
Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

1795

Морозиво Ріжок «Фісташка» 
70 г ТМ «Рудь»

970

Масло БТМ 200 г селянське 
72,6% 

1665

Квас «Квас Тарас Чорний» 
ПЕТ 1,5 л

1810

Чипси «Краб», «Сметана та 
Зелень» 133 г ТМ Lay’s

2140
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Експеримент у Бердичеві 
тимчасово продовжується 
вже третій рік

Чому ціна газу для населення  
України 235 доларів, а на ринках  
Євросоюзу – нижче 120 ?

Що не так  
з історичною 

спадщиною, або  
Чи буде у Житомирі 
сміттєпереробний 

завод? с. 11
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Сонце ще тільки 
пригріло, а люди вже 
активно починають 
купатися у водоймах. 
Для рятувальників 
же області цей період 
є особливо напруже-
ним, адже саме зараз 
ймовірне збільшення 
кількості загиблих та 
травмованих на воді.

Упродовж 2019 року на водних 
об’єктах Житомирщини вже за-
гинуло 8 осіб, серед яких – 2 дітей. 
Останній випадок загибелі зафік-
совано в Житомирі. У перший 
день літа 32-річний чоловік пішов 
купатись на ставок та через власну 
необережність на воді опинився 
на дні. Усі обставини надзвичайної 
події встановлюють фахівці.

– У більшості випадків тонуть 
люди, котрі вміють плавати і са-
мовпевнено запливають далеко 
від берега – зауважує начальник 
управління ДСНС у Житомир-
ській області Ігор Нікітчук. – Саме 
там на них і чатує небезпека. Зо-
крема, вони можуть потрапити 

у потік холодної 
води, їх хапає су-
дома… Головне 
в подібних ситу-
аціях – не паніку-
вати, адже так ми 
не допоможемо ні 
собі, ні іншим. І, 
до речі, ніколи не 
купайтеся наодин-
ці. Чим більша 
компанія, з якою 
ви відпочиваєте, 
тим більша віро-
гідність, що хоча б 
хтось правильно 
зреагує та надасть допомогу.

Крім того, на жаль, у травні 
цього року вже зафіксовано випа-
док дитячої загибелі на воді. У селі 
Дубники Новоград-Волинського 
району у копанці втопився хлоп-
чик 2017 року народження.

Аби зменшити показники 
загибелі на водних об'єктах, 
фахівці Служби порятунку по-
стійно проводять інформаційно-
роз'яснювальну роботу з громадя-
нами щодо дотримання правил 
безпечної поведінки під час від-
починку. Проте найбільш дієвим 
превентивним методом є власна 
обачність та відповідальність кож-
ного громадянина!

Отож запам’ятайте: відпочи-

вати треба тільки у спеціально 
відведених місцевими органами 
влади та обладнаних для цього 
місцях. Безпечніше перебувати 
на воді у світлу пору доби. Купа-
тися дозволяється в спокійну без-
вітряну погоду при температурі 
води не менше +180С, повітря не 
нижче +240С.

Окремо хочеться звернутися 
до батьків. Ні в якому разі не від-
пускайте дітей самих до водойми! 
Постійно пояснюйте своїм дітям 
такі прості правила безпечної 
поведінки. Можливо, ті знання, 
які ви дасте своїй дитині, в май-
бутньому врятують комусь життя.

У ДСНС України
у Житомирській області

Верховний Суд 
України своїм рі-
шенням підтвердив, 
що вакцинація є 
обов’язковою, а не-
вакцинованим дітям 
не можна відвідувати 
дитячі садочки.

У постанові Верховного Суду 
зазначається, що держава має 
забезпечити дотримання опти-
мального балансу між реаліза-
цією права дитини на дошкільну 
освіту та інтересами інших дітей. 
Коли індивідуальний інтерес 
протиставляється загальному ін-
тересу суспільства, загальне благо 
на безпеку та охорону здоров’я 
має перевагу.

Батьки можуть обирати фор-
му навчання дитини, але держава 
встановлює певні правила реалі-

зації такого права, щоби врахо-
вувались не лише права дитини 
на дошкільну освіту, а й забез-
печувалась безпека та здоров'я 
всіх дітей.

Це рішенн я –  остаточне 
у справі, яка розглядається в су-
дах різних інстанцій ще з 2016 
року, та не підлягає оскарженню.

До слова, Верховний Суд не 
отримав переконливих аргумен-
тів про те, чому якості вакцин не 
можна довіряти.

Рішення Верховного Суду є 
першим на такому рівні і вкрай 
важливим для розуміння норми 
закону про недопущення невак-
цинованих дітей до навчання 
у школі чи дитячому садку. Вер-
ховний Суд є найвищим судовим 
органом у системі судів загальної 
юрисдикції, який зокрема за-
безпечує однакове застосування 
норм права судами різних спе-
ціалізацій. МОЗ України споді-
вається, що суди по всій Україні 

враховуватимуть це рішення 
у своїй практиці.

Нагадаємо, згідно з діючи-
ми нормами закону відвідувати 
державні заклади освіти можуть 
лише ті діти, які отримали ще-
плення за Календарем профілак-
тичних щеплень, або у дитини 

є медичні протипоказання до 
вакцинації (ст. 15 Закону Укра-
їни «Про захист населення від 
інфекційних хвороб»). Внаслідок 
відсутності колективного імуні-
тету, років недовіри до вакци-
нації нині маємо масштабний 
спалах кору: з початку спалаху, 

з літа 2017 року, на кір захворіли 
більше 100 тис. людей, 38 з яких 
померли.

Нині безоплатно вакцинува-
тись від кору можуть як діти, так 
і дорослі – МОЗ України скасува-
ло вікові обмеження. Отримати 
щеплення можуть навіть ті діти, 
які мають фальшиву довідку, але 
насправді не були вакциновані. 
Паралельно міністерство працює 
над унеможливленням маніпуля-
цій і підроблених довідок у май-
бутньому. Із запровадженням 
електронної медичної картки всі 
дані про щеплення вноситимуть-
ся в електронну систему.

В Україні є всі вакцини, необ-
хідні для обов’язкової вакцинації 
згідно з Календарем щеплень. 
Усі регіони забезпечено вакци-
нами КПК (проти кору, паротиту 
і краснухи) виробництва Бельгії 
та США: станом на 23 травня 
в Україні було 862 580 доз.

Прес-служба МОН України

На водоймах Житомирщини 
вже загинуло 8 осіб,  
серед яких – 2 дітей

Невакцинованим дітям заборонено 
відвідувати дитячі садочки

Роботи над озеле-
ненням міста три-
вають: працівники 
«Зеленбуду» у травні 
висадили близько 
50 тисяч рослин.

«Протягом травня працівни-
ками комунального підприємства 
«Зеленбуд» міської ради було виса-
джено 49 057 штук однорічних кві-
тів та 382 декоративних кущів», – 
інформують на підприємстві.

Також у «Зеленбуді» повідо-
мили, де саме та скільки розсади 
було висаджено.

У переліку – 28 локацій з кіль-
кістю висаджених рослин: сквер 
біля драмтеатру – 42, сквер біля 
пам’ятника Корольову – 7217, 
сквер на Новому бульварі – 
3050, сквер по вул. Театральній, 
6–240, пам’ятник Пушкіну – 1180, 
вул. Пушкінська, 26–810, вул. Ріх-
тера, 12/5–780, майдан Корольова, 
4/2–1436, 1-й Старий бульвар – 2485, 
вул. Київська (автовокзал) – 8780, 
сквер «Мистецькі ворота» – 2420, 
сквер на перехресті вул. Шев-
ченка – І. Сльоти – 850, сквер 

біля пам’ятника Домбровсько-
му – 850, Київський знак (озеле-
нена ділянка) – 550, сквер на май-
дані Соборному – 2660, сквер по 
вул. Київській, 25-29-1930, сквер 
по вул. Перемоги, 2–917, готель 
«Житомир» – 1020, сквер на розі 
вул. Перемоги-Ольжича – 1140, 
озеленена ділянка біля школи 
№ 17–1500, сквер по вул. Перемо-
ги, 55 (райвиконком) – 1575, сквер 
біля пам’ятника «Жертвам Чор-
нобиля» – 140, майдан Перемоги, 
13-а – 450, сквер на розі вул. Київ-
ської – Князів Острозьких – 400, 
Меморіал Слави – 215, проспект 
Миру, 16–60, КП «Парк» – 6360, 
вул. В. Бердичівська, 7–381.

У «Зеленбуді» 
розповіли, де  
і скільки рослин 
висадили у Житомирі
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РОЗИГРАШ ПОДАРУНКІВ
Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги
Міні-зоопарк
Аніматори
Фотозони

РОЗИГРАШ ПОДАРУНКІВ
Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги
Міні-зоопарк
Аніматори
Фотозони

8 червня об 11.00
Літній театр "Ракушка"

Організатор

В програмі

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

tehnosklad.ua

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

Ляшко: Ми захистимо селян
Ляшко категорично 

проти продажу землі 
іноземцям.

Не встигли вщухнути емоції на-
вколо продовження мораторію на 
продаж земель сільськогосподар-
ського призначення, як в оточенні 
новообраного президента заявили 
про необхідність скасування заборо-
ни, і навіть про продаж українських 
чорноземів іноземним інвесторам.

Наприкінці квітня один з радни-
ків команди Зеленського, екс-міністр 
економіки Айварас Абромавичус, 
під час конференції Європейської 
бізнес-асоціації заявив, що ринок 
землі має бути відкритим:

«Позиція така сама, як і у всіх 
нормальних людей, – команда за від-
криття ринку землі», – зауважив він.

На думку радника президен-
та, для популяризації цієї ідеї слід 
проводити зустрічі з аграріями і об-
говорювати питання відкриття рин-
ку, оскільки в кожного з учасників 
«своє бачення».

Позицію радника підтримав 
і голова президентської партії 
«Слуга народу».

«Відкривати ринок землі, звісно, 
потрібно. Чому? Тому що це фак-
тично обмеження прав власників на 

використання їх власності», – заявив 
Дмитро Разумков.

Лобісти відкритого ринку 
в якості аргументів часто-густо 
звертаються до європейського до-
свіду, мовляв, у Європі земля давно 
перебуває у вільному обігу, і кожен 
може вільно продати належний 
йому пай.

Насправді ж, це лише частина 
правди. Земля справді частково 
знаходиться в обігу, однак існують 
серйозні заборони на її продаж іно-
земцям, а якщо це і дозволено, то за 
прискіпливої уваги з боку держави.

Змінювати цільове призначен-
ня, штучно роздувати земельні 
банки або виснажувати ґрунти – су-
воро заборонено. Європа думає на-
самперед про екологію, зайнятість 
і розвиток дрібних сімейних ферм.

Розмір середнього сільсько-
господарського господарства 
в Італії – 9 гектарів, у Польщі – 8, 
в Іспанії – 20 гектарів.

Чи не єдиний політик в Україні, 
який запропонував європейську 
модель господарювання на землі, – 
Олег Ляшко. Він виступив з різкою 
критикою ініціатив нової влади 
щодо продажу землі:

«Зеленський сьогодні продо-
вжує ту ж політику, яку проводив 
Порошенко, – хоче продати землю. 

Пояснюючи це тим, що цього ви-
магає меморандум з МВФ. Замість 
того, щоб переглянути меморан-
дум, змінити державну політику 
і дати дотації нашим фермерам, 
влада хоче забрати в них землю. 
Я хочу попередити українців: на-
ступні парламентські вибори – це 
бій за землю», –заявив Ляшко з три-
буни Верховної Ради.

Справді, якщо простежити за 
логікою дій Радикальної партії, 

то вона виступає чи не єдиним 
захисником селянства і дрібних 
фермерських господарств. В ар-
сеналі «радикалів» – і зміни до 
Конституції, які мають закріпити 
фермерство як основу аграрного 
устрою, і законопроект «Рейдер-
ству стоп», який унеможливлює 
крадіжки земельних ділянок, 
а також численні ініціативи з під-
тримки дрібних і приватних с/г 
виробників: збільшення дотацій 

на утримання корів, заборона ввозу 
пальмової олії, компенсації за при-
дбання с/г техніки тощо.

«Нещодавно я зустрічався із 
земляками Володимиром і Світ-
ланою на Луганщині, в яких 12 ко-
рів, та з родиною Тетяни Сагайдак, 
у якої 6 корів. Я привіз цим роди-
нам по доїльному апарату, але я не 
можу подарувати їх кожній сім’ї – 
це має бути політика підтримки 
сільгоспвиробників. А саме: дотації 
5000 гривень за корову, компенсації 
за придбання техніки вітчизняного 
виробництва, пільгові кредити для 
фермерів, заборона пальмової олії 
і підвищення закупівельної ціни 
на молоко», – заявив Олег Ляшко 
у Верховній Раді.

Звісно, питання продажу 
землі – дискусійне. Соціологіч-
ні дослідження показують, що 
більшість населення все ж проти 
скасування мораторію та запуску 
вільного ринку. Якби референдум 
відбувався сьогодні, проти вільного 
ринку землі за різними оцінками 
проголосували б від 60 до 75%.

Референдуму поки немає, од-
нак парламентські вибори вже 
не за горами, і тут важко не по-
годитись з Олегом Ляшком: вони 
справді стануть «битвою 
за землю». Р
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Якщо хочемо справжніх 
змін – ми маємо  
бути чесними 

Після перемоги Зеленського 
в Україні з’явився термін «елек-
торальний майдан». Зміна вла-
ди відбулася в мирний спосіб, 
коли перемогла абсолютно нова 
людина без жодного дня в по-
літиці до цього.

Те, що відбулося, є одним 
з елементів політичної еволюції 
в країні. Дострокові вибори до 
парламенту мають стати продо-
вженням цієї еволюції.

Про що я? Передусім про 
те, що в країні нарешті має 
з’явитися політична конкурен-
ція між різними партіями. До 
цього вона була в бюджетах та 
обсягах реклами.

Зараз грошові ресурси, теле-
канали, підкуп голосів не будуть 
гарантувати результату! Ніхто до 
останнього дня не зможе точно 
сказати результати за мажори-
тарними округами. Можна ска-
зати, а як же соціологія, вона ж 
показує настрої суспільства?

Соціологія точно показує за-
гальнодержавний рейтинг і, як 
продемонстрували президент-
ські вибори, соціологія на рівні 
держави співпадає з офіційни-
ми результатами виборів. Але 
зовсім інша справа з мажори-
тарними округами.

Вся соціологія, яка буде пу-
блікуватися на мажоритарних 
округах, буде спотвореною. Со-
ціологічні компанії, яким можна 
довіряти, не будуть досліджу-
вати окремі округи. Відповідно 
будуть з’являтися сотні нікому 
не відомих соціологів, які за 
гроші малюватимуть будь-які 
рейтинги.

Якщо ми хочемо змін, справ-
жніх змін за суттю, а не лише за 
формою – ми маємо бути чес-
ними. Ми усі: партії, політики, 
журналісти, виборці.

Бути чесними для партії озна-
чає не продавати місця в списку, 
не розмінюватися інтересами 
виборців на противагу інтер-
есам спонсорів, не брати в пар-
тії корупціонерів та корупційних 
грошей.

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

ФОКУС УВАГИ:  
що коментували житомиряни 
у соцмережах минулого тижня

Ольга Сідлецька

Журналісти 
«20 хвилин» промо-
ніторили соцмережі, 
аби з̀ ясувати, якими 
новинами найбільше 
цікавилися містяни, 
на основі чого склали 
рейтинг. Що найбіль-
ше вразило житоми-
рян і викликало об-
говорення – у нашій 
традиційній добірці.

Топ 1. «Шумахеру», який 
на Соборному майдані 
демонстрував автотрюки, 
загрожує позбавлення волі 
строком від 3 до 7 років

У соцмережах 22 травня 
з̀ явилося відео, на якому мо-
лодик, перебуваючи за кермом 
БМВ, влаштував у самісінькому 
центрі Житомира, на пішохід-
ній частині майдану Соборний, 
поблизу фонтану, демонстрацію 
спортивних трюків – дрифту. Від 
дій зловмисника люди, не бажа-
ючи опинитися під колесами 
автівки, почали розбігатися.

Опубліковане відео стало під-
ставою для відкриття криміналь-
ного провадження Житомир-
ською місцевою прокуратурою 
за ч. 4 ст. 296 КК України (грубе 
порушення громадського по-
рядку, вчинене із застосуванням 
предмета, заздалегідь заготов-
леного для нанесення тілесних 
ушкоджень). «Шумахеру» загро-
жує позбавлення волі на строк від 
3 до 7 років.

Житомиряни коментують 
вчинок у соцмережах.

«Умовно – це максимум!» – 
пише Ігор Павленко.

«Хочу бачити результат!!!» – 
коментує Петро Вербовський.

«Щоб наказали по закону, так 
інші подумають про такі вчин-
ки», – вважає Наталія Опанасюк.

«А де ж поліцаї були, як не 
треба, то по декілька машин ка-
таються» – обурюється Олександр 
Оксюківський.

«Наказание должно быть, 
прав водительских лишить года 
на три, но большего не будет, ни 
конфискации, ни приговора – 
в суде адвокаты развалят!» – до-
писує Сергей Зайцев.

«Прикро те, що 7 років, – 
умисне убивство стільки дають», – 
зауважує Олександр Кузьменко.

Топ 2. Збору коштів на 
випускні та подарунки – ні

На Житомирщині місцевим 
органам управління освіти пред-
ставники влади надали рекомен-
дації щодо проведення випусків 
у школах – просять запобігти 
збиранню коштів з батьків та ді-
тей на подарунки для вчителів 

та дорогі урочистості. Відповід-
ний лист підписала начальник 
управління освіти і науки Жи-
томирської ОДА Лариса Шевчук.

«Просимо вжити заходів 
щодо запобігання та уникнен-
ня примусового збору коштів 
з батьків та дітей на подарунки 
і всілякі заохочення працівникам 
навчальних закладів. Не рекомен-
дуємо також проводити святкові 
банкети у приміщеннях закладів 
освіти, замовляти коштовні рес-
торани, автомобілі, феєрверки, 
що потребує значних витрат 
та примусового збору коштів 
з батьків. Дана практика часто 

призводить до конфліктів між 
батьками, батьками і вчителями, 
а іноді в ці конфлікти втягують 
дітей, завдаючи їм морального 
тиску, формуючи в них спожи-
вацький характер, марнотрат-
ство», – йдеться у листі.

Користувачі соцмереж не 
оминули цю новину увагою.

«Прекрасно, я завжди була 
проти поборів, але ж це багато 
кому не подобалось!!!» – дописує 
Мирослава Кобернюк.

«Это надо родителям донести 
это. Садик – выпускной. Первый 
класс –ресторан. 4 класс выпуск – 
ресторан. А 11, то и рестораны, 
одежда, лимузины», – коментує 

Олег Бабский.
«Нехай ще відмовляться від 

збирань коштів на ремонти», – 
пропонує Людмила Вакульчук.

«Садочки не відстають від 
шкіл, на жаль», – пише Юлія 
Маєвська.

