 до 10 днів без води, 
то в Надії Савченко всі симптоми 
можуть розвинутися протягом 4–5 
днів. Після чергового суду, 4 берез-
ня, українська полонена льотчиця 
Надія Савченко, яку досі утримують 
у СІЗО в РФ, оголосила сухе голоду-
вання. Наскільки небезпечне сухе 
голодування для людини та чим це 
може обернутися для Савченко, 
коментує відомий український 
кардіохірург Андрій Кланца. 

«В організмі є кілька шляхів 
отримання енергії — глюкоза, жирні 
кислоти та кетонові тіла. Протягом 
перших діб голодування відбуваєть-
ся глюконеогенез за рахунок глікоге-
ну в печінці та в м’язах. Після вичер-
пання запасів глікогену відбувається 
розпад білків, які містяться в м’язах, 
— розповідає Андрій Кланца. — У 
другу чергу відбувається розпад жи-
рів на гліцерин (з якого синтезується 
глюкоза) і жирні кислоти. У резуль-
таті цього утворюються кетонові 
тіла, наростає ацидоз, з’являється 
аміачний запах у повітрі. Крім того, 
концентрована сеча отримує запах 

ацетону, наростає олігурія. Безвод-
не голодування супроводжується 
більш інтенсивним накопиченням 
недоокислених продуктів у зв’язку 
з дефіцитом води, яка бере участь 
у багатьох біохімічних реакціях, а 
також у зв’язку зі зниженим виді-
ленням речовин із сечею. Крім того, 
при нестачі води відбувається більш 
швидке окислення жирів із метою 
отримання ендогенної води. Мозок 
в останню чергу (на 3–4 добу голо-
дування) починає використовувати 
кетонові тіла для отримання енергії. 
Притупляються почуття, знижуєть-
ся пам’ять, сповільнюються і розу-
мові процеси, втрачається контроль 
над власною поведінкою, виникають 
зорові та слухові галюцинації, зрос-
тає апатія. Усе це чергується з ко-
роткочасними сплесками підвище-
ної дратівливості та агресії. Смерть 
настає внаслідок вираженого елек-
тролітного та кислотно-лужного 
дисбалансу, що призводить до фа-
тальної аритмії, порушення дихаль-
ної функції та пригнічення нервової 
діяльності. Іншими словами, під час 
сухого голодування відбувається 
згущення крові і «видобуток їжі та 
води» з власних запасів за патологіч-
них механізмів. Через це в організмі 
накопичується багато токсичних 
речовин, кров сильно окислюється, 
нирки перестають фільтрувати сечу 
— немає з чого, вода відсутня. І лю-
дина вмирає від руйнування мозку 
власними токсинами, різко кислою 
реакцією крові, від незворотних 
зривів серцевого ритму та незворот-
ного пригнічення дихання — через 
загибель мозку. Якщо звичайна лю-
дина може витримати максимально 
від 7 до 10 днів сухого голодування, 
то Надія Савченко може навіть не 
пережити свят».

На Прикарпатті автомобіль 
депутата підірвали гранатою
Інцидент стався вночі 6 березня в місті Долина Івано-Фран-
ківської області. Власником підірваної машини є 42-річ-
ний депутат обласної ради від партії «УКРОП» Олександр 
Матусевич. Він також є директором ДП «Вигодське лісове 
господарство». На місці вибухотехніки знайшли гранату 
«РГД-5», яка й стала причиною вибуху. Постраждалих 
внаслідок інциденту немає. За цим фактом уже розпочали 
кримінальне провадження.  

У Росії дантист зламав пацієнтці 
щелепу, намагаючись видалити 
«зуб мудрості»
Інцидент стався в Норильській міській стоматологічній 
поліклініці (Красноярський край РФ). «Стоматолог-хірург 
при видаленні зуба пацієнтці зламав їй нижню щелепу, 
заподіявши шкоду здоров’ю середньої тяжкості. При вида-
ленні зуба лікар застосував надмірну фізичну силу та грубу 
роботу елеватором і долотом, що спричинило ускладнен-
ня», — йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

300
Стільки млн доларів кре-
диту Україна може в квітні 
отримати від Японії. Позика 
надається на 20 років, з яких 
перших 6 років — пільговий 
період. Відсоткова ставка — 
Libor+0,5%.Події

В обласному центрі пройшла конференція на тему «ЦНАП як 
інноваційний інструмент взаємодії влади та громади»

Комусь не сподобалася його надто активна позиція

 ДОВІДКОВО

В Україні близько 4,5 млн одиниць 
нелегальної зброї. Однак ВР досі 
не прийняла закон «Про цивільну 
зброю та боєприпаси.


