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ЗАВЖДИ ГАРАНТОВАНО ВИГІДНО!

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

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

www.optika-fielmann.ua

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01
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*умови акції — у салонах fielmann
**Знижка на весь товар крім акційних пропозицій до 31.08.2019 р.

СЕРЕДА

Сосиски З вершками та
телятиною в/с
СГУ ЖМК

Крабові палочки охол.
«Бремор» класичні 100 г
ТМ «Санта Бремор»

Морозиво Пустунчик
«зі Згущеним Молоком»,
«Вишня» 70 г ТМ «Рудь»

НОВА ЦІНА

НОВА ЦІНА

НОВА ЦІНА

98

85

СТАРА ЦІНА

133

65

1280
СТАРА ЦІНА

16

90

725
СТАРА ЦІНА

9

05

Молоко 2,5% 0.9 л
ТМ Рудь

Сир плавл. брикет
В асорт. 90 г
ТМ «Звенигора»

1795

1025

2

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 3 липня 2019

Політична позиція

Любов Цимбалюк: З собою до
парламенту беру знання та досвід
Звістка про те, що
депутат Житомирської міської ради
Любов Цимбалюк
зареєструвалася на
виборах до парламенту України, сенсацією не стала. Любов
Володимирівна вже
чимало років входить
до найбільш відомих
у Житомирі політиків
і депутатів.
У 2014/2015 роках, упродовж
півтора року, Любов Цимбалюк
виконувала обов’язки Житомирського міського голови в умовах,
коли в Україні розпочалася війна
на сході країни, коли чимало
рішень доводилося приймати
блискавично і під власну відповідальність. Але вона витримала,
а міське господарство під її керівництвом працювало на диво злагоджено і справно. Сьогодні важко
взагалі уявити, якою могла б бути
діяльність Житомирської міської
ради без участі Любові Цимбалюк.
Іноді складається переконливе
враження, що вона розуміється
на всьому: знає усі вади, біди та
слабкі місця нинішньої влади
міста Житомира і так само добре
розуміє усі слабинки та проблеми
міського господарства, які спричинені відверто недолугою політикою держави. Ось такий сплав здобутого життєвого досвіду із майже
десятилітнім стажем депутатської
роботи у складі Житомирської
міської ради став вагомою причиною для того, щоб балотуватися на
виборах до Верховної Ради України. При цьому Любов Цимбалюк
має усі підстави розраховувати на
найширшу і найпотужнішу підтримку житомирян. Напередодні
старту своєї агітаційної кампанії
ми звернулися до Любові Володимирівни Цимбалюк з проханням
відповісти на декілька запитань,
які неодмінно цікавитимуть нашого читача:

Отже, Любове Володимирівно, сьогодні про Вас
у Житомирі заговорили ще
й як про кандидата у народні депутати України. А як
взагалі так сталося, що ви
прийшли у політику, стали депутатом міської ради,
а далі – секретарем Житомирської міськради, ще згодом – виконували обов’язки
мера міста Житомира?

вчитися і вирішувати вже проблеми військового часу.

Любове Володимирівно, ось зараз ви вирушаєте
у боротьбу за звання та мандат депутата Верховної Ради
України. Вас не бентежить
рівень проблематики, якою
опікуються наші парламентарі? Адже головний законодавчий орган – це все ж
таки не міська рада нехай
і великого міста?
– Я вам можу сказати так: хто
працював тривалий час у міській
чи обласній раді, до того ж вникаючи в усі деталі та тонкощі рішень,
які готуються до сесій, той може
вважатися готовим і до роботи
у парламенті країни. Більше
того, якби це було можливим, то
щабель депутатської діяльності
у місцевих радах мав би бути
обов’язковим елементом для тих,
хто вирішив стати народним депутатом України. Адже, наприклад,
якраз депутат міської ради дуже
наочно розуміє усі недоліки як політичної системи нашої держави,
так і недосконалості її господарського механізму. Ось чому, власне,
я йду у народні депутати України,
аби із парламентської «вершини»
вирішувати питання покращення
ефективності діяльності місцевої
влади.

А які конкретні пункти, завдання чи, можливо, й
програми ви взялися б реформувати, коли потрапите
у парламент?

– До бажання стати депутатом Житомирської міськради
мене підштовхнула моя підприємницька діяльність. Діяльність
малого та середнього бізнесу
в Україні тривалий час переживала так звану хворобу зростання та
становлення. І якраз у цей період
підприємці, які раніше були зосереджені лише на своїх корпоративно-виробничих та комерційних
справах, звернули свої погляди
на те, що діється у владі, де приймається немало рішень та ухвал
щодо нашого підприємницького
та бізнесового життя. Ось тому
я й пішла у 2010-му році у депутати Житомирської міської ради.
Мушу зауважити, що мені було
нелегко вивчати усі премудрості
депутатської роботи, але якраз
здобуті знання, а тим паче – досвід
підприємницької діяльності, допомагали і дозволили мені добре
вивчити усі ділянки багатогранних депутатських клопотів.

Тим паче, що Вам, як
секретарю Житомирської
міськради, по суті доводилося керувати роботою
депутатського загалу, готувати сесійні засідання
і вникати у багато інших
деталей повсяк денного
життя міської ради.
– Обрання секретарем міськради стало для мене неабияким
випробуванням. Тим паче, що
делегували мене фактично до
когорти керівників міста опозиційні до тодішньої влади фракції
міської ради. Тобто ситуація, коли
ти – свій серед чужих, – якраз мій
випадок у 2013-му році. Скажу відверто: було справді важко. Однак
відступати не було куди, і не звикла я пасувати перед труднощами.
Пізніше, коли навесні 2014-го року
депутати відправили у відставку
мера Житомира, стало ще сутужніше. Але й тут довелось швидко

– Сьогодні дуже актуальною
проблемою є комплекс питань навколо розпочатої в Україні децентралізації влади. Держава, затримуючи, а іноді й не надсилаючи
на адресу місцевої влади субвенції
чи субсидії, ставить місцеві ради
у надзвичайно складну ситуацію,
коли обіцяні із центру субвенції
місцева влада змушена «закривати» власними коштами. Таким
чином, місцеві ради опиняються
у заручниках ситуації, втрачаючи
можливість планувати та передбачати певні ремонти, реконструкції,
або – іншими словами – розвивати
власне господарство. Держава для
того, щоб підтримати своє реноме
позитивного реформатора, надсилає кошти до місцевих рад через
Державний фонд реконструкції та
розвитку (ДФРР). Ці кошти йдуть
на будівництво, модернізацію вдосконалення інфраструктури міст
та регіонів. Однак ніхто не рахував
і не порівнював ті суми коштів, які
держава заборгувала перед місцевими радами, з тими інвестиціями
із ДФРР, якими держава нагоро-