«Это и есть открытая легали-
зованная взятка!» – вважає Сергей 
Полубинский.

Топ 3. Оновлений фонтан, 
8 майданчиків-планет 
і розваги для дітей: 
у Житомирі презентували 
ескізи скверу на Польовій

Приклад візуалізації перед-
проектної пропозиції показав на 
своїй сторінці у Фейсбук міський 
голова Сергій Сухомлин.

«Автори цього концепту 
вважають, що варто продовжу-
вати «космічну» тему. Майдан-
чики відпочинку символізують 
8 планет Сонячної системи. 
У центрі – фонтан «Космонавт», 
який символізує Сонце. У скве-
рі також заплановані дитячі та 
ігрові майданчики, в тому числі 
інклюзивний», – повідомив мер.

«А разве там есть столько 
места? И сколько проект будет 
стоить??? Миллионов долларов», – 

коментує Дмитрий Келесиади.
«Оце все на Польовій??? Хоті-

лося б в це вірити… », – здивована 
Тетяна Кадирова.

«Не знущайтесь над Жито-
миром», – дописує Людмила 
Блажчук.

«Гарні на папері ідеї – завжди 
паплюжаться суворою реальніс-
тю. Якщо доріжки не обладнати 
спецбордюрами, люди протоп-
чуть негарні, але практичніші 
стежки. Транзитним пішоходам 
до фені краса, їм час дорогий», – 
вважає Сергій Неділько.

«Проекти бачимо, дій не ба-
чимо», – дописує Юрій Шавур-
ський.
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Наймолодшому мільйонеру 
Житомирщини – 25 років,  
а найстаршому – майже 84 роки

Руслан Мороз

ГУ ДФС у Житомир-
ській області підбило 
підсумки відразу де-
кількох кампаній, що 
проводилися в області.

Стосовно підсумків декларацій-
ної кампанії заступник начальника 
відділу аналізу та прогнозування 
надходжень податків та зборів 
з фізичних осіб та єдиного вне-
ску управління податків і зборів 
з фізичних осіб Дмитро Джигора 
повідомив наступну інформацію.

Жителями Житомирщини 
подано майже 16 тис. податкових 
декларацій. Загальна сума заде-
кларованих доходів у 2019 році 
склала 1,2 млрд грн, що на 335 млн 
більше, ніж минулого року. Плат-
никами податків самостійно ви-
значено податкові зобов'язання 
з податку на доходи фізичних 
осіб – у сумі 21,4 млн грн, порів-
няно з попереднім роком це на 
4,2 млн грн більше. Військового 
збору 3,5 млн грн, знову ж таки 
у порівнянні з попереднім роком 
це на 400 тис. грн більше.

Серед декларантів є й міль-
йонери. Доходи більше 1 млн грн 
задекларували 52 жителі нашої 
області. Найбільша концентрація 
мільйонерів у м. Житомирі та Жи-
томирському районі (22 особи), або 
42% від загальної кількості. Якщо ж 
говорити про вік зазначеної катего-
рії громадян, то з'ясувалося, що най-
молодшому мільйонеру – 25 років, 
він задекларував доходи, отримані 
від продажу майна. Найстаршому 
мільйонеру – майже 84 роки, і він 
задекларував доходи, отримані за 
межами України.

Найчастіше платниками подат-
ків декларувалися доходи, отри-
мані у вигляді спадщини, всього 
подано 1538 декларацій. Другим 
найпоширенішим видом доходу 
є дохід, отриманий від надання 
майна в оренду, подано 1420 таких 
декларацій.

Крім того, 43 жителі Житомир-
щини задекларували доходи, отри-
мані за межами України. Сума іно-
земних доходів склала 12,3 млн грн. 
Доходи від операцій з інвестицій-
ними активами задекларували 28 
жителів області. За результатами 
деклараційної кампанії 2019 року 
майже 3 тис. громадян вже ско-
ристалися правом на податкову 
знижку. Загальна сума податку на 

доходи фізичних осіб, що підлягає 
поверненню з бюджету, становить 
6,5 млн грн.

ГУ ДФС у Житомирській об-
ласті звертає увагу громадян, 
що правом на податкову знижку 
громадяни можуть скористати-
ся до кінця 2019 року. Для цього 
необхідно подати річну податкову 
декларацію про майновий стан і до-
ходи за місцем проживання. В ній 
потрібно зазначити суму річного 
оподатковуваного доходу, підстави 
для надання такої знижки та до-
кументальне підтвердження таких 
витрат. Також ГУ ДФС у Житомир-
ській області нагадує платникам 
податків, що суму податкового 
зобов'язання з ПДФО та військового 
збору, зазначену в поданій річній 
декларації, необхідно сплатити до 
1 серпня 2019 року.

У прес-конференції також взяли 
участь заступник начальника управ-
ління – начальник відділу контр-
олю за виробництвом та обліком 
спирту, спиртовмісної продукції, 
алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів та контролю за обігом 
марок акцизного податку Андрій 
Коваль та заступник начальника 
управління – начальник відділу ад-
міністрування акцизного податку 
Юлія Стеценко.

Особливістю ліцензування 
оптової та роздрібної торгівлі під-
акцизними товарами є те, що за 
січень – квітень 2019 року суб'єкти 
господарювання, які отримали 
ліцензії на право роздрібної тор-
гівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами, сплатили 
до бюджету 6 млн грн. Станом на 
1 травня 2019 року 2432 суб'єкти гос-
подарювання здійснюють роздріб-
ну торгівлю алкогольними напоями 
та тютюновими виробами (з них 
2402 – роздрібну торгівлю алкоголь-
ними напоями, 1732 – роздрібну 
торгівлю тютюновими виробами), 
які мають 6395 діючих ліцензій, 
в тому числі 3583 – на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними на-
поями, 2812 – на право роздрібної 
торгівлі тютюновими виробами.

З початку року Головним 
управлінням ДФС у Житомир-
ській області видано 2150 ліцен-
зій, в тому числі 1209 – на право 
роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, 941 – на право роздрібної 
торгівлі тютюновими виробами. 
Діяльність з роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютю-
новими виробами регулюється За-
коном України від 19 грудня 1995 
року № 481/95-ВР «Про державне 
регулювання виробництва і обі-
гу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів». Роздрібна 
торгівля алкогольними напоями 
або тютюновими виробами може 
здійснюватися суб'єктами госпо-
дарювання всіх форм власності за 
наявності у них ліцензій. Плата за 
ліцензію на роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями становить 
8000 грн на кожний окремий, за-
значений в ліцензії електронний 
контрольно-касовий апарат (книгу 
обліку розрахункових операцій), 
що знаходиться у місці торгівлі; 
на роздрібну торгівлю тютюно-
вими виробами на кожне місце 
торгівлі – 2000 грн, а на території 
сіл і селищ, за винятком тих, що 
знаходяться у межах території 
міст, 500 грн на роздрібну тор-
гівлю алкогольними напоями 
на кожний окремий, зазначений 
у ліцензії електронний контр-
ольно-касовий апарат (книгу об-
ліку розрахункових операцій), 
що знаходиться у місці торгівлі, 
і 250 грн – на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами на кожне 
місце торгівлі.

Для місць торгівлі, які розта-
шовані за межами території міст 
обласного підпорядкування на 
відстані до 50 км та які мають тор-
говельні зали площею понад 500 кв. 
м, плата за ліцензію на роздрібну 
торгівлю алкогольними напоями 
становить 8000 грн на кожний 
окремий, зазначений в ліцензії 
електронний контрольно-касовий 
апарат (книгу обліку розрахункових 
операцій), що знаходиться у місці 
торгівлі, та 2000 грн на роздрібну 
торгівлю тютюновими виробами на 
кожне місце торгівлі. За порушення 
норм цього Закону щодо роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами до суб'єктів 
господарювання застосовуються 
фінансові санкції у вигляді штрафів 
у разі:

– роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями та тютюновими ви-
робами без наявності ліцензій – 200 

відсотків вартості отриманої партії 
товару, але не менше 17000 грн;

– роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями через електронний 
контрольно-касовий апарат (книгу 
обліку розрахункових операцій), не 
зазначений у ліцензії, – 200 відсотків 
вартості реалізованої через такий 
контрольно-касовий апарат (книгу 
обліку розрахункових операцій) 
продукції, але не менше 10000 грн;

– порушення вимог статті 153 
цього Закону (обмеження щодо 
продажу пива (крім безалкогольно-
го), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових та тютюнових 
виробів) – 6800 грн;

– зберігання алкогольних напо-
їв або тютюнових виробів у місцях 
зберігання, не внесених до Єдиного 
реєстру, – 100 відсотків вартості това-
ру, який знаходиться в такому місці 
зберігання, але не менше 17000 грн;

– роздрібної торгівлі коньяком, 
алкогольними напоями, горілкою, 
лікеро-горілчаними виробами та 
вином за цінами, нижчими за вста-
новлені мінімальні роздрібні ціни 
на такі напої – 100 відсотків вартості 
отриманої партії товару, розрахова-
ної виходячи з мінімальних оптово-
відпускних або роздрібних цін, але 
не менше 10000 грн;

– роздрібної торгівлі тютюно-
вими виробами за цінами, вищими 
від максимальних роздрібних цін на 
тютюнові вироби, встановлених ви-
робниками або імпортерами таких 
тютюнових виробів, збільшеними 
на суми акцизного податку з реалі-
зації через роздрібну торговельну 
мережу тютюнових виробів – 100 
відсотків вартості наявних у суб'єкта 
господарювання тютюнових виро-
бів, але не менше 10000 грн;

– зберігання, транспортування, 
реалізації фальсифікованих алко-
гольних напоїв чи тютюнових ви-
робів; алкогольних напоїв чи тютю-
нових виробів без марок акцизного 
податку встановленого зразка або 
з підробленими марками акцизного 
податку, або з використанням тари, 

що не відповідає вимогам, визна-
ченим частиною першою статті 11 
цього Закону (маркування алкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів) – 
200 відсотків вартості товару, але не 
менше 17000 грн.

Внесено зміни до діючого за-
конодавства щодо суб'єктів гос-
подарювання, які здійснюють ви-
робництво, оптовий, роздрібний 
продаж та зберігання пального. 
ГУ ДФС у Житомирській області 
повідомляє, що згідно зі змінами 
у законодавстві, з 1 липня 2019 року 
запроваджується ліцензування ді-
яльності усіх суб'єктів господарю-
вання, які здійснюють діяльність із 
виробництва, зберігання, оптової 
та роздрібної торгівлі пальним. 
Оптова торгівля пальним та збе-
рігання пального здійснюються 
суб'єктами господарювання всіх 
форм власності за наявності лі-
цензії. Роздрібна торгівля пальним 
може здійснюватися суб'єктами 
господарювання всіх форм влас-
ності, у тому числі їх виробника-
ми, за наявності у них ліцензій 
на роздрібну торгівлю. Ліцензія 
видається за заявою суб'єкта гос-
подарювання, яка подається: для 
оптової торгівлі – на адресу ДФС 
України (04655 м. Київ, Львівська 
площа, 8); для роздрібної торгівлі 
пальним та зберігання пального 
на адресу головних управлінь ДФС 
в областях та м. Києві за місцем 
торгівлі та за місцем розташування 
місць зберігання.

Законом встановлена річна 
плата за ліцензії на право оптової 
торгівлі пальним у розмірі:

– за наявності у ліцензіата місць 
оптової торгівлі пальним – 5000 грн 
за кожне таке місце;

– за відсутності у ліцензіата 
місць оптової торгівлі пальним – 
10000 грн. Законом встановлена річ-
на плата за ліцензії на право збері-
гання пального у розмірі 780 грн. 
Законом встановлена річна плата 
за ліцензії на право роздрібної 
торгівлі пальним у розмірі 2000 грн 
на кожне місце роздрібної торгівлі 
пальним.

За здійснення господарської 
діяльності з виробництва, збері-
гання, оптової та роздрібної торгівлі 
пальним без отримання відповідної 
ліцензії передбачена відповідаль-
ність у вигляді фінансових санкцій:

– за виробництво пального без 
наявності ліцензії – 1 000 000 грн;

– за оптову торгівлю пальним 
або зберігання пального без наяв-
ності ліцензії – 500 000 грн;

– за роздрібну торгівлю 
пальним без наявності ліцензії – 
250 000 грн.
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Руслан Мороз

ТОВ «ЖИТОМИР-
ГАЗ ЗБУТ» повідомило 
про чергове підви-
щення ціни на газ 
для населення.

На офіційному сайті повідо-
мляється: «Роздрібні ціни на при-
родний газ для потреб населення 
затверджено Постановою № 380 
від 08 травня 2019 р. КМУ про вне-
сення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 3 квітня 2019 
р. № 293 та Постановою НКРЕКП 
№ 2001 від 21.12.2018 р. «Про вста-
новлення тимчасових тарифів для 
АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги 
транспортування природного газу 
для точок входу і точок виходу на 
перший рік другого регуляторного 
періоду та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов 
НКРЕКП».

Згідно з цими документами 
ціна за газ для населення у травні 
складала 8 318,24 гривень за 1 тис. 
куб. м, а вже в червні зросте до 8 698, 

28 гривень за 1 тис. куб. м. Ця ціна 
почне діяти з 1 червня 2019 року 
з урахуванням податку на додану 
вартість за 1 тис. куб. м, у тому числі 
тарифу на транспортування та роз-
поділ природного газу.

На офіційному сайті ТОВ «ЖИ-
ТОМИРГАЗ ЗБУТ» таке коливання 
вартості пов’язують із зміною опто-
вої ціни газу від НАК «Нафтогаз 
України». Через те, що для «Укр-
трансгазу» введені нові тарифи на 
транспортування, з 1 травня кожен 
регіон отримує свою ціну газу для 
населення. У додаткових угодах, які 
НАК «Нафтогаз України» надіслав 
на адресу «ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТУ», 
як постачальника із спеціальними 
обов’язками, оптова ціна газу від 
Нафтогазу становить 7 188,00 грн за 
тис. куб. м, а з 1 червня – 7 558,80 грн 
за тис. куб. м.

Зі свого боку НКРЕКП (На-
ціональна комісія, що здійснює 
регулювання у сфері енергетики 
та комунальних послуг) встановила 
для АТ «Укртрансгаз» нові тарифи 
на транспортування газу. У зв’язку 
із зміною тарифів «Укртрансгазу» 
кінцева ціна газу для побутових 
споживачів буде різною на всій те-
риторії України. До травня ціна газу 

була єдина для споживачів у всіх 
областях, тому що діяв однаковий 
загальний тариф на доставку газу. 
Загальний тариф на доставку скла-
дався з тарифу на транспортування 
для «Укртрансгаз» та тарифу на роз-
поділ для операторів ГРМ. Тому 
з 1 травня для кожного регіону діє 
свій тариф на доставку газу.

На ринках Євросоюзу ціна 
газу (без податків) знову впала. 
Уже нижче 120 доларів за тисячу 
кубометрів, на українському ринку 
угоди проходять по 140–180 доларів. 
Оптова ціна для українського на-
селення (теж без податків і націнок) 
на червень – 235 доларів, тобто вона 
виросла. Ця не зовсім зрозуміла 
новина трошки збентежує укра-
їнського споживача та викликає 
багато запитань до керівництва 
держави. Адже незважаючи на те, 
що газопостачанням офіційно за-
ймається комерційна структура, 
ціну для пересічного споживача 
все ж встановлюють постановою 
Кабінету Міністрів України. А це 
досить хворобливе і чутливе міс-
це для політиків, особливо перед 
майбутніми виборами до Верховної 
Ради України. На це будуть бити, 
і дуже сильно.

Інформаційне агентство 
«ЛIГАБiзнесIнформ» також пові-
домляє про те, що європейський 
газовий ринок лихоманить майже 
два місяці, та стверджує: це вигідно 
українським споживачам.

В Європі – рекордне падіння 
цін на газ за останні три роки. Ко-
тирування знизилися на всіх клю-
чових європейських хабах. З кін-
ця травня до 3 червня, за даними 
Української енергетичної біржі, на 
голландському спотовому ринку 
(покупець отримує права власності 
відразу ж після операції) TTF газ 
подешевшав на 20%. Якщо в жовтні 
2018 року котирування на європей-
ських хабах досягали 30 євро за МВт 
(або $363 за тис. кубометрів), то до 
31 травня ціна опустилася до 11,2 
євро ($123,2 за тис. кубів) за 1 МВт, 
а до 3 червня – до 10,03 євро ($110,3 
за тис. кубічних метрів). Ціна на 
європейському ринку залежить 
від багатьох причин, в тому числі 
погодних умов. Тепла зима і великі 
обсяги запасів газу ще залишилися 
з зимового періоду.

На червень Нафтогаз встановив 
мінімальну ціну для промислових 
споживачів в межах 5803–6423 грн 
за тисячу кубів (без ПДВ і витрат на 
його транспортування) – на 500 грн 
дешевше, ніж у травні.

Але залишається питання, чому 
зростає ціна газу для населення 
України.

Експерти дають різні комен-
тарі щодо цього та суперечливі 

прогнози на майбутнє щодо цін 
на блакитне паливо.

«На європейському ринку ціни 
коливаються, немає чіткої тенден-
ції до падіння, – вважає директор 
енергетичних програм Центру 
Разумкова Володимир Омельчен-
ко. – Оскільки наші внутрішні ціни 
прив'язані до імпортного паритету, 
ціни повинні коливатися відповідно 
до європейськиого ринку».

Однак, продовжує експерт, така 
закономірність не завжди здійсню-
ється – з 1 червня НАК «Нафтогаз» 
готує контракти, згідно з якими пла-
нується підвищення ціни і для про-
мисловості, і для населення, плюс 
введення додаткової абонплати.

Саме введення абонплати та 
те, що починається формування 
запасів до початку нового опа-
лювального сезону, а з початком 
опалювального сезону буде пік 
споживання, й спричинило ріст 
цін для споживачів на початку 
літа –стверджують інші експерти.

Трохи парадоксальний висно-
вок, але ми на власному досвіді 
переконуємося, що Європа далеко, 
а платити за газ нам потрібно за-
вжди і тут, в Україні. Тому ми теж 
радимо жителям Житомирщині не 
сподіватися на зниження цін най-
ближчим часом і дотримуватися 
порад експертів та шукати альтер-
нативні джерела енергії. А ще, за 
можливості, застосовувати енер-
гозберігаючі технології. На жаль, 
не всім це по кишені.

Чому ціна газу для населення 
України 235 доларів, а на ринках 
Євросоюзу – нижче 120 ?
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Експеримент у Бердичеві тимчасово 
продовжується вже третій рік

Микола Корзун

Старт нинішнього 
літа співпав із почат-
ком передвиборчої 
кампанії до Верховної 
Ради України. Біль-
шість несподіванок 
і сенсацій у ці дні 
зосередилась у сфері 
політичного життя, 
у стосунках між кан-
дидатами, партіями, 
які намагаються за-
повнити усі клітинки 
величезної передви-
борчої шахівниці. 
Проте наближення 
виборів аж ніяк не 
означає, що новин та 
сенсацій поза політи-
кою у нас поменшало. 
Здається, їх навіть 
побільшало, хоча на 
видноті залишаються 
якраз політичні нови-
ни та пристрасті.

