
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

5225

Сир Добродар 230 г
ТМ «Звенигора»

4935
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

2785

Равіолі По-сибірськи 
450г/19/Хуторок ТМ Рудь

2315
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1115

Сир плавлений в асорт. 
90 г ТМ «Звенигора»

1025
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1910

Безалкогольний напій 
«Живчик з соком яблука» 2л

1645
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1120

Кефір 2,5% 400 г
ТМ Фанні

965

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500
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Соколова гора  
та втрачена земля

Маршрутки по 7, тролейбуси по 5:  
у Житомирі здорожчає проїзд

 Біль в обміно  
на мільйони: 

хто заробляє на медичних 
аналізах в Житомирі с. 10

www.optika-fielmann.uawww.optika-fielmann.ua
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р.ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 

ГАРАНТІЯ НА ОКУЛЯРИ ТРИ РОКИ
БЕЗКОШТОВНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНТАКТНІ ЛІНЗИ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ:
Johnson & Johnson, Alcom, Bausch & Lomb…

000 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
потоншені лінзи з «антибліком»

ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*(тільки визначені моделі, кількість обмежена)

ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

РОЗСЛІДУВАННЯ
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Руслан Мороз

Частина тролейбу-
сів може курсувати 
вулицями міста вже 
цього року.

Житомирський міський го-
лова Сергій Сухомлин разом із 
заступником директора Євро-
пейського банку реконструкції та 
розвитку Денисом Гайовим під-
писали угоду про кредит, який 
буде спрямовано на закупівлю 
за тендерними торгами 50 нових 
тролейбусів для міста.

Підписання угоди відбувалося 
на території подвір'я міськради. 
Перед підписанням заступник 
директора ЄБРР в Україні Денис 
Гайовий прокоментував дану 
подію: «Ми зараз говоримо про 
оновлення тролейбусного парку 
міста Житомира та розширення 
тролейбусної мережі. У рамках 
проекту передбачено кредит Єв-
ропейського банку реконструкції 
та розвитку із загальною сумою 
в 10 мільйонів євро та грант від 

Євросоюзу на суму в 2 
мільйони євро. Зараз ми 
підписуємо угоду-гаран-
тію, яка дозволить нам 
безпосередньо перейти 
до фізичної реалізації да-
ного проекту. Приблизно 
з 3–4 кварталу можливі 
поставки тролейбусів 
у Житомир».

Житомирський міський го-
лова Сергій Сухомлин додав 
наступне: «Після підписання 
угоди частина тролейбусів має 
бути поставлена ще цього року. 
Це дійсно важливо – 50 нових 
тролейбусів, які посилять ко-
мунальне підприємство. Також 
дуже важлива грантова складо-
ва угоди у 2 мільйони євро. Ми 
розробляємо декілька нових 
тролейбусних маршрутів. Тро-
лейбуси підуть на Мальованку 
та Глибочицю, можливо, на інші 
райони міста».

Міський голова та заступник 
директора ЄБРР в Україні також 
зазначили про те, що кредит, 
який отримає Житомир, нада-
ється на 13 років з пільговим пе-
ріодом. Ставка кредиту складає 
5,75%. Частина кредиту видається 

під меншу відсоткову ставку до 
1%. З урахуванням гранту 2 міль-
йони євро така система зменшує 
навантаження на бюджет міста. 
14 червня була підписана гаран-
тійна угода, потім буде підпи-
саний документ на отримання 
гранту. З моменту, коли будуть 
підписані всі угоди по кредиту 
та гранту, кредит може вступити 
в дію і місто отримає можливість 
вибірки коштів. Але перше по-
гашення відбудеться за три роки. 
Повне погашення відбудеться 
впродовж 10 років з моменту 
першого погашення.

Згідно з повідомленням на 
сайті держзакупівель, тендер на 
закупівлю 49 одиниць електро-
транспорту для Житомирського 
ТТУ був оголошений 9 квітня 
2019 року.

Руслан Мороз

Минулої неділі вся 
Україна святкувала 
Трійцю.

Це свято дуже давнє. Його ко-
ріння виходить з часів Євангелії. 
Саме в цей день на апостолів, по-
слідовників Ісуса Христа, зійшов 
Святий Дух, який символізує три-
єдність Бога. З цього дня Бог послав 
апостолам дар розмовляти різними 
мовами. І саме цей день вважається 
Днем народження Церкви. Хрис-
тиянські та древньоязичницькі 
традиції святкування Трійці тісно 
переплетені між собою й співісну-
ють до сьогоднішнього дня.

За давними звичаями Трійцю 
святкують 3 дні. Господині до неї 
ретельно готуються: наводять в бу-
динку чистоту, прикрашають жит-
ло свіжими гілками клена, берези, 
верби, липи, квітами і травами, що 
символізує процвітання і новий 
життєвий цикл.

Субота перед святом є поми-
нальним днем. Люди в храмах 

запалюють свічки за упокій по-
мерлих родичів. Особливо молять-
ся за тих, хто помер передчасною 
смертю, вважаючи їх жертвами 
підступних русалок. До свята жін-
ки печуть пироги, готують м’ясні 
та рибні закуски. У деяких регі-
онах в цей день фарбують яйця 
в зелений колір.

Перший день – Зелену неді-
лю – у народі вважають днем ак-
тивності й підступності русалок 

та іншої міфічної нечисті. Зелень, 
якою прикрашають будинки, є за-
хистом і оберегом від них. Вранці 
в цей день в храмах відбуваються 
святкові богослужіння. Потім люди 
йдуть один до одного в гості. Почи-
наються масові гуляння, ярмарки.

Другий день свята назива-
ється Клечальним понеділком. 
Після служби священики йшли 
на поля читати молитви з про-
ханням до Бога благословити 

майбутній урожай.
На третій, Богодухів день, іс-

нувала ще одна важлива тради-
ція – всі неодружені хлопці йшли 
свататися до дівчат. Вважалося, 
що якщо посвататися на Трійцю, 
а одружитися на Покрову, то сім'я 
проживе довго і щасливо багато-
багато років. Дівчата «водили то-
полю», в ролі якої була незаміжня 
дівчина – перша красуня на селі. 
Її наряджали вінками, стрічками, 
гілками та водили по дворах. Зу-
стріти Тополю вважалося дуже 
доброю прикметою. У цей день 
в колодязях освячували воду.

Кожного року перед святом на 
вулицях нашого міста з'являється 
безліч торговців, які продають тра-
ви для прикраси житла. Здавалося 
б, традиції – це святе! І дійсно, для 
більшості мешканців нашого міс-
та це велике свято починається зі 
служби в Божому храмі.

Для прикраси будинків ті, хто 
не може сам принести зелень, 
купують у продавців. Малень-
кий заробіток для багатьох дуже 
важливий. Але при цьому автор 
статті став свідком, як продавці об-
ламують гілки з дерев, що ростуть 
прямо на вулицях Житомира. Така 

подія відбувалася на маленькому 
ринку на розі вулиць Довженка та 
Великій Бердичівській. На про-
хання не ламати дерева в місті, 
продавці відреагували своєрідно 
і різко: «Це зелене свято, значить 
не заважайте нам заробляти!» 
Довелося застосувати в повній 
мірі вміння переконувати, щоб 
припинити подальше знищення 
дерев. Чи варто навіть велике свято 
того, щоб через пару зароблених 
гривень були знищені зелені на-
садження? Це, скоріше, не віра 
в Бога, і навіть не спрага наживи. 
Це те, що в народі називають ку-
гутизмом. Коли зникають тільки 
посаджені квіти з клумб, знищу-
ються огорожі, розбиваються ві-
трини і ламаються стенди. І при 
цьому люди цілком поважного 
віку насправді не можуть зрозу-
міти, чому їх засуджують за такі 
дії. Можна в цьому звинувачувати 
кого завгодно. А швидше за все, 
винні ми самі. Адже це не кожен 
з нас, побачивши неприйнятну 
поведінку, зробить зауваження. 
Швидше за все ми пройдемо повз. 
Так, святкуючи Святу Трійцю, чи 
віруємо ми дійсно в Бога, якщо до-
зволяємо собі бути байдужими?

Житомир бере у кредит 
50 тролейбусів

Зелень для Трійці або Чи можна 
любити Бога і не любити свою землю

Про це повідомляє 
КП «Житомирводока-
нал».

У Житомирі 21 і 22 червня буде 
відсутнє водопостачання. Оголо-
шення з такою інформацією роз-
містив на своєму офіційному сайті 
«Житомирводоканал».

«Шановні житомиряни, дово-
димо до вашого відома, що у міс-
ті буде відсутнє водопостачання 
з 00:01 21 червня до 17:00 22 червня.

Збільшення тривалості вико-
нання ремонтних робіт на мере-
жах і спорудах водопроводу, які 

обумовлюють відключення водо-
постачання, зумовлене збільшен-
ням обсягу робіт.

Окрім того, КП «Житомирво-
доканал» планує 22 червня ввести 
в експлуатацію новопрокладений 
трубопровід, який пролягає від 
вул. Чумацький Шлях до вул. За-
хідної. Обрання цієї дати невипад-
кове – воно дозволить уникнути 
необхідності відключення водо-
постачання в інший день», – йдеть-
ся у повідомленні.

Підприємство рекомендує жи-
томирянам зробити дводенний 
запас води для господарсько-по-
бутових потреб.

У Житомирі 2 дні 
не буде води
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У Житомирі діти 
отримали Оскари та 
звання «Найталанови-
тіша дитина України» 
за версією Продюсер-
ського центру Ірени 
Марченко та громад-
ської організації «Сту-
дія розвитку талантів 
Ірени Марченко»

16 червня, в день великого свята 
Трійці, у Житомирі відбулися одра-
зу три визначні події – «Ukrainian 
aword for talanted children Super 
Star», «Oscars Ukraine 2019» та 
«Family Fest» від Продюсерського 
центру Ірени Марченко та ведучого 
Дмитра Мельника, які сколихнули 
не тільки наше місто, але й Укра-
їну, зібравши велику кількість та-
лановитих особистостей з різних 
куточків нашої держави. Церемо-
нія нагородження відбувалася у за-
міському ресторанно-готельному 
комплексі «Золоте Руно». Після 
успіху минулорічної премії ми 
були впевнені, що це буде продо-
вжуватися і у 2019. Неймовірно ве-
лика кількість повідомлень, подяк 
з хештегом #талаНовитіДіти. Пре-

мія знову повернулася. Нам без-
межно приємно, що наші заходи 
цінують і поважають. Запитаєте, 
чим це можна довести. Відповідь 
доволі проста і лаконічна: «Наші 
заходи – це багато глядачів, це під-
тримка великої кількості партне-
рів. Довіра, розвиток та любов до 
дітей – це ключові фактори нашої 
діяльності».

До речі, про партнерів, а цьо-
го року їх було надзвичайно ба-
гато, і це знову доводить, що нас 
люблять. Премії відбувалися за 
підтримки управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту Жито-
мирської міської ради. Наші най-
кращі парнери це – благодійний 
фонд «ЛАВ», магазин «Варюшки 
Андрюшки», кафе «Полісянка», 
Awersome VR, газета «20 хвилин», 
CUBI.com.ua, Toyota Star Car Жи-
томир, Творча майстерня «Кіт», 
Катерина Дудко, туристичний 
партнер «Ола-ла тур», Творчий 
позитив, студія брендового одя-
гу «OST WON”, студія вишивки 
«Я – українець», DUSHKA, Буба 
Ленд, Figaro, Coolka, фотографи: 
Олександр Титорчук, Святослав 

Шевченко, відеооператор Ми-
хайло Володимиров, жіночий 
фітнес-клуб «Fitcurves», L&R Лілія 
Піхлер, Інтердизайн, журналіст 
програми «Свідок» телеканалу 
НТН Іванна Рихлюк, голова БО 
БФ «Банк добра» Наталія Горку-
ша, голова ГО «Все робимо самі» 
Богдан Купчинський, готельно-
ресторанний комплекс «Золоте 
Руно», центр «WIN WIN». Ми 
вдячні кожному з вас. Ви робите 
велику справу, вкладаючи свою 
душу і серце в розвиток і підтрим-
ку підростаючого покоління.

Завершив нашу премію спе-

ціальний зірковий гість, учасник 
«Голосу країни» та відбіркового 
туру Євробачення Віктор Данюк, 
презентувавши для усіх присутніх 
свій новий хіт. Саме на наших за-
ходах збуваються мрії. Ми переко-
нані, що все буде продовжуватися, 
і з кожним роком географія та 
кількісний склад учасників і гля-
дачів дійде до масштабів Палацу 
спорту, який зовсім скоро буде 
збудовано у Житомирі. І впевнені, 
що саме Продюсерський центр 
та громадська організація Ірени 
Марченко будуть в рядах VIP ор-
ганізаторів усіх заходів закладу.

За оперативними дани-
ми Центру громадського 
здоров’я МОЗ України, 
протягом 24-го тижня 
2019 року на кір захворіли 
967 людей – 436 дорослих 
і 531 дитина.

Щеплення – єдиний надійний за-
хист від кору, особливо якщо у вашому 
регіоні зафіксовано спалах захворю-
ваності.

Із 7 до 12 червня найбільше нових ви-
падків кору зареєстровано у Київський 
(110 хворих: 46 дорослих і 64 дитини), 
Харківській областях (97: 63 дорослих 
і 34 дитини) та м. Київ (87: 47 дорослих 
і 40 дітей). Також високі показники за-
фіксовано в Тернопільській (80 хворих: 
23 дорослих і 57 дітей) та Львівській об-
ластях (64: 27 дорослих і 37 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 р. 
до 12 червня 2019 р.) на кір захворіли 
54 065 людини – 25 439 дорослих і 28 626 
дітей, а від ускладнень кору померли 

18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 
року, на кір захворіли більше 110 тис. 
людей, 39 з яких померли.

Для надійного захисту від хворо-
би усі діти мають вчасно отримати як 
першу, так і другу дозу вакцини проти 
кору. Міністерство охорони здоров’я 
закликає всіх дотримуватися Кален-
даря щеплень і якомога швидше на-
долужити щеплення, якщо пропустили 
планову вакцинацію.

Наявність щеплень за Календарем – 
обов’язкова вимога для відвідування 
дошкільних навчальних закладів і шкіл. 
Законність цієї вимоги підтвердив Вер-
ховний Суд України у Постанові.

МОЗ України надає можливість без-
оплатно вакцинуватися і дітям, і дорос-
лим: вікові обмеження на безоплатну 
вакцинацію від кору скасовано. Також 
можна вакцинувати немовлят віком 
від 6 місяців, для яких кір особливо 
небезпечний. Крім того, щеплення ма-
ють отримати діти, чиї батьки брали 
фальшиву довідку про щеплення.

Усі регіони забезпечено вакцинами 
КПК (проти кору, паротиту і краснухи) 
виробництва Бельгії та США: станом 

на 12 червня в Україні було 770 468 доз. 
Перевірити кількість вакцин у вашій 
області можна у таблиці. Якщо у ка-
бінеті щеплень кажуть, що вакцини 
немає, зверніться до головного лікаря 
медзакладу для з’ясування причини. 
Якщо головний лікар не може надати 
необхідну інформацію, зверніться у де-
партамент/управління охорони здоров’я 
у вашій області.

Міністерство охорони здоров'я 
України разом з Центром громад-
ського здоров’я проводять наради 
з представниками усіх областей щодо 
організації додаткових заходів з іму-
нізації для подолання спалаху кору. 
«Спецоперація» для підвищення рівня 
вакцинації і подолання спалаху вже 
відбулася у Львівській, Вінницькій та 
Хмельницькій областях. Інші області 
отримали інструкції щодо необхідних 
етапів підготовки планів додаткових 
заходів для боротьби з кором.

Кір – надзвичайно заразне інфек-
ційне захворювання, що передається 
від хворої людини до здорової повітря-
но-крапельним шляхом, тобто під час 
чхання, кашлю або розмови хворого. 

Вірус кору може жити в повітрі та на 
поверхнях до двох годин після того, як 
хвора людина залишила приміщення. 
Дев’ять із десяти невакцинованих лю-
дей, що контактують із хворим, будуть 
заражені. Захворювання на кір може 
мати тяжкий перебіг і призвести до 
серйозних ускладнень – пневмонії, вуш-
ної інфекції, запалення мозку (енце-
фаліту) тощо, а також до інвалідності 
та смерті. Специфічного лікування від 
кору немає. Єдиний спосіб запобігти 
ускладненням і смерті від кору – вакци-
нація. Діти й дорослі, які не отримали 
профілактичне щеплення, перебувають 
у зоні ризику.

МОЗ України

Кір продовжує атакувати:  
МОЗ закликає вакцинуватися

У Житомирі вручили Оскари 
талановитим дітям
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Чи хоче суспільство 
справжніх змін? 

Минулого тижня я розпочав пу-
блічний збір коштів для застави 
в ЦВК. Я, напевно, перший, хто 
в Житомирі публічно збирає кошти 
для участі у виборах. Для багатьох 
це здається дивною практикою, але 
для Європи та США така ситуація 
вже давно є нормою.

Насправді в Україні кандидати та 
партії також збирають гроші, але це 
робиться непублічно. Вони зазвичай 
ходять до різних впливових осіб або 
компаній та беруть у них гроші для 
виборів. Звісно, про це не прийнято 
говорити, але коли такі кандидати 
обираються до будь-якого органу, 
вони відстоюють та представляють 
інтереси не своїх виборців, а своїх 
спонсорів.

Ні для кого не є великим секре-
том, що вартість потрапляння до 
парламенту по мажоритарному 
округу починається від декількох 
мільйонів гривень. Але більшість 
кандидатів/депутатів мовчать про 
це та не звітують про те, з яких дже-
рел, хто та на яких умовах фінансує 
їхні виборчі кампанії.

На превеликий жаль, ця практика 
існує десятиліттями в українській 
політиці. Нинішні вибори не будуть 
виключенням. Вже зараз у Житоми-
рі по 62 округу розгортається ви-
борча кампанія, яка за своєю суттю 
нічим не відрізняється від попере-
дніх. Відкриття дитячих майданчи-
ків, роздача гречки, завішування 
усього міста рекламою та агітацій-
ними плакатами – це лише початок 
виборів. І знову виникає запитання: 
чи варто очікувати справжніх змін, 
якщо суспільство знову обере того, 
хто більше пообіцяє того, чого зро-
бити неможливо, більше реклами 
про себе розмістить, чи того, хто 
вчасно отримав рейтинговий бренд.

На мою думку, якщо суспільство 
не змінить вимоги до кандидатів, 
ці дострокові вибори не принесуть 
того результату, на який всі чекають.

Саме тому, якщо ми хочемо 
спражніх змін, усі кандидати мають 
публічно пройти поліграф (детектор 
брехні), мають відбутися публічні 
дебати серед усіх кандидатів, вони 
мають показати справжні витрати 
на рекламу та проведення кампанії, 
показати джерела фінансування.

Чесно кажучи, я не знаю, чи 
вдасться мені зібрати необхідну 
суму для внесення застави для ре-
єстрації кандидатом. Але я вірю в те, 
що суспільство покаже свою зрілість 
та свідомість і зможе відрізнити 
чесних кандидатів від брехунів та 
політичних корупціонерів.

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

Спека в Житомирі  
і купання у фонтанах

Друга річниця безвізу у цифрах

Руслан Мороз

Житомиряни 
рятуються від спеки, 
купаючись у фонта-
нах.

Попереду ще багато спекот-
них днів, і вода у фонтанах – чи 
не єдиний порятунок для містян. 
Навіть тварини у місті намага-
ються не відходити далеко від 
рятівної вологи. За повідомлен-
ням сайту Gismeteo, у Житомирі 
упродовж наступного місяця та-
кож буде утримуватися спекотна 
погода з позначкою температур-
ного стовпчика десь на відмітці 
в 30 градусів за Цельсієм. Напри-
кінці цього тижня на пару днів 
буде прохолодніше, але вже на 
вихідні знову очікуємо макси-
мальну спеку.