джує певні регіональні громади.
До того ж ці кошти, які приходять
«на підмогу» із ДФРР, депутати
місцевих рад не можуть належним
чином проконтролювати чи простежити ефективність їх використання. Як депутат із багаторічним
досвідом, я не бачу особливого
сенсу у діяльності НКРЕКП, яка
фактично не встановлює, а схоже,
просто вигадує тарифи на комунальні послуги. Тому парламент
України мав би у найближчій
перспективі закрити НКРЕКП як
орган, що не сприяє впровадженню ринкових реформ. Я можу це
довести на прикладі конкретних
цифр та показників. Якщо говорити про конкретні найважливіші
проблеми у роботі парламенту, то
вони мені добре відомі. Можливо,
нардепи, які засиділися під куполом Верховної Ради, не знають,
що міста України перебувають
на грані екологічних катастроф.
Проблема із утилізацією та переробкою сміття всього за три –
п`ять років змусить керівництво
країни вдаватися до радикальних
кроків. Те ж саме стосується і водозабезпечення наших міст, про що
житомиряни, наприклад, знають
через майже щотижневі аварії на
водогоні. Далі – буде гірше у рази.
А якщо врахувати хаотичний характер забудови міської території
потужними і сучасними житловими комплексами, то найпершим
наслідком такого «ущільнення»
забудови стануть перебої у водопостачанні. Більше того, будівництво без модернізації комунальної
інфраструктури – також катастрофічний шлях. І не лише депутати
місцевих рад, а ще більшою мірою
саме парламентарі мають розуміти нагальність вирішення таких
проблем.
Однак, не вдаючись у багато деталей, які важливо врахувати для
покращення Верховної Ради України, хочу наголосити на моральних
аспектах депутатської діяльності.
Адже як може нардеп дивитися
у вічі своїм виборцям, коли він
елементарно не ходить на роботу
під час пленарних засідань? Все
це часто називають «великою політикою» із певними і особливими
правилами, але подібні правила,
на моє переконання, варто змінювати.

Що ж, як бачимо, бажання працювати у складі
парламенту України у вас
є, відповідний настрій – також. Знань і досвіду Вам, як
кажуть, – не позичати. Тож
у добру путь!
– Дякую за розмову і за побажання!
Записав Микола Корзун
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Актуально

Автобіографія кандидата в народні депутати від Житомирського
62-го виборчого округу Коцюбка Олександра Петровича

 На фото: кандидат

у народні депутати України
Олександр Коцюбко

Прізвище, ім’я та по батькові: Коцюбко Олександр Петрович,
безпартійний.
Дата та місце народження:
6 червня 1960 року, місто Житомир, Україна.
Громадянство: громадянин
України, 40 років постійно проживаю в Україні.
Освіта: вища.
1) Закінчив 42-й СРП ВМФ;
2) Житомирський національний агроекологічний університет,
спеціальність «Економіка та менеджмент».
Трудова діяльність: з вересня 1977 р. до жовтня 1981 р. навчання в 42-й СРП ВМФ, служба
у лавах Військово-морського флоту
СРСР в/ч 59042 на військових кораблях

Безперервний трудовий
стаж з 1977 року.
Стаж роботи на керівних
посадах з листопада 1987 року.
Місце роботи, посада: директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Київське», код
ЄДРПОУ 13563934, адреса (місце знаходження): м. Житомир,
вул. Київська, 39. Працюю на цій
посаді – з серпня 2002 року по
даний час.
Членом яких громадських
об'єднань чи партій є i з якого
періоду (виборні посади):
– з 2003 р. – президент Житомирської міської громадської організації Спортивний клуб «Легіон»;
– з 1998 р. до 2018 р – голова
батьківської піклувальної ради
ЗОШ № 1 м. Житомир;
– з 12 січня 2011 р. – голова
Житомирської обласної федерації
футболу, у 2015 році переобраний
на цю ж посаду на новий термін;
– з 2013 р. – член Громадської
ради при Житомирській обласній
державній адміністрації;
– з 2014 р. до 2015 р. – член
виконкому Федерації футболу
України;
– з 2018 р. – член виконкому
Національного Олімпійського
комітету України у Житомирській
області
Партійність: безпартійний
Сімейний стан: одружений
30 років.
Склад сім’ї: дружина – Коцюбко Наталія Володимирівна
(1971 р. н.), дочка – Коцюбко Марта
Олександрівна (2002 р. н.), Гнатчук

(Коцюбко) Валентина Олександрівна (1989 р. н.).
Місце проживання: Україна,
м. Житомир, пров. 4-й Березівський, 13а.
Контакти: 067‑412‑72‑70, (0412)
47‑40‑67.
Судимість: судимості не маю.
Представницький мандат:
відсутній.
Національність: українець.
Віросповідання: православний.
Нагороди (piк нагородження, назва):
• 7 травня 2019 нагороджений
орденом Української Православної
Церкви святого великомученика
Георгія Побідоносця за заслуги
перед Українською Православною
Церквою;
• 13 серпня 2013 року нагороджений Митрополитом Київським і всієї України Предстоятелем Української Православної
Церкви Володимиром пам’ятною
відзнакою Української Православної Церкви та в пам’ять 1025-річчя
Хрещення Київської Русі за заслуги перед Українською Православною Церквою та за багаторічну
допомогу знедоленим та людям
з особливими потребами;
• 14 вересня 2009 року нагороджений Святим Синодом Української Православної Церкви орденом та грамотою до 1020-річчя
Хрещення Київської Русі за багаторічну роботу з дітьми та значні заслуги у морально-патріотичному
вихованні молоді;
• 8 листопада 2007 року наго-

роджений Житомирською міською радою відзнакою за особистий внесок у розвиток культури
і спорту у м. Житомирі;
• 7 листопада 2011 року нагороджений відзнакою Федерації
футболу України;
• У 2013 році нагороджений
Київською міською федерацією
футболу відзнакою «За заслуги»;
• 25 червня 2015 року нагороджений Федерацією футболу
м. Києва медаллю «За заслуги»
першого ступеня.
Інша інформація
– В межах здійснення громадської діяльності надавав допомогу
1-й та 2-й Житомирським лікарням та поліклінікам, обласній
лікарні, онколікарні, військовому
шпиталю та МНС (багатофункціональні ліжка, медичний одяг,
хірургічні швейцарські інструменти, медичне обладнання, меблі,
інвалідні візки та інше), а також
громадським організаціям, чорнобильцям, інвалідам, ветеранам, дітям війни, інтернатам та дитячим
виховним закладам у м. Житомирі
та Житомирській області;
– маю подяки: від Житомирського міського відділення ветеранів за оперативну допомогу інвалідам першої групи; від благодійної
організації «Планета для дітей» за
активну участь у проведенні змагань з міні-футболу серед вихованців шкіл-інтернатів Житомирської
області; від служби у справах дітей
Житомирської обласної державної
адміністрації за допомогу у проведенні обласного фестивалю ди-

тячої творчості для дітей-сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей
«Звичайне диво»; від Богунської
районної ради ветеранів міста Житомира за систематичну допомогу
членам ветеранської організації,
інвалідам війни; від Житомирської
громадської організації «Захист дітей війни» за систематичну допомогу членам організації, інвалідам
1-ї та 2-ї групи; від Всеукраїнської
громадської організації інвалідів
«Український фонд реабілітації
інвалідів»; від управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної адміністрації
за допомогу у проведенні змагань
з греко-римської боротьби; від
Стрілківської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів Генічеської
районної ради Херсонської області
за допомогу та захист території
України в районі газорозподільного пункту, сприяння підтриманню порядку та спокою; від
загальноосвітньої школи № 17 м.
Житомира за турботу про дітей
зі східної України.
– нагороджений грамотами:
Житомирського округу МГО «Козацтво Запорізьке» за активну громадську діяльність та особистий
вагомий внесок у відродження
козацького руху на Житомирщині; ГО ДЮСШ «Фенікс» за вклад
в розвиток та популяризацію дитячого футболу;
– у 2008 році одержав звання
«Людина року» у місті Житомирі.
Прес-служба кандидата
в народні депутати України
Олександра Коцюбка