На сесії знову йшлося  
про «бердичівську болячку»

Лише декада минула з того 
часу, як завершилась чергова се-
сія Житомирської обласної ради. 
Під її завісу на сесійну трибуну 
піднімався колишній директор 
Бердичівського медичного коле-
джу В. П. Клименюк, який знову 
попередив депутатів облради про 
те, що навчальний заклад вже два 
роки перебуває без керівника, 
а тимчасовий директор В. С. Шев-
ченко вже два роки керує коле-
джем на свій смак і розсуд. Під-
сумками такого керівництва стали 
масові звільнення у середовищі 
викладацького та обслуговуючого 
персоналу коледжу, а кадрові про-
галини колишній підполковник 
міліції заповнює досить дивним 
чином. Звісно, Бердичів, як і за-
галом Житомирщина, останнім 
часом збіднів на людей, що мо-
жуть працювати в якості педаго-
гів, викладачів, лаборантів і т. п. 
Очевидно, саме до такого висновку 
дійшов В`ячеслав Шевченко ще 
у травні 2017-го року, коли його 
вперше привезли в якості «кризо-
вого менеджера» до Бердичівсько-
го медичного коледжу. Тим паче, 

що у Житомирській обласній 
раді у квітні-травні 2017-го року 
кризу у Бердичівському коледжі 
вважали настільки глибокою, 
що керувати доволі авторитет-
ним вузом доручили людині, яка 
розумілась хіба що на порядках 
у тюрмах і колоніях. І саме тому 
новий тимчасовий директор роз-
почав із заміни ненадійних кадрів. 
Кадрові чистки, всілякі рокіровки, 
звільнення та призначення пере-
творилися за два роки у процес 
безкінечної кадрової чехарди, про 
яку знають не лише у Бердичеві 
чи у Житомирі, але й у столиці 
України. За два роки у стінах коле-
джу побували представники двох 
поважних інспекцій зі столиці, 
які найпершим чином зауважили 
на тому, що директор-міліціонер, 
навіть із прізвищем Шевченко, 
не має жодних підстав керувати 
медичним коледжем. Звісно, 
Житомирська обласна рада 
мала б ще влітку 2017-го року 
провести конкурс із визначен-
ня директора коледжу та й на 
тому забути про проблеми та 
сенсації, які періодично тво-
рить виконуючий обов̀ язки 
директора пан Шевченко. 
Але конкурс оголосили лише 
у листопаді 2018-го року, і про-
вести його у Житомирській 
обласній раді забракло сил, 
вміння чи ще чогось. Швидше 
за все – елементарного бажання 
навести порядок у навчальному 
закладі, який на очах громади 
Житомирщини валиться і зане-
падає. Та й як може бути інакше, 
коли на заміну педагогам та ви-
кладачам, коли замість людей, 
які працювали у Бердичівському 
коледжі роками та десятиліттями, 
із Вінниці, де колись опановував 
секрети міліцейської майстернос-
ті нинішній керівник медичного 
навчального закладу, приїздять 
професіонали та менеджери-
фахівці сумнівної кваліфікації. 
Приїздять «варяги» начебто 
для наведення порядку та 
проведення реформ. Дійшло 
до того, що тимчасовий директор 
медколеджу двічі (за два роки) 
змінив двох головних бухгалте-
рів, а кількість працівників, які 
змушені були у 2017–2019 роках 
звільнитися зі стін Бердичівського 
медичного коледжу, перевалила 
за два десятки. В’ячеслав Шевчен-
ко навіть свою дружину, Аліну 
Дмитрівну, мобілізував для на-
ведення порядку та дисципліни 
у ввіреному йому закладі. Звісно, 
місцем роботи пані Шевченко 
було обрано бухгалтерію коледжу, 
бо ж у міліціонерів це, мабуть, 
найперша вимога, щоб «на фінан-
сах» завжди була своя людина. 
Щоб не треба було думати та 

гадати, яким чином і у який спо-
сіб нараховувати та розподіляти 
тимчасовому директору все нові 
доплати й премії.

Відповідь «від міліціонера» 
не забарилася!

Але повернемось до зовсім сві-
жих подій, які заслуговують на 
те, аби Бердичівський медичний 
коледж потрапив сьогодні у рядки 
найважливіших чи, можливо, най-
скандальніших новин. Вже після 
завершення сесії Житомирської 
обласної ради 23 травня 2019-го 
року, коли до депутатів обласної 
ради звернувся колишній дирек-
тор Бердичівського медичного ко-
леджу Володимир Клименюк, до 

навчального закладу, який встиг 
прославитися низкою скандаль-
них подій, прибула ціла делегація 
депутатів Житомирської облради, 
які, очевидно, вирішили попере-
дити пана Шевченка про те, що 
Бердичівський медколедж здобув 
за час його керівництва очевидно 
сумної слави. Депутати облради 
точно відчували свою провину 
за ту сваволю і наругу, яку вони 
вчинили у квітні 2017-го року, про-
типравно звільнивши колишнього 
керівника навчального закладу. 
Тим паче, що якраз наглядову 
раду коледжу, яку очолив депутат 
із Бердичева І. Романський, і варто 
було б запитати про ті безчин-
ства та неподобства, які кояться 
у житті коледжу. Але хіба пану Ро-
манському зараз до цього? Нато-
мість «тимчасовий» директор 
Бердичівського коледжу на-
прикінці травня 2019-го року 
вдається до нового витвору ка-
дрових реформацій, яких досі 
не знали у жодному із навчаль-
них закладів Житомирщини. 

Одразу чотири десятки педагогів 
Бердичівського медичного коле-
джу на фініші навчального року 
отримують повідомлення про те, 
що керівництво коледжу не має 
намірів продовжувати із ними 
контракт. При цьому контракти 
продовжені для представників 
адміністрації коледжу, праців-
ників бухгалтерії, а також – для 
технічного персоналу коледжу. 
А от із викладачами вийшла ось 
така оказія! Важко зрозуміти, яки-
ми резонами та законодавчими 
документами керувався В я̀чеслав 
Шевченко, по суті «підвішуючи» 
педагогів медичного коледжу 
у стані невизначеності і невідомос-
ті. Адже логіка такого вчинку 
колишнього міліціонера до-
волі проста і недвозначна: пе-
дагоги та викладачі змушені 
будуть просити, кланятися, 
а можливо – хтось шукатиме й 
інших шляхів «правильного» 
підходу і гарантій для того, 
щоб залишитися на посаді. 
І за цим усім спокійно та роз-

важливо спостерігають керівни-
ки Житомирської обласної ради. 
Там чудово розуміють, до яких 
жахливих наслідків призвело 
звільнення у квітні 2017-го року 
тепер вже колишнього директора 
Бердичівського медичного коле-
джу В. П. Клименюка. Можливо, 
у владних кабінетах й досі чека-
ють 29 липня 2019-го року, коли 
у Володимира Клименюка мав 
завершитися термін укладеного 
з ним чотирирічного контракту? 
І вже тоді Житомирська облас-
на рада проведе давно назрілий 
конкурс, аби забути про тим-
часового директора із погонами 
міліцейського підполковника, як 
про страшний сон. Щоправда, 
наслідки такого «сну» доведеться 
ще довго відчувати. Адже педаго-
гічні колективи за рік-два можна 
лише розігнати та спаплюжити 
колишні заслуги та здобутки. 
Відновити колишню навчально-
освітню славу Бердичівського 
медичного коледжу буде значно 
важче. А Житомирська обласна 
рада змушена буде ще й компен-
сувати колишньому директорові 
В. П. Клименюку кошти за весь 
час після його протиправного 
звільнення з посади директора 
навчального закладу. Адже Євро-
пейський суд із прав людини, 
куди Володимир Клименюк 
звернувся після проходжен-
ня усіх сходинок вітчизняної 
Феміди, однозначно визнає 
рі шен н я п ро зві л ьнен н я 
директора Бердичівського 
медичного коледжу незакон-
ним. Сумно, але справедливість 
у таких випадках встановлюєть-
ся очевидно запізно. Та й відпо-
відальності за «експеримент» 
над Бердичівським коледжем, 
розпочатий два роки тому, ні 
у Житомирі, ні у Бердичеві ніхто 
персонально не понесе. Хіба що 
перед Богом, але на таке у нас вже 
давно ніхто не зважає.

 На фото: Бердичівський медколедж

 На фото: в.о. директора Бердичівського  
     медичного коледжу В’ячеслав Шевченко
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Підліток не вагаю-
чись стрибнув у річку, 
коли побачив у ній 
двох малюків.

– Днями ми з товаришами 
повертались додому з навчан-
ня. Перейшли міст через річку 
Кам’янку, спустились до річки. 
На березі біля самої води поба-
чили двох геть маленьких дітей, 
дівчинку і хлопчика. Поряд на 
галявині сиділи дорослі, але було 
видно, що до цих дітлахів вони не 
мають ніякого відношення. Рап-
том обидва малюки стрибнули 
у воду. Стрімка течія миттю збила 
з ніг меншу дівчинку і віднесла 
від берега, хлопчика теж почало 
відносити. Зрозуміло, що вагатися 
не було часу, і я стрибнув у потік 
слідом за дітьми, – розповідає про 
пригоду 15-річний житомирський 
ліцеїст Євген Венгерський.

Хлопцеві швидко вдалося ви-
хопити з води дівчинку, а хлопча-
ка допомогли витягнути дорослі. 
Діти були злякані й розгублені й 

на жодне запитання – ні про свої 
імена, ні про те, як тут опинились 
і де живуть – не відповідали. Про 
цю пригоду їх рятівник Євген 
негайно повідомив до поліції, за-
телефонувавши на «102».

Першими на місце події 
прибули патрульні поліцейські. 
Вони вже викликали «швидку» 
і передали медикам двійко вря-

тованих малят.
Тим часом юнаки продовжили 

свій шлях додому. Однак доро-
гою побачили заплакану жінку, 
яка бігла їм назустріч, повсякчас 
оглядаючись на всі боки.

– Чомусь я так і подумав, що 
це може бути матір тих діточок, – 
каже Євген. – Перепитав жінку 
про це, й вона таки підтвердила, 

що шукає своїх 2-річну доньку 
і 4-річного синочка. Заспокоїв її 
і запевнив, що з її дітьми все га-
разд. І порекомендував зв’язатись 
із поліцейськими, а вони вже під-
кажуть, де знайти дітлахів.

Як розповіла начальник під-
розділу ювенальної превенції 
ГУНП Житомирщини Наталія 
Гончарук, жінка зателефонувала 
на «102», а згодом забрала сво-
їх маленьких діточок з лікарні 
після обстеження їх лікарями. 
Як з’ясувалося, кількахвилинна 
неуважність дорослих призвела 
до зникнення малюків з поля 
зору і ледь не закінчилась бідою. 
З батьками дитини поліцейські 
провели серйозну профілактичну 
розмову.

Сама жінка щиро завдячує 
юному рятівнику за сміливість 
і за життя своєї малечі.

31 травня під час урочистостей 
з нагоди останнього шкільного 
дзвоника у Житомирському лі-
цеї при ЖДТУ, де навчається 
15-річний Євген, на хлопця чекав 
приємний сюрприз. На лінійку 
прибув т. в. о. начальника ГУНП 

в Житомирській області Артем 
Лисогор, який на загальному 
зібранні привітав ліцеїста і від-
значив його сміливість і небай-
дужість:

– Х лопець ц і ною с вого 
здоров’я врятував з річки двох ма-
леньких дітей. Це гарний приклад 
мужності справжнього чоловіка! 
Дякую батькам і педагогам за ви-
ховання такого юнака. Вітаю, Єв-
гене, від усього колективу поліції 
Житомирщини. Ми пишаємось, 
що серед нашої молоді є настільки 
свідомі і відповідальні особистості.

Юному рятівникові поліцей-
ські вручили подяку Головного 
управління Нацполіції Житомир-
щини та подарунок.

Сам Євген нічого особливого 
у своїй пригоді не вбачає й зізна-
ється, що допомагати іншим – це 
нормальна поведінка у цивілізо-
ваному суспільстві. Хлопець має 
хист до музики, грає на флейті 
і мріє у майбутньому стати веб-
дизайнером.

За матеріалами відділу 
комунікації поліції  

Житомирської області

Двоє поліцейських 
одного з районних 
відділів Головного 
управління Націо-
нальної поліції в Жи-
томирській області 
впіймали на хабарі.

«Оперативники СБУ встанови-
ли, що поліцейські вимагали гро-
ші від представників комерційних 
структур за нестворення штучних 
перешкод під час здійснення гос-
подарської діяльності. За щомісяч-
ну неправомірну вигоду в розмірі 
від п’яти до десяти тисяч гривень 
зловмисники гарантували під-
приємцям безперебійну роботу 
з протиправного транспортування 
лісоматеріалів через територію 
району.

Правоохоронці затримали од-
ного із фігурантів кримінального 
провадження в райцентрі після 
отримання двох тисяч семисот 
гривень – чергової частини хабара. 
Раніше оперативники СБУ задоку-

ментували два факти одержання 
неправомірної вигоди на загальну 
суму чотири тисячі гривень від 
місцевого бізнесмена», – повідо-
мляє прес-група УСБ України 
в Житомирській області

Обом поліцейським оголоше-
но про підозру в скоєнні злочину. 
У межах кримінального прова-
дження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 

Кримінального кодексу України, 
тривають слідчі дії для притяг-
нення до відповідальності інших 
осіб, причетних до протиправної 
діяльності.

Заходи з викриття зловмис-
ників проводились спільно 
з ДБР під процесуальним ке-
рівництвом Генеральної про-
куратури України.

Герої серед нас: 15-річний житомирянин 
врятував з річки двох маленьких дітей

На Житомирщині СБУ 
викрила на хабарах  
двох поліцейських

Тіло дитини зна-
йшли у річці Тетерів 
у Коростишівському 
районі.

Як повідомляють у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, батьки зниклого у лютому 
6-річного хлопчика упізнали у за-
гиблому свого сина.

«Повідомлення про зникнення 
хлопчика надійшло до Корости-
шівського ВП ГУНП 1 лютого 
поточного року. У поліції були 
відомості, що дитина гралась 
біля місцевої водойми, тож пра-
воохоронці припускали ймовірну 
загибель у воді. Для обстеження 
річкового дна раз за разом за-
лучались водолази, однак через 
об’єктивні причини результату 
не було», – йдеться у повідомленні.

Водночас у межах криміналь-
ного провадження за фактом 

зникнення дитини поліцейські 
розглядали усі можливі версії 
ймовірного розвитку подій.

1 червня тіло дитини було 
виявлено у р. Тетереві біля с. Ви-
сокий Камінь. Батьки зниклого 
у лютому хлопчика упізнали 
у загиблому свого сина. Три-
вають подальші заходи зі вста-
новлення причин та обставин 
смерті дитини.

У Тетереві виявлено 
тіло хлопчика,  
який з лютого цього 
року вважався 
безвісти зниклим 
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Грошова компенсація  
за невикористану  
щорічну відпустку

До Ємільчинського бюро 
правової допомоги звернувся 
Василь Іващенко (ім’я та пріз-
вище змінені з етичних мірку-
вань – прим. автора). Чоловіка 
цікавило, в яких випадках він 
може отримати компенсацію 
за невикористану відпустку. 
Консультацію в межах проекту 
«Я маю право» надали фахівці 
Ємільчинського бюро правової 
допомоги.

Це питання регулюється стат-
тею 83 Кодексу законів про пра-
цю України.

Так, у разі звільнення праців-
ника йому виплачується грошова 
компенсація за всі не використані 
ним дні щорічної відпустки, а та-
кож додаткової відпустки пра-
цівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину з інвалідністю 
з дитинства підгрупи А I групи.

У разі звільнення керівних, 
педагогічних, наукових, науко-
во-педагогічних працівників, 
спеціалістів навчальних закла-
дів, які до звільнення пропра-
цювали не менш як 10 місяців, 
грошова компенсація виплачу-
ється за не використані ними дні 
щорічних відпусток з розрахунку 
повної їх тривалості.

У разі переведення праців-
ника на роботу на інше підпри-
ємство, в установу, організацію 
грошова компенсація за не вико-
ристані ним дні щорічних відпус-
ток за його бажанням повинна 
бути перерахована на рахунок 
підприємства, установи, органі-
зації, куди перейшов працівник.

За бажанням працівника час-
тина щорічної відпустки заміню-
ється грошовою компенсацією. 
При цьому тривалість наданої 
працівникові щорічної та додат-
кових відпусток не повинна бути 
менше ніж 24 календарних дні.

Особам віком до вісімнадця-
ти років заміна всіх видів від-
пусток грошовою компенсацією 
не допускається.

У разі смерті працівника гро-
шова компенсація за не викорис-
тані ним дні щорічних відпусток, 
а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей або 
повнолітню дитину з інвалідністю 
з дитинства підгрупи А I групи, 
виплачується спадкоємцям.

Виникли питання? За юридич-
ною консультацією звертайтесь 
до місцевих центрів та бюро пра-
вової допомоги. Їх адреси та кон-
такти ви можете знайти на сайті 
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213103 (єдиний 
контакт-центр надання безоплат-
ної правової допомоги).

КОЛОНКА

Ольга Сідлецька

На які проблеми 
просять звернути 
увагу містяни у своїх 
електронних звернен-
нях до міських чи-
новників – у нашому 
традиційному огляді.

Облаштувати у Житомирі 
оглядові майданчики

Петицію з такою пропозицією 
зареєстрував у розділі «Електро-
нні петиції до Житомирської місь-
кої ради» житомирянин Василь 
Хомюк.

Автор електронного звернен-
ня просить місцеву владу при-
вести до належного вигляду вже 
існуючі оглядові майданчики, 
а також створити новий на ву-
лиці Троянівській: «Створити 
належні умови на вже існуючих 
оглядових майданчиках міста та 
створити оглядовий майданчик 
на вулиці Троянівській, непода-
лік Центру науково-технічної 
творчості».

Крім того, Василь Хомюк на-
голошує на тому, що через зарослі 
чагарників та дерев неподалік іс-
нуючих оглядових майданчиків 
не можна по-справжньому насо-
лодитися краєвидами місцевості.

«Пропоную розглянути питан-
ня щодо вирізання дерев та кущів, 
які заважають огляду на оглядових 
майданчиках біля монумента Сла-

ви та на Замковій горі неподалік 
магістрату, на черговому засідан-
ні виконавчого комітету», – пише 
містянин.

На думку автора електронної 
петиції, після того, як комуналь-
ники розчистять ці локації, вони 
стануть привабливими не лише 
для пересічних житомирян, а й 
для туристів.

Облаштування залізничного 
переїзду в районі Крошня

Електронне звернення з від-
повідною назвою подав Вадим 
Вербич. У ньому він звертається 
до місцевої влади з пропозицією 
облаштувати бетонні плити на 
залізничному переїзді, що зна-
ходиться на Крошні.