Якщо на початку тижня кра-
їну накриє грозовий північно-
західний фронт і температура 
повітря на заході, півночі та 
в центрі України знизиться до + 
24–28 градусів, то до 20 червня все 
нормалізується, і середня темпе-
ратура очікується в радіусі 28–31 
градус вище нуля. При цьому на 
заході, півночі та центрі країни 
знову дощитиме. У п'ятницю, 
21 червня, грозовий фронт пере-
йде вже на східну Україну. Висока 
температура збережеться.

Геомагнітна активність очіку-
ється на невеликому рівні, але де-
які агентства прогнозують у кін-
ці місяця збільшення сонячної 
активісті, що може спричинити 
неприємності людям з серцево-
судинними захворюваннями.

Одночасно будуть йти дощі 
з грозами, які врятують від за-
сухи, що важливо для сільського 
господарства. Таким чином, без 
урожаю ми не залишимось.

Лікарі попереджають про 
небезпеку перегріву організму 
протягом тривалого часу і ра-
дять пересуватися містом тінис-

тими сторонами вулиць. Якщо 
доводиться якийсь час перебува-
ти на сонці, то обов'язково треба 
покривати голову кепкою, а ще 
краще – капелюхом з широкими 
полями. Недарма саме таким 
капелюхам надають перевагу 
у В'єтнамі та інших південних 
країнах. Можна також змочити 
кепку водою або пов'язати на 
шию мокру хустку.

«Ви будете почувати себе на-
багато краще! Змочена водою 
і зав'язана на шиї хустка теж 
може допомогти знизити тем-
пературу крові, яка надходить 

у головний мозок, і тим самим 
дозволить уникнути сонячного 
удару», – радять медики.

Також відмічається, що за-
клик «Не пити багато води, 
тому що буде ще більше хотітися 
пити» – абсолютно неправиль-
ний. Навпаки, питво посилює 
режим потовиділення, який до-
помагає охолодити тіло. Однак 
сліпо виконувати рекомендацію 
багато пити теж не варто. У цьо-
му питанні треба орієнтуватися 
на стан свого здоров'я, серця, 
нирок і т. д.

«Потрібно регулювати режим 
пиття. Тобто якщо у вас збільшу-
ються набряки, то треба або тро-
хи зменшити кількість рідини, 
або звернутися до лікаря, щоб 
він призначив велику дозу тих 
ліків, які допомагають звільнити 
організм від зайвої рідини», – по-
яснюють лікарі.

Настійно рекомендується 
виключити в спеку будь-які ал-
когольні напої. При вживанні ал-
коголю відбувається зневоднення, 
при зневодненні підвищується 
ризик утворення тромбів, тромби 
можуть призводити до гостро-
го інфаркту міокарда, інсульту, 
ішемії кінцівок. Це небезпечно.

Нагадуємо, що, за прогноза-
ми синоптиків, спекотна погода 
в Україні очікується протягом 
червня та липня. «Пікові» тем-
ператури (до +37 °C) будуть три-
матися до 16 червня, а потім з 22 
до 31 липня.

11 червня минуло 
два роки, як Україна 
отримала безвізовий 
режим з Євросою-
зом.

Відтоді українці здійсни-
ли 42,6 млн поїздок до країн 
ЄС і Шенгенської зони, з яких 
понад 3 мільйони були безві-
зовими. За два роки українці 
оформили понад 9,2 млн біо-
метричних паспортів для за-
кордонних поїздок.

Найчастіше українці по-
дорожували літаком, найрід-
ше – морським транспортом. 
Уже традиційно найпопуляр-
нішою країною для виїзду 
в Європу була Польща. За два 
роки польський кордон пере-
тнули більше 1 млн наших 
громадян. Найрідше українці 
мандрують через кордон зі 
Словаччиною.
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Сергій Ткачук

Навіть вдивляю-
чись в обличчя Олега 
Ровкова на могильно-
му постаменті, дуже 
важко сприйняти той 
факт, що вже немає 
в живих цього мо-
лодого чоловіка, що 
його донечка Кірочка 
більше не побачить 
свого тата, що наза-
вжди попрощалися 
з ним дружина, бать-
ки, рідні та близькі.

Важко збагнути, що від мо-
лодого, здорового, сповненого 
життєвої енергії, люблячого 
сім’янина залишилися лише хо-
лодний монумент на кладовищі 
та страшенне горе в його родині. 
Ще більше моторошно розуміти 
те, що вбили Олега в обідню пору, 
посеред вулиці, в центрі міста. 
А ще страшніше від того, що на 
його місці міг опинитися будь-хто.

Кожного разу, коли проходжу 
повз Київську, 88, це ріг Київської 
та Мазепи (Мануїльського), відчу-
ваю все жахіття події, що сталася 
31 березня 2018 року о 14 годині, 
коли група осіб нанесла тяжкі ті-
лесні ушкодження 31-му річному 
Олегу Ровкову, який наступного 
дня, 1 квітня, внаслідок отриманих 
травм помер у лікарні. Нелюди 
били так, що Олегу не допомогли 
ні операція, ні реанімаційні за-
ходи – лікарі були безсилі. Лише 
липи виступають німими свід-
ками трагедії, бо саме біля них 
вбивали сина, чоловіка та батька. 
Вбивали жорстоко та цинічно, 
а причиною стала словесна су-
перечка біля каси маркету. Саме 
конфлікт Олега, який прийшов 
в магазин за пачкою сухариків, 
з касиркою (яка не захотіла його 
обслуговувати, оскільки вирішила 
на робочому місці влаштовувати 
особисте життя) перейшов у по-
боїще на вулиці, де коханець цієї 
продавщиці за допомогою кулаків 
та кастету вирішив провчити по-
купця. Саме безглуздість цієї си-
туації є шокуючою та жахливою.

Внаслідок слідчих дій особу 
одного із вбивць було встанов-
лено. Ним виявився Гаврилюк 
Владислав Вадимович, 08.10.1992 
року народження, на той момент – 
вантажник цього магазину, який 
вже має шість (!!!) судимостей. 
Особу іншого вбивці слідчий 
Житомирського відділу полі-
ції чомусь встановити не може. 
Даним слідчим було присвоєно 
кваліфікацію – частина 1 статті 119 
Кримінального кодексу України 

(вбивство через необережність). 
І зараз на основі цієї кваліфікації 
працівник прокуратури в рамках 
судового розгляду цієї справи ви-
магає для вбивці, Гаврилюка В. В., 
санкцію у вигляді трьох (!!!) років 
і восьми місяців позбавлення волі.

Чому «правоохоронці» не вра-
хували те, що:

– це особливо небезпечний 
рецидив, оскільки обвинувачений 
Гаврилюк В. В. за 26 років свого 
життя вже шість (!!!) разів при-
тягувався до кримінальної відпо-
відальності;

– це відверте плюндруван-
ня законів суспільства, оскільки 
вбивство відбувалося вдень, в обі-
дню пору, на прохожій частині 
центральної вулиці Житомира, 
Київської;

– побиття було скоєно в осо-
бливо жорстокій та цинічній 
формі, вбивці (їх було двоє – гру-
па осіб!!!) просто ЗАБИЛИ Олега 
Ровкова насмерть!!!

Злі язики стверджують, що 
Гаврилюк продав своє житло, 
щоб розрахуватися із «правоохо-
ронцями». На жаль, у нас немає 
технічних можливостей переві-
рити цей факт. І чомусь слідчий не 
може знайти іншого вбивцю. Хоча 
прокурор вкотре направляє мате-
ріали до Житомирського міського 
відділу поліції з орієнтуваннями 
і не отримує результату.

Окремо хочу додати, що Гав-
рилюка під час судового слідства 
захищала дуже дорогий адвокат. 
Звідки гроші у безробітного??? 
До нас періодично доходить ін-
формація, що підсудний якимось 
чином причетний і до торгівлі 
наркотиками, хоча чітких дока-
зів цього у нас ще немає. На мою 
думку, цією публікацією пови-
нні зацікавитися СБУ та Служби 
внутрішньої безпеки Генеральної 
прокуратури і Міністерства вну-
трішніх справ.

Батьки Олега Ровкова нео-
дноразово зверталися до різних 
інстанцій за допомогою у своїй 
боротьбі за справедливість. Були 
візити до різних керівників по-
ліції та прокуратури. Писалися 

листи на ім’я Президента України, 
Голови Верховної Ради України, 
прем’єр-міністра України, Гене-
рального прокурора України, 
Міністра внутрішніх справ. Але 
постійно приходили відписки, 
у яких сухою канцелярською мо-
вою зазначено, що справа перебу-
ває на розгляді в Корольовському 
районному суді міста Житомира, 
таким чином перекидаючи свою 
відповідальність по цій справі на 
суддю Янчук Ніну Петрівну.

А судове слухання триває вже 
рік. Щоразу під час чергового су-
дового засідання батьки та рідні 
Олега Ровкова повинні спостеріга-

ти всю недосконалість нинішнього 
Кримінально-процесуального ко-
дексу, а також повну імпотенцію 
правоохоронної системи. Чимало 
засідань переносилось, що затягує 
судовий процес на додаткові міся-
ці. Для обвинуваченого Гаврилюка 
прокурор вимагає запобіжний за-
хід для підсудного під час судового 
слідства – домашній арешт у ніч-
ний час, з 22–00 до 6–00. А особу 
іншого співучасника вбивства 
поліціянти не можуть встановити.

Важко уявити почуття близь-
ких Олега Ровкова, коли вони по-
стійно вимушені спостерігати, як 
спокійно розгулює вулицями його 
вбивця, як безтурботно п’є пиво, 
курить сигарети. Гаврилюка В. час-
то можна побачити біля кафе, ба-
рів та ігрових автоматів. Особисто 
я неодноразово, йдучи у справах, 
бачив підозрюваного, який роз-
пивав спиртні напої вдень на лавці 
у дворі. Як на це можна дивитися 
спокійно??? Чи, може, варто че-
кати, поки Гаврилюк вчинить ще 
одне вбивство і лише тоді зможе 
сісти за грати???

А зараз варто лише сподівати-
ся на совість та загострене відчуття 
професійного обов’язку судді Ко-
рольовського районного суду міста 
Житомира Янчук Ніни Петрівни. 
Сподіваюся, що справедливість 
у цій справі візьме верх і вбивці 
понесуть заслужену кару.

Але рідним Олега Ровкова його 
вже ніхто не верне…

Безкарність вбивць провокує…

 Все, що залишилося від Олега Ровкова

 Липи, під якими вбивали Олега Місце вбивства Олега Ровкова
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Чоловік стверджу-
вав, що у нього нама-
галися забрати бізнес.

Як повідомляють у пресслужбі 
прокуратури Житомирської об-
ласті, у п’ятницю, 14 червня 2019 
року, 63-річний місцевий підпри-
ємець, прийшовши на сесію Бер-
дичівської міської ради, попросив 
слова для виступу щодо вирішен-
ня питання його підприємницької 
діяльності.

«Почувши у відповідь, що для 
початку таку пропозицію необхід-
но включити до регламенту сесії, 
і лише тоді йому нададуть слово, 
дістав із кишені пляшку з розчин-
ником, облив себе та підпалив.

Унаслідок підпалу підпри-
ємець отримав термічні опіки А, Б 
ступеню обличчя, шиї, живота, 
обох передпліч 20%», – йдеться 
у повідомленні.

Присутній у залі депутат Бер-
дичівської міської ради Валерій 
Шелепа першим кинувся на до-
помогу, проте отримав тілесні 
ушкодження у виді термічного 
опіку 2-А, Б ступеню правого пе-
редпліччя та плеча 8%.

Обох потерпілих було не-
гайно госпіталізовано до лікарні, 
їм надано невідкладну медичну 

допомогу. Наразі їх стан здоров’я 
задовільний.

Як інформують у прокурату-
рі, попередньо встановлено, що 
причиною вчинення підприєм-
цем самоспалення є його незгода 
з відмовою Бердичівської міської 
ради продовжити договір оренди 
земельної ділянки для здійснення 
підприємницької діяльності, а та-
кож вжиття заходів для звільнення 
раніше орендованої ним землі.

14 червня, з огляду на обста-
вини і причини події, розпочато 
кримінальне провадження за 
ст. 356 (самоправство) КК України.

Досудове розслідування у кри-
мінальних провадженнях про-
водить Бердичівський ВП ГУНП 
в області, Бердичівська місцева 
прокуратура здійснює процесу-
альне керівництво.

Додатково: санкція ч. 1 ст. 120 
КК України передбачає покаран-
ня – обмеження волі на строк до 
трьох років або позбавлення волі 
на той самий строк; ст. 356 КК 
України – штраф до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправні 
роботи на строк до двох років, або 
арешт на строк до трьох місяців.

За життя малень-
кого Іллі борються 
медики.

13 червня у Бердичеві малень-
кий хлопчик, залишившись на 
кілька хвилин без догляду, упав 
з 9-го поверху.

«Близько 17 години до Берди-
чівського відділу поліції надійшло 
повідомлення з медичного закла-
ду про госпіталізацію до реаніма-
ційного відділення малолітньої 
дитини, 1,7 року, який випав з ві-
кна квартири, розташованої на 
9-му поверсі багатоквартирного 
будинку у райцентрі. Попередньо 
було з’ясовано, що хлопчик під 
час хвилинної відсутності мате-
рі у кімнаті зіп’явся спочатку на 

тумбу біля вікна, а потім на під-
віконня і, перехилившись, упав 
униз», – повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області.

Наразі маленький Ілля у тяж-
кому стані перебуває у Житомир-
ській дитячій обласній лікарні, що 
у Станишівці. У результаті падін-
ня він отримав серйозні травми 
голови. Звертаємося до усіх не-
байдужих з проханням допомог-
ти сім`ї коштами на лікування: 
5168 7573 1020 0060 Камінська Ві-
кторія Віталіївна (мама Іллі).

Водночас у поліції області 
нагадують, що минулого тижня 
було 2 подібні випадки – 11 червня 
у м. Овручі з вікна 3-го поверху 
випала 2-річна дівчинка – і нага-
дують батькам прості поради, що 

допоможуть запобігти нещасним 
випадкам:

– не залишайте дітей на само-
ті у кімнаті, де відчинене вікно, 
та змалечку розповідайте їм про 
можливу небезпеку;

– встановіть замки, фіксато-
ри або блокуючі пристрої, що 
унеможливлять відкриття вікна 
дитиною;

– не ставте біля вікон меблі, 
щоб дитина не могла залізти на 
підвіконня;

– не грайтеся з дитиною на 
підвіконні, не дозволяйте їй сидіти 
на ньому в будь-яку пору року;

– за можливості використо-
вуйте спеціальні посилені мос-
кітні сітки або замисліться про 
встановлення захисних ґрат на 
вікнах.

Під час сесії Бердичівської 
міськради місцевий 
підприємець підпалив себе 

Півторарічний 
бердичівлянин, який 
випав з вікна 9-го поверху, 
потребує вашої допомоги

У Чуднівському 
районі лісник  
з дрібнокаліберної 
зброї поранив 
12-річного підлітка

Житомирська по-
ліція попереджає: не 
вірте у грандіозні ви-
граші в акціях, в яких 
не брали участі.

До Житомирського відділу по-
ліції звернувся 25-річний житель 
райцентру із повідомленням про 
ошуканство. Чоловік розповів, що 
сплатив майже 7 тисяч гривень на 
банківський рахунок як відсоток 
від вартості несподівано виграного 
житла. За словами заявника, на 
його мобільний телефон надій-
шло СМС-повідомлення про те, 
що він став власником квартири 
у м. Києві. Спочатку такий сюрп-
риз викликав у чоловіка недовіру. 
Однак за деякий час йому зателе-

фонував невідомий абонент, який 
назвався представником компанії 
і розповів про «дивовижно щедру 
акцію». Ще й запевнив, що одразу 
після сплати житомирянином 1% 
від вартості житла можна виїж-
джати у столицю для оформлення 
відповідних документів. Тож «пе-
реможець» зважився на ризик і пе-
рерахував майже 7 тисяч гривень 
на продиктований йому рахунок.

Однак після успішно про-
веденої операції «представник 
компанії» більше не відповідав на 
наполегливі дзвінки чоловіка. Пра-
воохоронці кваліфікували описані 
вище події як шахрайство і від-
крили кримінальні проваджен-
ня за ч. 1 ст. 190 Кримінального 
кодексу України, у рамках яких 
встановлюють усі обставини і осіб, 
причетних до ошуканства.

Подія сталась 
у с. П’ятці Чуднівсько-
го району.

Місцевий житель, вистрелив-
ши з дрібнокаліберної зброї на 
своєму подвір’ї, влучив у 12-річ-
ного хлопця у сусідньому обі-
йсті. Підлітка госпіталізували. 
Тривають першочергові заходи 
для з’ясування усіх обставин, – ін-
формує відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

Подробиці події повідомля-
ють у пресслужбі прокуратури 
Житомирської області. 12 червня 
майстер лісу державного лісо-
вого господарства, перебува-

ючи на подвір’ї біля власного 
будинку, здійснив постріл із 
незареєстрованої мисливської 
рушниці у шуліку. Однак куля 
влучила у сусідського 12-річного 
хлопчика, який знаходився на 
своєму подвір’ї, та спричини-
ла вогнепальне непроникаюче 
поранення спини. Потерпілого 
відразу доставили до районної 
лікарні, де була надана необхідна 
медична допомогу.

Наразі готується до суду кло-
потання про обрання підозрюва-
ному запобіжного заходу. Досудо-
ве розслідування у кримінальному 
провадженні проводить Терито-
ріальне управління Державного 
бюро розслідувань, розташоване 
у м. Хмельницький.

Житомирянин 
повірив у 
дивовижний виграш 
квартири у столиці  
і перерахував  
на рахунок шахраїв  
7 тисяч гривень
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Поки що – тиша! Але чи надовго?
Микола Корзун

Виборча кампанія 
зразка літа 2019-го 
року, напевне, все ж 
таки увійде до підруч-
ників із політології. 
Хоча б тому, що вибо-
ри до Верховної Ради 
України ще ніколи 
не проходили в об-
становці абсолютної 
невизначеності і ваку-
уму влади в Україні.

Вакуум влади – це не стільки 
про відсутність контролю над ви-
робництвом, адмініструванням 
податків чи, наприклад, перети-
ном кордону. Ні, тут у нас, в Укра-
їні, все без змін, і поки що сякий-
такий порядок все ж таки існує. 
Але вакуум влади простежується 
в іншому вимірі – влада не втру-
чається у вибори або втручається 
не так дієво і рішуче, як це було 
раніше. У підсумку маємо про-
голошений Указом Президента 
України розпуск Верховної Ради 
і призначені на 21 липня 2019-го 
року парламентські вибори. Але 
вакуум продовжився і у цьому 
випадку: вже скоро місяць як 
Конституційний Суд України 
вирішує, як бути – чи є Указ Пре-
зидента України конституційним 
і чи можна буде у такому випадку 
взагалі проводити вибори до пар-
ламенту?

Поки судді розглядають важ-
ливе для України питання, роз-
почався виборчий процес. Про-
йшли партійні з’їзди, визначилися 
перші «десятки» і «двадцятки» 
кандидатів у народні депутати за 
партійними списками. Продовжу-
ється реєстрація кандидатів у на-
родні депутати у мажоритарних 
округах. Все це коштує чималих 
грошей, бо, наприклад, партія, 
яка зареєструвала свій список 
кандидатів у нардепи для учас-
ті у виборах до Верховної Ради 
України, має витратити (внести) 
до бюджету України більше 4-х 
мільйонів гривень. Якщо додати 
сюди кошти на проведення пе-
редвиборчого з’їзду, то загалом 
партія має подумати над тим, де 
взяти п’ять мільйонів гривень для 
виборчого старту. Кожен канди-
дат-мажоритарник, для того, 
щоб взяти участь у виборах 
народного депутата у певному 
виборчому окрузі, має внести 
до державного бюджету Укра-
їни більше 41 тисячі гривень. 
Навіть при середньомісячній 
зарплаті в Україні, яка начебто 
дорівнює сьогодні більш як 9 ти-

сяч гривень, така сума для пере-
січного громадянина маленькою 
не виглядає. Тим паче, що виборча 
кампанія для кандидата у нардепи 
внеском у 41 тисячу гривень лише 
розпочинається. Далі гроші знадо-
бляться для багатьох елементів чи 
пунктів роботи виборчого штабу 
кандидата. Тут навіть півсотнею 
тисяч гривень вже не обійдеш-
ся. Тому перша особливість 
нинішньої кампанії полягає 
у тому, що багато кандидатів 
«у кандидати» розпочинають 
свою діяльність із оголошен-
ня про збір пожертв на участь 
у виборах до парламенту. Таке 
собі політичне жебрацтво 
в Україні, схоже, стає нормою, 
і ніхто із добродіїв, які виріши-
ли податися до парламенту за 
людський кошт, поки що не 
ніяковіє. Хоча усім зрозуміло, що 
зібраних серед людей коштів (на-

гадуємо, це трохи більше 41 тисячі 
гривень), очевидно, не вистачить 
для того, щоб стати народним 
депутатом.