У липні понад 320 тис. пенсіонерів
Житомирщини отримають підвищені пенсії
Вже з липня 322,2 тис.
пенсіонерів на Житомирщині отримуватимуть
підвищені пенсії. Мінімальний розмір пенсії
за віком становитиме
1564 грн.
Перерахунки пенсій провели у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області у зв’язку із
збільшенням прожиткового мінімуму.
Про це повідомили в управлінні.
За їх даними, з 1 липня 2019 року
перераховані виплати отримуватимуть
322,2 тис. пенсіонерів області, або 85%
від загальної їх кількості.
«З 1 липня розмір прожиткового мінімуму підвищується, що є підставою
для перерахунку тих пенсій та їх складових, які визначають виходячи саме
із цього показника. У зв’язку з цим із
липня збільшився мінімальний розмір
пенсії за віком – із 1497 до 1564 грн. Та-

кож зросла і мінімальна пенсія у разі
втрати годувальника із числа військовослужбовців – із 2994 до 3128 грн, та
шахтарям – із 4491 до 4692 грн», – йдеться
у повідомленні.
В управлінні додають, що збільшився
розмір і максимальної пенсії, оскільки
він також залежить від розміру прожиткового мінімуму – із 14970 до 15640 грн.
Але таке підвищення стосуватиметься
невеликої кількості пенсіонерів: лише
тих, у кого призначена пенсія перевищує 14970 грн і виплачується з таким
обмеженням.
Окрім мінімальних і максимальних
розмірів пенсій, з 1 липня 2019 року
пенсіонерам перерахували надбавку за
понаднормовий стаж та інші надбавки,
підвищення і доплати, що встановлюють
до пенсій, розмір яких розраховують на
підставі прожиткового мінімуму для
осіб, що втратили працездатність.
Нагадаємо, що із 4 липня органи
ПФУ розпочнуть фінансувати пенсії та
виплати пенсіонерам.
За матеріалами пресслужби
Житомирської ОДА
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Політики мають перестати
брехати і красти
Три тижні тому вирішив брати участь
у дострокових виборах до парламенту.
Я публічно звернувся за підтримкою до людей, і за 10 днів мені вдалося зібрати необхідну суму коштів
для внесення грошової застави та
реєстрації кандидатом у народні
депутати України.
Велика кількість людей підтримала
мене і словом, і порадою, і гривнею.
Щиро вдячний всім.
Не збираюся змагатися з іншими
в тому, хто більше бордів повісить по
місту, більше газет та іншої поліграфії
в поштові ящики покладе або більше
красивих обіцянок дасть.
Знаю не з новин, що в місті є проблеми з водою, дорогами, сміттям,
тротуарами, громадським транспортом, медициною, освітою та багато
іншого. І ці проблеми є болючими для
кожного з нас. Переважна більшість
цих проблем знаходиться на місцевому рівні і має вирішуватися місцевими
органами влади. І обіцянки кандидатів
вирішити ці та багато інших проблем
є нещирістю або некомпетентністю
кандидатів, які досі не розуміють повноважень та функцій парламенту
і народного депутата.
Не варто вірити у гасла та порожні
обіцянки, а спробувати розібратися
з повноваженнями та функціями депутата Верховної Ради. Народний депутат
не має ремонтувати дороги, займатися
водою та каналізацією, встановлювати
дитячі майданчики, роздавати продуктові набори тощо.
Функція депутата – це перш за все
написання та прийняття законів.
Чому ми маємо ці та багато інших
проблем? Парламент, на жаль, приймає закони в інтересах олігархів,
промислових груп, агрохолдингів
та політичних кланів, а не в інтересах людей. Красиві обіцянки перед
виборами забуваються при голосуваннях під куполом – депутати, які
отримали (купили) мандат за гречку або майданчики, забувають і про
виборців, і про свої обіцянки, і про
проблеми людей.
Якщо парламент буде писати та
приймати потрібні країні закони,
тоді більшість як місцевих, так і державних проблем можливо буде вирішити. Не за місяць, не за рік – на
це потрібен час, і тому чим раніше
розпочати це робити, тим швидше
ми побачимо результат.
Якщо ми дійсно хочемо змін, давайте будемо чесними один перед одним.
Політики мають припиняти брехати
та красти. Ми хочемо справжніх змін
і маємо самі ставати їх локомотивом
вже зараз!

Інтерв'ю

Середа, 3 липня 2019

Ірина Шинкарук:
Ми готуємо новий формат
«Пісенного Спасу»
спонсорів та партнерів, а також
наші власні кошти.

Руслан Мороз

Руслан Мороз: Чи
планується пряма трансляція в Інтернеті та на
телебаченні?

Народна артистка
України Ірина Шинкарук розповіла про
цікавинки цьогорічного фестивалю
«Пісенний Спас»
у Житомирі.
Фестиваль «Пісенний Спас»
започаткувала у 2015 році родина відомого барда, поета і педагога Володимира Шинкарука.
Організатором і натхненником
фестивалю є його дочка, відома співачка Ірина Шинкарук.
Фестиваль традиційно припадає на вихідні, наближені до
19 серпня, – дня народження
Володимира Шинкарука.
Головна ідея фестивалю
«Пісенний Спас» – спадковість
поколінь. Завдяки потужній
творчій енергії та наставництву
Володимира Шинкарука відбулося становлення багатьох
творчих особистостей різних
поколінь. І ця традиція знайшла продовження – минулого року у фестивалі активну
участь брали двоє синів Ірини
Шинкарук, Єгор та Віктор. Талісманом фестивалю була і двомісячна Катруся – у травні 2018
року Ірина втретє стала мамою,
і донька тоді супроводжувала
її на всіх підготовчих заходах
фестивалю.
За п'ять років існування «Пісенний Спас» став мистецьким
явищем національного рівня,
а його учасники демонструють
щоразу вищий професіоналізм.
На прохання нашого видання народна артистка України
Ірина Шинкарук дала інтерв'ю
щодо організації цьогорічного
фестивалю.

Руслан Мороз: Як зараз проходить підготовка
до фестивалю «Пісенний
Спас»?
Ірина Шинкарук: Як кажуть, якщо ви завершили фестиваль та відпочили три дні,
то ви вже запізнились на три
дні. Так що в нас підготовка
до наступного фестивалю почалася одразу після закінчення попереднього. Вже під час
минулорічного фестивалю ми
аналізували та продумували

Іри н а Ш и н к ару к : Так,
обов'язково! Планується пряма трансляція в Інтернеті, на
каналі Житомир: UA, а також
на каналі Культура. З Києва ми
очікуємо на пересувну телевізійну станцію, за допомогою
якої буде здійснюватися трансляція.

Р усла н Мороз: Ви
плануєте свій виступ на
фестивалі? Якщо так, то
якісь моменти наперед. Цього
року в нас п'ятий ювілейний
фестиваль, і, звичайно, хочеться
зробити щось нове, тому ми вирішили трошки змінити формат фестивалю. Як мінімум ми
переносимо його з літнього театру в центр міста – на вулицю
Михайлівську. Три дні, з 16 до
18 серпня, це п'ятниця, субота
та неділя, триватимуть концерти за участю молодих виконавців, конкурсантів і зірок. Безпосередньо 18 серпня, в неділю,
буде оголошення результатів
конкурсу та відбудеться галаконцерт переможців і запрошених гостей фестивалю.