«Просимо розглянути петицію 
щодо облаштування З/Д переїз-
ду бетонними плитами. У звязку 
з незручним переїздом вранці 

утворюються затори і з'являються 
проблеми з ходовою частиною 
автомобіля», – зазначає Вадим 
Вербич.

Очистити тротуари міста 
від самовільних забудов 
парканами, будівлями  
та іншими конструкціями

З таким проханням до міської 
влади звертається Іван Шевченко.

«У м. Житомирі спостерігаєть-
ся самовільна часткова забудова 
тротуарів власниками суміжних 
з тротуарами житлових будин-
ків», – пише автор петиції.

На його думку, звуження тро-
туарів небезпечне для здоров̀ я, 
а часом і життя містян, адже пі-
шоходам доводиться виходити на 
проїжджу частину, порушуючи 
правила дорожнього руху.

«Просимо відповідальні служ-
би вжити заходів», – резюмує Іван 
Шевченко.

Увага на дитячу 
стоматологічну поліклініку

Житомирська міська дитяча 
стоматологічна поліклініка давно 
потребує ремонту і заміни облад-
нання. Цю проблему порушила 
у своєму електронному зверненні 
Надія Багінська.

«Кабінети в жахливому стані, 
обладнання застаріле. Є таке об-
ладнання, яке держиться на скотчі.

Також необхідно перевірити 
додержання санітарних вимог. Бо 
після лікування дитини не при-
бирають і починають лікувати 
наступну дитину. Це є непри-
пустимо», – вважає автор петиції 
і закликає негайно влаштувати пе-
ревірку і вхити необхідних заходів.

Наразі триває збір підписів на 
підтримку усіх наведених вище 
електронних звернень. Підтрима-
ти ту чи іншу петицію можна на 
сайті Житомирської міської ради 
у відповідному розділі.

Чого хочуть житомиряни: 
оглядові майданчики, ремонт 
дитячої стоматполіклініки, 
очистити тротуари
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У Житомирі закін-
чився Всеукраїнський 
семінар-нарада На-
ціонального олімпій-
ського комітету Укра-
їни, в якому взяли 
участь представники 
всіх регіональних від-
ділень.

Роботу семінару-наради очо-
лив президент НОК України 
Сергій Бубка під час свого ро-
бочого візиту до Житомирщини 
30 травня 2019 року, а також він 
взяв участь у відкритті оновленої 
галереї спортивної слави, присвя-
ченій спортивним товариствам 
Житомирщини.

«Житомирщина –  д ійсно 
родючий та багатий край як на 
природні ресурси, так і на людські 
таланти. Серед відомих спортсме-
нів краю свою кар’єру тут починав 
срібний призер Олімпійських 
ігор, борець Валерій Андрійцев, 
уродженцями регіону є триатло-
ністка Юлія Єлістратова, боксер 
Володимир Матвійчук, футболіст 
Олександр Зінченко та багато-ба-
гато інших. Сьогодні важливим є 
те, що ви багато уваги приділяєте 
підтримці атлетів та тренерів, по-
будові та реконструкції спортив-
них об’єктів, адже це необхідно як 
для cпортивних вищих досягнень, 
так і популяризації здорового спо-

собу життя та масового спорту», – 
зауважив очільник НОК.

Сергій Бубка наголосив на ак-
тивізації розвитку олімпійського 
руху та дав високу оцінку діяль-
ності обласного осередку НОК 
в Житомирській області. Серед 
подальших напрямків роботи 
обласного відділення НОК Укра-
їни – сприяння завершенню рекон-
струкції стадіонів та спортивних 
залів, продовження підтримки 
спортсменів, тренерів, розвиток 
дитячо-юнацького спорту у Жи-
томирській області тощо.

Підсумком стало спільне за-
сідання з виконкомом Житомир-
ського обласного осередку НОК, 
де учасники дали позитивну оцін-
ку тенденції розвитку олімпій-

ського руху на Житомирщині та 
підготовку спортсменів до участі 
у Токіо-2020.

Голова відділення Націо-
нального олімпійського комітету 
України в Житомирській області 
Олександр Оніщук прокоменту-
вав спортивні події в Житомир-
ській області: «Дійсно, в останні 
декілька років в Житомирі та 
Житомирській області почали 
більше приділяти уваги розвитку 
спорту, а найголовніше – виділяти 
фінансування для реконструкції 
спортивних споруд. Наше обласне 
відділення Національного олім-
пійського комітету України також 
приділяє багато уваги підготовці 
до Олімпіади у Токіо-2020. За пів-
року до Олімпіади закінчується 
формування олімпійської збірної 
України. Зараз завершується від-
бір спортсменів до участі в євро-
пейських та світових змаганнях, 
і, на мою думку, ми зможемо до-
стойно представити Житомир-
щину та Україну на Олімпіаді».

За словами керівника Жито-
мирського обласного відділен-
ня НОК України, фінансування 
в Житомирській області на спорт 
збільшилося в шість разів. Згід-
но зі спортивним календарем, 
в області проводяться щомісяця 
декілька спортивних заходів. На 
Житомирщині є 2 команди з во-
лейболу, які увійшли у Суперлігу 
за 2 роки, – "Житичі" і "Полісся". 
Це також високий показник роз-
витку спорту в Житомирській 

області, адже до цього ніколи 
житомирські команди не грали 
в Суперлізі на такому рівні. Серед 
видів спорту, які швидко почали 
розвиватись, у нас представлені 
волейбол, хокей на траві. Також 
почав добре фінансуватися і є вже 
певні досягнення у футболі.

У роботі Всеукраїнського се-
мінару-наради Національного 
олімпійського комітету України 
взяли участь 25 відділень НОК зі 
всієї держави. Також представни-
ки Національного олімпійського 
комітету провели зустріч зі сту-
дентами-спортсменами житомир-
ських вишів в актовому залі ЖДУ 
імені І. Франка. Зустріч проходила 
в режимі реального спілкування: 
запитання – відповідь, отже, всі 
бажаючі мали можливість осо-
бисто отримати інформацію щодо 
питань розвитку спорту на Жито-
мирщині і в Україні.

Нагадуємо, що Літні Олімпій-
ські ігри 2020 (англ. 2020 Summer 
Olympics, фр. Jeux Olympiques 
d'été de 2020, офіційна назва 
Ігри XXXII Олімпіади) – тридцять 
другі літні Олімпійські ігри, які 
пройдуть у Токіо, Японія. Місце 
проведення Ігор було визначено на 
125-й сесії МОКу у Буенос-Айресі 
7 вересня 2013 року. На проведен-
ня Ігор претендували Токіо, Стам-
бул та Мадрид. До того ж 9 червня 
2017 року Міжнародний олімпій-
ський комітет додав у програму 
Літніх олімпійських ігор 2020 року 
15 нових дисциплін.

Всеукраїнський семінар-нарада 
Національного олімпійського комітету 
України відбувся в Житомирі 

 На фото: Сергій Бубка під час робочої зустрічі (в центрі).  
     Голова Житомирського обласного відділення НОК України  
     Олександр Оніщук (справа)

 Під час відкриття спортивного заходу в Житомирі на майдані Корольова

 Сергій Бубка з юними спортсменами Житомирщини
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Будівництво сміт-
тєпереробного заводу 
у Житомирі опинило-
ся під загрозою зриву 
через неузгодженість 
висновків різних комі-
сій.

В управлінні культури та ту-
ризму Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації в п'ятницю, 
31 травня, відбулося засідання 
обласної консультативної ради 
з питань охорони культурної спад-
щині. Перше та основне питання 
стосувалося будівництва сміттє-
переробного заводу у Житомирі.

Під час засідання заступник 
голови консультативної ради 
Н. В. Кучеренко повідомила про 
наявність «вельбарсько-черня-
хівського кола старожитностей 
пізньоримського часу III – IV 
ст. н. е.». Наше видання вже роз-
міщувало матеріал з цього при-
воду в газеті за 10 квітня 2019 
року під назвою: «Здирництво 
чи захист спадщини: що стримує 
будівництво сміттєпереробного 
заводу у Житомирі». Там досить 
детально описана проблема, що 
виникла перед інвесторами.

Коротко нагадаємо, про що 
йшлося в тому матеріалі. У липні 
минулого року депутати Житомир-
ської міської ради погодили від-
ведення 5 га землі під будівництво 
сміттєпереробного заводу. Згодом, 
8 листопада, ТОВ «МС Соціальний 
Проект» на 20 років передали від-
ведену земельну ділянку в оренду. 
Згідно з інвестиційним договором, 
товариство зобов’язалось за 2 роки 
за власні кошти збудувати сучас-
ний завод. Буквально за місяць, 
20 грудня 2018 року, ТОВ «МС Со-
ціальний Проект» для складання 
проекту надають містобудівні умо-
ви та обмеження. Затверджуються 
вони одноосібно наказом директо-
ра департаменту містобудування та 
земельних відносин Житомирської 
міської ради Ігорем Блажиєвським. 
Окрім всіх інших вимог, ним визна-
чаються обмеження при забудові 
історико-культурної частини міста. 
Згідно з генеральним планом та-
ких обмежень немає.

Інвестор замовив експертизу, 
для чого запросив співробітника 
Інституту археології НАН України 
Андрія Петраускаса, який обсте-

жив ділянку. Ніяких висновків та 
зауважень тоді ніхто не озвучував. 
Тобто інвестор був упевнений, що 
з ділянкою для будівництва все 
в порядку.

Раптово для всіх, після того, як 
вже було замовлено у зарубіжного 
партнера обладнання, з'ясувалося, 
що, за висновками експертизи, 
у межах ділянки, що відводиться, 
міститься відоме поселення піз-
ньоримського часу III – ІV ст. н. е., 
умовно назване ЖСП – ІІ (Жито-
мир, Складський проїзд, пункт ІІ). 
Також виявилось, що знахідку Олег 
Тарабукін віднайшов ще в серпні 
2016 року та передав всю зібрану 
інформацію до Інституту археоло-
гії. Але всі мовчали до останнього. 
І це найдивніше!

Коли під час засідання ради 
у науковців запитали, на підставі 
чого вони датували знайдені арте-
факти саме таким періодом і яка 
саме була проведена експертиза, 
почалися образи з боку вчених, 
що присутні ставлять під сумнів 
їх науковий авторитет. Однак при 
цьому так і не змогли представити 
дані експертизи, посилаючись на 

наукові публікації. Єдиною публі-
кацією на цю тему була стаття са-
мого Олега Тарабукіна в місцевому 
видавництві. В офіційній акаде-
мічній пресі таких публікацій не 
було представлено. Також вчені не 
змогли пояснити, чому вони мов-
чали до останнього і надали свій 
звіт тільки після початку роботи 
над проектом. Останньою краплею 
було те, що вчені надали рахунок 
на 8,5 мільйона гривень і заяви-
ли, що в разі оплати за рахунком, 
роботи на ділянці можуть бути 
продовжені. Інвестор розцінив це 
як спробу офіційного здирництва 
та шахрайства.

Це повідомлення призвело до 
шаленого вибуху емоцій під час 
засідання консультативної ради 
і практично до скандалу. У підсум-
ку члени ради проголосували за 
зміну меж ділянки, з чим інвестор 
погодився. Однак у своїх комен-
тарях був досить песимістичним 
щодо подальшої долі будівництва.

Далі – тільки два коментарі.
Артем Сачук, директор Аген-

ції регіонального розвитку Жи-
томирської області: «Ми почули 

кілька точок зору і досить серйозні 
звинувачення в службовому під-
робленні документів з боку офі-
ційних осіб. Отриманий рахунок 
на 8,4 млн грн також викликає 
сумніви, адже там відсутні під-
писи. Крім того, потрібно встанов-
лювати, наскільки ця проблема 
системна, тому що до мене звер-
талися інвестори з села Сінгури. 
Це голландська компанія, яка там 
має звіроферму, в них була схожа 
ситуація, коли в селі, зрозуміло 
яким чином, знайшли монети та 
на підставі цього було заблокова-
но прийняття детального плану 
території. Тому я вважаю, що 
тими заходами, які передбачені 
Кодексом про працю, а саме це 
службове розслідування, яке ми 
будемо пропонувати провести 
голові облдержадміністрації, 
вдасться вирішити цю проблему».

Євгеній Барах, директор «МС 
Соціальний Проект»: «Конфлікт 
виник передусім з тієї причини, 
що рахунок на 8 з гаком мільйо-
нів гривень і висновок був наданий 
інститутом археології тільки після 
того, як нами було отримано дозвіл 
на проведення підготовчих робіт. 
Ми запитували у інституту, на під-
ставі чого були зроблені висновки 
про археологічні цінності знахідок, 
їх вік і датування, а також чим об-
ґрунтована така сума в рахунку. 
На жаль, ми не отримали жодної 

відповіді на жодне питання. Ре-
зультатів експертизи з печатками 
ми так само не отримували, нам 
прислали на електронну пошту 
те, що віддалено нагадує такий 
документ.

Ми вирішили йти таким шля-
хом, що ми ділимо ділянку на дві 
частини, і від тієї частини, де ніби-
то є археологічні знахідки, ми від-
мовляємося. За нами залишається 
ділянка, на якій ми і будемо про-
довжувати будівництво. Я ще хочу 
побачити висновок сьогоднішньої 
ради, і якщо ми побачимо, що на 
частині немає жодних ще археоло-
гічних знахідок, то ми будемо про-
довжувати будівництво. Але все це 
для нас, як для інвестора, спричи-
нило збитки в зв'язку зі сплатою 
орендної плати за всю ділянку, 
сплатою відсотків за кредитом 
і витратами на обслуговування кре-
дитів на будівництво, втратою часу 
і найголовніше – хорвати вже ви-
готовили обладнання, і воно було 
представлено на виставці. А також 
перенесення кінцевої дати запуску 
в експлуатацію самого заводу. Ми 
планували зробити це в листопаді, 
якщо зараз все буде нормально, то 
постараємося зробити все до кінця 
грудня. Але ключовий момент – 
хто відшкодує наші збитки, навіть 
якщо є якісь археологічні цінності, 
але про це нам ніхто не сказав і не 
попередив».

Що не так з історичною спадщиною, 
або Чи буде у Житомирі 
сміттєпереробний завод?
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Вся радість світу 
полягає в усмішці 
дитини… І взагалі осо-
бливої цінності вона 
набуває в найсумнішо-
му місці на землі – ди-
тячій лікарні.

31 травня цього року 25 ди-
тячих посмішок сяяли в стінах 
Житомирської обласної клінічної 
лікарні, де в рамках святкування 
Міжнародного дня захисту дітей 
було влаштовано свято для діток 
онкогематологічного відділення. 
Таку акцію організувала добро-
вільна волонтерська організація 
Радомишльського району за ак-
тивної участі ТОВ «Золотий коро-
вай», працівників відділу культури 
Радомишльської РДА та Будинку 
дитячої творчості.

Завдяки старанням та звичай-
ній людській небайдужості органі-
заторів дитяче відділення лікарні 
на кілька годин перетворилось на 
епіцентр радощів, позитиву та 
гарних емоцій.

Всі ми родом із дитинства, де 
батьківські казки вчили вірити в чу-
деса та добрих чарівників. І лише 
подорослішавши та потрапляю-
чи в такі місця, як дитячі лікарні, 

особливо відчуваєш відсутність 
див і чарівників у повсякденно-
му житті. Бо лише один погляд 
хворої дитини, особливо такого 
відділення, надихає на пошуки ча-
рівної палички або універсального 
рецепту лікарських препаратів. 
Розуміючи ті непрості обставини, 
в які волею долі потрапила малеча, 
організатори намагались в стінах 
лікарні створити ту казку, яка так 
необхідна не лише малим пацієн-

там, а й їх героїчним та не завжди 
усміхненим батькам. 25 щирих, 
добрих і таких необхідних оточу-
ючим посмішок світили в стінах 
звичайної обласної лікарні. І це 
найбільша і найдорожча нагорода 
організаторам. Поздоровлення зі 
святом, добрі слова та найголовні-
ше побажання здоров’я лунали на 
адресу діток від організаторів акції.

Представники ТМ «Хліб Жито-
мира» зі старанністю та наснагою 

готувались до благодійної акції. 
Пакунки з духмяною та свіжою 
випічкою, купа подарунків для 
дитячої кімнати лікарні з вдяч-
ністю були прийняті дітьми та їх 
батьками. Окрему увагу заслуго-
вують позитивні казкові подушки, 
пошиті працівниками та учнями 
Радомишльського будинку дитячої 
творчості. До того ж маленьким па-
цієнтам їх роздавала дитина сім’ї 
волонтерів, яка вже в дитячому віці 
розуміє всю важкість тієї непростої 
ситуації, в яку потрапила малеча. 
Додатково діточкам були роздані 
пакунки з невеличкими подарун-
ками, необхідними товарами по-
буту з простою надією на те, що 

вони хоч трохи, але полегшать ті 
лікарняні обставини, в яких дово-
диться перебувати.

І дивлячись на дитячі посміш-
ки, чуючи слова вдячності від 
батьків та адміністрації лікарні, 
організатори розуміють, що сили 
було витрачено не дарма. Більш 
того, вже існують ідеї щодо органі-
зації таких свят в різних куточках 
області у подальшому.

Лікарні – це не місце для дітей. 
І якщо кожен з нас зробить малень-
кий вчинок на адресу таких паці-
єнтів, може, світ стане добрішим?

Чекаємо в наших рядах но-
вих небайдужих до чужого лиха 
людей!

На Житомирщині 
за призначенням ком-
пенсації від держави 
за програмою «Муні-
ципальна няня» звер-
нулися 27 родин.

Про це повідомляє департа-
мент праці, соціальної та сімейної 
політики ОДА. «Ті, хто подав доку-
менти на отримання компенсації 
від держави за послуги няні, до 
5 червня мають надати підтвер-
джуючі документи про оплату. За 
наявності цих квитанцій батькам 
нараховуватимуть 1 тис. 626 грн до 
10 червня», – повідомляють у де-
партаменті праці, соціальної та 
сімейної політики ОДА.

Нагадаємо, що якщо родина на-
ймає для догляду за своєю дитиною 

віком до трьох років няню, вона має 
можливість скористатися фінан-
совою підтримкою від держави. 
Щомісяця на компенсацію послуг 
няні держава нараховуватиме по 
1 тис. 626 грн родині, яка оформить 
послугу «муніципальна няня».

Як інформують у департа-
менті, перші 27 сімей області 
отримають кошти на відшкоду-
вання послуг няні вже у червні. 
Це сім’ї з Житомира, Коростеня, 
Малина, Бердичева, Новограда-
Волинського та з Радомишльсько-
го, Житомирського, Олевського, 
Малинського, Коростишівського 
і Черняхівського районів.