Але й навіть ті добродії, для 
яких 41 тисяча гривень не є про-
блемою, які мають куди більші 
статки і достатки, особливо не по-
спішають реєструватися у якості 
кандидатів у нардепи. Чому? 
По-перше, сподіваються на по-
яву більш чіткої картини перед-
виборчої ситуації. По-друге, ни-
нішня кампанія може «народити» 
парламент, який потримається не 
більше року-півтора, а для цьо-
го витрачати два, п’ять чи навіть 
двадцять мільйонів гривень про-
сто немає сенсу. По-третє, суто 
технологічне очікування багато 
кандидатів на старті виборчої 
кампанії застосовують ще із однієї 
причини – щоб якомога пізніше 
з’явитися перед виборцем і не 
стати об’єктом для критики чи 
витоку малої чи великої порції 
«чорного» піару з боку опонентів. 
Одна справа – два місяці перебува-
ти в об’єктиві всезагальної уваги, 
а інша справа – скоротити такий 

термін майже вдвічі. Ось чому 
навіть 20 червня 2019-го року, 
рівно за місяць до завершення 
календарного терміну прове-
дення передвиборчої агітації, 
у ряді виборчих округів зареє-
строваними виявилися по 3–5 
кандидатів у народні депута-
ти. І вже в останні дні і ночі, 
які передбачені законодав-
ством України, Центральна ви-
борча комісія (ЦВК) зареєструє 
вже навіть не сотні, а тисячі 
кандидатів, які покажуть свої 
виборчі наміри, як то кажуть, 
в останній момент.

У Житомирі ситуація із тем-
пами реєстрації мажоритарних 
кандидатів у виборчому окрузі 
№ 62 така або ж дуже схожа на си-
туацію загалом по Україні. Схоже 
на те, що швидкоплинна передви-
борча кампанія у Житомирі заче-
пить не більше десяти кандидатів. 
Вже зараз відомо, що партії «Слуга 
народу» і «Батьківщина» визначи-
лися зі своїми кандидатами-мажо-
ритарниками у Житомирі заздале-
гідь. «Батьківщина», як відомо, 
пропонує громаді обласного 

центру обрати нардепом у Жи-
томирському виборчому окру-
зі № 62 громадського активіста 
Богдана Купчинського. «Слу-
га народу» у Житомирі спробує 
зробити нардепом героя України, 
комбата 95-ї житомирської брига-
ди Ігоря Герасименка. «Свобода» 
висуває кандидатом у депутати-
мажоритарники свого обласного 
«вождя» Сидора Кизіна. Проте, 
на думку багатьох фахівців, 
журналістів, політтехнологів 
із чималим стажем роботи, 
у Житомирі погоду на вибо-
рах у мажоритарному окрузі 
№ 62 робитимуть все ж таки 
кандидати–самовисуванці. До 
таких належатиме нині діючий 
народний депутат Борислав Роз-
енблат, а також колишня лідерка 
житомирської міської організації 
ВО «Батьківщина» Любов Цимба-
люк. До трійки найбільш імовір-
них фаворитів виборів нардепа 
по мажоритарному виборчому 
округу № 62 однозначно увійде 
хтось із пари Зубко – Рабінович. 
І Геннадій Зубко, і Олександр 
Рабінович належать до орбіти 
партії Петра Порошенка. Хто із 
них піде на вибори 21 липня 2019 
року – поки що невідомо. Але за 
день-два секрет «дуету» стане ві-
домим для усіх. Звісно, сьогодні 
ще можна зважувати величину 
шансів на успіх як у Геннадія Зуб-
ка, так і у Олександра Рабіновича. 
Зрозуміло, Г. Зубко, як колишній 
нардеп і нинішній віце-прем’єр-
міністр, більше у виборця на слу-
ху, ніж, скажімо, О. Рабінович. 
Однак якщо взяти до уваги та-
кий показник, як «антирейтинг» 
кандидата, то якраз у діючого 
віце-прем’єра негативу, як у пред-
ставника уряду, куди більше, ніж, 
наприклад, у житомирського 
бізнесмена О. Рабіновича. Однак 
якщо вже говорити про найбільш 
впізнаваних у Житомирі канди-
датів у нардепи, то найбільш 

популярними серед електорату 
обласного центру є дві особи. 
Це Любов Цимбалюк – нинішня 
депутатка Житомирської міської 
ради і Борислав Розенблат – дію-
чий депутат Верховної Ради Укра-
їни. Але знову ж таки у Борислава 
Соломоновича негативний шлейф 
корупційно-депутатської слави 
значно більший, ніж у будь-кого 
із можливих кандидатів. Адже 
суд, який відбувся нещодавно 
і який довів невинуватість Б. Роз-
енблата у зловживаннях, які йому 
приписувались упродовж двох 
років, поки що не став інформа-
ційною «бомбою» у Житомирі. 
А тепер, коли передвиборча кам-
панія у Житомирі набиратиме 
обертів, навряд чи стане.

Хтозна, якими інструмента-
ми впливу на суперників-кон-
курентів користуватимуться 
у Житомирі кандидати-мажо-
ритарники. Певних сенсацій, 
які могли б вплинути на сві-
домість виборців-житомирян, 
у найближчі тижні важко від-
найти чи хоча б придумати. 
Зрозуміло, що неабияку роль 
у ході виборчої кампанії гра-
тимуть фінанси та матеріальні 
можливості кандидатів. На-
вряд чи зможе вплинути на хід 
і особливо на підсумки виборів 
нардепа у Житомирі так звана 
«сітка», за допомогою якої рані-
ше виборцям видавалися всілякі 
подарунки, продуктові набори чи 
інші «презенти». Сьогодні, в умо-
вах цейтноту, на «все і про все» 
у кандидатів після офіційного 
моменту їх реєстрації залишить-
ся 28 календарних днів. За такий 
короткий термін переможцем, як 
правило, стає той кандидат, якого 
у місті знає переважна кількість 
людей. І маленька деталь – кан-
дидат має все ж таки бути без 
скандальної репутації. У Жи-
томирі, як не крути, сканда-
лістів не люблять!
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Із політичних пар-
тій, що проходять до 
наступної Верховної 
Ради, «Батьківщина» 
буде найкращим  
союзником для 
«Слуги народу», щоб 
створити правлячу 
коаліцію.

На такій думці сходяться 
політичні експерти, які вже 
почали прогнозувати розклади 
в наступному парламенті.

Директор Інституту глобаль-

них стратегій Вадим Карасьов 
висловив припущення,  що 
після парламентських виборів 
партія «Слуга народу» ініцію-
ватиме формування коаліції, 
де головним партнером стане 
«Батьківщина», а її лідер Юлія 
Тимошенко – прем'єр-міністром.

«Тимошенко – це фаховий 
і досвідчений політик високого 
рівня, якого нині не має команда 
чинного Президента», – наголо-
сив експерт.

Такої ж думки дотримується 
політолог Дмитро Корнєйчук: 
«Насправді у президентської 
партії «Слуга народу», врахову-
ючи рейтинги політсил, що про-
ходять до Ради, є тільки один 

варіант формування проукра-
їнської та прозахідної коаліції. 
Разом із Тимошенко та партією 
«Батьківщина».

«Зеленський по багатьох 
питаннях уже почав говорити 
словами Юлії Володимирівни, – 
доповнює колегу Костянтин 
Бондаренко. – Призначення на 
ряд ключових посад євроатлан-
тистів, заяви про необхідність 
запровадження більш жорстких 
санкцій щодо Росії. Це свідчить 
про те, що Зеленський схиля-
ється до коаліції з «Батьківщи-
ною», а не з біло-блакитною 
опозицією».

Усі експерти відкидають ко-
аліцію «Слуги народу» із «Со-

лідарністю» Петра Порошенка 
та «Опоблоком», за яким стоїть 
кум Путіна Віктор Медведчук. 
У першому випадку союз не 
має сенсу, оскільки Володимир 
Зеленський прийшов «не по 
приколу» змінити саме ту вла-
ду, яку уособлює Порошенко. 
У другому випадку об’єднання 
неможливе не лише з ідеоло-
гічних міркувань, а й з огляду 
на інтереси держави – терито-
ріальних поступок Росії не буде!

Директор Інституту майбут-
нього Віктор Андрусів акцентує 
увагу на ще одному цікавому 
аспекті: як кількість учасників 
майбутньої коаліції впливатиме 
на її життєздатність. За словами 

експерта, коаліція в парламен-
ті буде стабільною тільки тоді, 
коли її сформують два суб’єкти.

«Дві політсили знайдуть вза-
ємовигідні компроміси. Якщо 
коаліцію утворять три суб’єкти, 
вона буде нестабільною, і років 
за два слід буде очікувати нових 
дострокових виборів», – припус-
кає Віктор Андрусів.

Голова Інституту публічної 
політики і консалтингу ІНПО-
ЛІТ Сергій Биков повторив тезу, 
яку вже не раз озвучували про-
відні експерти: якщо «Слуга на-
роду» і «Батьківщина» сформу-
ють коаліцію, Тимошенко втретє 
стане прем’єр-міністром.

Іван Селідов

Політологи пророкують коаліцію  
«Слуги народу» та «Батьківщини»

Р

16% учасників не склали 
ЗНО з української мови 
і літератури.

Експертна комісія при Українському 
центрі оцінювання якості освіти визна-
чила порогові бали «склав/не склав» для 
трьох тестів ЗНО – з математики, фізики, 
української мови та літератури. Відповідні 
рішення були прийняті 13 червня 2019 року 
під час засідання в МОН.

За результатами обговорень комісія 
визначила такі порогові бали:

– математика – 11;
– українська мова та література – 23;
– фізика – 13.
Від загальної кількості осіб, які брали 

участь у тестуванні з цих предметів, поріг 
«склав/не склав» подолали: з української 
мови і літератури – 84% вступників, з ма-
тематики – 81,83%, з фізики – 85%.

14 червня на інформаційних сторінках 
учасників були розміщені результати тес-
тування із зазначених предметів. Цього ж 
дня у розділі «Керівникам навчальних за-
кладів» розмістили відомості про резуль-
тати ДПА у формі ЗНО.

Як і торік, учасники тестування змо-
жуть ознайомитися зі скан-копіями своїх 
бланків відповідей. Вони будуть розміщені 
на інформаційних сторінках 17 червня.

Важливо, що цього року комісія впер-
ше визначила адаптивний поріг для осіб, 
які здобули повну загальну середню освіту 
мовою національних меншин. Для них 

адаптивний поріг встановлено на рівні 
14 балів.

Вже 19 червня комісія визначатиме 
поріг «склав/не склав» з іноземних мов 
та біології, а 21 червня – з історії України, 
географії та хімії.

Довідково.
Поріг «склав/не склав» – це мінімальна 

кількість тестових балів, яку має набрати 
учасник зовнішнього незалежного оці-
нювання, щоб отримати оцінку у шкалі 
100–200 балів. Цена дає вступнику право 
брати участь у конкурсному відборі до 
вишів.

До складу експертної комісії, яка визнає 
порогові бали, входять фахівці Міністер-
ства освіти і науки, Національної академії 
наук, Національної академії педагогічних 
наук, Українського і регіональних центрів 
оцінювання якості освіти, закладів освіти 
та інших профільних установ.

Нагадаємо, що МОН запустило серію 
відеороз’яснень для вступників у виші.

ЗНО-2019: визначено 
порогові бали «склав/
не склав» з математики, 
фізики, української мови 
та літературиКупальний сезон у роз-

палі, а отже і кількість не-
щасних випадків на воді чи 
не щодня лякає невтішною 
статистикою.

Загалом з початку року на водоймах 
країни вже потонуло 379 людей, з яких 42 
дитини. При цьому врятовано 156 громадян, 
у тому числі 24 дитини.

Тож, аби зменшити показники заги-
белі на водних об'єктах, фахівці Служби 
порятунку патрулюють місця відпочин-
ку біля води, а також щодня проводять 
інформаційно-роз'яснювальну роботу 
з громадянами щодо дотримання правил 
безпечної поведінки під час відпочинку. 
Проте найбільш дієвим превентивним ме-

тодом є власна обачність та відповідальність 
кожного громадянина.

Зважаючи на кількість надзвичайних 
подій біля водойм, ДСНС застерігає: для 
того, щоб уникнути трагедії під час відпо-
чинку, необхідно завжди дотримуватися 
елементарних правил безпеки. Зокрема:

• пам'ятайте – відпочивати та купатися 
можна лише на спеціально обладнаних 
пляжах;

• ніколи не пірнайте в незнайомих міс-
цях;

• не залишайте дітей без нагляду біля 
води та не дозволяйте їм самостійно відвід-
увати місцеві ставки та річки;

• не запливайте далеко. Ніколи не 
плавайте наодинці, особливо якщо ви не 
впевнені у своїх силах;

• не заходьте у воду в стані алкогольного 
сп'яніння;

• не наближайтесь до суден, 
човнів і катерів, які проплива-
ють поблизу вас;

• температура води повинна 
бути не нижче +17 °C;

• плавайте у воді не більше 
20 хвилин, причому цей час по-
винен збільшуватися поступово, 
починаючи з 3–5 хвилин;

• слідкуйте за штормовими 
попередженнями і не виходьте 
у плавання на човнах при силь-
них поривах вітру.

Шановні громадяни! Дбайте 
про власну безпеку і у випадку 
виникнення надзвичайної події 
негайно телефонуйте до Служ-
би порятунку за номером 101.

Прес-служба ДСНС 
України

Рятувальники 
попереджають: з початку 
червня на водоймах країни 
загинуло вже 103 людини!
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Змінити місце голосу-
вання стало простіше

На позачергових виборах до 
Верховної Ради України тимча-
сово змінити місце голосування 
без зміни виборчої адреси ста-
ло простіше. Якщо на виборах 
Президента України спрощеною 
процедурою зміни місця голосу-
вання могли скористатись лише 
внутрішньо переміщені особи, 
які до заяви пред’являли лише 
копію паспорта з відміткою місця 
реєстрації на тимчасово окупова-
ній території, то віднедавна цю 
процедуру спростили для усіх 
громадян України. Детальніше 
про це в межах проекту «Я маю 
право» надали фахівці Регіональ-
ного центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 
у Житомирській області.

Додаткових документів для 
підтвердження необхідності 
тимчасової зміни місця голосу-
вання виборця без зміни вибор-
чої адреси (довідку з місця ро-
боти, договір оренди квартири, 
наказ про відрядження, довідку 
з місця навчання та ін. – прим. 
Автора) до заяви додавати не 
потрібно. Відповідні зміни вне-
сла Центральна виборча комі-
сія під час засідання 29 травня 
2019 року до своєї постанови 
№ 893 від 13 вересня 2012 
року «Про забезпечення тим-
часової зміни місця голосування 
виборця без зміни його вибор-
чої адреси». Отже, виборцю, 
який хоче змінити місце голо-
сування без зміни виборчої 
адреси, необхідно до 15 липня 
включно звернутись до відділу 
ведення Державного реєстру ви-
борців за місцем реєстрації або 
за місцем перебування у день 
голосування, написати заяву, де 
вказати бажану дільницю для 
голосування та причину зміни 
місця голосування, і надати ко-
пію паспорта.

Орган ведення ДРВ видасть 
посвідчення про тимчасову змі-
ну місця голосування, де буде 
вказана дата виборів (21 липня 
2019 року), а також номер ви-
борчої дільниці для голосування.

Але варто пам’ятати: якщо ви 
змінили виборчу адресу, то вам 
видадуть лише один бюлетень 
для голосування за політичні пар-
тії. Проголосувати за мажоритар-
ного кандидата ви не зможете.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про 
проект «Я МАЮ ПРАВО!» – 
на сайті pravo.minjust.gov.ua 
та за номером 0 800 213 103 
(єдиний контакт-центр на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Руслан Мороз

Не так давно 
з'ясувалося, що Жито-
мир «загубив» майже 
50 га своєї території.

Жителі району Соколова гора 
тривалий час скаржились на про-
блеми з дорогами, електрикою, 
з отриманням інших комуналь-
них послуг. Особливо дивувало те, 
що частина жителів району мали 
житомирську реєстрацію, а інша – 
реєстрацію в селі Іванівка. Май-
же в шаховому порядку ділянки 
надавались всіма установами, які 
тільки мали змогу офіційно по-
ставити печатку на державному 
акті. На зустрічі з представниками 
громади Житомирський міський 
голова Сергій Сухомлин відповів, 
що не може допомогти жителям 
цього району, адже територія на-
лежить селу Іванівка, а витрачати 
кошти Житомирської ОТГ можна 
за законом тільки на територію 
міста. Але тут відбулася несподі-
ванка для всіх чиновників Жито-
мирської міської ради та геокада-
стру. З'ясувалося, а точніше, сам 
геокадастр послався на документ, 
в якому стверджується, що майже 
50 га землі між селом Іванівка та 
містом Житомир було у 1992 році 
передано фірмі «Житомирбудза-
мовник» Житомирського виконко-
му для індивідуального житлового 
будівництва. Також дивним чином 
всі чиновники та міський голова 
в один голос стверджували, що 
їм невідомий цей документ. Як 
вийшло, що державний акт на 
землю виявився загубленим та 
забутим – тема окремого журна-
лістського розслідування.

Минулого тижня жителі ра-
йону Соколова гора зустрілися 

з керівництвом селиа Іванівка 
і отримали також дивний комен-
тар відносно того, що влада Іва-
нівки неодноразово повідомляла 
владу Житомира про існування 
даного документа. Можемо при-
пустити, що ніхто із вказаних 
двох державних установ не мав 
бажання вирішувати проблеми 
жителів району і додати таким 
чином проблем собі.

На чергових зборах частина 
жителів звернулася до Житомир-
ського міського голови Сергія Су-
хомлина з такою заявою: «Ми, жи-
телі мікрорайону «Соколова гора», 
просимо Вас завершити процес 
приєднання нашого масиву до 
м. Житомира, який був розпо-
чатий ще у 1992 р., про говорить 
державний акт на право користу-
вання землею Б № 0790852, яким 

Іванівська сільська рада передала 
фірмі «Житомирбудзамовник» 
Житомирського міськвиконко-
му в безстрокове користування 
51,6 га землі для індивідуального 
житлового будівництва. На сьо-
годні частина жителів нашого 
мікрорайону зареєстрована у м. 
Житомирі, оскільки тривалий час 
саме міська влада розпоряджала-
ся цими землями, а частина має 
реєстрацію у с. Іванівка.

У даний час ми маємо наступ-
ні проблеми:

– врегулювання земельних 
відносин (реєстрація жителів, 
перереєстрація права власності 
земельних ділянок та будівель);

– обслуговування інфраструк-
тури району (обслуговування 
автомобільних доріг, освітлення 
вулиць, вивіз сміття);

– доступ до медичних та освіт-
ніх послуг у м. Житомирі.

Просимо:
– завершити процес приєд-

нання земель до м. Житомира;
– розширити межі м. Жито-

мира та внести зміни до Генераль-
ного плану міста в частині 51,6 га 
земель Іванівської сільської ради, 
процес передачі яких був розпо-
чатий ще 1992 р., згідно з Актом 
Б № 0790852».