Руслан Мороз: Які
особливості фестивалю
цього року, крім того, що
він змінить локацію?
Ірина Шинкарук: Зміна
локації несе за собою зміну
формату. Одна справа – концерти в літньому театрі, інша – на
відкритому майданчику у центрі міста. Фестивальне містечко – в нас завжди особливе та
незвичайне. Ми готуємо багато
цікавих фотозон і нових конкурсів для учасників фестивалю і для глядачів. Нам дуже
цікаво, щоб в рамках фестивалю народжувалися нові творчі проекти. Тому будуть нові
дуети та нові пісні. Очікується
велика кількість артистів. Ведуться перемови щодо виступів
з гуртами «Юркеш», «Скай»,
«Друга ріка», з Сашком Положинським («Тартак»), з «ВВ» та
Олегом Скрипкою.

Руслан Мороз: Вам
потрібна допомога від
влади та волонтерів?
Ірина Шинкарук: Ми вза-

галі дуже тісно співпрацюємо
з міською та обласною владою,
нам виділяються кошти на проведення фестивалю і здійснюється організаційна підтримка.
Щодо волонтерів, то, звичайно, їх багато не буває. Ми, як
в минулі роки, розраховуємо
на допомогу волонтерів. Ті волонтери, які до нас приходять,
стають нашими друзями та членами родини «Пісенного Спасу». У нас є постійні волонтери,
але ми завжди раді новим.

Руслан Мороз: Який
бюд жет фест и ва л ю та
в який спосіб він фінансується? Чи будуть залучені
меценати та спонсори?
Ір и н а Ш и н к а р у к : М и
отримуємо фінансування від
Міністерства молоді та спорту – 290 тисяч гривень, від
міста – 300 тисяч, від області –
100 тисяч. Все інше – це кошти

це будуть нові пісні або
вже знайомі глядачу?
Ірина Шинкарук: Так, під
час концерту я буду виконувати
як нові, так і старі пісні, а також
старі в новій обробці, ще буде
два нових дуети. Цього року
в мене ще й 25 років творчої
діяльності. Я боюся щось заздалегідь загадувати, але планую відсвяткувати. Анонсувати
зараз не буду. Може, ми повернемося до цього пізніше, але те,
що це обов'язково відбудеться –
це точно!

Руслан Мороз: Що б
Ви хотіли побажати самій
собі в найближчому майбутньому?
Ірина Шинкарук: Я би собі
хотіла побажати здоров'я! Щоб
на все вистачало сил, наснаги
та гарних партнерів і спонсорів.
Хотілось би більше можливостей
для реалізації гарних ідей.
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Події
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Ляшко в Страсбурзі:
Ми зробили все, щоб
захистити честь України
Про ціннісний
крах Ради Європи
мав сміливість заявити лише Олег
Ляшко.
У тріумфа льному повер ненні Росії до Парламентської
асамблеї Ра ди Європи Олег
Ляшко звинуватив як продажних європейських депутатів,
які спокусилися на російські
гроші, так і українську владу,
яка виявилася нездатною відстоювати національні інтереси.
Парламентар закликав українську делегацію покинути цю
організацію та жорстко нагадав
європейським колегам, завдяки
кому вони живуть в мирі.
«Ваше рішення про повернення російської делегації – це
зрада пам’яті 13 тисяч українців, які віддали свої життя за

те, щоб ви мирно тут сиділи
і говорили ні про що. У той час,
коли українці проливають кров,
ви продаєте принципи ПАРЄ за
гроші. Ви обманюєте самі себе,
ви обманюєте своїх виборців, ви
обманюєте Європу», – звернувся
Ляшко до депутатів ПАРЄ.
Пол іт и к р озпові в, що і з
ві дс торонен н ям рос і йс ької
делегації Асамблея втратила
60 мільйонів євро членських
внесків. Але замість того, щоб
зменшити витрати на апарат –
європейські політики вирішили
повернути Росію, попри невиконання нею жодної резолюції ПАРЄ за ці роки. Ляшко
вважає, що єдиною умовою
повернення Росії мало б бути
звільнення Криму та Донбасу.
«Вам не захист прав росіян
треба, а їхні гроші. Бо замість
того, щоб обмежити чиновницькі апетити і скоротити
чисельність депутатів, ви хо-

чете, щоб Росія заплатила свій
внесок. Ви або сліпі, або дурні,
або продажні! Ви не бачите очевидного – потаканнями і полі-

тикою умиротворення агресора
не зупиниш, а навпаки – тільки розпалиш апетит. Росіяни
за стінами цієї зали бігають

і аплодують, бо вважають, що
перемогли Раду Європи, верховенство права, кожного з нас.
І їм начхати на права людей», –
підкреслив Ляшко.
П іс л я га не бног о г олос ування за проросійську резолюцію Олег Л яшко вийшов
з будівлі Асамблеї і записав
відеозвернення до українців.
Він зазначив, що зробив все,
щоб захистити честь України,
та обурився, що в такий відповідальний день в ПАРЄ не
було українського президента.
Політик закликав українську
делегацію покинути Асамблею.
«Україні нічого там робити.
Сьогодні ПАРЄ втратила будьяку цінність і здатність представляти та захищати інтереси
у краї нців. Ми повернемось
сюди після нашої перемоги.
Я в це вірю так само, як вірю
в перемог у України!» –
Р
підсумував Ляшко.

Археологи продовжують розкопки
на Замковій горі у Житомирі
Руслан Мороз

Під час засідання
виконавчого комітету
26 червня 2019 року
було повідомлено про
продовження робіт
державним підприємством «Науководослідний центр
«Охоронна археологічна служба України»
Інституту археології
НАН України з метою
археологічних досліджень на території
Замкової гори.
«З 2016 року на Замковій горі
ведуться розкопки. Деякі з них
показали свою перспективність.
Це розкопки ближче до Будинку
правосуддя, саме їх ми закрили

великим щитом, тому що археологи вважають їх дуже перспективними. Додаткова георадарна
розвідка була проведена у червні
цього року, її замовила обласна
державна адміністрація. Вона
показала, що від цього розкопу
на відстані 10 метрів розташоване
велике скупчення галерей, підземних ходів, приміщень. Кілька
днів тому ми вже робили шур-

фування невеличким трактором
і знайшли склепіння підземелля,
продовжили копати далі і докопали до того, що знайшли такі
брили, фундаментні камені забудови», – розповів голова робочої
групи з проведення археологічних
розкопок на Замковій горі Сергій
Намєснік.
Починаючи з 2016 року, на розкопки та дослідження на Замковій

горі витратили близько півмільйона гривень з міського бюджету.
На цей рік, за програмою департаменту містобудування, на археологічні розкопки передбачено
500 тисяч, тобто на три роки по
500 тисяч.
Науковці сподіваються, що
у Житомирі з'явиться значно
більший об'єкт, ніж по Великій
Бердичівський, де маленька кладка, а тут більш масштабний прошарок будівель XVII–XVIII століття. Голова робочої групи вважає,
що у подальшому такі знахідки
можуть стати ще однією туристичною візитівкою міста.
Відомо, що Житомир має
розгалужену систему підземних
ходів. Проте більшість з них до
цього часу ще не досліджувалася.
У травні 2019 року офіційний сайт
Житомирської обласної державної
адміністрації повідомляв про те,
що в Житомирі досліджують підземні ходи та хочуть зробити їх
туристичними об’єктами. Тоді на
запрошення управління культури
та туризму Житомирської ОДА