Також у департаменті нагада-
ли, як долучитися до програми 
«Муніципальна няня». Для того, 
щоб скористатися соціальною 
допомогою за проектом «Муні-
ципальна няня», жителям області 
необхідно звернутися до місцевих 

органів соціального захисту. Адже 
цю компенсацію виплачуватиме 
управління соціального захисту 
населення в кінці кожного місяця. 
Така соціальна допомога автома-
тично переглядатиметься щороку 
відповідно до прожиткового мі-
німуму на дітей віком до 6 років, 
встановленого станом на 1 січня 
відповідного року.

Як скористатися послугою
• Батьки дитини самостійно 

обирають няню, укладають з нею 
цивільно-правовий договір, який 
не потребує нотаріального заві-
рення.

• Далі один з батьків має по-
дати документи в управління со-
ціального захисту населення для 
оформлення компенсації послуги 
«муніципальна няня».

• Після цього потрібно зверну-
тися із заявою про компенсацію 

витрат за послуги няні до органів 
соціального захисту з такими доку-
ментами: паспорт (оригінал та ко-
пія з даними про прізвище, ім’я та 
по батькові, дату його видачі та міс-
це реєстрації); ідентифікаційний 
код (копія та оригінал); свідоцтво 
про народження дитини (копія та 
оригінал); опікуни надають рішен-
ня про встановлення опіки (копія 
та оригінал); договір, укладений 
з нянею (копія та оригінал); доку-
менти, які підтверджують оплату 
послуг няні (чеки, розрахункова 
квитанція, виписка з банківського 
рахунка тощо); заява про перера-
хування коштів для компенсації 
послуги «муніципальна няня» із 
зазначенням рахунка в установі 
банку (зразок заяви надають в ор-
ганах соціального захисту).

• Жінка (няня), яка прагне 
офіційного працевлаштування 
в сім’ї по догляду за дітьми, має 

оформити ФОП та відкрити ра-
хунок в банку, на який надходи-
тиме її заробітна плата. Право 
на «муніципальну няню» мають 
батьки або опікуни дітей до трьох 
років, які уклали офіційну угоду 
з нянею.

Компенсацію послуг няні не 
можуть отримувати сім’ї, які є 
батьками-вихователями дитя-
чих будинків сімейного типу, та 
прийомні батьки, якщо вони вже 
отримують грошову допомогу від 
держави. Компенсація за послуги 
няні не скасовує декретні виплати 
та відпустку з догляду за дитиною. 
Також залишаються інші соціаль-
ні пільги та виплати, які отримує 
родина.

Довідкову інформацію ви мо-
жете отримати у департаменті 
праці, соціальної та сімейної по-
літики ОДА за телефоном (0412) 
47–47–82.

Казка для діток з 
онкогематологічного відділення

До 10 червня отримувачам послуг 
муніципальної няні мають виплатити 
компенсацію – по 1626 грн
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Руслан Мороз

Художня школа 
Житомирської місь-
кої ради цими днями 
святкує своє 45-річчя.

Більше шестисот випускни-
ків школи закінчили середні та 
вищі мистецькі навчальні закла-
ди та працюють художниками, 
дизайнерами, архітекторами, 
реставраторами, викладачами 
тощо, достойно представляючи 
нашу школу, Житомир і нашу 
державу у різних куточках Укра-
їни та світу. Більшість членів 
Житомирської обласної орга-
нізації Національної спілки ху-
дожників України – випускники 
Житомирської художньої школи. 
Серед них – заслужені художники 
України Валерій Радецький, Юрій 
Дубінін, Микола Бутковський, на-
родний художник України Юрій 
Камишний. П'ятеро з одинад-
цяти викладачів школи – також 
члени Житомирської обласної 
організації Національної спілки 
художників України.

Багато років директором 
школи був Віктор Шкуринський, 
тому колектив школи та громад-
кість міста підтримали ініціативу 
ЖООСХУ присвоїти закладу ім'я 
заслуженого працівника культури 
України В. М. Шкуринського, який 
очолював школу більше З0 років.

Ювілейна звітна виставка ро-
біт учнів та викладачів школи, 
де представлені кращі за підсум-
ками цього року роботи учнів 
закладу з рисунку, живопису, 
композиції та основ комп'ютерної 
графіки, а також твори виклада-
чів, фотографії учнів та вчителів 
різних років, відкрилася 29 трав-
ня 2019 року в Домі української 
культури. На виставці представле-
ні роботи у різних техніках, жан-
рах. Ювілейна виставка діятиме 
до 27 червня.

У цьому році 2 учениці худож-
ньої школи – Юлія Корнійчук та 
Анна Якубова – отримали сти-
пендії Житомирського міського 
голови. Вихованці школи стали 
переможцями у 2-х номінаціях 
цьогорічного фестивалю писанок. 
У номінації «Сучасна писанка» 
перемогла Анастасія Кухаренко 
з роботою під назвою «Створення 
Адама». Автор писанки «Велико-
дній кролик» – Олександр Побі-
даш – здобув перемогу у номінації 
«Традиційна писанка».

Директор художньої школи 
Олена Дубініна розповіла про свій 
заклад:

«Я очолюю школу з 2005 
року. До цього директором був 
Віктор Миколайович Шкурин-
ський, який створював цю школу. 
У 2017 році в нас почав роботу клас 
комп'ютерної графіки та дизайну. 
Тоді нам було подаровано міською 
владою сім комп'ютерів, що надало 
можливість дітям навчатися осно-
вам комп'ютерної графіки. Вони 
самі створюють комікси, поштові 
марки та конверти із зображення-
ми Житомира. Найскладнішим 
було завдання зробити логотип 
школи. Саме цей логотип ми вико-
ристали для виготовлення друко-
ваної продукції до ювілею школи».

Олена Славова, викладач спец-
дисциплін, ділиться: «Сьогодні 
випуск та ювілей. Чотири роки 
ми навчали цих дітей. Взагалі 
у школі я працюю сімнадцять 
років, і кожен випуск дивує свої-
ми талановитими особистостями. 
Але крім того, що має бути талант, 
у дитини має бути ще й характер 
і мужність. Коли діти закінчують 
школу, вони мають повністю цей 

«бойовий» комплект для того, щоб 
далі у вишах навчатися, здобувати 
майбутню професію і здійснювати 
свої мрії».

Людмила Сайко, викладач 
та завуч школи, наголошує: «До 
програми навчання входить і ма-
люнок, і живопис, і композиція. Ці 
три дисципліни необхідно знати 
кожному. За кожним викладачем 
закріплені по два класи, в яких 
вони проводять навчання. Голо-
вним досягненням своїх учнів 
я вважаю можливість працевла-
штуватися з хорошою зарпла-
тою. Це можуть бути абсолютно 
різні сфери діяльності, пов'язані 
з мистецтвом. Необов'язково вони 
стають видатними художниками 
або архітекторами. Це і дизайн 
інтер'єрів, екстер'єрів, дизайнер 
одягу і все що завгодно, де необ-
хідна творчість. Особливо дефі-
цитними є спеціальності рестав-
раторів. Вони можуть бути навіть 
стилістами! А чому б і ні? У нас 
одна випускниця зараз навчається 
в Лондоні!»

Житомирська художня школа 
відсвяткувала своє 45-річчя

 На фото: директор художньої школи Олена Павлівна Дубініна

 У сховищі реквізиту школи

 Свідоцтво про закінчення Художньої школи

 На фото: Людмила Сайко, викладач та завуч школи (в центрі) з вихованцями

 На фото: Олена Славова, викладач спецдисциплін з вихованцями (друга зліва)
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На Житомирщину надійде 9 сироваток від ботулізму

Понад півроку 
тому, 25 листопада, 
російські солдати 
захопили 24 україн-
ських моряків та 3 
човни Військово-мор-
ських сил України. 
Це сталося біля Кер-
ченської протоки під 
час руху українців до 
Азовського моря.

У травні Міжнародний три-
бунал ООН з морського права ви-
ніс рішення про незаконність дій 
Російської Федерації. Чи звільнять 
українських моряків, що думають 
про цю справу експерти та міжна-
родні партнери України, дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

За що Росія судить 
українських моряків?

Росія обвинувачує україн-
ських військових у нібито неза-
конному перетині кордону ор-
ганізованою групою зі зброєю. 
Кремль називає власну агресію 
провокацією з боку України. 
Судові засідання у цьому про-
цесі тривають уже півроку, 
і обвинувачених увесь цей час 
тримають під вартою у Москві. 
Українці не визнають провини 
і називають себе військовопо-
лоненими.

За словами адвокатів, звинува-
чення РФ є безпідставним, оскіль-
ки за договором 2003 року Україна 
має вільний прохід до Азовського 
моря. Більше того, інцидент тра-
пився за 12 миль від узбережжя 
Криму, в нейтральних водах. Про 
це свідчать геодані руху україн-
ських суден.

Більше того, українські ВМС не 
здійснювали жодних провокацій. 
Навпаки, це були російські кора-
блі, які відкрили вогонь і пішли на 
таран. Це підтверджують відео ін-
циденту, оприлюднені в інтернеті.

У січні Парламентська асамб-
лея Ради Європи ухвалила резо-
люцію, в якій закликала звільнити 
українських військовослужбовців. 
Втім, попри очевидні докази та 
тиск міжнародної спільноти, 
Кремль продовжує утримувати 
полонених.

«Ми надали Росії всі мож-
ливості для вирішення спору 
дипломатичними засобами. Але 
ми, на жаль, не змогли досягти по-
зитивного результату після кількох 
місяців виснажливої роботи», – 
зазначила заступник міністра за-
кордонних справ Олена Зеркаль.

Що вирішив  
міжнародний суд?

Міжнародний трибунал з мор-
ського права за позовом України 
зобов’язав Росію негайно повер-
нути українські військові кораблі, 
а також звільнити захоплених мо-
ряків. Це рішення підтримали 19 
суддів із 21.

«Трибунал вважає за необхід-
не вимагати від Росії звільнити 
три затримані українські кораблі 
«Нікополь», «Бердянськ» та «Яни 

Капу», 24 затриманих моряків, та 
дозволити їм повернення в Укра-
їну», – заявив голова трибуналу.

Хоча трибунал не вимагає від 
РФ припинити кримінальне пере-
слідування українських моряків, 
Україна результатом судового за-
сідання задоволена.

«Рішення в Гамбурзі зламало 
російську логіку, за якою вони хо-
тіли використати наших хлопців 
як розмінну монету, зігравши на 
політичній кон’юнктурі. Тепер 
разом з друзями і партнерами пе-
ретворимо символічну перемогу 
у практичні важелі. І обов’язково 
повернемо моряків додому», – 
підсумував міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін.

Прикметно, що на слуханні не 
було представника від Росії. Також 
РФ не надала свої матеріали для 
розгляду справи. Втім, це ніяк не 
вплинуло на процес, і трибунал 
використав офіційну позицію РФ 
щодо ситуації.

Чи виконає РФ  
рішення трибуналу?

У відомстві РФ заявили, що 
«керченський інцидент» лежить 
поза юрисдикцією трибуналу. 
Однак, відповідно до конвенцій-
ного права ООН, Росія повинна 
виконувати рішення трибуна-
лу. Більше того, усі міжнародні 
партнери України стоять на боці 
нашої держави у цій справі, й не 
раз наголошували на абсурдності 
звинувачень стосовно українських 
моряків. Зокрема, спеціальний 
представник Державного депар-

таменту США з питань України 
Курт Волкер у відповідь на рішен-
ня трибуналу заявив, що «у Росії 
немає законних підстав утриму-
вати далі моряків».

Експерти вважають, що реак-
ція Москви на висновок міжнарод-
ної судової інституції покаже, чи 
готова Росія вирішувати конфлік-
ти мирним шляхом.

«Двадцять чотири моряки – 
це лакмусовий папірець на те, чи 
зацікавлений Путін у мирному 
вирішенні війни на Донбасі і деес-
калації в Азовському морі», – зазна-
чив німецький депутат Мануель 
Саррацин.

Більшість аналітиків прогно-
зують, що Росія виконає вимогу 
міжнародного трибуналу, од-
нак швидше за все – після пар-
ламентських виборів в Україні. 
На думку юристів-міжнарод-
ників, якщо Росія не звільнить 
українців, то програє як на 
економічному фронті, так і на 
репутаційному.

«Ігнорування трибуналу – це 
величезні економічні втрати, які 
РФ відчує одразу (наприклад, 
страховки для перевезень зрос-
туть у ціні) та потенційні без-
пекові ризики», – переконаний 
юрист Борис Бабін.

Експерти вказують на дуже 
високу імовірність нових антиро-
сійських санкцій у разі ігноруван-
ня рішення трибуналу. Наразі ж 
українські військові і кораблі пе-
ребувають у російському полоні.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю

В Україні розпоча-
ли розвозити найбіль-
шу за останні роки 
партію сироваток від 
ботулізму.

204 флакони ботулінічних ан-
титоксинів канадського виробни-
цтва вже незабаром отримають 
всі області. Наказ про розподіл 
підписаний та опублікований на 
сайті МОЗ України.

Щоб забезпечити всіх пацієн-
тів необхідними ліками, потребу 
кожного регіону формували на 
базі статистичних даних – через 
розрахунок середньої кількості 
захворювань за останні десять ро-
ків. Таким чином, Житомирщина 
отримає 9 сироваток від ботулізму.

«Раніше Україна не мала спе-

ціальної програми із централі-
зованих закупівель протиботулі-
нічних сироваток. Але відтепер 
МОЗ України забезпечує такі 
антитоксини за кошти держав-
ного бюджету. Завдяки закупів-
лям через міжнародні організації 
нам вдалося залучити визнаних 
у світі виробників, і вперше було 
зареєстровано якісну сироватку 
виробництва Канади. Вона буде 
безоплатно доступна кожному, 
з ким стався випадок ботулізму 
і хто її потребує», – заявила заступ-
ник Міністра охорони здоров’я 
України Ольга Стефанишина.

Партію протиботулінічних 
сироваток закупила Програма 
розвитку ООН (ПРООН). Анти-
токсин ботулінічний канадсько-
го виробництва є високоякісним 
продуктом, який авторизовано 
країнами з суворими регулятор-

ними органами (US FDA, США та 
Health Canada, Канада). Залишко-
вий термін придатності на момент 

постачання – не менше 2 років.
«ПРООН співпрацює з Мініс-

терством охорони здоров’я Украї-

ни, аби підтримати впровадження 
медичної реформи та підсили-
ти закупівельну спроможність 
держави, її систему і процеси, 
з метою всезагального медичного 
забезпечення громадян, не зали-
шаючи нікого осторонь. Спіль-
ними зусиллями ми постачаємо 
в Україну ліки найвищої якості, 
які відповідають сучасним між-
народним стандартам та крите-
ріям», – зазначає Дафіна Ґерчева,

Пост ійна представниц я 
ПРООН в Україні. Закуплена 
сироватка – це гептавалентний 
антитоксин, тобто лікарський 
засіб для порятунку життя при 
інфекційному ураженні сімома 
генотипами токсину ботулізму 
(типи A, В, C, D, E, F, G), на від-
міну від аналогів, що зазвичай 
мають тільки один (тип А) або 
три генотипи (типи А, В, Е).

Українські моряки в російському 
полоні: чи є надія на звільнення?
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КУДИ ПОЇХАТИ  
та що подивитися у червні

Ольга Сідлецька

Літо… До запла-
нованої відпустки 
ще є час, а ви вже 
стомилися і бажаєте 
свіжих емоцій? Нео-
дмінно скористайте-
ся вихідними і їдьте 
подорожувати Укра-
їною. Перелік най-
цікавіших червневих 
фестів – у традицій-
ній підбірці від жур-
налістів «20 хвилин».

Гастро-фест «Полтавська 
uалушка – 2019»

Коли: 8 та 9 червня.
Де: Полтава, Іванова гора.
Традиційний Міжнародний 

гастро-фест «Полтавська галуш-
ка-2019» відбудеться у Полтаві 8 
і 9 червня.

Організатори повідомили, 
що фестиваль, що вже став тра-
диційним, об’єднає кулінарію, 
культуру та традиції усього 
світу.

В урочистому та колоритно-
му заході участь візьмуть пред-
ставники культури та традицій 
із різних куточків світу.

Усі бажаючі зможуть насо-

лодитися смачненькими тра-
диційними галушками, а та-
кож грузинськими хінкалі та 
китайськими цзяоцзи, відчути 
атмосферу справжньої чайної 
церемонії та дізнатися таємниці 
ієрогліфів.

На всіх учасників заходу че-
катиме цікава і насичена про-
грама: майстер-класи від най-
кращих рестораторів міста та 
крафтових виробників, поради 
від фахівців кулінарії, розваги, 
призи та багато іншого.

Також у рамках фестивалю 
актори аматорського театру 
«Малафея» покажуть уривок 
з драми-феєрії «Лісова пісня» 
Лесі Українки.

Родзинкою події стануть га-
ла-концерт фестивалю хореогра-
фічного мистецтва «Візерунки 
народного танцю» та барабанне 
шоу «LiveDrumsShow».

Фестиваль  
«Львів на тарілці»

Коли: 14–16 червня.
Де: Львів.
Любите смачно поїсти? Тоді 

вам просто необхідно відвідати 
шостий гастрономічний фести-
валь «Львів на тарілці».

Фестиваль «Львів на таріл-
ці» був заснований у 2011 році 
і має на меті презентувати 

Львів як гастрономічну сто-
лицю України.

Протягом трьох днів на 
ярмарку, що проходитиме 
у межах фестивалю, можна 
буде продегустувати львівські 
страви, напої та сезонні про-
дукти регіону. На площі Ринок 
на відвідувачів чекатимуть 
львівські сирники, штруделі, 
голубці, авторська кава та ба-
гато інших ласощів. І, звичайно 
ж, для львів̀ ян та гостей міста 
пройдуть майстер-класи.

Фіналом фестивалю стане 
традиційна Гала-вечеря під від-
критим небом, для якої кращі 
шеф-кухарі зазвичай накрива-
ють великий стіл на терасі Па-
лацу мистецтв.

Батурин-фест «Шабля»
Коли: 15–16 червня.
Де: Батурин.
До 350-річчя створення в Ба-

турині гетьманської резиденції 
відбудеться другий Батурин-
фест «Шабля». Що ж обіцяють 
організатори? У програмі фес-
тивалю:

– виступи народних колек-
тивів;

– показові виступи єдино-
борств «сучасних козаків»;

– спортивні змагання з гре-
ко-римської боротьби;

– циркові виступи;

– нічні дискотеки (за участі 
DJ з України та Іспанії);

– молодіжний арт-пікнік 
(із фотозоною, бодіартом, май-
стер-класами, музикою, танця-
ми, слеклайном, лего-конструк-
тором, турквестом);

– ансамбль «Сіверські Клей-
ноди» (м. Чернігів);

– військовий оркестр (м. 
Конотоп);

– рок концерт.
Хедлайнер концерту – Kozak 

System. Організатори також по-
відомляють про виставки май-
стрів українського традиційно-
го декоративно-прикладного 
мистецтва; сучасної, військової 
техніки; ярмарок та фуд-зони, 
екскурсії унікальними локація-

ми, атракціони для дітей та ще 
багато цікавого!