Ми обов'язково повідомляти-
мемо наших читачів про те, як 
у подальшому будуть розвиватися 
події та яке рішення прийме влада 
Житомира. А поки що продовжу-
ється збір підписів під зверненням 
жителів мікрорайону Соколова 
гора до Житомирського міського 
голови Сергія Сухомлина.

Міжнародні комп-
лексні спортивні зма-
гання серед спортс-
менів Європейського 
континенту пройдуть 
з 21 до 30 червня 
в Мінську.

Столиця Білорусі прийме 
понад 4 тисячі спортсменів 

з 50 країн Європи. Всього буде 
розіграно 199 комплектів на-
город у 15 видах спорту і 23 
дисцип лі на х.  А у  8  ви да х 
спорту будуть розіграні ліцен-
зії на Олімпійські ігри-2020 
у Токіо.

Представляти Україну на 
Європейських іграх-2019 будуть 
близько 200 спортсменів. Вони 
змагатимуться за медалі у 21 
дисципліні.

Змагання II Європейських 

ігор будуть ексклюзивно по-
казані на телеканалах «Інтер» 
та НТН. Церемонію відкриття 
II Європейських ігор дивіться 
в прямому ефірі на телеканалі 
«Інтер» у п'ятницю, 21 червня, 
о 22:00. Також на наступному 
тижні глядачі «Інтера» поба-
чать трансляції таких змагань:

•  у  с у б о т у,  2 2  червн я , 
о 15:00 – Художня гімнастика. 
Багатоборство. Фінал;

• 22 червня о 18:30 – Дзюдо. 

Чоловіки. жінки;
•  у  не д і лю,  2 3  червн я, 

о 14:00 – Художня гімнастика. 
Фінал;

• 23 червня о 20:15 – Легка 
атлетика.

Вболівайте за українських 
спортсменів і дивіться головну 
спортивну подію року – Євро-
пейські ігри-2019 – на телекана-
лах «Інтер» та НТН. Нова істо-
рія світового спорту пишеться 
на наших очах!

Соколова гора  
та втрачена земля

21 червня стартує головна спортивна 
подія року – II Європейські ігри
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Боросовський Тарас  
         спеціально для  
             «20 хвилин»

З реформуванням первинної 
ланки у Центр надання первинної 
допомоги самостійно здійснюва-
ти медичні аналізи припинили. 
Тепер їх закуповують, переважно 
без тендерів, завжди у приватної 
лабораторії «Асклепій плюс». За 
десятком мільйонів бюджетних 
коштів стоять інтереси медичних 
кланів та дружини екс-заступника 
міністра охорони здоров’я часів 
Януковича.

Ще донедавна при кожній по-
ліклініці діяла медична лаборато-
рія, де проводилися дослідження 
основних медичних аналізів паці-
єнтів. З жовтня 2018 року заклади 
первинної медицини Житомира 
виконують лише відбір проб. 
Зміни пояснили впровадженням 
медичної реформи.

– З 1 жовтня 2018 року Центр 
ПМСД самостійно має виконувати 
ряд обстежень, до яких входить 
забір крові. Оскільки у штаті Цен-
тру немає посад лаборантів, бо 
це не передбачено наказом МОЗ, 
і не лише в Житомирі, виконання 
аналізу крові з пальця є неможли-
вим, – переконувала заступниця 
головного лікаря Центру первин-
ної медико-санітарної допомоги 
(ПМСД) Житомирської міськради 
Людмила Зайцева.

З комунальними закладами 
міста Центр не зміг укласти до-
говори на виконання послуг, 
оскільки вони не стали комуналь-
ними підприємствами. На заміну 
їм уклали договір з проведення 
аналізів на місяць з приватною 
фірмою «Асклепій плюс».

– Оскільки приватні медза-
клади працюють лише з венозною 
кров’ю, що зумовлено умовами 
транспортування капілярної кро-
ві, то з 1 жовтня ми переходимо на 
венний забір крові для здійснення 
аналізу, – додає Людмила Зайцева.

Отже, причиною переходу 
до венозного відбору крові стала 
необхідність транспортування 
відібраних зразків крові до при-
ватного закладу. Зі свого боку ре-
формування комунальних установ 
у підприємства затягнули аж до 
лютого 2019 року, не залишивши 
їм шансу скласти конкуренцію 
приватникам.

Мільйони з аналізів
Договір з приватною лабо-

раторією «Асклепій плюс», про 
який згадує заступниця головного 
лікаря Центру ПМСД, в системі 
електронних торгів «Прозорро» 
відсутній. Ба більше – перші торги 
на 2,5 млн грн з проведення до-
сліджень та аналізів призначалися 

на 5 жовтня минулого року. Ви-
ходить, Людмила Зайцева ще за-
довго до підбиття підсумків торгів 
знала, кого оберуть переможцем.

І не дивно, що за наявного 
єдиного конкурента – фірми 
«Меділабс» з Вінниці – перемо-
га в тендері дісталась дешевшій 
пропозиції від ТОВ «Медичний 
центр Асклепій плюс». За підпи-
саною 19 жовтня угодою Центр 
зобов’язався сплатити товариству 
1 млн 784 тис. грн. Та в кінці міся-
ця з’ясували, що в системі торгів 
не оприлюднений план закупі-
вель, що є порушенням тендер-
ного законодавства.

Укладений договір розірвали 
і 30 жовтня знову оголосили за-
купівлю на 817 тис. грн. На торги 
заявилися ті ж самі учасники. 
Пропозиція вінницької фірми 
знову дорожча, і нову перемогу 
здобуває ТОВ «Медичний центр 
Асклепій плюс». Однак за місяць 
розцінки на послуги з проведення 
аналізів зросли більш ніж на 10%.

– Вартість послуги напряму 
залежить від кількості досліджень. 
Та подібних випадків, коли аналі-
зи для первинної ланки проводить 
приватна лабораторія, в Рівнен-
ській області немає, – зазначає 
експерт з питань моніторингу за-
купівель Рівненської громадської 
організації «100% життя Рівне» 
Олександр Юзвак.

У грудні минулого року Центр 
ПМСД оголошує закупівлю ла-
бораторних досліджень аналізів. 
За весь 2019 рік запланували ви-
тратити 9 млн 87 тис. грн. Все ті 
самі учасники і той же перемо-
жець – ТОВ «Медичний центр 
Асклепій плюс» з пропозицією 
8 млн 899 тис. грн.

Проте в черговий раз Центр 
ПМСД не розмістив план закупі-
вель, і після проведеного моніто-
рингу регіональним управлінням 
Держаудитслужби (ДАСУ) торги 
скасували.

У лютому призначають по-
вторні торги. Повністю зневажа-
ючи всіма вимогами тендерного 
законодавства, не публікуючи 
плани закупівель і за наявних 
відкритих торгів, Центр ПМСД 
почав укладати прямі договори 
з ТОВ «Медичний центр Асклепій 
плюс». Для ухилення від публіч-
них закупівель, які починаються 
з 200 тис. грн, кожен з цих догово-
рів підписували на 199 тис 920 грн.

У системі «Прозоро», почина-
ючи з 30 січня до кінця березня 
2019 року, ми нарахували цілих 8 
договорів на послуги по клінічній 
лабораторній діагностиці.

– Нам необхідно було забез-
печувати безперервний процес 
роботи і проводити аналізи для 
пацієнтів, – ділиться головний лі-
кар Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги Житомирської 

міськради Іван Дідик.
Проте обґрунтувати, чому 

укладалися договори саме з да-
ною приватною фірмою, коли 
комунальні медичні заклади вже 
набули статусу комунальних під-
приємств і могли надавати ці ж 
послуги в комунальних лабора-
торіях, так і не зміг.

За виявленими порушеннями 
ініціатива «Про тендери Житоми-
ра» підготувала цілих 9 звернень 
в регіональне управління Дер-
жаудитслужби в Житомирській 
області. По кожній закупівлі по-
рушення підтвердилися.

Висновком за результатами 
моніторингу Держаудитслужби 
встановлено порушення законо-
давства в частині складання тен-
дерної документації, їх розгляду 
та зобов’язано скасувати торги.

Загалом з порушеннями тен-
дерного законодавства з січня до 
травня 2019 року Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги 
Житомирської міськради провів 
торгів на 10,6 млн грн. Однак 
тендерний кошмар з постійним 
проштовхуванням одного поста-
чальника на цьому не завершився. 
І попри припис Держаудитслуж-
би, угоду з приватною фірмою 
керівництво Центру первинної 
медико-санітарної допомоги досі 
не розірвало.

Медичні клани Житомира
Зважаючи на такий яскраво 

виражений лобізм, ми вирішили 
порівняти тарифи, виставлені при-
ватною лабораторією. На жаль, 
вартість проведення аналізів 
міськими поліклініками ніколи 
не оприлюднювалася. В пошу-
ках розцінок ми натрапили на 
цілих 2 (!!!) комунальних підпри-
ємства, які виконують аналізи. 
Обидва – КП «Профілактика» та 
КП «Здоров’я» – напряму підпо-
рядковуються управлінню охо-
рони здоров’я. Основним видом 
їх діяльності є проведення про-
філактичних оглядів та взяття 
необхідних при цьому аналізів. 
При цьому за мізерної кількості 
персоналу, 4 та 3 особи, підпри-
ємства регулярно приносять місту 
прибутки: КП «Профілактика» 
заробило минулоріч 34,1 тис. грн, 
а КП «Здоров’я» – 37,7 тис. грн. І це 
в той час, коли «Житомирводо-
канал», «Житомиртеплокомуне-

нерго» та багато інших не лише 
збиткові, а й щороку спонсору-
ються з бюджету міста.

Які ж тоді розцінки на про-
ведення аналізів в комунальних 
підприємствах мають бути, щоб 
заробляти прибуток, – вони в рази 
дешевші за розцінки приватної 
лабораторії!

Ось, до прикладу, загальний 
аналіз крові в комунальному 
підприємстві «Профілактика» 
коштує 13 грн. В «Асклепій плюс», 
за укладеним Центром первинної 
медицини договором, аналіз крові 
обходиться в більш ніж 5 разів до-
рожче – 69,5 грн. Аналіз глюкози 
крові дорожчий в більш ніж 3 
рази – з 12 грн у комунального 
підприємства до 39,5 грн у при-
ватного. На аналізі сечі переплата 
складає взагалі майже 6 разів – 
58,33 грн у «Асклепій плюс» за-
мість 10 грн у КП «Профілактика».

Якщо взяти останній укла-
дений на 9 млн грн договір, 
Центр ПМСД на користь «Аскле-
пій плюс» сплатить на 6 млн 
863 тис грн більше, ніж міг би за-
платити міському комунальному 
підприємству!

Тепер слід назвати імена влас-
ників фірми, яким міська рада го-
това переплачувати такі кошти, 
проводячи закупівлі з численни-
ми порушеннями.

За ТОВ «Медичний центр 
Асклепій плюс» з самого її ство-
рення стояли далеко не рядові 
житомиряни. Товариство засно-
ване у 2008 році власником мережі 
аптек «Санітас» Валерієм Несте-
ровським разом з сином очільника 
обласного центру СНІДУ Євгенієм 

Галінським та жителем Тернополя 
Валерієм Васюриним. Останній 
є батьком Лариси Павлусенко, 
колишньої дружини головного 
лікаря міської лікарні № 2. Кожно-
му з учасників належала третина 
фірми.

У 2011 році частку всіх засно-
вників потіснила Тетяна Поветкіна. 
Тепер всі, включно з новою учас-
ницею, володіли 25% товариства. 
У грошовому виразі це становило 
720 тис грн. Хвилинний пошук в ін-
тернеті видає, що Тетяна Поветкіна 
є цивільною дружиною на той час 
міністра охорони здоров’я Олексан-
дра Толстанова. До призначення 
заступником Богатирьової пан 
Толстанов з 2005 року очолював об-
ласне управління охорони здоров’я. 
Однак лише після вступу на посаду 
в дружини посадовця знайшлося 
на той час 90 тисяч доларів США 
для участі в ТОВ «Медичний центр 
Асклепій плюс».

Пікантності додає той факт, 
що головний лікар Центру пер-
винної допомоги є сином голов-
ного лікаря обласного протиту-
беркульозного диспансеру Віталія 
Дідика. Тобто Іван Дідик підписує 
угоди з фірмою дружини батько-
вого колишнього керівника.

Тісне сплетіння родинних та 
бізнес-зв’язків перетворюють рефор-
му в медицині на особисте збагачен-
ня декількох родин, позбавляючи 
решти лікарів вчасної та достойної 
оплати за їх нелегку працю. Для всіх 
пацієнтів бажання набити кишені 
під конкретного постачальника 
означає зведення нанівець в май-
бутньому отримання цивілізованого 
медичного обслуговування.

Біль в обмін на мільйони: хто заробляє 
на медичних аналізах в Житомирі

Перелік замовлених послуг 
(кількість за тендером)

Ціна послуги, грн.
Сума переплати, грн 

«Медичний центр 
Асклепій Плюс»

КП «Профілак-
тика»

Загальний аналіз крові (62000) 69,50 13 3503000 (56,5)
Аналіз глюкоза крові (20370) 39,50 12 560175 (27,5)
Загальний аналіз сечі (48000) 58,33 10 2799840 (48,33)
Всього переплачено – 6 863 015 грн
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З активною фазою 
виборів у Верховну 
Раду України в інфор-
маційне поле знову 
повернулася тема 
пенсійної реформи. 
Що саме пропонують 
українцям і чому 
варто бути?

Рік тому Центр економічної 
стратегії проаналізував запропо-
новані ідеї впровадження в Україні 
накопичувальної пенсійної сис-
теми, а також світові успішні та 
провальні практики її роботи. 
Головний висновок, який ми ро-
бимо, – в сучасних українських 
умовах накопичувальна пенсійна 
система не принесе позитивних 
змін і навіть погіршить поточну 
складну ситуацію зі страхуванням 
людей, які закінчують працювати 
за віком.

Що змінить  
накопичувальна система

Впровадження накопичуваль-
ної системи у запропонованому 
вигляді не означає автоматично-
го підвищення пенсії чи автома-
тичного переведення на особисті 
рахунки громадян внесків, які 

роботодавець зараз сплачує за 
працівників.

Це означає запровадження но-
вих внесків (по суті – нового псев-
доподатку), які в обов’язковому 
порядку спрямовуються на при-
ватні індивідуальні рахунки – цей 
додатковий збір може скласти від 
7 до 15% від зарплати за плана-
ми різних розробників реформи. 
Коштами з цих рахунків людина 
зможе скористатися лише після 
виходу на пенсію. До цього мо-
менту гроші перебуватимуть 
у розпорядженні приватних чи 
державних інвестиційних фон-
дів. Цими фондами керуватимуть 
фінансисти, що вкладатимуть їх 
у різні активи та отримуватимуть 
за це комісійне винагородження – 
кілька відсотків від загальної суми 
накопичених внесків.

Які переваги є у реформи
Солідарна система не в змозі 

забезпечити гідний рівень життя 
на пенсії, а із старінням населен-
ня ситуація погіршиться, тому 
примусові накопичення на ста-
рість зараз – одна з можливостей 
запобігти бідності літніх людей 
у майбутньому.

У якості переваг реформи для 
людей часто іще називають мож-
ливість диверсифікувати ризики 
(тобто не складати всі яйця в одну 
корзину) та згенерувати на накопи-
чені протягом життя кошти інвес-

тиційний дохід. Він стане у при-
годі, коли людина вийде на пенсію.

Завдяки системі людина має 
відчути ці накопичення як свою 
власність, а не збори на користь 
держави.

Недоліки та ризики 
реформи

Центр економічної стратегії 
критично ставиться до такого 
варіанту реформи. Практика 
впровадження накопичувальних 
систем в Росії та Казахстані, а та-
кож в окремих країнах Східної 
Європи показала: прибутковість 
інвестицій навіть у більш розвине-
них країнах дуже рідко перекри-
ває інфляцію. А українська хитка 
економічна стабільність та ризи-
ки у фінансовій системі можуть 
призвести до того, що накопичені 
заощадження просто «згорять».

Україна в своїй історії мала до-
свід знецінення банківських вкла-
дів, коли громадяни перекладали 
на державу відповідальність за на-
слідки кризи. Немає сенсу створю-
вати систему, яка через якийсь час 
може повторити цей неприємний 
та болісний для населення сце-
нарій. Інший дуже поганий для 
пересічного українця варіант – 
його заощадження просто рано 
чи пізно буде націоналізовано, 
як це відбувалося неодноразово 
у світовій практиці.

Іще один важливий недолік 
запропонованого підходу до ре-
формування системи – баналь-
на відсутність спроможності 
на всіх рівнях. Одномоментне 
впровадження накопичуваль-
них рахунків для усіх громадян 
просто фізично неможливе для 
40-мільйонної країни, де повніс-
тю відсутня культура інвестицій, 
управління активами чи роботи 
на фінансових ринках, без цен-
тралізованого фонду. При цьому 
корупційні ризики, які у нас чи 
не найвищі в Європі, нікуди не 
поділися. Отже, чи варто давати 
чиновникам під управління 7–15% 
щомісячної зарплати українців, 

поки систему не буде реформова-
но та не забезпечено правовладдя?

Очевидно, що теперішня 
пенсійна система вимагає рефор-
мування, а сьогоднішнім 30–40 
річним працівникам не варто 
очікувати високої пенсії за збере-
ження статус-кво, але наявні про-
екти не виглядають надійними та 
відповідальними альтернативами. 
Ми вважаємо, що потрібно відпо-
відально поставитися до розробки 
стратегії захищеної старості та не 
робити кроків, про які ми усі по-
жалкуємо через 5–10 років.

Марія Репко, заступник 
директора Центру  

економічної стратегії

Волонтери зверта-
ються до усіх небай-
дужих з проханням 
допомогти Корости-
шівській спеціальній 
ЗОШ-інтернату.

Мета благодійного проекту 
«Заради посмішки» – купити 
і передати обладнання для дитя-
чого майданчика, комп'ютерну 
техніку та музичні інструмен-
ти в спецшколу-інтернат м. 
Коростишева (Житомирської 
обл). Необхідно зібрати більше 
250 тис. грн.

Учасниками проекту є 19 осіб. 
Що виконано на сьогодні:

1) зібрано понад 207 000 грн;
2) підписано договір на по-

ставку обладнання (виготовлено 
групою компаній Інтератлетіка – 

виробник обладнання для всієї 
мережі «Спортлайф» в Україні);

3) 30 травня учасники групи 
їздили до дітей, привезли речі, 
костюми, музичні інструменти, 
іграшки. Організували їм виступ 

від Театральної студії Аліни Зу-
бової, лунали запальні пісні від 
студії талантів Ірени Марченко, 
провели майстер-клас по футбо-
лу, організували солодкий стіл, 
фрукти.

У дитячому будинку вихову-
ються 94 дитини, багато хто з них 
з синдромом ДЦП, з неблагопо-
лучних сімей.

Цей дитбудинок позбавлений 
належної уваги та інвестування, 
тому навіть банального дитячого 
майданчика у дітлахів немає, не 
кажучи вже про розвиваючі речі, 
такі, як сучасні комп'ютери (а ба-
гато хто з них захоплюється IT-
напрямком), музичні інструменти, 
іграшки, проектор для навчання.

Якщо є бажання взяти участь 
у цій справі – звертайтесь за теле-
фоном: +380982598373, Євгенія.

«Будемо раді будь-якому тво-
єму внеску в майбутнє суспіль-
ство», – наголошують учасники 
благодійного проекту «Заради 
посмішки».

Пенсійна реформа: план А  
не працює, потрібен план Б

Благодійний проект «Заради посмішки»
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Руслан Мороз

На сайті міськви-
конкому оприлюдне-
но проект рішення 
міськвиконкому про 
підняття вартості 
проїзду в міському 
транспорті.