місто відвідала співробітник Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника Ірина Черевко. Вона оглянула
старовинний погріб у приватній
садибі, залишки вежі на Замковій горі і надала свої методичні
рекомендації щодо можливості
дослідження підземних ходів.
«Всі ці ділянки потребують георадарних досліджень. Виявивши
усі перспективні залишки, можна продовжувати дослідження,
зробити повноцінні розкопки. Це
можуть бути залишки підвалів,
цегляного або кам’яного мурування, вежі, вали. Головне – зробити
акцент на туристів, облаштувати
все так, щоб було цікаво», – зазначила Ірина Черевко.
Також повідомлялося про
плани перетворити територію
Замкової гори на музейний квартал, де туристові буде цікаво провести час.
Нагадуємо, що в жовтні 2016
року навпроти готелю «Рейкарц»
археологи знайшли предмети побуту 17–18 століття.
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Ініціатива чи популізм перед виборами:
чим загрожує здешевшання опалення
Руслан Мороз

Кабінет Міністрів
встановив граничні
тарифи на постачання теплової енергії
та гарячої води населенню, анонсовані
Прем'єр-міністром
Володимиром Гройсманом. Відповідне
рішення ухвалене
на засіданні уряду
26 червня. Але чим
може обернутися
така урядова ініціатива, з`ясовували
наші журналісти.
М і н іс т р ю с т и ц і ї П а в ло
Петренко написав на своїй
сторінці у Facebook, що граничний тариф на теплопостачання по всій країні встановлений на рівні 1400 гривень
за гігакалорію при наявності лічильника і 35,21 грн за
кв. м – без лічильника.
«Уряд Володимира Гройсмана встановив в країні економічно обґрунтовану, граничну
вартість тепла для населення,
чим захистив українців від місцевих «комунальних баронів»
і необґрунтовано завищених
цін на тепло. Українці не повинні платити за повітря або
забезпечувати надприбутки
влас никам пос тача льник і в
тепла, серед яких – офшорні
компанії», – зазначив він.

За попередніми оцінками,
зниження тарифів по всій країні становитиме близько 14%,
а в окремих містах люди платитимуть менше на 40%. Здавалося б, все просто чудово. Але
виникає багато питань, на які
немає відповідей. Проти такого
рішення виступили міністр регіонального розвитку та міністр
фінансів.
Представник президента
в уряді Андрій Герус прокоментував рішення Кабінету
Міністрів щодо встановлення
граничних тарифів на житловокомунальні послуги для українців на опалювальний сезон
2019–2020 років. Свою думку
він висловив журналістам у кулуарах уряду.
«Я думаю, що було б прави льно змінити ліцензійн і
умови НКРЕКП (Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг),
тому що коли національний
регулятор встановлював тарифи – 3 роки тому, потім була
так звана децентралізація, коли
ті тарифи нібито передавали на
місця, і в деяких випадках децентралізація призвела до того,
що на місцях встановлюються
дуже різні тарифи, й іноді до
них бувають питання», – розповів Герус.
Він висловив сподівання,
що національний регулятор,
який встановлює тарифи, може
виявити, куди йдуть гроші на
місцях.
«Або вони вивод яться із
компанії, або заробляються
там надприбутки. Тоді регулятор буде наводити порядок
з тарифами, це буде законно
і правильно. Таку позицію під-

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Тетяна Кухарська, представник Асоціації міст
України, також прокоментувала для нашого видання рішення уряду про встановлення граничних
рівнів тарифів на тепло:
«Ця постанова несе загрозу опалювальному періоду
2019-2020 років. Витрати для місцевих бюджетів будуть
просто кричущі. Це поставить місцеві бюджети на
коліна. Це офіційна позиція Асоціації міст України, та
ми через всі можливі канали заявляємо про неприпустимість такої ситуації. Ми будемо звертатися до Кабміну і до народних депутатів з метою через законодавчі
акти вплинути на цю ситуацію. Якщо б цією постановою
був встановлений граничний тариф і для державних
підприємств, може, ми б не стверджували цього, але
якщо тариф встановлений тільки для тих споживачів,
яким тарифи встановлюють органи місцевого самоврядування, то ми говоримо про популістські заходи
перед позачерговими виборами до Верховної Ради».

тримують і наші міжнародні
партнери. До опалювального
сезону ще є час, і можна ухвалювати рішення. Це має бути
позиція регулятора, але наскільки я знаю, у них відповідні процеси розпочалися, щоб
збільшити кількість ліцензіатів,
яким вони встановлюють тарифи», – додав Герус.
Не підтримав цю ініціативу,
зокрема, й міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ
Геннадій Зубко. Він висловив
занепокоєння тим, що встановлюючи граничний тариф, уряд
позбавить теплопостачальні
підприємства окремих міст інвестиційної складової в тарифі,
що унеможливить проведення
тепломодернізації і не дасть
змогу розраховуватися за раніше взятими на це кредитами.
Що стосується реакції місцевих органів влади, то вони зараз перебувають майже в стані
паніки. Асоціація міст України
категорично заявляє, що прийняття таких рішень уряду
та врегулювання ситуації за
рахунок місцевих бюджетів є
недопустимим і несе загрозу
припинення теплопостачання
міст. В поширеному Асоціацією повідомленні наведені достатньо вагомі причини вважати саме так.
«Теплопостачання або соціальні програми і зарплати –
саме такий вибір може постати
перед чималою кількістю місцевих бюджетів в опалювальний сезон 2019/2020. Результатом рішення уряду можуть
стати додаткові витрати місцевих бюджетів у сумі 7 млрд грн.
Тому зниження граничного тарифу на постачання тепла, яке
уряд прийняв 26 червня, ляже
додатковим навантаженням на
місцеві бюджети.
Варто зазначити, що, за даними НКРЕКП, середньозважений економічно обґрунтований
тариф по Україні на теплову

енергію станом на 1 травня
2019 року складає 1807 грн за
1 гігакалорію. Тобто різницю
між обґрунтованим тарифом
в 1807 грн та встановленим рішенням уряду в 1400 грн, а це
407 грн за гігакалорію, повинен
буде відшкодовувати місцевий
бюджет. Для багатьох це виявиться катастрофічними витратами і може призвести до
краху всієї системи не тільки
опалення, але і в інших сферах, наприклад, у сфері соціального захисту. Мова йде про
чималеньку суму: 7 млрд грн», –
йдеться у повідомленні Асоціації міст України.
Як зауважують в Асоціації,
раніше проект цього рішення
вже обговорювали на різних
рівнях. Тоді Асоціація міст
України звернулася до Прем’єрміністра Володимира Гройсмана з пропозицією не змінювати
граничний рівень тарифів для
підприємств теплопостачання.
Але уряд все ж таки прийняв
таке рішення.
В Асоціації міст України
прогнозують, до чого може
п ри зв е с т и рі ше н н я у ря ду
щодо граничного зниження
на постачання тепла: «Щоб не
припиняти теплопостачання,
органи місцевого самоврядування будуть змушені зняти
кошти з багатьох важливих
програм розвитку. Наприклад,
припинити фінансувати соціальні програми, скоротити
зарплати педагогам та лікарям, зупинити реконструкції
або зведення шкіл та дитячих
садочків, ремонт та будівництво
вулиць, скоротити працівників
комунальних підприємств».
Для бюджету Житомира
це буде близько 150 додаткових мільйонів гривень на рік.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин зауважує,
що за таких умов говорити про
розвиток комунального підприємства чи зростання зарплат