V Міжнародний музичний 
фестиваль Odessa 
Classics

Коли: 1–9 червня.
Де: Одеса.
Усіх шанувальників кла-

сичної музики сонячна Одеса 
на початку літа запрошує на 
грандіозний Odessa Classics 
Festival. Організатори обіцяють 
масштабну і яскраву програму.

Поціновувачі музики змо-
жуть почути великих скрипалів 
Майкла Гуттмана і Робі Лакато-
ша, знаменитого італійського 
піаніста П'єтро де Марія, при-

голомшливого віолончеліста 
Мішу Майського, кларнетиста 
з Канади Юліаан Мілкіса та ін-
ших талановитих музикантів.

Концерти проходитимуть 
в Одеському театрі опери та 
балету й Одеській обласній фі-
лармонії; також запланований 
концерт просто неба на Потьом-
кінських сходах.

Рок Булава 2019
Коли: 28–30 червня.
Де: Коза ц ька фортец я 

«Дахнівська Січ», Черкаси, 
м-н Дахнівка.

Хочете отримати море драй-
ву та вражень? Тоді вам неодмін-
но потрібно відвідати фестиваль 
«Рок Булава». У заході візьмуть 
участь більш ніж 80 гуртів із різ-
них куточків України та гості 
з близького зарубіжжя.

Вже ог олошен і  у час н и -
ки: Detach, Роллікс, Space Of 
Variat ions, ТТ'34 (Білорусь), 
Курган & Agregat, Пасть кро-
кодила, Aghiazma, Гражданин 
Топинамбур, Midgard, Season Of 
Melancholy, illusions of Grandeur 
(США).

Як обіцяють організатори, 
цей фестиваль просто неба по-
єднає в собі відпочинок, без-
умний драйв і багато вражень.
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Кабінет міністрів 
України оприлюд-
нив роз’яснення 
щодо початку вико-
ристання нової ре-
дакції українського 
правопису.

«3 червня 2019 року фі-
нальний текст нової редакції 
українського правопису буде 
опубліковано на офіційних сай-
тах Міністерства освіти і науки 
та Національної академії наук. 
З цього моменту рекомендо-
вано застосовувати норми та 
правила нової редакції право-
пису в усіх сферах суспільного 
життя, зокрема, в офіційно-
діловому стилі мовлення», – 
йдеться в повідомленні. В уряді 
зазначили, що зараз розробля-
ється план імплементації нової 
редакції українського право-
пису. Цим документом будуть 
передбачені терміни та етапи 
впровадження змін в освітній 
процес.

«Кодекс» мовних правил за-
ймає понад 200 сторінок тексту. 
Є серед них і цілком нові, які 
доведеться заучувати.

Наведемо основні з них. 
Активно впроваджуються 
у вжиток фемінітиви – слова 
жіночого роду, аналогічні 
поняттям чоловічого роду: 
льотчик – льотчиця, письмен-
ник – письменниця, професор – 
професорка. І якщо поетеса чи 
льотчиця й до сьогодні нікого 
не дивували, то слова фото-
графеса, виборчиня, борчиня, 
критикеса поки що здаються 
дещо незвичними. Однак фахів-
ці вважають їх цілком законо-
мірними для української мови. 
То лише в російській фемініти-
ви мало поширені. Фемінітиви 
в українській мові утворюють 
найчастіше за допомогою суфік-
сів –к– (викладачка, депутатка, 
композиторка), –иц– (письмен-
ниця, речниця, співзасновни-
ця), –ин– (мисткиня, членкиня, 
продавчиня) та –ес– (критикеса, 
фотографеса, баронеса).

Без крапок пишуться ско-
рочення грн, крб, млн млрд, 
але у випадку усічення крапка 
зберігається дол. (долар), коп. 
(копійка), тис. (тисяча).

У назвах свят День Не-
залежності України, День 
Соборності України, День 
Конституції України всі сло-
ва пишуться з великої літери 
як виняток.

З’я вл яє т ься варіат и в -
ність у великій-малій літе-
рах для державних посад: 

в офіційних текстах – Пре-
зидент, Голова Верховної Ради, 
Прем’єр-міністр, у неофіцій-
них – президент, голова Вер-
ховної Ради, прем’єр-міністр 
тощо.

На сайті Інституту мовоз-
навства НАН України опублі-
ковано стислий огляд основних 
змін у новій редакції «Україн-
ського правопису» (2019).

Зміни можна умовно поді-
лити на дві великі групи:

(1) власне зміни у написанні 
слів (без варіантів) і

(2) варіантні доповнення до 
чинної норми.

1. Без варіантів
• проєкт, проєкція (так само 

як ін’єкція, траєкторія, об’єкт 
та інші слова з латинським 
коренем -ject-) плеєр (play+er), 
конвеєр (convey+er), феєрверк, 
Соєр, Хаям, Феєрбах,

• «Звук [j] звичайно пере-
даємо відповідно до вимови 
іншомовного слова буквою й, 
а в складі звукосполучень [je], 
[ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: 
бу́єр, конве́єр, пле́єр, фла́єр, 
лоял́ьний, парано́я, плеяд́а, 
роял́ь, саквоя́ж, секвоя́, фая́нс, 
феєрве́рк, ін’є́кція, проє́кт, 
проє́кція, суб’є́кт, траєкторія, 
фоє,́ є́ті, Гоя́, Савоя́, Феєрба́х, 
Ма́єр, Кає́нна, Іса́я, Йога́нн, 
Рамбує,́ Соє́р, Хая́м, Хеєрдал́, 
Юно́на, Їтс».

• Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без 
подвоєння приголосних -кк-)

• «Буквосполучення ck, що 
в англійській, німецькій, швед-
ській та деяких інших мовах 
передає звук [k], відтворюємо 
українською буквою к: Ді́кенс, 
Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, 
Б е́ к і ,  Бу́ к і н г е м,  Б і́ с марк , 
Брю́кнер,  Бро́кес,  Лама́рк, 
Што́кманн, Стокгол́ьм, Руд́бек, 
Шер́лок».

Написання разом: мінісук-
ня, віцепрезидент, ексміністр, 
вебсайт

• «Р а з о м пишемо: слова 
з першим іншомовним компо-
нентом, що визначає кількісний 
(вищий від звичайного, дуже 
високий або слабкий, швидкий 
і т.ін.) вияв чого-небудь: архі-, 
архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, ма-
кро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, 
мульти-, нано-, полі-, преміум-, 
супер-, топ-, ультра-, флеш-: 
архіскладнúй, гіпермáркет, 
екстраклáс, макроеконóміка, 
мікрохвúлі, мультимільйонéр, 
преміумкла́с, супермáркет, 
топмéнед жер,  топмодéль, 
ультрамóдний, флешінтерв’ю;

• слова з першим іншомов-
ним компонентом анти-, контр-, 
віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, 
унтер-: антивíрус, контрудáр, 
в і ц е п р ем ’є́р,  в і ц е кó н с ул , 

е к с ч е м п і о́ н ,  е к с м і н í с т р, 
експрезидéнт, лейбгвардíєць, 
лейбме́д ик ,  о б ерма́йс тер, 
оберофіцéр, оберлейтенáнт, 
оберпрокурóр, штабскапіта́н, 
унтерофіцер́, але за традицією 
контрадмірáл».

• пів хвилини, пів яблука, 
пів Києва (пишемо нарізно без 
дефіса), але одним словом як 
цілісне поняття півострів, пів-
захисник, півмісяць

«Невідмінюваний числівник 
пів зі значенням “половина” 
з наступним

іменником – загальною та 
власною назвою у формі родо-
вого відмінка

однини пишемо окремо: пів 
áркуша, пів годúни, пів відрá, 
пів мíста, пів

ог іркá,  пів óстрова,  пів 
я́блука, пів я́щика, пів я́ми, 
пів Єврóпи, пів Кúєва, пів 
Украї ́ни. Якщо ж пів з наступ-
ним іменником у формі назив-
ного відмінка становить єдине 
поняття і не виражає значення 
половини, то їх пишемо разом: 
півáркуш, пíвдень, півзáхист, 
півкóло, півкýля, півмі́сяць, 
півóберт, півовáл, півострів».

Російські прізвища
рос. Донской – Донський, 

рос. Трубецкой – Трубецький
виняток Лев Толстой
«Прикметникові закінчення 

російських прізвищ передають-
ся так:

• Зак ін ченн я -ой пере -
даємо через -ий: Донськúй, 
Крутúй, Луговськúй, Полевúй, 
С оло вйо́ в - С є д ú й ,  Б о с и́й , 
Трубецькúй, але Толстóй.

Зміни в окремих словах
• священник (як письмен-

ник)
• «Подвоєння приголосних 

як наслідок їх збігу. 1. Подво-
єння букв на

позначення приголосних 
маємо, якщо збігаються од-
накові приголосні:  кореня 
або основи на -н- (–нь-) і су-
фіксів -н-(ий) -н-(ій),  -ник, 
- н и ц - (я) :  д е н ь  –  д е́ н н и й , 
зако́н – зако́нний, кінь – кі ́нний, 
осінь – осі ́нній, туман – туман-
ний; башта́нник, годи́нник, 
письме́нник, свяще́нник;

• віко́нниця, Ві́нниця; дві 
букви н зберігаємо й перед 
суфіксом -ість в іменниках 
та прислівниках, утворених 
від прикметників із двома н: 
закон́ний – закон́ність – закон́но, 
тума́нний – тума́нність – туман-
но».

«Р а з о м пишемо:
а) складноскорочені слова 

(мішані та складові абревіату-
ри) й похідні

в і д  н и х :  а д м і н р е с ý р с , 
М і н о с в і́ т и ,  п р о ф с п і́л к а , 
Святвéчір,

Велика буква
• Назви товарних знаків, 

марок виробів
Автомобілі марки «Жигулі» 

вироблялися з 1970 по 2014 рік. 
З малої букви, якщо вживається 
як загальна назва, наприклад: 
Він приїхав на старих обшар-
паних «жигулях» (на новому 
блискучому «фольксвагені»).

2. Варіанти
(допускається правопис-

на варіантність)
Слова іншомовного похо-

дження
• «У прізвищах та іменах 

людей допускається передаван-
ня звука [g] двома способами: 
шляхом адаптації до звукового 
ладу української мови – бук-
вою г (Вергіл́ій, Гарсія́, Ге́гель, 
Геор́г, Ге́те, Грегуар́, Гуллівер́) 

і шляхом імітації іншомовного 
[g] – буквою ґ (Верґіл́ій, Ґарсія́, 
Ге́ґель, Ґео́рґ, Ґе́те, Ґреґуа́р, 
Ґуллівер́ і т. Ін

• аудієнція і  авдієнція, 
лауреат і лавреат (пор. лавр), 
аудиторія і авдиторія

«У словах, що походять із 
давньогрецької й латинської 
мов, буквосполучення au зви-
чайно передається через ав: 
автенти́чний, автобіогра́фія, 
автомобіл́ь, а́втор, авторите́т, 
а втох то́н ,  ла́ вра ,  А вро́ра , 
Маврита́нія, Павло.́

У  запози чен н ях із  дав -
ньогрецької мови, що мають 
стійку традицію передавання 
буквосполучення au шляхом 
транслітерації як ау, допуска-
ються орфографічні варіанти: 
аудіє́нція і авдіє́нція, аудитор́ія 
і авдитор́ія, лауреа́т і лавреа́т, 
па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.».

• кафедра і катедра, ефір 
і етер, міф і міт, Борисфен і Бо-
ристен

«Буквосполучення th у сло-
вах грецького походження 
передаємо звичайно буквою 
т: антоло́г ія, антрополо́г ія, 
апте́ка,  а́с тма,  бібліоте́ка, 
католи́цький, теа́тр, тео́рія, 
ортодо́кс, ортопед́ія, Амальтея́, 
Пр оме т е́й ,  Те́к л я ,  Та ї ́с і я , 
Теодор́. У словах, узвичаєних 
в українській мові з ф, допус-
кається орфографічна варі-
антність на зразок: ана́фема 
і ана́тема, дифірам́б і дитирам́б, 
ефір́ і етер́, каф́едра і катед́ра, 
логари́фм і логари́тм, міф, 
міфоло́г ія і  міт,  мітоло́г ія, 
Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни 
і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, 
Демосфе́н і Демосте́н, Мар́фа 
і Мар́та, Фессал́ія і Тессал́ія та 
ін.».

Українські й давно  
засвоєні слова

• ір́ій і ир́ій, ір́од і ир́од
На початку слова звичайно 

пишемо і. Деякі слова мають 
варіанти з голосним и: і ́рій 
і ир́ій, ір́од і ир́од (‘дуже жор-
стока людина’).

Варіантні форми  
родового відмінка

• рад́ості й рад́ости, любо́ві 
й любо́ви, Білорус́і й Білорус́и

«Іменники на -ть  піс ля 
приголосного, а також слова 
кров, любо́в, ос́інь, сіль, Русь, 
Білорус́ь у родовому відмінку 
однини можуть набувати як ва-
ріант закінчення -и: гід́ности, 
незалеж́ности, рад́ости, смер́ти, 
че́сти,  хоро́брости; кро́ви, 
любо́ви, о́сени, сол́и, Ру́си́, 
Білорус́и».

Нова редакція правопису  
української мови: основні зміни
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Розсіяний скле-
роз – складна хро-
нічна хвороба, що 
вражає зорові нерви, 
головний та спинний 
мозок, призводить до 
серйозних порушень 
й інвалідності.

Достеменно поки невідомо, 
чому виникає розсіяний склероз. 
Водночас виявлення проблеми 
на ранніх стадіях запобігає заго-
стренням і сповільнює прогресу-
вання хвороби.

Про симптоми, перебіг і ліку-
вання розсіяного склерозу розпові-
даємо разом з Ларисою Соколовою, 
завідувачем кафедри неврології 
НМУ ім. О. О. Богомольця, про-
фесором, експертом МОЗ України.

Що таке розсіяний склероз
Розсіяний склероз – гетероген-

не, хронічне, запальне і демієліні-
зуюче захворювання центральної 
нервової системи з ураженням 
білої речовини головного та спин-
ного мозку. Простіше кажучи, це 
хвороба, що вражає головний мо-
зок, зорові нерви, спинний мозок 
і призводить до серйозних фізич-
них змін й інвалідності.

Більше 2,5 млн людей у сві-
ті мають розсіяний склероз. За 
останні роки поширеність цього 
захворювання зросла. Причинами 
можуть бути різні фактори, зо-
крема – більша тривалість життя 
пацієнтів, вчасна діагностика: 
зростає кількість випадків, вияв-
лених на ранніх стадіях.

Про причини і симптоми 
розсіяного склерозу

Причини розвитку розсіяного 
склерозу поки невідомі. Вважа-
ється, що хвороба розвивається 
у людей, які генетично схильні 
до неї. У якийсь момент імунна 
система «неправильно» відпові-
дає на певний зовнішній подраз-
ник (наприклад, вірус інфекцій-
ної хвороби) – замість того, щоб 
атакувати вірус, імунітет починає 
атакувати оболонки нервових 
волокон (мієлінові оболонки та 
клітини, що виробляють мієлін). 
Так виникає імуноопосередкова-
не гостре, а пізніше – хронічне 
запалення.

Зазвичай, хоча і не завжди, 
симптоми розсіяного склерозу 
розвиваються у 20–40 років. Жінки 
хворіють в 2–3 рази частіше ніж 
чоловіки.

Симптоми розсіяного скле-
розу часто залишаються непомі-
ченими на перших стадіях. Тому 
обов’язково зверніться до свого 
лікаря, якщо помітили такі ранні 
ознаки розсіяного склерозу:

• погіршення або втрата зору 
в одному оці, що супроводжуєть-
ся болем при русі очного яблука;

• подвоєння в очах;
• прогресуючі порушення чут-

ливості та/або слабкість кінцівок;
• проблеми з підтриманням 

рівноваги, нестійкість або незграб-
ність;

• патологічні відчуття, що по-
ширюються по спині у напрямку 
зверху вниз, іноді з переходом на 
кінцівки, при нахилі голови впе-
ред (симптом Лермітта).

Про перебіг та лікування 
розсіяного склерозу

Немає єдиного «сценарію», 
за яким розвивається розсіяний 
склероз. Найбільш поширена 
форма хвороби – рецидивуючо-
ремітучий розсіяний склероз 
(РРРС). У цьому випадку періоди 
стабільності (ремісії) чергуються 
з епізодами загострення симпто-
матики (рецидивами).

У двох з трьох пацієнтів, у яких 
хвороба починається з РРРС, з ча-
сом може розвинутися вторинно-
прогресуючий розсіяний склероз. 
При цій формі хвороби поступово 
і незалежно від рецидивів зростає 
інвалідизація пацієнта.

Приблизно кожен десятий 
пацієнт з розсіяним склерозом 
має первинно-прогресуючий роз-
сіяний склероз, коли симптоми 
розвиваються поступово. Тобто 
рецидивів і ремісій у таких людей 
зовсім немає: стан погіршується 
плавно і невідступно.

Діагностика розсіяного скле-
розу нерідко буває складною. 
Водночас що раніше виявити 
захворювання і розпочати ліку-
вання, то кращим є прогноз. Є 
клінічно обґрунтовані дані, що 
діагностування розсіяного скле-
розу на початкових стадіях і раннє 
призначення адекватного пато-
генетичного лікування дозволяє 
запобігти виникненню загострень 
і сповільнює прогресування та ін-
валідизацію хворих.

«Діагностичний алгоритм 
РРРС вимагає об`єктивного під-
твердження дисемінації вогнищ 
у часі та у просторі, узгодження 

МРТ-картини з клі-
нічними та іншими 
парак лін ічними 
даними, визначен-
ня характеру пере-
бігу і вірогідності 
діагнозу. Критерії 
McDonald останньо-
го перегляду (2017) 
чітко визначають 
критерії дисемінації 
у часі і у просторі та 
є оптимальними для 
діагностики реміту-
ючого РС в сучасних умовах», – го-
ворить експерт.

Сучасний підхід до терапії 
розсіяного склерозу включає 
симптоматичне лікування, ліку-
вання гострих рецидивів та при-
йом лікарських засобів, які моди-
фікують перебіг захворювання. 
Симптоматичне лікування засто-
совується для зменшення вираже-
ності симптомів та ускладнень, 
обумовлених захворюванням, та-
ких як підвищена втомлюваність, 
спастичність, атаксія, порушення 
ходи, слабкість тощо.

При рецидивах проводиться 
лікування кортикостероїдними 
препаратами у великих дозах. 
Ефективність такої пульс-терапії 
більш висока, якщо її розпочати 
упродовж перших двох тижнів 
після початку загострення.

Лікування, спрямоване на 
зміну перебігу захворювання, 
включає імуномодулятори (бета-
інтерферони, глатирамеру ацетат), 
моноклональні антитіла (окрелі-
зумаб, алемтузумаб, наталізумаб), 
аналоги сфінгозину (фінголімод), 
цитостатичні препарати. Призна-
чають ці ліки, враховуючи осо-

бливості їхнього впливу на імунну 
систему, можливості розвитку 
побічних реакцій і зручність для 
тривалого використання. В Укра-
їні існує державна програма, за 
якою такі ліки закуповуються за 
державні кошти.