Ще в квітні цього року чутки 
про підняття тарифів на проїзд 
збентежили місто. Тоді одне з жи-
томирських ЗМІ на сайті навіть 
оприлюднило скани з цим рішен-
ням. Але тоді такого документа 
на офіційному сайті міськради 
не було, і керуюча справами ви-
конавчого комітету міської ради 
Ольга Пашко заявила, що вона 
тоді його взагалі не бачила. Тоб-
то питання про інсайдерську ін-
формацію залишалося відкритим. 
Також, за словами деяких членів 
виконкому, такий документ міг 
з'явитися в останню мить. Хотілось 
би також нагадати, що квітень ви-
дався достатньо «урожайним» на 
різного роду екстрими у вигляді 
коліс, що відвалювалися під час 
поїздок у міських маршрутках. 
Майже всі житомирські ЗМІ тоді 
обговорювали тему підвищення 
тарифів, але з часом все стихло.

І ось 14 червня 2019 року на 
офіційному сайті Житомир-
ської міськради оприлюднено 
проект рішення виконавчого 
комітету «Про встановлення 
вартості проїзду в міському 
пасажирському транспорті 
загального користування». Але 
на той же час це питання не вне-
сено до порядку денного чергового 
засідання виконкому, яке повинно 
відбутися 19 червня. За словами 
деяких членів виконкому, цей про-
ект рішення був просто оприлюд-
нений для того, щоб з ним мали 
можливість ознайомитися. Адже 
за діючим законодавством такі 
документи повинні бути опри-
люднені заздалегідь.

У соціальній мережі Facebook 
з'явився пост заступника місько-
го голови Дмитра Ткачука від 
14 травня про те, що «в житомир-
ському комунальному транспорті 
запущено можливість оплатити за 
проїзд за допомогою СМС. Жито-
мир став третім містом в Україні, 
де абоненти всіх трьох мобільних 
операторів можуть оплачувати 
поїздки таким чином». Тоді про 
підвищення тарифів також ніх-
то не згадував. Але при цьому 
також ніхто не зрозумів, яким 
чином буде контролюватися над-
ходження коштів до ЖТТУ. А це 

вже дуже болюче питання, тому 
що в оприлюдненому проекті рі-
шення міськвиконкому йдеться 
про те, що вартість проїзду буде 
суттєво відрізнятися залежно від 
способу оплати за нього.

Так, передбачається «вста-
новити вартість проїзду на 
міських автобусних маршру-
тах, які працюють у режимі 
маршрутного таксі та звичай-
ному режимі руху: при оплаті 
готівкою – в розмірі 7 грн; при 
оплаті в безготівковій формі – 
в розмірі 6 грн; у разі відсут-
ності (несправності) в тран-
спортному засобі обладнання 
автоматизованої системи об-
ліку оплати проїзду – в розмі-
рі 3 грн; учням шкіл та інших 
загальноосвітніх навчальних 
закладів – в розмірі 3 грн на 
час навчального року з 06:00 
до 20:00. Встановити вартість 
проїзду на міському пасажир-
ському електротранспорті: 
при оплаті готівкою – в розмі-
рі 5 грн; при оплаті в безготів-
ковій формі – в розмірі 4 грн. 
Встановити вартість проїзду 
в міському електротранспорті 
у нічний час в розмірі 10 грн».

Безоплатно зможуть корис-
туватися міським транспортом 
учасники АТО та члени сімей за-
гиблих учасників АТО; учасники 
бойових дій та інваліди війни; 
особи з інвалідністю І та ІІ групи 
та особи, що супроводжують осіб 
з інвалідністю І групи; учасники 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС; діти-сироти; 
діти з інвалідністю та особи, яки 
їх супроводжують; діти з багато-
дітних сімей.

Пільгова вартість про -
їзду складатиме на міських 
автобусних маршрутах, які 
працюють у режимі марш-
рутного таксі та звичайному 
режимі руху: при оплаті го-
тівкою – в розмірі 3 грн з 10:00 
до 16:00; при оплаті карткою 
житомирянина – в розмірі 

3 грн. На міському пасажир-
ському електротранспорті: 
при оплаті карткою житоми-
рянина – в розмірі 2 грн; при 
оплаті іншими формами – 
в розмірі 3 грн.

Проблема полягає в тому, що 
на даний час обладнання автома-
тизованої системи обліку оплати 
проїзду, тобто валідатори, в на-
явності тільки в ЖТТУ. Приват-
ні ж перевізники відмовилися від 
придбання даних пристроїв ще 
з самого початку. Таким чином, 
ми зараз спостерігаємо за новим 
витком спроби змусити всіх пере-
візників грати за одними прави-
лами, які намагається встановити 
міськвиконком та профільний за-
ступник міського голови. До цього 
всі спроби виявилися марними. 
Також багато питань викликає 
роль КП «Житомиртранс», яке 
очолює Іван Фурлет. Саме ця 
установа збирає гроші за проїзд, 
а потім, утримуючи свій відсоток, 
перераховує кошти перевізнику. 
Але все програмне забезпечення 
повністю непрозоре. Більш того, 
взагалі на даний час перевізник не 
має можливості бути впевненим 
в тому, що саме та сума коштів, яка 
йому перерахована, насправді була 
їм зароблена. Це питання й спри-

чинило насамперед небажання 
перевізників взагалі встановлювати 
валідатори в маршрутках міста.

Ще на початку року голова 
громадської організації «Центр 
розвитку громади та суспільних 
комунікацій», яка займається 
відстоюванням інтересів містян, 
Олександр Рошко у коментарі «20 
хвилин» зазначав: «Сергій Сухом-
лин обіцяє вирішити проблему 
транспорту… Дмитро Ткачук обі-
цяє… А тим часом обіцяної нової 
транспортної мережі і пріоритету 
для комунального транспорту так 
ніхто і не побачив. Будь-яка про-
блема не вирішується в міській 
раді. Є міська рада, яка повинна 
забезпечити якісне транспортне 

сполучення. Влада повинна роз-
писати правила, яких всі будуть 
дотримуватися. Цього немає. По-
винно нарешті бути вивчено паса-
жиропотік з урахуванням не лише 
тих маршруток, які прописані 
в місті, і не лише тільки міських, 
але всіх, які є на вулицях міста».

Може, вказаний проект рішен-
ня і є тією спробою розписати 
правила гри для всіх учасників 
сфери транспортних перевезень 
у місті? Згодом дізнаємось. А тим 
часом у соцмережах з'явилися такі 
повідомлення: «Житомиряни, 
може, хто-небудь знає інформа-
цію про те, що з завтрашнього дня 
проїзд у тролейбусі для пенсіоне-
рів платний?»

Директор департаменту еконо-
мічного розвитку Житомирської 
міської ради Микола Костриця за 
своїм підписом додав до проекту 
рішення зауваження, зазначивши 
коло питань, «без вирішення яких 
неможливо підтвердити еконо-
мічну обґрунтованість планових 
тарифів», хоча підкреслив, що 
«відповідно до вимог Методики 
розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного 
транспорту, затвердженої наказом 
Міністерства транспорту і зв’язку 
України від 17.11.2009 N1175, та 

Порядку формування тарифів на 
послуги міського електричного 
транспорту (трамвай, тролейбус), 
затвердженого наказом Міністер-
ства інфраструктури України від 
25.11.2013 № 940, для перегляду 
розміру тарифу існують відповідні 
підстави».

Основні тези зауважень на-
ступні:

«У розрахунках планового та-
рифу приватними перевізниками 
не враховано дані обстеження па-
сажиропотоку, проведеного управ-
лінням транспорту і зв’язку міської 
ради у 2017 році. Заробітна плата 
водіїв, закладена до планової 
калькуляції тарифу приватни-
ми суб’єктами господарювання, 
не досягає рівня мінімальної 
заробітної плати. Лише КП 
«ЖТТУ» повністю врахувало ви-
моги галузевої угоди при фор-
муванні заробітної плати для 
працівників (враховуючи нічні, 
святкові та інші соціальні га-
рантії). За 10 місяців 2018 року, 
згідно з даними GPS пристроїв, 
виявлено неповне виконання рей-
сів. Тобто перевізники неповною 
мірою здійснюють перевезення 
пасажирів за графіками руху, які 
зазначені в паспортах маршрутів, 
однак у розрахунках тарифів за-
кладено витрати на споживання 
паливно-мастильних матеріалів, 
амортизацію транспортного засо-
бу, ТО і ПР, заробітну плату водія 
згідно зі 100% виконання графіків 
руху. У більшості розрахунко-
вих матеріалів витрати на тех-
нічне обслуговування і поточ-
ний ремонт не здійснено або 
здійснено всупереч до вимог 
Методики розрахунку тари-
фів на послуги пасажирського 
автомобільного транспорту, 
затвердженого наказом Мініс-
терства транспорту і зв’язку 
України від 17.11.2009 N1175, 
та Положення про технічне 
обслуговування і ремонт до-
рожніх транспортних засобів 
автомобільного транспорту, 
затвердженого наказом Мін-
трансу від 30.03.98 № 102. Не усі 
перевізники розрахували не-
обхідні витрати на оновлення 
шин, акумуляторних батарей, 
не підтвердили або не враху-
вали у розрахунках накладні 
витрати (загальновиробничі 
та адміністративні)».

Підсумовуючи тези зауважень, 
можна казати про недостовірність 
обґрунтування тарифів перевізни-
ками. Таке обґрунтування змогло 
надати тільки ЖТТУ. Але прак-
тика та досвід роботи підказує, 
що навіть за наявності зауважень 
та будь-яких вказівок усунути не-
доліки рішення про прийняття 
тарифів на проїзд буде рано або 
пізно прийнято.

Маршрутки по 7, тролейбуси по 5:  
у Житомирі здорожчає проїзд 

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Нам вдалося отримати коментар від начальника 
управління транспорту і зв’язку Житомирської 
міськради Костянтина Підпокровного: «Зараз 
пенсіонери безкоштовно їдуть тільки в кому-
нальному транспорті. В маршрутках вони пла-
тять по 3 гривні. Згідно з проектом рішення, всі 
пенсіонери будуть платити, при наявності картки 
житомирянина, по 3 грн в маршрутках та по 2 
грн – в комунальному транспорті. Зараз проект 
рішення тільки оприлюднений, так що це питан-
ня буде включено до порядку денного тільки на 
наступному тижні».
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Щороку кожен 
українець продукує 
близько 300 кг сміття – 
це понад 10 мільйонів 
відходів. І якщо у Єв-
ропі більшість сміття 
переробляють, то 
в Україні, попри до-
лучення до директив 
ЄС, досі утворюють 
сміттєзвалища.

Ситуацію може змінити поява 
сміттєпереробних заводів, про бу-
дівництво яких заявили у Львові, 
а нещодавно і в Києві. Як скоро 
в Україні почнуть сортувати відхо-
ди і чому не працює «сміттєвий» 
закон, розібрався Центр громад-
ського моніторингу та контролю.

Директиви ЄС
З січня 2018 року в Україні 

набули чинності директиви ЄС 
щодо сортування сміття. Відпо-
відні зміни були внесені до закону 
«Про відходи» ще 2012 року. Вони 
регулюють порядок поводження із 
відходами, класифікують сміття та 
передбачають зменшення обсягів, 
що вивозяться на полігони.

Відповідно до закону, відходи 
повинні розділятись за видами: 
придатні до повторного вико-
ристання, до захоронення та не-
безпечні. Забезпечує виконання 
і дотримання цих норм влада, 

зокрема місцеві управління.
«Під час проектування житло-

вих будинків, громадських, вироб-
ничих, складських та інших спо-
руд передбачаються будівництво 
та облаштування контейнерних 
майданчиків для роздільного 
збирання і зберігання побутових 
відходів, урн для побутових від-
ходів», – йдеться у законі.

Документ передбачає штрафи 
за порушення норм, однак фак-
тично закон не працює.

Один контейнер  
замість кількох

Навіть через півтора роки 
сортування є поодинокою іні-
ціативою. На державному рівні 
директиви ЄС не працюють. 
Експерти пояснюють, що наразі 
в країні немає органу, який би 
контролював цей процес.

«Немає організації, яка б чіт-
ко виконувала як виконавчу роль 
і контроль над виконанням даного 
закону в особі економічної інспек-
ції», – зазначає експерт із питань 
відходів Олександр Лимар.

Водночас бракує засобів, як це 
реалізувати. Сьогодні в Україні 
сміття вивозять переважно на зва-
лища – так звані полігони. Не існує 
жодного сміттєпереробного заводу, 
оскільки це дорогі і малоокупні 
інвестиції в українських реаліях.

Прибуток сміттєпереробного 
заводу залежить від тарифів на 
переробку відходів, а також мож-
ливостей додаткового заробітку 
від виробленої енергії. Наразі 

вартість захоронення відходів на 
звалищі набагато дешевша, аніж 
їхня переробка.

«Щоб в Україні з'явився ринок 
утилізації сміття, захоронення має 
бути хоча б в одну ціну з перероб-
кою. Потенційно розміщення на 
полігоні відходів повинно кошту-
вати набагато дорожче», – пере-
конана активістка Олена Колтик.

Перспективи переробки
Експерти зауважують, що пе-

реробити 100% сміття неможливо. 
Принаймні 10% буде спалюватись 
або потрапляти на звалище. Це 
мінімум, до якого прагнуть євро-
пейські країни і на який повинна 
рівнятись наша держава.

Сьогодні в Україні є два про-
екти сміттєпереробних заво-
дів – у Львові та Києві. Концепцію 
львівського комплексу розробила 
французька компанія. Технологія 

переробки там буде механіко-біо-
логічною. Відходи розділятимуть-
ся на неорганічні та дрібну органіч-
ну фракцію. Неорганічні відходи 
сортуватимуть вручну. За словами 
ініціаторів будівництва, підпри-
ємство буде екологічно безпечним 
для людей та довкілля. Передба-
чається, що завод перероблятиме 
60% твердих побутових відходів.

«У Львові на першому етапі 
буде захоронюватися близько 40% 
сміття. Як ми бачимо, це є цілком 
реалістичною метою», – вважає 
директор ЛКП «Зелене місто» 
Вадим Ноздря.

При цьому із компосту та від-
сортованих горючих матеріалів ви-
роблятимуть паливо. Очікується, 
що підприємство запрацює через 
кілька років.

Тим часом у Києві планують 
побудувати сміттєпереробний 
комплекс, що зможе переро-

бляти 700 тисяч тонн відходів на 
рік. Наразі, за даними Київради, 
у столиці переробляється лише 
до 10% сміття, 23% – спалюється, 
а решта – йде на звалища.

Сортування вдома
На думку екологів, кожен уже 

сьогодні може почати сортувати 
сміття вдома, не чекаючи, доки 
реформа запрацює на держав-
ному рівні. Допоможе в цьому 
мобільний додаток «Сортуй», 
у якому зібрані рекомендації та 
правила із сортування. У додатку 
можна перевірити тип сирови-
ни, а також дізнатися найближчу 
станцію вторсировини. Додаток 
розрахований на жителів столиці, 
однак буде корисним і жителям 
інших регіонів. Адже в багатьох 
маленьких містах є ініціативи 
з сортування.

У Києві, наприклад, відсорто-
ване сміття можна здати у пункти 
прийому «Київвторресурсів» або 
проекту «Україна без сміття». За 
даними «Україна без сміття», за 
2018 рік вони зібрали та переда-
ли на переробку 96 тонн паперу, 
108 тонн скла, 48 тонн різних 
пластиків, до 10 тонн металевої 
тари, понад 10 тонн одягу та взуття 
і понад 3 тонни батарейок.

За оцінками експертів, близько 
4–7% території країни завалено 
сміттям, і в багатьох випадках – 
це стихійні звалища. Далеко не 
всі громадяни переймаються чи-
стотою довкілля. Тож екологічну 
свідомість українців потрібно роз-
вивати, вважають фахівці.

Сортування по-українськи:  
чому «сміттєвий» закон не працює?

Хто такий присяж-
ний та як ним стати – 
далі.

М і н і с т е р с т в о  ю с т и ц і ї 
України спільно з Державною 
судовою адміністрацією Укра-
їни за підтримки Агентства 
США з міжнародного розви-
тку (USAID Ukraine – USAID 
Україна) в рамках загальнона-
ціонального правопросвітниць-
кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
розпочало правопросвітницьку 
кампанію «Я маю право бути 
присяжним». Мета кампа-
нії – інформування громадян 
України щодо можливості здій-
снювати правосуддя через при-
сяжних. Конституцією України 
передбачено, що народ безпосе-
редньо бере участь у здійсненні 

правосуддя через присяжних. 
Але не всі знають, як це працює 
в реальності.

Отже, хто такі присяжні? 
Це особи, які за їх згодою 

залу чаються до вирішення 
певної категорії цивільних та 
кримінальних справ разом із 
суддею в суді першої інстанції. 
Присяжні мають статус судді, 
на них поширюються гарантії 
незалежності і недоторканності 
суддів на час виконання ними 
обов’язків у суді.

Хто може стати присяжним? 
Присяжним може бути громадя-
нин України віком від 30 до 65 
років, який володіє державною 
мовою і постійно проживає на 
території, на яку поширюється 
юрисдикція відповідного окруж-
ного суду.

Присяжними  
не можуть бути:

– особи, визнані судом об-
межено дієздатними чи недієз-
датними або які мають хронічні 
психічні чи інші захворювання, 
що перешкоджають виконанню 
обов’язків присяжного;

– особи, які мають незняту чи 
непогашену судимість;

– особи, на яких протягом 
останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за 
вчинення корупційного право-
порушення;

– народні депутати України, 
члени Кабінету Міністрів Укра-
їни, судді, прокурори, військо-
вослужбовці, працівники право-
охоронних органів, апаратів судів, 
державні службовці, адвокати, 

нотаріуси, посадові особи органів 
місцевого самоврядування, члени 
Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів, Вищої ради правосуддя.

Якщо хтось виявить бажання 
стати присяжним, необхідно звер-
нутися до місцевої ради із заявою 
про включення до списку при-
сяжних. Саме органи місцевого 
самоврядування формують і за-
тверджують список 
громадян, які по-
стійно проживають 
на території, на яку 
поширюється юрис-
дикція відповідного 
суду, відповідають 
вимогам до присяж-
них та дали згоду 
бути присяжними. 
Коли всі вимоги за-
кон у дотримано, 
місцева рада своїм 

рішенням включає таку особу до 
списку присяжних, який зі свого 
боку направляється до відповід-
ного суду. А далі автоматизова-
на система документообігу суду 
відбирає присяжних для участі 
у конкретній справі. Присяжний 
зобов'язаний вчасно з'явитися на 
запрошення суду для участі в су-
довому засіданні.

«Я маю право бути присяжним»: на Житомирщині 
стартувала нова інформаційна кампанія
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Руслан Мороз

Сімдесят вісім 
років тому насту-
пальним планом 
«Барбаросса» почався 
напад нацистської 
Німеччини на тери-
торію СРСР.

План «Барбаросса» передбачав 
блискавичну війну Третього Рейху 
проти СРСР з повним розгромом 
Червоної армії та захопленням 
європейської частини СРСР. Кін-
цевою метою операції було ство-
рення загороджувального бар'єра 
проти азійської частини СРСР по 
лінії Волга-Архангельськ. Індустрі-
альний район, що залишався за 
Уралом, мала паралізувати авіа-
ція. В подальшому планувалося 
ввести в дію план «Ост» – таємний 
план уряду Третього Рейху з про-
ведення освоєння земель Східної 
Європи і її німецької колонізації 
після перемоги над СРСР. Він не 
був затверджений остаточно, від 
1943 року його розробку було 
припинено. Але саме він був 
розроблений з метою реалізації 
гітлерівської ідеї життєвого про-
стору на Сході та втілення тре-
тього пункту програми НСДАП 
щодо нових територій та земель 
для німців. Ще раніше до приходу 
Гітлера до влади серед німецьких 
радикальних, шовіністичних 
кіл поширювалась ідея колоні-
зації східних земель, заселених 
слов'янами. Сам Гітлер у своїй 
книзі «Майн кампф» негативно 
висловлювався щодо слов'ян, вва-
жав їх нижчою расою і неодно-
разово відзначав, що майбутня 
німецька колонізація земель має 
відбуватися на східних землях, за-
селених слов'янами. Губернатор-
ство Остланд (Білорусь, Естонія, 
Литва та Латвія), яке вважалося 
арійськокровними територіями, 
планувалося онімечити. Україна 
мала стати продовольчою опорою 
Третього Рейху у Східній Європі 
(75% земель с/г призначення за 
розрахунками плану).