комунальників не доводиться.
Більше того, це означає відтік
кваліфікованих працівників за
кордон.
«Торік КП «Житомиртеплокомуненерго» замінило
бі льше 7 км труб великого
діаметру за проектом ЄБРР.
У 2019 році плануємо замінити
навіть більше. Але це рішення
уряду фактично зупиняє проект ЄБРР з будівництва нових
котелень на альтернативних
видах палива та реконструкції діючих. Бо скрізь в умовах
кредиту стоїть самоокупність.
Тут ні про яку самоокупність не
йдеться. Навпаки, йдеться про
економію фактично на всьому.
Бюджет розвитку Житомира,
який становить 300 мільйонів
гривень, по суті ділиться навпіл. Це рішення призведе до
згортання інших соціальних
програм у місті. Зокрема, ми
будемо змушені економити на
зарплатах педагогам та лікарям, будівництві шкіл та дитячих садочків, ремонті доріг
тощо», – коментує Житомирський міський голова Сергій
Сухомлин.
«Дивно, що нове рішення
уряду не стосується державних
підприємств теплоенергетики,
якими він управляє. Мова йде
лише про комунальні, яким
тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування», – зауважують в Асоціації
міст України.
Наша редакція отримала
також коментар ві д голови
Асоціації ОСББ «Жито-Мир»
Ігоря Скоропада стосовно прийнятого урядом рішення:
«Є велика засторога. Ми
маємо скажені борги, та ще
невідомо що буде далі. Тобто
це не так пов'язане з самою постановою, як із визначенням
ціни. Невідомо як взагалі це
спрацює, ціна, дійсно, в різних
містах різна. Вартість гігакалорії не може визначатись в кабінеті. Це пов'язано з багатьма
факторами, зокрема, з трубами. Наприклад, в Житомирі
по вулиці Жуйка труба 15 кілометрів. Тому не може тариф
просто так визначитись з Києва. Це як в тому анекдоті: середня температура по лікарні,
а в нас середня ціна по країні.
При цьому зараз, у липні, ще
не можна підбивати результативну частину цієї постанови.
Але також не можна відкидати
варіант, що деякі теплокомуненерго опиняться на межі банкрутства. В нас багато постанов
виходять, що не виконуються.
Тому також є версія, що і ця
постанова не буде виконана».
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Судитимуть організовану групу, яка
награбувала 7,5 млн грн під час розбійних
нападів на валютників у трьох областях
Група грабувала
на території Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області закінчено досудове
розслідування у кримінальному
провадженні за фактом скоєння
організованою групою розбоїв,
спрямованих на заволодіння
майном в особливо великих
розмірах, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також незаконного виготовлення,
зберіганн я та використанн я
холодної зброї.
Про це пові домл яє пресслужба прокуратури Житомирської області. У середу,
27 серпня 2019 року, затверджений обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 4

ст. 187, ч. 1, 3 ст. 263 КК України
скеровано до суду. Установлено,
що 48-річний житель Львова,
з метою незаконного збагачення, на початку 2018 року
організував злочинну групу,
до складу якої, окрім нього,
увійшли ще четверо львів’ян,
від 30 до 50 років.
«Об'єктами вчинення розбійних нападів члени групи
визначили осіб, які неофіційно
займались обміном валют. Відповідно у період з березня 2018
до жовтня 2018 року організованою групою скоєно низку розбійних нападів на валютників,
а саме жителів Житомирської,
Хмельницької та Чернівецької
областей.
Задля ефективного подолання фізичного та психологічного опору потерпілих злочинці
вчиняли побої, для яких використовували газові балончики,
металеві кастети, що зі свого
бок у на лежат ь до холод ної

зброї ударно-дробильного типу.
Від тяжких і особливо тяжк и х злочин і в орган ізованої
групи потерпіли четверо осіб,

у яких злочинці награбували
г рошови х кошт ів (ва лютою
різних країн) на загальну суму
7, 5 м л н г рн», – і нф орм у ю т ь

у прокуратурі Житомирщини.
У жовтні минулого року працівники поліції Житомирської
області викрили і затримали
усіх п’ятьох членів групи «на
гаря чом у» п і д час с ко є н н я
чергового розбійного нападу
на жителя Чернівців.
У ході досудового розслідування стосовно чотирьох
пі дозрюваних зас тосовано
запобіжні заходи у виді тримання під вартою, ще одному – у виді цілодобового домашнього арешту.
Справу розглядатиме Першотравневий районний с уд
міста Чернівці, публічне обвинувачення здійснюватиме
прокурат ура Житомирської
області.
Додатково: санкція суворішої статті 18, ч. 4 КК України
передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми
до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.

У Малинському
районі затримали
«чорних» лісорубів

На Житомирщині
поліцейські викрили
чоловіка, який
«замінував» вокзал

Деревину перевозили без дозвільних
документів у КамАЗі.

Жартівнику загрожує від 2 до 6 років
ув`язнення.

КамАЗ із свіжозрубаними
колодами дуба без відповідних
документів на вантаж працівники
поліції зупинили на дорозі неподалік одного із сіл. Про це повідомляє відділ комунікації поліції
Житомирської області.
«Близько 23 години 27 червня
до Малинського відділення поліції
надійшло повідомлення про те,
що у лісі поблизу с. Головок невідомі вирубують ліс.
На місце події виїхали працівники сектору реаг ування
патрульної поліції та слідчооперативна група. На дорозі
неподалік сусіднього с. Владівки
поліцейські помітили і зупинили
КамАЗ із напівпричепом з лісоматеріалом.
У салоні вантажівки знаходились 23-річний водій та 27-річний
пасажир, обидва – жителі селища
Ємільчиного. Під час перевірки
виявилась відсутність у них будьяких документів на 15 колод дуба,

29 червня на спецлінію «102»
надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу у м.
Житомирі. Поліцейські, евакуювавши людей, провели перевірку усіх
трьох вокзалів обласного центру, –
інформує відділ комунікації поліції
Житомирської області.
Вибухонебезпечних предметів не
виявлено. Водночас правоохоронці
встановили та затримали чоловіка,
який надав неправдиву інформацію.
Нині за скоєне йому загрожує до 6
років ув’язнення. О 14.17 чоловік, який
не назвався, зателефонував на номер
«102» та сказав про замінування вокзалу в обласному центрі і відразу кинув
слухавку. Відтак за адресами розташування залізничного та автовокзалу,
а також автостанції виїхали слідчооперативні групи Головного управління Нацполіції та Житомирського
відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби ГУНП, патрульні та
представники інших правоохоронних
відомств і екстрених служб.

які перевозились у напівпричепі», – йдеться у повідомленні.
На місці ймовірної незаконної
вирубки лісу працівники слідчооперативної групи поліції також
задокументували наслідки вчиненого правопорушення.
Ван таж івк у з деревиною
було вилучено до Малинського
ВП ГУНП. Відомості внесені до

Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна
порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
За чинним законодавством подібні протиправні дії караються
штрафом, піврічним арештом,
обмеженням або позбавленням
волі строком до 3 років.