На закупівлю медикаментів 
для лікування хворих на розсія-
ний склероз у держбюджеті на 
2019 рік передбачено 120 млн – на 
49 млн більше ніж у 2018 році.

Для курації пацієнтів в бага-
тьох областях створені спеціалі-
зовані медичні центри для людей 
з розсіяним склерозом. Лікування 
в амбулаторних умовах прово-
диться під наглядом лікарів сі-
мейної практики і невропатологів 
поліклініки. В перспективі плану-
ється надавати медичну допомогу 
пацієнтам з розсіяним склерозом 
з використанням скоординованого 
мультидисциплінарного підходу.

Самолікування чи викорис-
тання недоказових методів може 
призвести до погіршення стану 
і прогресування хвороби. Якщо 
маєте запитання – зверніться до 
свого сімейного лікаря.

За матеріалами  
прес-служби МОЗ

Вітаміни групи 
В у деяких випадках 
можуть погано за-
своюватись чи навіть 
шкодити, якщо па-
ралельно приймати 
інші вітаміни чи ліки.

Тому правило № 1 – консуль-
тація зі своїм лікарем перед 
прийомом будь-яких вітамінів 
чи ліків. Сьогодні розповідаємо, 
де міститься вітамін В12, скільки 
та як його приймати.

Для чого нам вітамін В12
Вітамін В12 (або ціанкоба-

ламін) потрібен для утворення 

еритроцитів, розвитку нейронів та 
синтезу ДНК. Його нестача може 
призводити до накопичення го-
моцистеїну (нейротоксичної спо-
луки), до анемії, втрати балансу, 
«туману в голові», оніміння кінці-
вок, втомлюваності та погіршення 
пам’яті.

Нестача вітаміну В12 найбіль-
ше проявляється: в старшому 
віці, після операції зі зменшення 
шлунку, пониженій кислотності 
шлунку чи прийомі ліків для її 
зниження, при прийомі препа-
ратів проти печії, при хворобах 
шлунково-кишкового тракту 
(як-то хвороба Крона), в разі ве-
ганського раціону. Вітамін В12 
накопичується в печінці. В нор-
мі у нас є запас на кілька років, 
але потім він може вичерпатися. 

Ось чому люди, які переходять на 
веганство чи сироїдіння, перший 
час почуваються добре, особливо, 
якщо перед цим вони їли багато 
м’яса. Через кілька років більшість 
людей повертається до споживан-
ня м’яса і не встигають зазнати 
симптомів нестачі вітаміну В12.

Норми вітаміну В12
Добова потреба вітаміну В12 

залежить від віку. Для дорослих 
вона становить 2,4 мкг на день. 
Для вагітних жінок та тих, що го-
дують, – потреба у цьому вітаміні 
трохи більша.

Вітамін В12 традиційно про-
писували ін’єкційно, але наразі 
показана ефективність спожи-
вання дози 1000 мкг вітаміну на 
добу перорально, навіть в людей 

із поганою адсорбцією та низькою 
кислотністю.

Якщо є проблеми зі шлунково-
кишковим трактом, то вітамін В12 
буде погано засвоюватися з їжі. 
Але прийом його великої дози 
все ж дозволить подолати обме-
ження. Цей вітамін може запаса-
тися і не є токсичним, тому є сенс 
пити чи колоти його не постійно, 
а курсами.

Вітаміни групи В взаємодіють, 
і тому подекуди важливо пити не 
комплекси вітамінів, а саме те, чого 
бракує, і обрати правильну форму.

Така взаємодія існує, до при-
кладу, з вітаміном В9. Його над-
лишок може маскувати нестачу ві-
таміну В12. Людина, припустимо, 
їсть багато овочів і не їсть м’яса. 
Якщо людина тривалий час (кіль-

ка років) не споживає В12, а потім 
зробить аналіз на гомоцистеїн, 
то аналіз цілком ймовірно може 
бути в нормі.

Це відбувається через те, що 
В9 та В12 залучені в один і той са-
мий метаболічний шлях. Але це 
не значить, що можна обійтися без 
В12 і не приймати його ані в їжі, ані 
у вигляді пігулок чи ін’єкції. Мас-
кувати не означає компенсувати.

Ще одна причина споживати 
вітамін окремо виникає через те, 
що іон кобальту, що міститься у ві-
таміні, руйнує інші вітаміни. В12 
взаємодіє також із низкою ліків, 
тому пити його про всяк випадок 
на власний розсуд не варто. Якщо 
приймаєте ліки, особливо для 
лікування печії чи виразки та діа-
бету, – порадьтеся з лікарем.

Для чого потрібен вітамін B12

Що треба знати про розсіяний 
склероз: пояснює експерт
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРО-
ШУЄТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВО 
ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. ДОСВІД 
РОБОТИ НЕ ОБОВ*ЯЗКОВИЙ, 
ПРОВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 
6000-7000ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. 
0974416861,0974802728

•	Безкоштовне працевлаштування	

від	прямого	роботодавця	в	Поль-

щі.	Офіційна	робота	для	різноро-

бочих.ЗП	від	22000	грн.	Ліцензія	

МСПУ	№	197	від	29.02.2016	р.	

0675719679Viber,0504077607

• БУХГАЛТЕР ЗІ ЗНАННЯМ 1С НА 
ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 
0678804116

ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО (М.ЖИТОМИР) 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ДО-
СВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬНИКІВ І 
ЖИЛУВАЛЬНИКІВ М`ЯСА (ЯЛО-
ВИЧИНА, СВИНИНА). ВАХТОВИЙ 
МЕТОД, ЩОТИЖНЕВА ОПЛАТА, 
750 ГРН./ТОННА. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО 
ЖИТЛОМ, ХАРЧУВАННЯМ, СПЕ-
ЦОДЯГОМ. 0674122004

• ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ДО-
КУМНТІВ ТА ВІЗ У ПОЛЬШУ, ЧЕХІЮ, 
ІТАЛІЮ ТА НІМЕЧЧИНУ НА 6,9 ТА 
12 МІСЯЦІВ. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 
ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-НІ НА 
РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД ВІД 
30.09.2014 0672737165

•	Виробництво фруктових	соків	в	
с.Михайлівка-Рубежівка	(Київська	
обл.)	запрошує	на	роботу:	слюса-
рів,	зварювальників	(аргон,	чорний	
метал)	і	операторів	на	лінію	вироб-
ництва.	Висока	ЗП,	офіц.прац-ня,	
житло+харчування.	0677437577

ВОДІЙ КАТ. С (ДОСВІД РОБОТИ 
НА ЗІЛ-130+МІКРОАВТОБУС). 
АЛКОЗАЛЕЖНИХ ПРОХАННЯ 
НЕ ТУРБУВАТИ! РОБОТА В КИЇВ-
СЬКІЙ ОБЛАСТІ. З/П 11000 ГРН. 
0967877394,ОЛЕКСАНДР

• ВОДІЙ НА МАШИНУ DAF НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 
0678804116

• ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗА-
ВОД У М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ НА МОЛОЧНИЙ ЗАВОД У 
М. ЖИТОМИРІ. 0678804116

•	Запрошуємо на	роботу:	прасу-
вальниць,	вантажників,	водіїв,	слю-
сарів.	Безкоштовне	житло,	пільго-
ве	харчування,	міський	транспорт!	
Оформлення.	ЗП	14000-17000	грн.	
Київська	обл,	Бориспільський	р-н,	
с.Щасливе.	0674347430,0932964393

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

•	Київська обл.,	Броварський	р-н,	с.	
Гоголев:	робітниці	цеху,	роздільниці	
риби.	Житло,	безкоштовні	обіди,	
спец.одяг.	0674098570

• КОМІРНИК НА СКЛАД НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 
0678804116

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК,ОХОРОНЦІ 
В ПІЦЕРІЮ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ 1/1 
ТИЖДЕНЬ. ЖИТЛО ТА ХАРЧУ-
ВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. ДЕТАЛІ ЗА 
0631007191

•	Майстри зміни,	пакувальники	,	
різноробочі	на	виробниче	підпри-
ємство.	смт	Бірки,	(	Тернопіль-
ський	р-н)жінки,	житло,	з\п	від	8000	
0964971291,0986851703

• МЕНЕДЖЕР. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ТА ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕ-
СІДІ. ТЕЛ.: 0677256095

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН ВОДІЙ КАТЕГОРІЯ Е НАПІВ-
ПРИЧІП САМОМВАЛ, ВОДІЙ КА-
МАЗ , МАЗ. З/П ВІД 12000 ГРН. 
0974251056,0631116792

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
ЕКСКАВАТОРЩИК З/П 100 ГРН В 
ЧАС. 0974251056,0631116792

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ МАШИНІС-
ТИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ УРБ-ЗАЗ. 
0677723483,553656

•	Оператор виробничої	лінії	(авто-
мобільне	виробництво)	в	м.	Львів	
і	м.	Луцьк	(чол/жін	без	досвіду	ро-
боти).	З/пл	10000-13000	грн,	житло,	
0974304077;0952915556;06784258
51;0734017

ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. 
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0674104097

ОФІЦІЙНА РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЗП ВІД 
26000-40000 ГРН. В МІСЯЦЬ. ВИ-
ГОТОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ВІЗИ. ТОВ 
"ЄВРОПЕЙСЬКЕ-ЖИТТЯ". АГЕН-
СТВО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА 
КОРДОНОМ. ЛІЦЕНЗІЯ № 1610 ВІД 
30.10.18 0988650242 (VIBER)

•	О ф і ц і й н е  праце влашт у -
в а н н я 	 ( П о л ьщ а , 	 Ч е х і я ) .
Будівництво,зварювальники,	
токарі.	 фрезерувальники,	 во-
дії,	 готелі,	 ресторани,	догляд,	
фабрики,	заводи.	Відкриття	віз	
(робоча,	шенген,	Воєводська).	
Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБО-
ТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАН-
НЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБО-
ТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928
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• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕ-
ТОД  (15/15,  30/15  ДІБ),  ПРО-
ЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКО-
ВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК 
ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА. 
0635364282,0674741643

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	250-300	грн/змі-
на	на	руки.	Харчування,	прожи-
вання	за	рахунок	піприємства.	
0734069918,0952858119

•	Підсобний робітник.	 Заро-
бітна	 плата	 при	 співбесіді	 .	
0975171263Олег

ПОЛІРУВАЛЬНИК ГРАНІТІВ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВІД 10 000 ГРН. 
ГРАФІК РОБОТИ 5/2. 0970022010

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ. КОМФОРТНІ 
УМОВИ ПРАЦІ В ОФІСІ. ДОХІД ДО 
6000 ГРН + ПРЕМІЇ. 0675970717

ПОТРІБНІ ОПЕРАТОРИ ПОГРУЗ-
ЧИКА. РОБОТА В ХОЛОДНОМУ ТА 
ТЕПЛОМУ СКЛАДІ(ОВОЧІ, ФРУК-
ТИ). В РАДІУСІ 100 КМ ВІД ЛЮ-
БЛІНА. ОПЛАТА: 13-14ЗЛ. ВІЗА/
БІО. ІЗ РОЗУМІННЯМ ПОЛЬСЬКОЇ. 
(099)2999407(VIBER),(097)89899
39,EMAIL:M

•	Потрібні працівники	по	догляду	
за	хворими	та	людьми	похилого	
віку.	Робота	на	виїзд.	Зарплата	від	
13000	грн.	0660271662

•	Потрібні працівниці	на	прополку,	
посадку,	розмноження	рослин	з	до-
свідом	роботи.	Житло	надається.	
Приватний	розплідник	рослин	в	Ки-
ївській	обл.	0674458987,0503105337

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ) В ЦЕХ З ВИГОТОВЛЕН-
НЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗ-
КОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО. 
РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

•	Працівники або	бригади	в	ягідний	
розсадник	на	прополку	і	сапання	
малини	в	Київську	обл.,	Макарів-
ський	р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Без-
коштовний	гуртожиток	і	харчування.	
З/п	раз	в	2	тижні.	(2	грн	за	1	м,	ряди	
по	100	м).	0967500769,0509210453

•	Працівники в	ягідний	розсадник	
на	польові	с/г	роботи	в	Київську	
обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	
та	жінки.	Безкоштовний	гуртожи-
ток	і	харчування.	З/п	раз	в	2	тижні.	
Аванс.	0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ  КРЕДИТУВАННЯ.  WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)51
58585,(067)9040066

ПРОДАВЕЦЬ В КІОСК ПРОДО-
ВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. ГРАФІК РОБО-
ЧИЙ 1/1, 2/2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
ПРИ СПІВБЕСІДІ. 0965009005

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН У М. ЖИТОМИРІ ЗА-
ПРОШУЄТЬСЯ НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ. ГР 7/7 АБО 3/3. 
ЗП СТАВКА + %. ХОРОШІ УМОВИ 
РОБОТИ. 0635151051

ПРОДАВЕЦЬ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН. ГР 2 ТИЖ/2ТИЖ. ЗП ВИСОКА 
ТА СВОЄЧАСНА. 0973533747

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Лат-
вии,	Германии,	Израиле,	США.	
Оформление	и	проезд	 за	наш	
счет.	З/п	от	20	000	до	90	000	грн.	
Сопровождение	на	время	работы.	
0665859090,0685859090

•	Рибопереробному підприємству	
(Київська	область)	потрібні	паку-
вальники	продукції,	обробники	
риби,	водій	навантажувача,	облі-
ковець,	вантажники.	ЗП	від	11000	
грн.	Безкоштовне	житло	і	обіди.	
0978101848,0509531032.

• РОБОТА В ІТАЛІЇ ДЛЯ ЖІНОК. ДО-
ГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ. 
ПРЯМИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ. ЗП ВІД 
17750ГРН. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 
ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-НІ НА 
РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД ВІД 
30.09.2014 0672737165

• РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ ЖІНОК. 
ДОГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО 
ВІКУ. ХАРЧ. ТА ЖИТЛО БЕЗКО-
ШТОВНЕ. ЗП ВІД 23600ГРН В МІС. 
ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 ПОСЕР-ВО У 
ПРАЦ-НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ 
ВИД ВІД 30.09.2014 0672737165

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ НА БУДІВ-
НИЦТВО ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ. ЗП ВІД 
32000ГРН. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 
ПРЯМИЙ РОБОТОД. ОФ. ПРАЦ-НЯ. 
ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 460901 ПОСЕР-ВО У 
ПРАЦ-НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ 
ВИД ВІД 30.09.2014 0672737165

• РОБОТА  В  ПОЛЬЩІ.  ВСІ  ВА-
КАНСІЇ БЕЗКОШТ., ВІД ПРЯМО-
ГО  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)

• РОБОТА В ЧЕХІЇ. ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ НА АВТОЗАВОД ТА СКЛА-
ДИ. ЗП ВІД 30000ГРН. ЛІЦ. СЕРІЯ АЕ 
460901 ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦ-
НІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ ВИД 
ВІД 30.09.2014 0672737165

• СЛЮСАР - РЕМОНТНИК НА ПО-
СТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД У М. ЖИТОМИРІ. 
0678804116
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2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

ПРОДАЖ ДОМ ДОВБЫШ , 
1987 Г. 80 КВ.М., УЧАСТОК 
10 СОТЫХ, САРАЙ, КОЛОДЕЦ, 
ГАЗ, ОГОРОЖЕН. УЛ. КОМСО-
МОЛЬСКАЯ, ЦЕНА 145750 ГРН. 
0974251056,0631116792

•	Продам або	здам	в	оренду	буди-
нок	с.	Левків,	не	далеко,	біля	цен-
тру;	поруч	ліс,	річка;	0.42	га	землі.	
Ціна	договірна.	0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	зе-
мельну	ділянку	2	га,	чорнозем,	
окраїна	Житомира	(р-н	Хімволокно).	
0673911769

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯ-
ЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТО-
ВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-
КЛАСУ,  ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕН-
ТРІ   МІСТА ,   250ГРН/ДОБА . 
В И П И С У Ю   Д О К У М Е Н Т И . 
0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

КУПЛЮ КВАРТИРУ, БУДИНОК АБО 
ЧАСТИНУ БУДИНКУ (В БУДЬ ЯКО-
МУ СТАНІ). ЖИТОМИР ТА ПЕРЕД-
МІСТТЯ, ШВИДКА ОПЛАТА. ТЕЛ.: 
0674249331 0636682327 ГЕНАДІЙ

СОРТУВАЛЬНИКИ ФРУКТІВ І 
ОВОЧІВ. РОБОТА В ХОЛОДНОМУ 
ТА ТЕПЛОМУ СКЛАДІ. В РАДІУСІ 
100 КМ ВІД ЛЮБЛІНА. ОПЛАТА: 
11-13ЗЛ. ВІЗА/БІО. ПОТРІБНЕ ГУ-
МОВЕ ВЗУТТЯ. ЛІЦ. МСПУ №1 ВІД 
02.01.19Р. (099)2999407(VIBER),(
097)8989939,EMAIL:M

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯ-
РІВ НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ 
У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, ЗАРПЛАТА ВІД 25000 
ГРН. НАКАЗ МСПУ №1196 ВІД 
22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ. З ПОСЕ-
РЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НІ, 0689423495 (VIBER,WHATSAPP), 
0689423549VIBER,WHATSAPP)

• ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, 
МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗ-
НОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СО-
ЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15 
0635831415, 0442878713

•	Швачки кваліфіковані	на	постійну	
роботу	в	Польщу	(м.Лодзь),	надає-
мо	всі	необхідні	документи,	житло,	
з/п	від	20000	грн.	Наказ	№1452	від	
02.10.2018р.,	МСПУ.	0503764284.

•	Швейцарський виробник	ГЛАС	
ТРЬОШ	КИЇВ	запрошує	робочих	
на	роботу	в	м.	Київ!	Г/р	5-денний,	
можливо	без	д/р,	офіційне	працев-
лаштування	з	першого	дня,	надаємо	
житло!	0674969050(пнпт09:0017:00)

•	Шеф-кухар, кухар-універсал,	бар-
мен,	офіціант.	Можливо	без	д/р,	вах-
та	з	проживанням	та	харчуванням.	
В	заміський	ресторан	м.Вишгород.	
0661373503,0981091817

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ 
БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ 
ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), 
НОВІ ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.
ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ 
СКЛАД. (097)1521331;(093)2613
742;(097)7266640.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТА-
НІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮ-
ЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕ-
ДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ 
МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	
насоси,	тельфера,	холодильне	об-
ладнання,	силові	трансформатори,	
пускачі,	автомати,	компресора,	ге-
нератори,	підшипники.	0671885230

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИ-
СКУВАЧІВ,  ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, 
ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, КОСА-
РОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; 
ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA. (099)2012978, (067)6713553, 
(063)9628236

• ВІЯЛКИ  ЗЕРНОВІ,  НОВІ,  220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА 
(СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА ТА ПРО-
СТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІС-
ТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, 
ВІДПРАВКА  НОВОЮ  ПОШТОЮ, 
АБО  ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
(095)4409323,(067)7038167,ВІТА-
ЛІЙ

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

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

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	
СЗ-3.6(5.4),	Тодак-8.	Культиватор	
КРН-5(6),	КСО-4;6;8.	Діскова	борона	
АГ-2.1-3.1.	0677801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Запчастини до	китайських	міні-
тракторів	Фотон,	Донг	Фенг	Сінтай,	
Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.
com.ua	.	(050)1811180,(097)181101
1,(093)0881880.