Першим зазнав та вдосталь 
відчув жахіття війни і Житомир. 
Саме він був одним з тих міст, на 
які впали перші ворожі бомби. 
Відомості про перші дні Великої 
Вітчизняної війни на Житомир-
щині дуже барвисто зафіксував 
у своєму щоденнику Володимир 
Перов (записи за 22 червня – 
23 серпня 1941 року):

«24 червня 1941 р. Сьогодні 
над містом Житомиром з'явилося 
три літаки фашистів. Обстріля-

ли місто з кулеметів, скинули 12 
бомб, є вбиті і поранені.

25–27 червня. Міста Нов.-
Волинський, Коростень, Бердичів, 
Житомир піддаються посиленим 
нальотам авіації противника, є 
багато жертв серед цивільного 
населення, військові об'єкти не 
постраждали. Бердичів, Нов.-
Волинський і Житомир у вогні, 
горять цілі квартали, підпалені 
запальними бомбами, скинутими 
з фашистських літаків.

28 червня. Отримали повідо-
млення: на місто Житомир йде 
100 літаків противника. Всі вте-
кли у сховище. Частина літаків 
пішла на Київ, Коростень і Нов.-
Волинський. Житомир бомбили 
більше 25 юнкерсів. …Жертв дуже 
багато!»

Володимир Воробйов у своїй 
статті «Таємниці Житомира часів 
Другої Світової війни. Трагедія 
окупації» зазначає, що війна 
в Житомир прийшла рано вранці 
22 червня 1941 року із розривами 
бомб на аеродромі Скоморохи, 
потім був залізничний вокзал, 
і 100–150 загиблих військових 
залізничників стали першими 
жертвами нацистів у місті.

У Житомирі оборона не була 
організована, тому німецькі вій-
ська увійшли в місто без бою 
9 липня 1941 року. Німецька ар-
мія продовжила наступ на Київ, 
а у Житомирі почали наводити 
нові порядки. Разом з німецькими 
військами у місто увійшла зон-
деркоманда (спеціальний загін) 
4а (SK4a), потім зондеркоманда 
4в (SK4b) і айнзацгруппи поліції 
безпеки і СД 5 і 6, які створили 
свої штаби у Житомирі, Вінни-
ці та Бердичеві. Персонал айн-
зацкоманд (групи розгортання) 
складався зі слідчих СД, солдатів 
Ваффен-СС, поліції порядку, во-
діїв і писарів. Кожна команда на-
лічувала не більше 100 чоловік. Ці 
загони і повинні були «очищати» 
життєвий простір Третього Рейху 

від небажаних народів шляхом їх 
повного знищення.

Поліцаї переміщалися містом 
і в рупор оголошували наказ єв-
реям з'явитися на вулицю Чуд-
нівську (зараз Качинського). Там 
було створено єврейське гетто. 
На вулицях міста затримували 
молодих людей і відправляли 
на примусові роботи до Німеч-
чини. 19 липня за обвинувачен-
ням у підпалі було схоплено 100 
чоловіків євреїв. Їх провели по 
Соборній площі (тоді площа Рози 
Люксембург) до місця, де зараз 
розміщується ресторан «Смо-
ленськ», звідти вивезли машина-
ми на вул. Богуна і розстріляли 
біля річки Кам'янки.

Житомирянин Франц Брже-
зицький згадував: «Це було восе-
ни 41-го. І коли вже понабирали 
молодих хлопців в поліцію, вони 
почали розстрілювати на Богунії 
євреїв. Я чув розмову знайомих 
поліцаїв. Один говорить: «У мене 
вже палець болить натискати на 
гачок». А німець мені: «Ну добре, 
відпочинь – нехай інший з юде 
попрацює». Хвалились золотими 
перснями, які відбирали у при-
речених жінок, дівчат, сміялися: 
«Такі молоденькі, ми наказали 
роздягтися, а вони закриваються 
руками».

Ф. Бржезицький дивувався: 
«Це ж можна з глузду з'їхати – 
вчорашні десятикласники, зовсім 
молоді хлопці! Це не бувалі бан-
дити були. Та якби мене навіть 
змушували вбивати, краще чет-
вертуйте!.. А вони стріляли в ді-
тей, вагітних жінок! Їм було все 
одно в кого – а хоч в рідних батька, 
матір. І це ж треба було так їх ви-
дресирувати! І таких багато було. 
Знайдіть мені зараз виправдання 
цьому. А моя мати, ми єврейських 
дітей, рятуючи від смерті, ховали 
у себе в будинку за піччю…».

Не менш жахливі спогади 
Галини Синьковської про стра-
ти євреїв на Богунії: «Спочатку 

масова страта нас лякала, а потім 
ми звикли… Німці зрідка брали 
участь у стратах – брудну роботу 
замість них виконували місцеві 
поліцаї. Восени 41-го страти від-
бувалися майже щодня».

7 серпня 1941 року була про-
ведена показова акція на Сінно-
му базарі, куди зігнали понад 
400 євреїв. Були повішені Моше 
Коган і Вольф Кіпер, привезені 
з Черняхова. Після цього євреїв 
погнали за місто і розстріляли.

В районі хутора Довжик вла-
штували «розстрільні місце», там 
стратили всіх неугодних німецькій 
владі – партизанів, місцевих жи-
телів. Німецькі війська прагнули 
захопити Киів, було організовано 
оточення військ, які обороняли 
Київ. У полон потрапила велика 
кількість військовослужбовців. 
У Житомирі на Богунії організува-
ли табір військовополонених, який 
отримав назву Stalag 358. Саме він 
був заповнений військовополоне-
ними, які потрапили в оточення 
під Києвом, і військовополоне-
ними з Криму, які обороняли 
Севастополь.

Табірне життя було органі-
зоване звичайним для нацистів 
чином – максимально зменшувати 
кількість полонених за допомогою 
голоду і важкої фізичної праці. 
У зимовий період померлих скла-
дали на краю території штабеля-
ми, до весни висота доходила до 
другого поверху. В'язні не могли 
змиритися зі своєю долею і нама-
галися всіма способами вирватися 
з полону. Були спроби втечі з при-
мусових робіт. Так само був без-
прецедентним випадок підкопу 
довжиною 65 метрів з території 
табору, який дозволив вирватися 
на свободу чотирьом ув'язненим. 
Після звільнення міста була ство-
рена комісія для розслідування 
масових вбивств. Було встановлено, 
що на території табору військово-
полонених поховано 65000 осіб. 
Після війни могили розрівняли 

бульдозерами, згідно з наказом 
Сталіна військовополонені вважа-
лися зрадниками.

Велику роботу з виявлення, 
перепоховання останків загиблих 
проводило житомирське історико-
патріотичне об'єднання «Пошук». 
У жовтні 2014 року зусиллями 
об'єднання на водонапірній вежі 
колишнього табору військовополо-
нених Stalag 358 була встановлена 
пам'ятна дошка. Частина останків 
була перенесена з колишнього 
табору і похована біля дороги 
в районі Богунії. Тут похована 
і капсула з прахом житомирян, 
загиблих у концтаборі Майданек.

За роки окупації Житомира 
територія Богунії була перетворе-
на в суцільне братське кладовище, 
на якому поховані євреї, українці, 
росіяни, цигани, поляки і пред-
ставники інших національностей, 
яких нацисти визначили неповно-
цінними і зайвими під загальним 
сонцем. За роки окупації в Жито-
мирі за підтвердженими даними 
було вбито більше 110 000 чоловік.

Згідно із розсекреченими 
даними Держплану СРСР, втра-
ти Радянського Союзу у Другій 
світовій війні склали 41 мільйон 
979 тисяч осіб. За підрахунками 
Інституту історії України НАН 
України, в лавах Червоної армії 
загинуло 3,5–4 млн українців. 
Прямі людські втрати України, 
за оцінками цього інституту, ста-
новлять 8–10 млн демографічні – 
10–13 млн осіб.

При підготовці статті вико-
ристано матеріали із статті Во-
лодимира Воробйова «Таємниці 
Житомира часів Другої Світо-
вої війни. Трагедія окупації», 
наукової статті Марії Кругляк 
«Повсякденне життя українців 
в умовах нацистської окупації. 
На матеріалах міста Житомира 
(1941–1943)» і книги Олександра 
Савчука «Stalag 358», а також ін-
формацію з відкритих джерел 
в Інтернеті.

Двадцять другого червня 1941-го року  
у Житомир прийшла війна: як це було

 Ріг вулиць Соборної і Великої Бердичівської, Житомир, 1941

 Місце розстрілів біля річки Кам`янка
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До Дня медичного працівника  
та Всесвітнього дня травматолога

Руслан Мороз

Для багатьох лю-
дей у світі є справ-
жнім відкриттям той 
факт, що в середньо-
му людські ребра за 
рік роблять близько 
5 мільйонів рухів, але 
тільки для травма-
толога не секрет, що 
ключиця є кісткою, 
котра найбільш час-
то ламається. Ніхто 
не замислюється над 
тим, що наступної 
миті може трапитися 
щось, що приведе нас 
на лікарняне ліжко. 
Тут вже вся наша 
надія на професіона-
лізм лікарів.

Традиційно своє професійне 
свято «Всесвітній день травма-
толога» лікарі травматології 
відзначають 20 травня. Травма-
тологія, хірургія ушкоджень, 
прародителька всіх хірургічних 
спеціальностей, отримала свій 
розвиток в результаті немину-
чості травм та поранень у всі 
часи і народи. Лікарі травма-
тології кожен день стикаються 
з безліччю найрізноманітніших 
травм своїх пацієнтів, іноді тра-
пляються дуже складні і важкі 
випадки, але завжди можна 
розраховувати на їхній досвід 
і компетентність.

День медичного працівни-
ка в Україні відзначають що-
річно в третю неділю червня. 
День медпрацівника – це про-
фесійне свято всіх без винятку 
працівників охорони здоров'я 
в Україні. Його почали відзна-
чати у 1980 році. А з 1994 року 
свято встановили на підтримку 
ініціативи працівників закладів 
охорони здоров'я України, згідно 
з президентським указом.

Ортопедо-травматологічне 
відділення (корпус № 9) Цен-
тральної міської лікарні № 1 м. 
Житомира – це сучасне, пере-
дове відділення, розраховане 
на 40 ліжок. На базі відділен-
ня працює травматологічний 
пункт, де надається цілодобова 
травматологічна допомога жи-
телям Корольовського району 
міста Житомира. У відремонто-
ваних палатах відділення роз-

міщується по 6 чоловік. У штаті 
відділення працюють 14 висо-
кокваліфікованих лікарів на чолі 
із лікарем ортопедом-травма-
тологом вищої категорії Дми-
тром Гаєвським, з яких 3 лікарі 
ординатори та 8 лікарів зайняті 
наданням постійної екстреної 
допомоги у травмпункті. Штат 
лікарів доповнюють 20 медич-
них сестер та 16 молодших сес-
тер, які створюють максималь-
но комфортні та зручні умови 
для перебування пацієнтів, що 
сприяє їх одужанню.

Ми спілкуємось із завідую-
чим ортопедо-травматологічним 
відділенням Центральної міської 
лікарні № 1 м. Житомира, ліка-
рем вищої категорії Дмитром 
Гаєвським.

�� Руслан Мороз: Дми-
тре Володимировичу, на 
початку завжди тради-
ційне запитання. Чому ви 
вирішили обрати саме цю 
професію? Чи просто так 
сталося, що батьки були 
лікарями, і вам не було 
сенсу обирати щось інше?

Дмитро Гаєвський: Мої 
батьки – лікарі, і так вийшло, 
що я постійно бачив, як вони 
працюють. Тож у мене не було 
інших думок, куди вступати та 
яку професію обирати. З ран-
нього дитинства я знав, що буду 
лікарем.

�� Руслан Мороз: А чому 
саме хірургічний напря-
мок? Сам термін «травма-
толог» викликає асоціації 
з тим, що щось ламаєть-
ся… Це також пов'язано 
з фахом батьків?

Дмитро Гаєвський: В нас 
дуже класна професія, тому що 
ми одразу бачимо результати 

своєї роботи. Пацієнт приїж-
джає лежачий, зламаний, він не 
може ходити, йому все болить. 
Ми його пролікували, і він при-
ходить через два, через три мі-
сяці на своїх ногах. Тож бачити 
результати своєї роботи – дуже 
важливо для лікаря взагалі будь-
якої спеціальності.

�� Руслан Мороз: Скіль-
ки ви працюєте лікарем?

Дмитро Гаєвський: Я закін-
чив медуніверситет у 2000 році, 
тобто вже 19 років я працюю за 
цією спеціальністю.

�� Руслан Мороз: А було 
так, що за цей час хотіло-
ся все покинути і змінити 
роботу?

Дмитро Гаєвський: Були 
різні моменти. Не завжди все 
буває чудово і люди одужують. 
Буває так, що внаслідок дуже 
важких травм люди гинуть. Це 
також треба пережити, але бу-
ває важко. Інколи дійсно при-
ходять такі думки: «Навіщо воно 

мені треба таке бачити?». Але 
потім мобілізуєшся: це – робота, 
і ти маєш її зробити. І коли ти 
наступного разу бачиш, що до-
поміг пацієнту одужати після 
складної травми, він самостійно 
може ходити – це допомагає не 
тільки йому, а й самому собі 
переконатися в правильності 
свого вибору.

�� Руслан Мороз: А як 
працює ваше відділення?

Дмитро Гаєвський: В нас – 
великий колектив. Чотирнадцять 
лікарів-травматологів. Є ургент-
на служба – це травмпункт. Ми 
намагаємось працювати за між-
народними стандартами. Наші 
лікарі їздять на курси, в тому 
числі й за кордон. Стажування, 

різні курси підвищення кваліфі-
кації, навчання – все це дозволяє 
надавати медичну допомогу на 
найвищому світовому рівні. Звіс-
но, зараз травматологія, як і вся 
медицина, дуже високотехноло-
гічна. Інколи для того, щоб роби-
ти деякі операції, потрібно мати 
дуже вартісну апаратуру. Але ми 
в нашому відділенні робимо ар-
тероскопічні операції – це мало-
інвазівні операції за допомогою 
спеціальної техніки на великих 
суглобах. Це й відновлення зв'язок 
колінного суглобу, плечового 
суглобу. Наскільки мені відомо, 
в області такі складні операції 
більше ніхто не робить. Звісно, 
нам допомагає і міська влада, від-
діл охорони здоров'я. Вже близько 
двох років всі хворі, які зверта-
ються до травмпункту з гострою 
травмою, отримують допомогу за 
кошти міського бюджету. Тобто 
сама людина нічого не витрачає. 
Це дуже важливо, адже інколи 
вартісні ліки потрібні терміново 
і немає можливості втрачати час 
на шлях до аптеки.

�� Руслан Мороз: А які 
сезонні травми переважа-
ють кожної пори року?

Дмитро Гаєвський: Ми так 
жартуємо з колегами, що є висо-
кий сезон на відпочинку, а в нас 
високий сезон – це зимою, коли 
ожеледиця. За добу тоді через 
травмпункт може пройти близь-
ко ста чоловік. Це тільки звер-
нення. В нас чергує два лікарі. 
Якщо треба, то підключаються 
лікарі у відділенні. Але одно-
часно ще йдуть операції, так що 
без допомоги ніхто не залиша-
ється. А влітку, коли потеплі-
шало, черговий високий сезон 
починається з травм, пов'язаних 
з відпочинком. Тоді за добу 
проходить через травмпункт 
близько п'ятдесяти пацієнтів. 
Активний відпочинок, відпо-
чинок із вживанням алкоголю, 
більш мобільний спосіб життя 
призводять до різноманітних 
травм. Тут може бути все що 
завгодно.

�� Руслан Мороз: Як за-
раз організована система 
надання допомоги у від-
діленні?

Дмитро Гаєвський: Паці-
єнта частіше доставляє «швид-
ка» до травмпункту. Там хворий 
оглядається, йому надається 
перша допомога, і якщо хво-
рий потребує стаціонарного 
лікування, то одразу госпіталі-
зується у відділення. В нас все 
автономно: якщо потрібно, то 
ми залучаємо фахівців з інших 
відділень. Ми намагаємось на-
дати допомогу та пролікувати 
душе швидко. Це важливо, адже 
якщо людина прикута до ліжка, 
то вона відчуває дискомфорт, 
потім їй важко почати про-
цес реабілітації. В середньому 
пацієнт проводить у лікарні 
десять днів. Відділення має 35 
ліжок. До того ж ми робимо 
дуже складні та специфічні 
операції із заміни суглобів, 
наприклад ендопротезування 
кульшового та колінного сугло-
бів, субтотальне ендопротезу-
вання кульшового суглобу при 
травмах у людей похилого віку, 
артроскопію великих суглобів. 
Виконуємо оперативні втручання 
при деформаціях переднього від-
ділу стоп. Взагалі в операційних 
відділеннях і травмпункті за рік 
виконується близько 1000 опе-
ративних втручань на верхніх та 
нижніх кінцівках. Я вже зазначав, 
що ми працюємо за міжнарод-
ними стандартами і в будь-якому 
випадку хворі завжди можуть 
розраховувати на висококваліфі-
ковану медичну допомогу в на-
шому відділенні.

 Дмитро Гаєвський показує кабінет для перев'язок

 Лікарі ортопедо-травматологічного відділення Центральної міської
    лікарні №1 м. Житомира. Дмитро Гаєвський – в центрі
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Только тот, кто на 
ней наживает колос-
сальные деньги. Явно 
не народ.

10 июня 2019 года люди, кото-
рые пришли под Администрацию 
Президента в количестве 1000 чело-
век, – это люди, которым заплатили 
и которые никакую власть не пред-
ставляют. Они пытаются надавить 
на Президента. И поэтому более 73 
процентов граждан Украины, кото-
рые проголосовали за Зеленского, – 
это те люди, которые не хотят во-
йны. И это очень странно – хотеть 
войны. Представьте себе: в сёлах 
и городах нет электричества, нет 
воды, пустующие брошеные дома, 
стаи диких голодных обезумевших 

собак, спущенных с цепи. Остав-
шиеся люди, полностью лишенные 
быта, к которому мы все привык-
ли, живут в постоянном страхе за 
свою жизнь, за жизнь и безопас-
ность своих близких. Голод, холод 
и смерть, к которой вообще при-
выкнуть невозможно.

Солдаты в окопах по колено 
в воде и гильзах, собачий холод, 
ветер, обжигающий лицо, и посто-
янные смерти и ранения чьих-то 
детей, мужей.

Самые кровопролитные бои 
были в 2014 году, когда КАМА-
Зами вывозили погибших с поля 
боя. Десятки тысяч погибших!

И в 2015, году, когда мы все вме-
сте встретились, мы все вместе ска-
зали: «Войну надо прекращать».

Никогда на передовой вы не 
увидите депутата или крупного 

чиновника, их детей и родствен-
ников. Только простых наших 
парней, которые теряют свои ко-
нечности, глаза, здоровье и жизнь.

А цены на коммунальные пла-
тежи (газ, электричество) до сих 
пор не понижены. Обсуждаем все 
войну – воевать или не воевать. 
А тем временем посредники 
предоставления коммунальных 
услуг (газа, электричества) поти-
рают руки и снимают с населения 
последнюю шкуру. Люди опять 
начали паковать чемоданы, чтобы 
уехать за границу.

Люди требуют скорейших 
перемен, особенно на местах. По-
тому что на местах остались все те 
же, все, кто был при власти все эти 
27 лет (коррупционеры).

Общественный деятель 
Александр Коцюбко

Готуючись до очі-
куваного відпочинку, 
важливо подбати не 
лише про квитки та 
місця в готелі, а й про 
своє здоров’я.

МОЗ разом зі спільнотою «Мі-
кроб і я» підготували докладну 
медичну пам’ятку для туриста. 
Розповідаємо, про що треба по-
дбати перед відпусткою і вже на 
місці, щоби забезпечити собі здо-
ровий відпочинок.