Поліцейські провели евакуацію
з приміщень, загалом до 200 чоловік
з усіх вокзалів, та обмежили доступ
до потенційно небезпечної території на час її обстеження. Фахівці
вибухотехнічної служби ГУНП,
застосовуючи спеціальні технічні
засоби, провели огляд будівель та
навколишніх територій і жодних
вибухонебезпечних предметів, які
могли б становити загрозу безпеці
громадян, не виявили.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження
за ознаками правопорушення,
передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу
безпеці громадян) Кримінального
кодексу України. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів
упродовж кількох годин поліцейські
встановили та затримали чоловіка,
підозрюваного в неправдивому повідомленні. Ним виявився 37-річний
житель селища Попільні. Його доставили до відділу поліції для встановлення усіх обставин події. Свою
причетність чоловік визнав. За подібні протиправні дії законодавством
передбачено покарання від 2 до 6
років ув’язнення.
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Політична позиція

Треба діяти! Бюджет, податки, тарифи –
план конкретних змін від «Батьківщини»
Країна цього року
відзначить 28-у річницю від дня проголошення Незалежності.
6 президентів, 16
прем’єр-міністрів.
Цілі покоління українців, що побачили на
свої очі і економічну
кризу, і політичні
революції, і навіть
справжню війну.
Єдине, чого вони не
побачили, – соціальну
державу, вільне громадянське суспільство,
некорумповану верхівку та економічну
стратегію поступу.
Час іде, і ейфорія від Зеленського обростає очікуванням конкретних, детальних та зрозумілих
кроків щодо родинних бюджетів
та можливостей для самореалізації. Інакше українці слабко
розуміють, навіщо така політична
структура, що паразитує на державних коштах і не дає очікуваної
ефективності. Адже думки про
власний гаманець якось українцям більше до душі.
Воно й не дивно, якщо взяти міжнародну статистику. За
даними Світового банку, рівень
бідності зріс в Україні за п'ять
років на 10%. За межею бідності

сьогодні живуть 25% населення
України. Переважна більшість
українців не може дозволити собі
здійснювати непередбачені витрати, більш ніж половина – не має
можливості відпочивати разом
із родиною принаймні протягом
одного тижня на рік. Важливою
за поширеністю проблемою українців є недоступність якісних послуг охорони здоров'я. Деградує
українська освіта, а розмови про
цифрову індустрію залишаються
на рівні лише балачок.
Проблема команди Зеленського навіть не в тому, що у неї
поки немає реальних урядових та
парламентських важелів впливу
на ситуацію, а в тому, що взагалі
відсутній стратегічний план розвитку країни. На це можна б було
навіть не звертати увагу, якщо не
одне «але» – відставання України

набуває катастрофічних наслідків
для майбутнього. Для прикладу,
за рівнем технологічності українська промисловість відстає на
третину від середніх показників
ЄС. І просто гарне гасло «країна
в смартфоні» мало що може змінити в бідній країні з безглуздою
економічною політикою минулого
президента та поки ще не відставленого нинішнього прем’єра, якому, як виявляється, заважав саме
колишній президент.
Потрібно починати з «матчастини»: бюджет, податки, тарифи.
Вже зараз українська економіка
потребує реальних, чесних та зрозумілих відповідей на ці базові
фінансові питання. Лише після
оздоровлення системи публічних
фінансів можливо приступати до
вирівнювання соціальних стандартів. І президенту Зеленському

для вирішення цього завдання,
очевидно, потрібні не лише молоді хлопці з добре випрасуваними
комірцями чи різнокольоровими
шкарпетками, хоча б вони мали
чудову західну освіту та щире
завзяття, а й успішний управлінський досвід та економічне
мислення, напрацьовані зв’язки
з міжнародною спільнотою та
вміння ухвалювати швидкі рішення в інтересах людей.
Серед варіантів ефективного
партнерства з командою Зеленського найбільш продуктивним
могла б стати державницька кооперація з партією «Батьківщина». І причина не лише в тому,
що Юлію Тимошенко українці
сприймають як, можливо, найбільш соціального прем’єрміністра, здатного збалансувати
інтереси бюджету та бізнесу.
Причина таких очікувань полягає
передусім у тому, що ще рік тому
експертною командою «Батьківщини» був представлений детальний «Новий курс». І тоді, і зараз
програма Тимошенко зберігає
актуальність, оскільки органічно
співпадає з очікуваннями людей –
зниження тарифів, зменшення
податкового тиску, недопущення
земельного перерозподілу та приватизації газотранспортної системи, оптимізація ролі Нацбанку,
проведення аудиту діяльності
органів влади тощо.
Найголовніше питання осені –
це бюджет. Без нової бюджетної
політики люди не дочекаються
змін щодо зарплат, тарифів, податків. Уряд Гройсмана вже зірвав усі
терміни. Команда «Батьківщини»
заявила, що готова запропонува-

ти принципово нову бюджетну
політику, бюджетну декларацію
і взагалі готовий проект державного бюджету з чіткими розрахунками, який може стати бюджетом економічного зростання
за рахунок детінізації економіки
та впровадження антикорупційних практик. Це потрібно було б,
скажімо, для старту виконання
однієї з ключових настанов соціальної доктрини «Нового курсу»
Тимошенко – досягнення за 5 років
рівня Польщі за обсягом зарплати
понад 1000 доларів США.
Розуміючи, що в країні демократія і український виборець
буде визначатися, виход ячи
з різних уподобань, Тимошенко вже зараз пропонує союз
команді Зеленського. Виборець
дійсно бажає бачити поруч з новим президентом досвідченого
і мудрого менеджера, здатного
організувати командну роботу.
Однак тест на вміння вибудувати
ефективний діалог з виборцем
з урахуванням компромісів та
відповідальності можна пройти лише тоді, коли в оточенні
Зе сили, що прагнуть монополізувати вплив на президента,
виявляться у меншості. Ризик
бути затягнутим у капкан своїм
вузьким оточенням – найбільший
особистий виклик для Зеленського. Рано чи пізно йому потрібно
буде усвідомити, що він – не тільки лідер успішного партійного
бренду, а й Президент України,
який повинен слухати якомога
більшу частину суспільства та
його представників.
Олег Постернак,
політолог Р

Подбайте про безпеку дітей під час літніх канікул!
Рятувальники вкотре
нагадують батькам про
необхідність дотримання
правил безпеки.
Щодня в Україні виникають десятки
надзвичайних подій, на яких гинуть та
травмуються наші співвітчизники. Найчастіше основною причиною нещасть стає
власна недбалість громадян. І особливо
прикро, коли за байдуже ставлення дорослих до правил безпеки доводиться
розплачуватися здоров'ям або життям
маленьких дітей.
Переважну більшість трагічних випадків без сумніву завжди спричиняє
вогонь. Крім того, особливо гострою влітку є проблема безпеки під час купання.
Зокрема, тільки у червні вода забрала
життя 42 дітей.
Тож, аби нагадати дорослим про те,

чого може коштувати байдуже ставлення
до безпеки у відношенні до власних дітей,
Державна служба України з надзвичайних
ситуацій посилює профілактичну роботу
серед населення та наголошує:
Шановні батьки!
Якщо ви залишаєте дитину вдома
саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади знаходяться
у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці.
Не залишайте дітей вдома самих, якщо
вони не в змозі самостійно вирішити проблеми, які можуть виникнути.
Вирушаючи на відпочинок до водойми
або на природу слідкуйте за тим, щоб
малеча не залишалась без нагляду.
Слідкуйте за тим, щоб малолітні діти
не відвідували самостійно місцеві ставки,
річки, покинуті будівлі.
Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!