3.7. Автозапчастини. Продам 

ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ 
Г Р У З О В И К И  R E N A U L T 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 500 ГРН. 
0974251056,0631116792
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 1-кімн. квартира заг.пл. 29.7 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. В.Вітковського (Іллічевська) 30 а, кв.98. Дата торгів: 27.06.2019 09:00. Дод.інфор-
мація:  https://setam.net.ua. Лот №353055 (уцінено лот № 342724);

2. Зем.діл. пл. 0.12 га К/№1822083200:06:001:0562, за адресою: Житомирський 
р-н, с. Довжик, вул. Відродження, 11. Дата торгів: 27.06.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №353053 (уцінено лот № 343746);

3. Зем.діл. К/№1822086500:01:001:0085, пл. 0.18 га за адресою: Житомирський 
р-н, с. Пряжів. Дата торгів: 27.06.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот 
№353054 (уцінено лот № 343724);

4. 1-кімн. квартира, заг.пл. 29,1 кв.м., житл.пл. 14,3 кв.м. за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Князя Володимира, 68, кв.89. Дата торгів: 27.06.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №353070;

5. Нежила будівля (будівля комори), заг.пл. 596,5 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Черняхівський р-н, с. Троковичі, вул. Рубанівська (Леніна), 9 в. Дата торгів: 
27.06.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №352840;

6. Зем.діл., К/№1820982001:01:001:0090 пл. 0,25 га за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. 
Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот № 354231;

7. Зем.діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська,202. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №354253;

8. Зем.діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги,20. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. 
Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №354261;

9. Зем.діл. пл. 0.25 га, К/№ 1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги,26. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. 
Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот № 354267;

10. 1-кім. квартира, заг.пл. 41.7 кв.м., житловою пл. 19.2 кв.м. за адресою: м. 
Житомир, пров. 1- й Київський 25, кв. 39. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №354271;

11. Одноповерх. житл. будинок заг. пл. 51,64 кв.м., жит. пл. 39,25 кв.м. та зем.діл. 
пл. 0,0692 га, К/№ 1811000000:00:026:0070, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Плетенка (Колгоспна),33. Дата торгів: 01.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://
setam.net.ua. Лот №354281;

12. Зем.діл., пл. 0,25 га, К/№1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 679, 680. Дата торгів: 03.07.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 354333 (уцінено лот №344626);

13. Зем.діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 683. Дата торгів: 03.07.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №354327 (уцінено лот № 344641);

14. Зем.діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 681. Дата торгів: 03.07.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 354341 (уцінено лот №344647).

ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ 
ДВЕРЕЙ, ПЛАСТМАССА СА-
ЛОНАК ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ШЛАНГИ ПАТРУБ-
КИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT 2000, ЦЕНА 100 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ 
ПРОВОДКА ГРУЗОВИКИ RENAULT 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 200 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАС-
СА ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENO 
PREMIUM 2000, ЦЕНА 150 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В ЗБО-
РЕ С МЕХАНИЗМОМ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT PREMIUM 2000, ЦЕНА 
1300 ГРН. 0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА 
КРЫЛЬЯ ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУЗО-
ВИКИ DAF XF 380 ЦЕНА 850 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 
2500 ГРН. 0974251056,0631116792

ПРОДАЖ Б/У КУЗОВ ДЛЯ 
МАЗ 5551. ЦЕНА 39750 ГРН. 
0974251056,0631116792

П Р О Д А Ж  Б / У 
РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ RENAULT 
ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 
БАК ДЛЯ ГРУЗОВИКА RENAULT 
ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 5000 ГРН. 
0974251056,0631116792

ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551 НА РАЗ-
БОРКУ. 0974251056,0631116792

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 
0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, 
ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ 
ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК, 
ГРУНТ, ПОДСЫПКА, ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКА ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 
0974251056,0631116792

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСО-
РА. 0938436692,0976949302СЕР-
ГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.маляр-
ні	 роботи	 різної	 склад,	 декор.
штукатурка	(венеціанська,	мар-
сельський	віск	та	багато	інших),	
утепл.буд,	 короїд,	 байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

•	Продам пили	стрічкові	нові	та	
ремонт	б\у	(зварювання,	заточ-
ка,	розводка).	Якість	гарантуємо.	
0962461677

4.10. Електромонтажні роботи. 
Послуги 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	
надійні,	сучасні,	прості	у	вико-
ристанні.	Сталь-4	мм,	термоме-
ханічний	регулятор	тяги,	площа	
обогріву	100-300м2.	Власне	ви-
робництво	"Канівський	механіч-
ний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВ-
СТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 
0661542484

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	до-
ставкою	на	дом.	0673911769

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ-
НА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. 
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБ-
ЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гарантована допомога	в	оформ-
лені	кредита	пенсіонерам	 і	не-
працевлаштованим.	Оформлен-
ня	від	5000	до	500	тыс.грн.	Без	
довідок,	 застави	 та	 поручите-
лів.	Виводимо	з	чорних	списків.	
(068)9019586,(050)8682005

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

•	Куп.лічильники Гейгера,	Re-
трубки.	Радіолампи	ГУ,	ГИ,6н,6ж,6п,	
в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	
Вак.конденсатори.	0979902807

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	
чоботи	хромові,	бурки,	нагороди,	
значки,	янтар,	зуби	кашалота,	бі-
вень,	сервізи,	картини.	0982921132
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Стоунлайт, Aeroc. Доставка з 
заводу та зі складу. Низькі 
ціни.

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20

Машиною та вручну. Буріння 
свердловин. Залізобетонні 
кільця в асортименті.

КОПАННЯ КРИНИЦЬКОПАННЯ КРИНИЦЬ

Тел.: (098) 062-09-73

Механічним способом.
Виїзд по області.

Оренда та продаж спецтехніки

096-14-69-072ТЕЛЕФОНУЙТЕТЕЛЕФОНУЙТЕ

Продаж техніки зі складу
Копка траншей
Фундаменти
Планування
Каткування

Переміщення грунту та ін.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЖИТ-
ТЄВИХ ПРОБЛЕМ: СІМ`Ї, ДІТЕЙ, 
ШЛЮБУ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ, 
БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ Д/Р НА ВІД-
СТАНІ. 0673038478

•	Трубогиби, комплекти	обладнан-

ня	для	виробництва	кованих	ви-

робів	та	м/п	вікон.	Ковані	бокови-

ни	для	лавок.	Ковані	лавки,	столи,	

гойдалки.	0973588260,decorzabor.

prom.ua,kovanivyro

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU 
PC 180. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 
М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, 
РОЗВАЛ. ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА 
СЫПУЧИХ МАТЕР-В, СТРОЙМУ-
СОРА, НАЛ., БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ, 
НДС, ЦЕНА 1000 ГРН ЗА ЧАС, БЕЗ 
ТОПЛИВА. ПЛЮС 10Л.ТОПЛИВО. 
ЦЕНА ЗА ТРАЛ В РАДИУСЕ 150 КМ 
ОТ 600 0974251056,0631116792

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ 
№47291771, ВИДАНИЙ ЖИТО-
МИРЬКИМ АВТОДОРОЖНІМ КО-
ЛЕДЖЕМ НА ІМ`Я КОЗЕРАЦЬКИЙ 
АВГУСТИН ГЕННАДІЙОВИЧ ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІС-
ТА "ПРАВОЗНАВСТВО", ВИДАНИЙ 
ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ НА ІМ'Я БОБЕР 
ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО СВІДОЦТВО ДИТИНИ З 
БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї, ВИДАНЕ НА 
ЗЕЛІНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ, 2006 Р.Н. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Купую токарне,	фрезер.	осна-
щення,	 верстати,	 лещата,	 па-
трони,	фрези,	свердла,	різці,	ел/
двиг.	оlegsustrikoff@gmail.com,	
0968709687

• ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ СИНТЕ-
ЗУ. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗ-
ВИТКУ ЛЮДИНИ. 0509470716

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 

• ПРОДАЮ 2 КОЗИ БІЛОЇ МАСТІ, 
ОДНА - ПЕРВІСТКА, ДРУГА - ЗА 
ТРЕТІМ КОЗЕНЯМ. МОЛОКО СМАЧ-
НЕ, БЕЗ НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ. 
0682459670

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

• КУРС ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПРИ-

СВЯЧЕНИХ. ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ 

ПЕРСПЕКТИВ І ЗАВДАНЬ НОВОЇ 

ЕПОХИ. ЗНАЙОМСТВО З НОВИМИ 

СТАНДАРТАМИ, ЗАКОНАМИ, МЕ-

ТОДАМИ І ПРАВИЛАМИ ЖИТТЯ НА 

ПЛАНЕТІ. 0509470716

• МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ. 

ПРАКТИКА КЕРУЮЧОЇ ДУМКИ. 

0681753403

•	Мужчина 59-180-80,	работа,	квар-

тира,	внешность	в	норме.	Познако-

мится	с	девушкой,	желающей	иметь	

семью	и	детей,	ведущей	здоровый	

образ	жизни,	проживающей	в	селе	

или	городе	(096)3300124

•	Продам обрізання	поліпропілено-

вих	ниток,	різнобарв`я.	0504020997.
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• Вважається, що слово «ту-
ризм» з’явилось у Франції у XVIII 
столітті. В перекладі воно означає 
щось на кшталт «мандрівка заради 
задоволення». А популяризував 
його Стендаль, який у 1838 році 
видав книжку «Спогади туриста».

• З давніх часів головною ме-
тою туризму були паломництво 
та відвідування пам’яток. Найпер-
шими «туристичними» об’єктами 
вважаються античні сім чудес світу.

• Перший готель all inclusive 
був ідеєю бельгійця доктора Же-
рара Бліца і з’явився понад 60 
років тому на одному з островів 

Карибського басейну. Поштовхом 
для розвитку нового формату від-
починку стала фінансова криза 
в США. Сім’ї, які прагнули заоща-
дити на відпустці, ідею заплатити 
більше, але за все одразу сприй-
няли охоче. Незабаром формат 
all inclusive перейшов на круїзні 
лайнери, а в 70-х роках дістався 
Туреччини.

• Першим турагентом вва-
жається англієць Роберт Смарт. 
У 1822 році він почав реєструвати 
пасажирів на пароплави, що кур-
сували Брістольським каналом, 
а також організовувати для клієн-
тів плавання до Дубліна.

• Першу валізу на колесах ви-
найшов співробітник компанії 
United States Luggage Бернард 
Девід Садоу у 1972 році. Якось, 
повертаючись з відпустки, він 
звернув увагу на те, як легко 
працівники аеропорту тран-
спортують багаж на візочках. Ідея 
прилаштувати до валізи колеса 
здалася Девіду геніальним і про-
стим рішенням.

• Журнал Forbes визнав зону 
навколо Чорнобильської атомної 
електростанції одним з «суперек-
стравагантних туристичних місць, 
де можна і відпочити, і побачити 
те, чого більше немає ніде в світі».

Гороскоп на тиждень 5 - 11 червня

ОВЕН
Бажано не починати 

нічого нового, зате мож-
на з успіхом довести до 

логічного кінця те, що вас об-
тяжує. Уникайте неприємних 
вам людей.

ТЕЛЕЦЬ
Настає час серйоз-

них змін, важливо до 
них підготуватись. Не тримай-
теся за застаріле, воно вам біль-
ше не знадобиться.

БЛИЗНЮКИ
Не занижуйте і не 

завищуйте свою само-
оцінку. Не пропустіть 

можливості зустрітися з дру-
зями. Довідаєтеся багато ко-
рисного.

РАК
Вас може спанте-

личити якась новина. 
Не беріть її до уваги, 

швидше за все, це помилка чи 
звичайний обман.

ЛЕВ
Чудовий тиждень. 

Хіба що для повного 
щастя не вистачить часу, щоб 
ним сповна насолодитися. По-
старайтеся не надто хвалитися 
своїми перемогами.

ДІВА
Гарний час для за-

вершення й виправ-
лення помилок і недоробок 
у будь-якій сфері. Ймовірні 
пропозиції та поради, які спо-
чатку здадуться вам дивними.

ТЕРЕЗИ
Вдасться подолати 

численні перешкоди й 
виправити помилки, але не пере-
оцінюйте свої можливості, залишіть 
ще трохи сил на відпочинок.

СКОРПІОН
Спроба ігнорувати 

власні проблеми може 
тільки збільшити їх. 

Але зможете їх швидко вирі-
шити, як тільки визнаєте.

СТРІЛЕЦЬ
Будьте готові  до 

боротьби за місце під 
сонцем, журавля в небі та сини-
цю в руках. Контролюйте себе, 
уникайте сімейних сварок.

КОЗЕРІГ
Не бійтеся критики, 

якщо вона буде кон-
структивною. Якщо можна, від-
кладіть на наступний тиждень 
важливі заходи.

ВОДОЛІЙ
Вдалий період, не-

зважаючи на сіру одно-
манітність і рутинну роботу. 
Постарайтесь не зв'язувати себе 
жодними обіцянками особисто-
го характеру.

РИБИ
Назріли рішучі дії, 

а ви все ніяк не можете 
розібратися в собі. Постарайте-
ся взяти себе в руки.

Цікаві факти про туризм

Поради господині

�� 1. Проведіть санітар-
ну обрізку дерев та кущів

Якщо навесні не вдалося 
провести санітарну обрізку і ви-
далити підмерзлі гілки і пагони, 
то червень – благодатний час для 
цієї процедури. Живі гілки вже 
відросли, і стало простіше ви-
значити відмерлі ділянки кро-
ни. Окремі сухі гілки обріжте 
гострим секатором до живої 
тканини. Якщо гілка велика, зріз 
робіть «на кільце», залишаючи 
місце з живими клітинами.

�� 2. Розмножуйте ча-
гарники

Щоб розмножити чагарники, 
проведіть зелене живцювання. 
Зелене живцювання – найпро-
стіший спосіб розмножити ягідні 
чагарники.

�� 3. Подбайте про малину
Коли кущ досягне висоти до 

1 м, обріжте верхівки гілок, щоб 
вони почали гілкуватися. За-
вдяки цьому простому методу 
малинник буде плодоносити весь 
серпень, і ягоди зростуть більше 
звичайного. Ще малина добре від-
гукнеться на підгодівлю гноєм 
(2–3 кг на 1 кв. м) і мульчування 
бур'янами або скошеною травою. 
Червнева волога погода може ста-
ти причиною появи у малини 
сірої гнилі. Для профілактики по-
сипте ґрунт навколо кущів золою, 
а листя обробіть біофунгіцидами.

�� 4. Підготуйтеся до по-
воротних заморозків

На початку червня варто бути 
напоготові і підготуватися до 
можливого повернення холодів. 
Для цього укрийте дерева і кущі 
захисним матеріалом (але тільки 
не плівкою!) або збризкайте хо-
лодною водою.

�� 5. Захистіть дерева від 
хвороб і шкідників

Повторно потрібно обпри-
скати яблуні і груші від парші, 
а аґрус – від борошнистої роси. 
Огляньте дерева на наявність 
шкідників, приберіть гнізда 
павуків, скручене листя, клад-
ки комах і т. д. Для профілак-
тики грибкових захворювань 
можна обробити листя 1%-ою 

бордоською рідиною.
�� 6. Поливайте дерева 

і чагарники
На початку літа у багатьох 

дерев і чагарників проводять 
перший полив, при цьому вра-
ховують не тільки вид, але й вік 
рослини.

�� 7. Розпушуйте і муль-
чуйте ґрунт

Щоб вода приносила користь 
деревам і чагарникам, швидше 
проникала до кореневої системи, 
після поливу обов'язково розпу-
шуйте ґрунт у пристовбурних 
колах і міжряддях, а потім за-
мульчуйте. Ці процедури також 
дозволять позбутися бур'янів і за-
хистять ґрунт від пересихання.

�� 8. Подбайте про садо-
ву суницю (полуницю)

Рослинам потрібен регуляр-
ний полив в періоди цвітіння і до-
зрівання ягід (20–30 л води на 1 кв. 
м), а також захист від шкідників, 
які не проти поласувати молодим 
листям і ягодами. Крім того, не 
забудьте захистити суниці від 
сірої гнилі і замульчуйте ґрунт 
під кущами.

�� 9. Видаліть кореневу 
поросль

Є багато причин, чому у дерев 
утворюється коренева поросль. 
Але у будь-якому випадку її кра-
ще позбутися. Дешевий і безпеч-
ний спосіб – механічне викопу-
вання. У важких випадках і для 
економії часу використовують 
гербіциди. Але краще ними не 
захоплюватися, оскільки хімічні 
засоби можуть завдати шкоди 
і самому дереву.

�� 10. Приділіть увагу 
щепленням

Якщо навесні ви прищеплю-
вали дерева, то зараз потрібно 
забезпечити щепленням належ-
ний догляд. Огляньте рослини 
і видаліть слабкі і ті, які не при-
жилися, щоб вони не віднімали 
у дерева сили. Також видаляйте 
поросль і вовчки нижче місця ще-
плення. У разі, коли пагін росте 
дуже швидко, його треба при-
щипнути, щоб під вагою листя 
він не відламався.

10 найбільш 
важливих справ 
у саду у червні



 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Рокетмен
Жанр:  біографія, драма
Як одному товстому хлопцеві на ім'я Ре-

джинальд Дуайт здійснити свою мрію та стати 
всесвітньо відомим? Усю свою юність хлопець 
був дуже сором'язливим, вчився грати на пі-
аніно. Пізніше він відкрив у собі ще й талант 
до написання пісень – але ось бути головною 
зіркою завжди боявся. Коли же Реджі вирішив 
поміняти своє ім'я на псевдонім Елтон Джон, 
все змінилося. Його поведінка, екстравагантні 
образи, всесвітньо відомі пісні і, що найголо-
вніше, шоу – ось заради чого будуть ходити 
глядачі. Це історія людини, яку знають у кожній 
країні на нашій планеті.

Годзілла II: Король Монстрів
Жанр: бойовик, фантастика
Раніше люди думали, що монстри кайдзю 

існують тільки в казках, якими лякають дітей. 
Але коли світ побачив Годзіллу, усе змінилося. 
На жаль, він не єдиний монстр, який існує... На 
Землі з'явилися Родан, Мотра та триголовий 
кайдзю Кінг Гідора, які прийшли, щоб поне-
волити Землю. Криптозоологічне агентство 
"Монарх" докладе всіх можливих зусиль, щоб 
зупинити цю навалу, але що можуть люди 
проти монстрів? Уряди всіх країн повинні 
об'єднати зусилля проти спільного ворога. 
Коли іншого виходу не буде, люди звернуться 
за допомогою до Годзілли – короля монстрів. 

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 10:00 до 22:00 (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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

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

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
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