1. Дізнайтеся про можливі 
інфекційні ризики, 
притаманні для  
цього регіону

Перед відпускою ознайомтеся 
з базовою інформацією щодо са-
нітарно-епідеміологічної ситуації 
в країні на сайті МЗС.

2. Уточніть у свого лікаря, 
чи не потрібно зробити 
додаткові щеплення

Подбайте про медичне стра-
хування – воно може допомогти 
у критичній ситуації. Намагайтеся 
також уникати хворих людей, при-
бувши до нової країни.

3. Подбайте про аптечку
Перелік необхідних медика-

ментів залежить не лише від стану 
вашого здоров’я, а й від санітарно-
епідеміологічної ситуації в країні 
чи регіоні, куди їдете. Візьміть з со-
бою знеболювальні, антисептик та 
засіб для захисту від сонця.

4. Пийте лише воду 
в пляшках

Якщо такої можливості немає, 
воду потрібно кип’ятити.

5. Не ковтайте воду 
в басейні

Опитування Американської 
ради з питань якості води та 
здоров’я свідчить, що більш ніж 
половина людей не приймають 
душ перед тим, як зайти в басейн. 
Кожен четвертий зізнався, що хоч 
раз ходив в туалет, не виходячи 
з басейну. 17% опитаних визна-
ли, що діарея не зупинить їх від 
користування басейном.

6. Не ігноруйте правила
Уважно читайте попереджу-

вальні таблички, дотримуйтеся 
законів і правил – вони можуть 
вберегти вас, наприклад, від 
отруйних павуків чи змій.

7. Тримайтеся на відстані  
від тварин, особливо диких

Не годуйте їх із рук. Якщо вас 
вкусила дика тварина, негайно 
зверніться за медичною допо-
могою.

8. Подбайте про захист  
від комах, змій та кліщів

Плануючи відпочинок на при-
роді, обирайте одяг, який макси-
мально закриває тіло.

9. Не робіть татуювання, 
манікюр та інші салонні 

послуги у закладах, які  
не викликають довіри

Краще утриматися від ново-
го манікюру, але не наражати 
себе на небезпеку. Через кров 
передаються небезпечні хво-
роби: ВІЛ, гепатит B та С. Вони 
передаються також статевим 
шляхом, тому варто пам’ятати 
про контрацепцію.

10. Дбайте про гігієну
Якщо не впевнені в якості при-

бирання в готелі, продезінфікуйте 
вимикачі та ручки дверей. Пульт 
від телевізора краще відразу по-
містити в поліетиленовий пакет. 
Не забувайте регулярно мити 
руки та дезінфікувати свій мо-
більний телефон.

11. Чистіть овочі і фрукти
Овочі та фрукти краще не 

лише мити, а й чистити, якщо 
маєте найменші сумніви щодо 
якості води.

12. Уникайте вуличної їжі
Будьте обережні з вуличною 

їжею, особливо з морепродук-
тами. Наприклад, рифова риба 
може містити сигуатоксин (токсин 
деяких водоростей, які живуть 
біля рифів і якими харчується 
риба). Уникайте також страв із 
недостатньою термічною оброб-
кою – стейк з кров’ю, яйця-пашот, 
шашлик.

13. Підготуйтеся  
до джетлагу

Джетлаг є нормальною реак-
цією нашого організму на різку 

зміну часового поясу, але до цьо-
го стану можна підготуватися, 
щоб він швидше минув. Перед 
перельотом варто достатньо від-
почивати, почати поступово під-
лаштовуватися під «новий» режим 
та розслаблятися перед тим, як 
лягти спати.

Основні небезпеки 
у подорожі

Найпоширенішізагрози в по-
дорожі – це так звана «діарея ман-
дрівника», комахи та дикі тварини.

«Діарею мандрівників» мо-
жуть спричинити нова їжа, вода 
та навіть довкілля, точніше мі-
кроорганізми, які в них містять-
ся. Найбільш поширеними при-
чинами «діареї мандрівників» є 
ентеротоксичні штами кишкової 
палички, кампілобактерії чи ві-
руси. Часто місцеві жителі не 
відчувають суттєвого негатив-
ного впливу цих мікроорганізмів 
(в тому числі патогенних), адже 
пристосовані вже до них.

Комахи також становлять не-
безпеку для туристів. Йдеться 
зокрема про комарів, кліщів та 
деяких мух. Вони можуть пере-
носити небезпечні хвороби: ма-
лярію, вірус Зіка, лейшманіоз, 
хворобу Лайма, кліщовий енце-
фаліт, японський енцефаліт, жовту 
лихоманку, сонну хворобу, вірус 
Чікунгунья.

Дикі тварини є природним 
резервуаром збудників багатьох 
хвороб. Вони можуть бути зара-
жені сказом або навіть переноси-
ти чуму, пташиний грип, віруси 
Марбург та Ебола.

Кто не хочет 
прекращать войну? 

13 правил безпечної відпустки
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У розпалі літо, біль-
шість з нас з нетерпін-
ням чекає сонячних 
днів, щоб засмагати, 
плавати, приємно 
проводити час на 
свіжому повітрі. Але 
мало кому до вподоби 
спека і духота.

Жарку погоду можуть погано 
переносити маленькі діти, люди 
похилого віку, вагітні, а також 
ті, що страждають ожирінням, 
хворобами серця, гіпертонією 
і діабетом. Щоб палюче сонце не 
вбивало все задоволення від літа, 
дотримуйтесь наших порад, як 
пережити спеку.

Чим небезпечна спека?
Спека призводить до згу-

щення в організмі крові (а це 
загрожує виникненням тромбів). 
Навантаження на всі системи 
організму при цьому збіль-
шується. У спеку знижується 
кількість кисню в повітрі, у лю-
дини настає гіпоксія – кисневе 
голодування. Навіть практично 
молоді та здорові люди в спеку 
не відчувають себе бадьорими, 
стає важко дихати, навалюється 
млявість і сонливість. Якщо ви 
належите до метеозалежних лю-
дей або у вас вегето-судинна дис-
тонія, спека теж може негативно 
вплинути на ваше самопочуття. 
Як же допомогти своєму орга-
нізму пережити літню спеку?

Чому потрібно  
пити в спеку?

Наш організм у спеку швид-
ко втрачає воду.  Особливо 
сприйнятливі до зневоднення 
діти і люди похилого віку. Щоб 
не допустити зневоднення ор-
ганізму, потрібно пити стільки 
разів, скільки хочеться – до 3 
літрів у день.

Разом з потом наш організм 
втрачає і необхідні солі і міне-
рали – магній, кальцій, цинк, 
тому, щоб заповнити їх втрату, 
найкраще пити мінеральну 
воду, воду, підкислену лимоном, 
фруктові та овочеві соки.

Що пити в спеку?
Соки дають організму безліч 

цінних мікроелементів і вітамі-
нів, тому в спеку після них не 
хочеться їсти і ми відчуваємо 
приплив сил і енергії. Пийте 
морси, компоти з фруктів, зе-
лений чай (він чудово тонізує 
і добре втамовує спрагу).

Пити краще невеликими по-
рціями, але часто. Тоді водний 
баланс в організмі буде в нормі, 
що сприятливо позначається на 
здоров'я і на красі шкіри.

Кілька порад
• Не пийте крижану воду – 

занадто холодна вода знижує 
кровопостачання слизової обо-
лонки шлунка, і організм по-
винен буде витратити багато 
енергії, щоб нагріти її до тем-
ператури тіла. Плюс можна 
застудитися – фарингіт або ан-
гіна в спеку не так уже й рідко 
зустрічаються.

• Щоб охолодити воду, кра-
ще додавати в неї кубики льоду. 
Кількість кубиків простіше ре-
гулювати, досягаючи бажаної 
температури води.

• Не пийте під час їжі, це 
ускладнить процес травлення 
і перевантажить шлунок.

• Солодкі газовані напої не 
здатні вгамувати спрагу, вони 
тільки підсилюють ї ї. Тому 
в спеку віддавайте перевагу не-
солодким напоям.

• Не пийте в спеку алкоголь 
і каву, які виводять з організму 
мінерали і воду.

• Людям з гіпотонією (низь-
кий тиск) для підтримки сер-
цево-судинної системи можна 
порекомендувати приймати 
настоянку елеутерококу (але 
не надто багато – не більше 20 
крапель у день).

Як харчуватися в спеку?
У спекотні літні дні бажано 

переглянути своє харчування. 
Перш за все зменште розмір 
порцій, до яких ви звикли. Від-
мовтеся від солоних, жирних 
і смажених страв. Після них 
сильніше хочеться пити. На-
багато краще підійдуть легкі 
холодні супи (окрошка, борщ), 
пісне м'ясо і риба, овочеві салати 
і фрукти.

Навіть морозиво не стільки 
охолоджує організм, скільки 
обтяжує, бо це жирний про-
дукт. У спеку кращий десерт – 
фрукти і ягоди. А якщо все-таки 
хочеться морозива – віддавайте 
перевагу фруктовим або ягідним 
домашнього приготування.

Пам'ятайте і про те, що хар-
чові отруєння влітку трапляють-
ся значно частіше, ніж в інші 
сезони! Свіжоприготовлена до-
машня їжа допоможе їх уник-
нути. А ось куплених на базарі 
або пляжі пиріжків, чебуреків, 
біляшів, а також салатів з майо-
незом в закладах громадського 
харчування слід остерігатися.

Сонячне випромінювання
У спеку навіть коротка прогу-

лянка може призвести до опіку 
шкіри. Тому необхідно викорис-
товувати косметику для захисту 
від сонячного випромінювання. 
Ультрафіолетове випромінюван-
ня UVA-діапазону, (довгохвильо-
ве УФ-випромінювання) не за-
тримується хмарами або склом. 
Тому добре засмагнути можна 

не тільки під прямими сонячни-
ми променями, а й в тіні, і при 
похмурій погоді.

Бережіть очі від сонця
Тривале перебування на 

сонці може спричинити подраз-
нення кон'юнктиви, фотокера-
тит – дуже болючий сонячний 
опік рогівки, симптоми якого 
проявляються зазвичай через 
6–12 годин після опромінення, 
і втому очей. Багато негативних 
впливів сонця на очі проявля-
ються тільки через роки. Люди, 
які не захищають очі від сонця, 
в літньому віці страждають де-
генерацією рогівки, катаракта.

Як вибрати  
сонцезахисні окуляри?

Вибираючи сонцезахисні 
окуляри, звертайте увагу перш 
за все не на модні тренди, а на 
захисні властивості окулярів. Ви-
користання окулярів з дешевими 
лінзами без захисного фільтра 
може лише нашкодити, оскільки 
тонування захищає очі тільки від 
надмірно яскравого світла, але не 
від шкідливого впливу ультрафі-
олету. Кришталик здорового ока 
виконує функцію природного 
фільтра. Коли ми одягаємо оку-
ляри із затемненими лінзами, 
але без фільтра, зіниця, реагую-
чи на слабку інтенсивність світла, 
розширюється, забезпечуючи 
проникнення до сітківки ока зна-
чно більшої кількості ультрафіо-
летових променів.

На якісних сонцезахисних 
окулярах має бути присутнє 
спеціальне маркування, яке до-
поможе зробити правильний 
вибір з урахуванням ваших по-
треб. Рівень захисту зазвичай 
вказується у вкладишах, які 
додаються до окулярів. Також 
в них є інформація про умови, 
в яких рекомендується викорис-
товувати окуляри (місто, гори, 
водна гладь і т. п.).

Одяг та взуття
Вибирайте легкий вільний 

одяг світлих відтінків з нату-
ральних тканин – льону або 

бавовни, натурального шовку, 
щоб ваше тіло могло вільно «ди-
хати». А ось синтетика створить 
ефект теплиці. У сонячні дні 
слід носити легкий головний 
убір: солом'яного бриля, панаму 
або хустку, також з натуральної 
тканини.

На час спеки краще відмо-
витися від постійного носіння 
високого каблука. Не варто 
посилювати стан своїх вен, їм 
в спеку і так некомфортно. Ви-
беріть босоніжки на невеликому 
стійкому каблуці або танкетці. 
Найкраще для літньої прогулян-
ки підійдуть шкіряні босоніжки 
або капці.

Як не згоріти на пляжі?
Спека найкраще перено-

ситься біля тихої річки, озера, 
біля моря або на дачі. Якщо ви 
приїхали на море, то в перший 
день не засмагайте на пляжі 
більше 30 хвилин. Збільшуйте 
час прийняття сонячних ванн 
поступово, частіше перебувайте 
в тіні. Чергуйте знаходження на 
березі і у воді.

Відвідування пляжу в полу-
денний час не рекомендується 
– в цей час найбільш сильне уль-
трафіолетове випромінювання, 
і ви можете легко отримати опік 
шкіри, сонячний чи тепловий 
удар.

Як перенести  
літню спеку в місті?

Якщо ж літня спека застала 
вас у місті, то ось декілька порад. 
Якщо температура в тіні пере-
вищує 30 град. C, то краще не 
виходити на вулицю, особливо 
між 11 і 15 годинами, коли сонце 
найбільш активно. У місті виби-
райте завжди затінену сторону 
вулиці, носіть з собою пляшку 
води, не забувайте про голо-
вні убори. Пам'ятайте, що від 
теплового і сонячного удару не 
застрахований ніхто.

Частіше приймайте контр-
астний душ. Можна час від часу 
обполіскувати холодною водою 
руки до ліктя і лице. Або змо-
чити хустку холодною водою 

і накинути її ззаду на шию.
Пережити жарку пору буде 

значно простіше, якщо ви стане-
те дбайливо і уважно ставитися 
до свого здоров'я. Прислухайтеся 
до свого організму і постарайте-
ся створити для нього щадний 
режим, використовуючи наші 
поради про те, як пережити 
спеку.

Тепловий та сонячний 
удар: перша допомога

Щоб максимально вберегти 
себе та рідних від можливого 
теплового або сонячного удару, 
слід розібратись, чим вони від-
різняються, які їх симптоми та 
як правильно надавати першу 
медичну допомогу.

Тепловий удар – стан, що ви-
никає раптово і зумовлений роз-
ладами терморегуляції організму 
при тривалому впливі на нього 
високої температури повітря.

Основними симптомами те-
плового удару є:

• висока температура тіла;
• спрага;
• нудота;
• головний біль;
• відсутність потовиділення, 

шкіра стає гарячою і сухою на 
дотик;

• почервоніння;
• прискорене дихання та 

серцебиття;
• дезорієнтація;
• можливі судоми, галюци-

нації, втрата свідомості.
Сонячний удар є різновидом 

теплового удару, що виникає 
внаслідок локального перегрі-
вання голови під прямим со-
нячним промінням.

Симптоми сонячного удару 
аналогічні до симптомів те-
плового удару, але трохи менш 
яскраво виражені.

Перша допомога при те-
пловому та сонячному ударах 
ідентичні:

1. Викликати швидку допо-
могу.

2. Ізолювати людину від 
впливу теплових факторів – пе-
ренести в тінь.

3. Забезпечити вільне над-
ходження кисню до організму: 
розстебнути комір або всю со-
рочку повністю, дівчатам – бюст-
гальтер, який стискає грудну 
клітину.

4. Охолодити людину: при-
класти пляшку з холодною 
водою до шиї, пахв, огорнути 
вологим холодним рушником.

5. Якщо людина знепритом-
ніла – привести її до тями, вико-
ристовуючи нашатирний спирт, 
а в тяжчих випадках – роблячи 
штучне дихання.

6. Дати випити валеріани та 
води.

Але, звісно, краще не до-
пускати таких неприємних на-
слідків.

Як пережити спеку: дієві поради
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автомийники(-ці) на	роботу	
в	м.	Київ.	Заробітна	плата	-12	
000	грн.	Можливо	без	д/р.	Г/р	
-2/2	дня.	Хороші	умови	праці.	Іно-
городнім	надаємо	гуртожиток.	
0982799914

•	Автослюсар-універсал по	
ремонту	вантажних	авто	з	до-
свідом.	Робота	в	Києві,	постій-
на,	з	житлом!	Умови	-	відмінні.	
Забезпечення	інструментом,	
спецодягом,	робота	в	боксах.	
Оплата	відрядна,	своєчасна!	
0673444243,0960443604

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

•	Водії (С,	С1,	СЄ)	на	вантажні	
авто	від	5	до	20т.	Робота	по	Ки-
єву,	області,	Україні!	Житло	в	
Києві	від	фірми,	безкоштовно!	
Оформлення,	графік	(24	дні/міс),	
ЗП-	до	22%	від	фрахту	(15000-
20000),	своя	рембаза	та	АЗС.	
0673444243

ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕРА) ДЛЯ 
ДОСТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ. 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. ЗП 
ЗА ВАХТУ ВІД 10000 ГРН + ПРЕ-
МІАЛЬНІ. ІНОГОРДНІМ ЖИТЛО. 
0674692656ДМИТРО

•	Запрошуємо на	роботу:	пра-
сувальниць,	вантажників,	водіїв,	
слюсарів.	Безкоштовне	житло,	
пільгове	харчування,	міський	
транспорт!	Оформлення.	ЗП	
14000-17000	грн.	Київська	обл,	
Бориспільський	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

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

•	Майстри зміни,	пакувальники	
,	різноробочі	на	виробниче	під-
приємство.	смт	Бірки,	(	Терно-
пільський	р-н)жінки,	житло,	з\п	
від	8000	0964971291,0986851703

• МЕНЕДЖЕР. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА 
ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. 
0677256095

•	Менеджери. Термыново.	
0680191605

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

•	На базу	відпочинку	в	село	За-
рванці	терміново	потрібні	при-
биральниці.	0965947676

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 постійну	роботу	потрібні	
різноробочі.	Відрядження	вах-
тами	з	/	п	від	8000	грн.	Дзвонити	
з	10:00	до	17:00.	з	понеділка	по	
п`ятницю.	0681271212

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НУЖЕН 
АВТОМОЙЩИК. ОБЯЗАННОСТИ: 
МОЙКА, УБОРКА АВТО. З/П 30% 
- ОТ КАССЫ. 0965266428

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

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

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

• ОПЕРАТОРИ СТРІЧКОВИХ ПИ-
ЛОРАМ (ПИЛОРАМНИКИ). ВАХТА, 
ЖИТЛО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. 
ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н. 0674805958

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБО-
ТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАН-
НЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБО-
ТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРО-
ЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО 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

•	Охоронці в	 охоронну	фір-
му.	 Робота	 вахтова-	 20/10,	
30/15	(житло	надаємо)	та	по-
добово.	З/п	від	350	грн/доба.	
0980485997,0633433728
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ПІДБИРАЄМО ВАКАНСІЇ ЗА 
КОРДОНОМ,ДЛЯ КОЖНОГО ІН-
ДИВІДУАЛЬНО.БАГАТО РІЗНИХ 
ВАКАНСІЙ.ЯКЩО ВАС ЦІКАВИТЬ 
РОБОТА ЗА КОРДОНОМ,ТОДІ ВАМ 
ДО НАС. НАК.-ЛІЦ.МСПУ 692 ОТ 
07.05.2019. НАША СТОРІНКА: 
UA.UKRAINIANMANPOWER.PL, 
0681334018,0632856915

• ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ХЛІБО-

ПЕКАРСЬКИХ ТА РІЗНОРОБОЧИХ 

ПРОФЕСІЙ. МІСЦЕ РОБОТИ У ТЕРНО-

ПІЛЬСЬКІЙ ОБЛ., ЖИТЛОМ ЗАБЕЗ-

ПЕЧУЄМО, З\П ВИСОКА 0672834969, 

0960809777

•	Працівники (фермери,	трак-

тористи)	на	ферму	в	Швецію.	

Сезонна	робота	-	3	міс.	Осо-

биста	співбесіда	з	роботодав-

цем.	www.euroworkcentre.com.ua	

Ліц.	МСПУ	№1743	від	6.11.2017.	

0672402228,0934282228

•	Прасувальниці-гладильниці в	
м.Київ.	Заробітна	плата	500грн/
зміна.	Графік	роботи	1/1тиж.	
0674423446

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	ягід-
ний	розсадник	на	прополку	і	са-
пання	малини	в	Київську	обл.,	
Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	
жінки.	Безкоштовний	гуртожиток	
і	харчування.	З/п	раз	в	2	тижні.	
(2	грн	за	1	м,	ряди	по	100	м).	
0967500769,0509210453

•	Працівники в	ягідний	роз-
садник	на	польові	с/г	роботи	
в	Київську	обл.,	Макарівський	
р-н.	Чоловіки	та	жінки.	Безко-
штовний	гуртожиток	 і	харчу-
вання.	З/п	раз	в	2	тижні.	Аванс.	
0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕР-
НОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬ-
НІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ 
КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM., 
(050)9242613,(050)5158585,(067)9
040066

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 підприєм-

ству	(Київська	область)	потрібні	

пакувальники	продукції,	оброб-

ники	риби,	водій	навантажувача,	

обліковець,	вантажники.	ЗП	від	

11000	грн.	Безкоштовне	житло	і	

обіди.	0978101848,0509531032.

•	Робота в	 інтернеті . 	 Без	

вкладень	 і	продажів.	Досвід	

необов`язково.	Графік	вільний.	

З	/	П	від	8000	грн.	Вимоги:	впев-

нене	користування	ПК	та	інтер-

нет.	У	момент	дзвінка	бути	біля	

ПК.	0506232523	0635785081,	

0688414924

•	Робота у	Польщі	для	робочих	

та	спеціалістів.	Консультація.	

0962601760,0635222159

Одна з найуспішніших мереж ресторанів Житомира

Графік роботи: з четверга до неділі

Конкурентна
заробітня плата

та молодий
колектив

Конкурентна
заробітня плата

та молодий
колектив

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ОФІЦІАНТІВ
БАРМЕНІВ

098 55-00-514; 093 55-00-514098 55-00-514; 093 55-00-514

Пропонуємо роботу для техпрацівників:
Прибиральниця-
посудомийниця

Комфортні умови праці
ГАРАНТУЄМО!

Тел.: 0985500514
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• ФАХІВЦІ НА МОНОЛІТ, МУЛЯРИ, 
МОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРИКИ, РІЗ-
НОРОБОЧІ НА РОБОТУ В М. КИЇВ. 
СПЕЦОДЯГ, ПРОЖИВАННЯ, СО-
ЦПАКЕТ НАДАЄМО. ВАХТА 15/15 
0635831415, 0442878713

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

•	Продам або	здам	в	оренду	
будинок	с.	Левків,	не	далеко,	
біля	центру;	поруч	ліс,	річка;	
0.42	га	землі.	Ціна	договірна.	
0673911769

2.9. Продам Частина будинку 

•	Продається земельна	ділянка:	
0.40	сот.	(0.20	під	забудову),	с.	
Сільце	Горохівського	р-ну.	Во-
линської	обл.,	траса	Луцьк	-Львів	
біля	дороги.	Є	газ,	вода,	світло,	
0677501485

2.11. Продам Ділянки в місті 

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

2.16. Здам в оренду 

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

• 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  ЗА  КОРД.:  ПОЛЬЩА, 
ФРАНЦІЯ, ГОЛЛАНДІЯ, ПОТРІБ.
МОНТЕРИ МЕТАЛ. СТЕЛАЖІВ НА 
СКЛАДАХ, ОФ.ПРАЦ., ПРОЖИВ., РОБ.
ОДЯГ, ДОВІЗ ДО РОБОТИ ЗА РАХ.
РОБОТ., З/П 20000-40000ГРН. НА-
КАЗ МСПУ №1 ВІД 02.01.19Р, EMAIL: 
M.HUZOVSKA@TOP-STAFF.COM.PL 
0978989939,0992999407 VIBER

• 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)

•	Терміново! Запрошуються	на	
роботу	Медсестри	і	Доглядаль-
ниці!	У	пансіонат!	Харчування	
та	проживання	-	безкоштовне!	
Зарплата	від	300	грн.	в	день	і	
вище!	Графік	роботи	-	вахтовий!	
0972430303

• ПОДОБОВО  2-Х  КІМ.  КВ.  VIP-

КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІС-

ТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУ-

МЕНТИ. 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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

ПРОДАМ КАМАЗ 5320. ДВИГУН 
ЯМВ-238; КПП - КАМАЗ ПОН., 
ПОВ.; КУЗОВ - 20 КУБ.М, ШИНА 
- ДО 40 ТИС. КМ ПРОБІГУ; МОСТИ 
ШВИДКІСНІ. ЦІНА 319 200 ГРН. 
0971992148

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

•	Причепи автомобільні	 ТМ	
"Лев",	1-2х	осні.	Розміри:	1,1х1,	
3	-	3,6х1,	6.	У	вир-ві	використо-
вуємо	німецькі	комплект.	(ресори	
клямки,	замки).	Гар.5р.	Доставка.	
Розсрочка.	Завод-виготівник.	06
71181888,0503098085,093955
4802

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

• КОМБАЙНИ  КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ 
Р ІЗНИХ  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	
картопляні,	косарки,	грабалки,	
плуги,	культиватори,	сівалки,	ко-
палки,	(097)6032287Роман.

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	
СЗ-3.6(5.4),	Тодак-8.	Культива-
тор	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	Сін-
тай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.
agrozone.com.ua	.	(050)181118
0,(097)1811011,(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

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

3.10. Автохімія, автотовари. 
Продам 

•	Запчастини двигунів	КамАЗ,	
ЯМЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	ЗІЛ,	ГАЗ.	Ори-
гінальна	поршнева	група	Мотор-
деталь	Кострома,	гільза,	поршне-
ві	кільця,	р/к	прокладок	двигунів,	
КПП,	мостів,	ГТВ,	вкладиші	к/
вала.	Доставка	Нова	пошта,	Ін-
тайм.	60675702202,0507190074.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ВИКОНУЄМО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ! 
ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТ-
КА, ШПАЛЕРИ, СТЯЖКА, ГІПСОКАР-
ТОН, ВАГОНКА І Т.П. 0969825255.

• 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. 0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

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,	заточка,	
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

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

1. 3-кімн. квартира заг.пл. 56.3 кв.м. та невиділ. в натурі частина зем.ділянки, 
К/Н1810400000:01:026:0057 пл. 0,0946 га: за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Ново-Іванівська, 35 А, кв.1. Дата торгів: 11.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://
setam.net.ua. Лот №356334 (уцінено лот № 348623);

2. Нежитл. будівля магазину №63, заг.пл. 182,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. К.Лібкнехта, 141. Дата торгів: 11.07.2019 09:00. Дод.інформація:  
https://setam.net.ua. Лот №356336;

3. 2-кімн. квартира заг.пл. 51.1 м.кв., житл.пл. 28.8 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Київська, 74 кв.49. Дата торгів: 11.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.
net.ua. Лот №356274;

4. Житл. будинок заг.пл. 325.8 м.кв., житл.пл. 94.0 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.15 га 
за адресою: Житомирський р-н., с. Дениші, вул. Будівельна, 6. Дата торгів: 11.07.2019 
09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №356106;

5. Житл. будинок заг.пл. 86,3 м.кв., житл.пл. 44,6 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0853 
га К/Н1822587905:06:001:0054 за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, 
с. Мамрин, вул. Шевченка, 38. Дата торгів: 11.07.2019 09:00. Дод.інформація:  https://
setam.net.ua. Лот №355285.     

До відома всіх зацікавлених осіб
Пузиревич Георгій Георгійович в з'язку з виготовленням проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пузиревичу Георгію Георгійовичу, 
що знаходиться на території Глибочицької сільської ради  Житомирського району 
Житомирської області, на 24.06.2019р.-24.06.2019р. заплановано проведення робіт, від-
повідно до п. 3.12 інструкції про встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі(на місцевості) із закріплення межовими знаками поворотних меж земельної 
ділянки в натурі(на місцевості) та погодження меж із суміжними землевласниками 
та землекористувачами, а саме: гр.Іванцова О.В.

Прохання до всіх суміжних землевласникі, землекористувачів з'явитись на вказану 
дату на 24.06.2019р.-24.06.2019р. о 10:00 год., каб.213 у приміщенні ДП"Житомирський 
науково-дослідний проектний інститут землеустрою" на основі договору. 
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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, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

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.

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гарантована допомога	 в	
оформлені	кредита	пенсіонерам	
і	непрацевлаштованим.	Оформ-
лення	від	5000	до	500	тыс.грн.	
Без	довідок,	застави	та	поручи-
телів.	Виводимо	з	чорних	спис-
ків.	(068)9019586,(050)8682005

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

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

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	
чоботи	хромові,	бурки,	нагоро-
ди,	значки,	янтар,	зуби	каша-
лота,	бівень,	сервізи,	картини.	
0982921132

•	Мужчина 59-180-80,	работа,	
квартира,	внешность	в	норме.	
Познакомится	с	девушкой,	же-
лающей	иметь	семью	и	детей,	
ведущей	здоровый	образ	жизни,	
проживающей	в	селе	или	городе	
(096)3300124

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИ-
ТОК СЕРІЯ ГГ №187200 ВІД 
30.11.2006Р., ВИДАНИЙ НА 
ІМ`Я БРОДОВСЬКИЙ ДМИТРО 
АНАТОЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ № 
17317 ВИДАНИЙ ЖНАЄУ НА ІМЯ 
КРАВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІ-
ЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИ-
ТОК, ВИДАНИЙ У 2015Р. ЖИ-
ТОМИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ 
ТЕХНОЛОГІЧНИМ УНІВЕРСИ-
ТЕТОМ НА ІМ`Я ПОЛОНСЬКА 
НАТАЛЯ ОЛЕГІВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	САК (зварюввальний	пересув-
ний	апарат)	дизель	Д-144,	в	ро-
боту,	можливо	двигун	окремо.	
(096)0795238.(099)0585081

•	Трубогиби, комплекти	 об-
ладнання	 для	 виробництва	
кованих	виробів	та	м/п	вікон.	
Ковані	боковини	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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	
пола,	строгана	в	шпунт,	столяр-
на	дошка	(обрізна,	не	обрізна	
різних	розмірів,	балки,	крокви,	
монтажна	рейка,	дошки	обрішот-
ки,	штахетні,	дерев`яні	відходи	з	
пилорами)	з	доставкою	на	дом.	
0673911769

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	
отказа.	 Кредитная	 карта	до	
50	 000	 грн.	Перекредитуем	
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

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86
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• Людський організм при су-
хому повітрі може витримати тем-
пературу +71 °C протягом однієї 
години, +82 °C – 49 хвилин, +93 °C – 
33 хвилини, а +104 °C – 26 хвилин. 
Експериментаторами теоретично 
припущено, що гранична темпе-
ратура, при якій людина ще в змозі 
дихати, становить +116 °C.

• У воді переносити високу тем-
пературу людині значно складніше. 
Максимально допустимий поріг 
становить 70 °C.

• Жінки в середньому перено-
сять жарку погоду трохи гірше за 
чоловіків через підвищений вміст 
в жіночому тілі жиру. Підшкірний 

жир має недостатню кількість кро-
воносних судин і не дозволяє крові 
віддати в навколишній простір над-
лишкове тепло організму.

• Овочі та фрукти містять вугле-
води і вітаміни, які додають витрива-
лості і стійкості до спеки. Улюблене 
всіма морозиво, навпаки, дає багато 
калорій, що влітку не потрібно.

• Найвища температура на Зем-
лі буває, як не дивно, не в пустелі 
Сахара, а в США, штат Каліфорнія, 
на безлюдній ділянці під назвою 
«Долина смерті», де в тіні буває 
57 °C вище нуля.

• Вже протягом 30,000,000 років 
в літній час теплокровних тварин 

і людей тероризують комарі.
• Перший купальний кос-

тюм для жінок був створений 
у 1800 році. Виглядав він як вовняні 
шаровари з довгими рукавами.

• Театр Фолі Бержер в Нью-
Йорку обладнали кондиціонером 
влітку у 1911 році, щоб заманити 
глядачів для перегляду фільмів.

• Урагани і грози трапляються 
частіше в літній час.

• Коли температура навко-
лишнього середовища досягає 40 
градусів, тіло для нормалізації тем-
пературного режиму виробляє до 
1 л поту на годину.

Гороскоп на тиждень 19 - 25 червня

ОВЕН
Намагайтеся не ви-

трачати дорогоцінний 
час даремно. Почуття 

такту дозволить віртуозно впора-
тися з поставленими завданнями. 

ТЕЛЕЦЬ
Складні обставини 

можуть зажадати від 
вас тверезості розуму 

й зухвалості думок. Не варто 
зациклюватися на своїх про-
блемах.

БЛИЗНЮКИ
Зірки радять спо-

кійніше ставитися до 
недоліків інших людей. Для вас 
зараз час здійснення власних 
сміливих планів і глобальних 
задумів. 

РАК
Фортуна посміха-

ється та захищає вас у 
багатьох справах. Бажа-

но не звалювати на свої плечі 
занадто багато роботи. 

ЛЕВ
Ви багато чого мо-

жете досягти, якщо ви-
знаєте свої помилки та випра-
вите їх. Вам може бути в тягар 
пильний інтерес з боку колег. 

ДІВА
Не перекладайте 

рішенн я важ ливих 
питань на чужі плечі. Якщо 
будете діяти дипломатично, то 
зможете вмовити начальство на 
що завгодно. 

ТЕРЕЗИ
Можливо, доведеть-

ся вирішувати чужі 
проблеми, когось ми-

рити, давати грошей у борг. Ко-
леги та партнери теж чекають 
від вас ініціативи. 

СКОРПІОН
Порадують успіхи 

у важливих для вас 
справах і додатковий прибуток. 
Навіть складні завдання ви змо-
жете вирішити швидко.

СТРІЛЕЦЬ
Не дозволяйте втяг-

ти себе в авантюри. 
Ділові зустрічі та переговори 
заплануйте на наступний тиж-
день. 

КОЗЕРІГ
Уникайте яких-не-

будь конфліктів. Опи-
райтеся тільки на добре пере-
вірених та надійних людей і на 
власний досвід. 

ВОДОЛІЙ
Цього тижня не -

бажано проявл яти 
надмірну активність. 

Пливіть за течією. А потім по-
старайтесь довести розпочату 
справу до кінця.

РИБИ
І знову ви з дивною 

завзятістю наступає-
те на ті самі граблі. 

Енергія, що переповнює вас, 
може бути не завжди кон-
структивною.

Цікаві факти про літо

Поради господині

• Щоб борщ вийшов чер-
воного кольору, потрібно 
в протертий буряк налити 
невелику кількість холодної 
води, бурякову масу віджати 
і закинути у каструлю з варін-
ням, а отриманий буряковий 
сік влити в киплячий борщ 
після того, як покладете томат 
чи перетерті свіжі помідори.

• Якщо готовий борщ зали-
шити «томиться» на вимкне-
ній плиті, він буде смачнішим

• Для юшки, грибного або 
овочевого супу овочі обсмажу-
ються в рослинному або верш-
ковому маслі, а для молочних 
супів – тільки в вершковому.

• Якщо у готову юшку по-
класти разом зі спеціями до-
бре промитий риб’ячий міхур, 
це додасть їй приємний смак.

• Особливий аромат до-
дасть борщу легка піджарка 
з ріпчастої цибулі і дрібно 
різаного тертої моркви на то-
пленому вершковому маслі.

•  У  розсольник ог ір -
ки краще протерти через 
крупну тертку і тушкувати 
з готовою піджаркою з ріп-
частої цибулі і моркви, по-
сипавши за смаком чорним 
меленим перцем, і закласти 
отриману масу у вже гото-
вий бульйон з звареною кар-
топлею і крупою.

• Щоб бульйон вийшов 
ідеальним – наваристим і не 
надто жирним – найкраще 
готувати його з двох видів 
м'яса – яловичини та свинини. 
Ну і, звичайно, дуже смачним 
вийде бульйон з домашньої 
(не магазинної!) курочки.

• Перед приготуванням 
м'ясо треба добре промити 
і залити холодною водою. 
Саме холодною, тому що 
в цьому випадку м'ясо від-
дасть весь свій смак і аромат 
бульйону.

• Якщо ми хочемо отри-
мати смачний бульйон, м'ясо 
потрібно варити на слабкому 
вогні. Якщо ж, вам важливо, 
щоб смачним було саме м'ясо, 
варити його необхідно при 
сильному кипінні.

•  Щоб бульйон вий -
шов красивим і прозорим, 
обов'язково потрібно зняти 
з нього піну, яка з'являється 
при закипанні. Якщо ви про-
ґавили цей момент, і піна 
опустилася на дно, це можна 

виправити. Влийте в буль-
йон склянку холодної води, 
і вона знову підніметься на 
поверхню.

• Солити бульйон потріб-
но за 30 хвилин до закінчення 
його варіння.

• Якщо картоплю трохи 
обсмажити, перед тим, як 
класти у борщ, то суп вийде 
ще більш наваристим, смак 
у нього буде більш глибоким, 
насиченим і ніжним.

• Якщо буряк для борщу 
відварювати в супі, вона втра-
тить свій колір. Спробуйте 
приготувати його окремо, 
наприклад, протушкувати 
або запекти цілком, а потім 
нарізати соломкою і покласти 
в борщ.

• Додайте у  заправк у 
ложечку цукру – це додасть 
борщу ледь вловиму, але дуже 
приємну, пікантність.

• Щоб цибуля і морква 
зберегли свій колір і аромат, 
краще їх не обсмажувати, 
а пасерувати – томити на дуже 
повільному вогні, щоб цибуля 
стала прозорою, а морква – 
м'якою.

• Наприкінці варіння по-
кладіть в борщ нарізаний со-
ломкою солодкий перець, це 
додасть його ароматнішим 
і кориснішим, адже перець 
дуже багатий вітамінами.

• Зараз мало хто додає 
в борщ заправку з сала та час-
ника, і даремно! Вона надає 
страві особливу пікантність. 
У класичному варіанті україн-
ського борщу така заправка – 
обов'язковий елемент. Отже, 
шматочок свіжого свинячого 
сала потрібно пропустити 
через м'ясорубку, потовкти 
у ступці часник з сіллю, а по-
тім гарненько все розтерти. 
Якщо ви зовсім не любите 
сало, то додайте лише пере-
тертий з сіллю часник.

• Гороховий суп – це дале-
ко не швидка історія. Бажано 
для супу вибирати колотий 
горох, половинки, які набагато 
швидше варяться. Сухий горох 
обов'язково потрібно замочити 
в холодній воді. Бажано витри-
мати не менше трьох годин, 
а ще краще залишити на всю 
ніч. За цей час продукт набуб-
нявіє, збільшиться в розмірі, 
стане м'яким, згодом набагато 
швидше приготується.

Секрети 
приготування супів



 

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

Люди в чорному: 
Інтернешнл

Жанр: комедія, фантастика
Ви навіть про це не підозрюєте, але існує 

таємна організація, яка охороняє Землю від різ-
ного роду інопланетян і дивних істот. Це Люди 
в чорному. У них є свої агенти в усіх великих 
містах на нашій планеті. У кожного з Людей в 
чорному є нереально круті стволи та гаджети. 
Час від часу там навіть проводиться набір 
новачків – так у пару до Агента Н потрапила 
Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, 
адже це так весело стріляти по монстрам. 
Буде багато драйву.

Подорож хорошого пса
Жанр: комедія, пригоди
Це історія про справжню відданість со-

баки. Для Бейлі Ітан не просто господар, 
а друг на все життя. На жаль, пси живуть 
набагато менше, ніж люди. Але це ніколи 
не заважало Бейлі знаходити Ітана в тілі 
нового собаки. Тер'єр, бульдог або дво-
рняга – ким би він не був, завжди знаходив 
свого друга. І головне, що Ітан завжди впіз-
навав свого вихованця. Але роки йдуть, 
у чоловіка вже є внучка Сі Джей – тепер 
Бейлі повинен піклуватися про дівчинку. 
Як мінімум, так попросив Ітан, та й сам пес 
перейнявся любов'ю до Сі Джей. 

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРАВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