9

WWW.ZT.20MINUT.UA

Освіта

Середа, 3 липня 2019

До уваги абітурієнтів:
ТОП-10 поширених помилок
вступників під час реєстрації
електронного кабінету
Використання неякісних фото, неправильний підрахунок
середнього бала, зазначення неактивної або
забороненої в Україні
поштової адреси.
Про ці та інші типові помилки вступників під час реєстрації
електронних кабінетів розповіла директорка ДП «Інфоресурс»
Оксана Бєлік.

До ТОП‑10 поширених
помилок увійшли наступні:
1. Вступники реєструють електронний кабінет на неактивну або
заборонену в Україні електронну
пошту. Через неуважність також
часто плутають літери або цифри
в адресі скриньки. Ми радимо використовувати для реєстрації пошту, яка точно дозволена в Україні,
наприклад, ukr.net, i.ua, gmail.com.
2. Вступник кілька разів зазначає неправильний пароль під час
входу в кабінет, і система блокує
його на три години. У такому разі
не потрібно вгадувати пароль.
Краще скористатися опцією «Забули пароль?» для його швидкого
відновлення.
3. У документі про освіту та
сертифікаті ЗНО не співпадають
дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо. Якщо в документах є такі розбіжності, то створити
електронний кабінет неможливо.
У разі виявлення розбіжностей або
помилок одразу зверніться: якщо
в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного
регіонального центру оцінювання
якості освіти.
4. Завантаження довідки про
реєстрацію у сільській місцевості
(для отримання сільського коефіцієнта), що не відповідає визначеному зразку. Наразі в ЄДЕБО
відсутня можливість видалення/
редагування такої довідки. Тобто
перед завантаженням довідки
вступнику треба переконатися,
що вона відповідає встановленому зразку (Додаток № 13 до Постанови КМУ від 2 березня 2016
р. № 207). Також наголошуємо,
що після подання першої заяви
інформацію в кабінеті змінити
неможливо, тому переконайтеся
в її коректності до подання заяви.

5. Встановлення невірного пріоритету (для вступу на бюджет).
Потрібно заздалегідь спланувати,
куди і з яким пріоритетом вступник хоче подати заяву. Пам’ятайте,
що на бюджет можливо подати не
більш як 7 заяв на 4 спеціальності.
Кількість заяв, які можна подати
на навчання за контрактом, не обмежується.
6. Неякісні фото. Вступники використовують не фото документів,
а особисті фотографії («селфі»).
У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів,
які завантажують вступники. Будь
ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG, PNG),
а максимальний розмір кожного
файлу – до 1 Мб.
7. Некоректний підрахунок
середнього бала документа про
освіту. Для розрахунку середнього
бала радимо скористатись спеціально розробленим калькулятором, який є за посиланням.
8. Вступник не зважає на
обов’язковість підтвердження, що
особу ідентифіковано як переможця міжнародної олімпіади, призера
Всеукраїнської учнівської олімпіади, члена збірної України тощо.
Хоча це надає йому право на пільги
під час вступу. Це треба зробити
до моменту подачі першої заяви.
9. Вступник хоче подати заяву
на спеціальність, на яку в нього
відсутній результат ЗНО з від-

повідного предмета. Необхідно
ознайомитись із Додатком 4 до
Умов прийому та переконатися,
що такий предмет на спеціальність
є в переліку.
10. Спроби змінити «Обов’язкові дані» в кабінеті вступник а. Мож л и віс т ь зм і н юват и
«Обов’язкові дані» в кабінеті
вступника блокується після того,
як першу подану заяву вступника
реєструють у ЗВО. Із переліком
обов’язкових даних можна ознайомитись на ст. 8–12 інструкції
з роботи з електронним кабінетом.
«Часто трапляються ситуації,
коли у перший та останній дні
подачі електронних заяв на адресу системи надходить критична
кількість звернень, через що робота

сайту може сповільнюватися. Ми
радимо роботи усе своєчасно, не
панікувати та бути уважними.
Заздалегідь плануйте свої дії,
ознайомтеся з матеріалами, які є
на сайті МОН у розділі «Вступна
кампанія 2019». Водночас спеціалісти гарячої лінії консультують
вступників не тільки з питань
реєстрації на сайті ez.osvitavsim.
org.ua та функцій електронного
кабінету, а й з поточних питань
вступу», – зазначила очільниця
ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.
Нагадаємо, 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів, які
вступатимуть на навчання до
вишів на основі повної загальної
середньої освіти.

КОЛОНКА

Дострокова пенсія
батькам дитини
з інвалідністю
До Романівського бюро
правової допомоги звернулась Яніна Копач (ім’я та
прізвище змінені з етичних
міркувань, – прим. автора),
жителька села Велика Козара. Жінка цікавилась, за яких
умов мати дитини з інвалідністю може вийти на пенсію
достроково. Чи призначається дострокова пенсія батькам дитини з інвалідністю?
Консультацію в межах проекту «Я маю право» надали
фахівці Романівського бюро
правової допомоги.
Для дострокового виходу на пенсію матері дитини з інвалідністю
обов’язковими умовами є:
– вік матері – не менше 50
років;
– страховий стаж матері –
не менше 15 років;
– дитина, як мінімум, до 6
років виховувалася в родині;
– дитина має статус дитини
з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства.
Батькові дітей з інвалідністю дострокова пенсія може
бути призначена тоді, коли
мати сама відмовляється від
дострокової пенсії або в разі
відсутності матері. Дострокова
пенсія батькові призначається після досягнення ним 55
років та наявності страхового
стажу не менше 20 років (стаття 115 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»).
Виникли питання? За юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів
та б ю р о п ра в о в о ї д о п о моги. Їх адреси та контакти
ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.
ua/ua/ у розділі «Місцеві
центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).

10

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 3 липня 2019

Акцент тижня

Ігор Ходак: Завдання депутата –

допомагати людям вирішувати їх проблеми
Руслан Мороз

Вже протягом
тривалого часу в смт
Озерне Житомирського району існує
проблема з водопостачанням. Вийшли
з ладу насоси системи
подачі води до будинків великого селища,
що викликало майже
катастрофічну ситуацію.
Жителі населеного пункту неодноразово зверталися до місцевих
депутатів з проханням допомогти,
але вирішити проблему так і не
вдалося.
Тільки після колективного
звернення жителів Озерного до
депутата Житомирської обласної
ради Ігоря Ходака вдалося зрушити питання з мертвої точки.
На особистій зустрічі з людьми,
яка відбулася 12 червня цього року
перед будівлею гарнізонного Будинку офіцерів, Ігор Євгенович
зголосився допомогти та за свої
особисті кошти придбати один новий глибинний насос і ще один –
відремонтувати. Причому депутат
також запропонував виділити фахівця, який підключить та введе
в експлуатацію дані пристрої.
Проблема житлово-комунального господарства в смт Озерне
виникла досить давно, коли військовий гарнізон був зменшений
і частина будинків була передана
на баланс Новогуйвинської селищної ради. Але та частина будинків,
яка залишилась, потребує поточного і капітального ремонтів, заміни каналізаційної мережі та багато
іншого. Не завжди всі питання
вдається вирішити власними силами, тому допомога обласної влади
і депутатів дуже доречна.
Сам Ігор Ходак тоді на зустрічі
зазначив, що йому стало відомо
про проблему із водопостачанням
в Озерному від помічників, та зауважив, що гроші вже виділені
і наступного дня має відбутися
проплата.
Дійсно, досить оперативно
були проведені проплати та отримані платежі, тому вже 1 липня
2019 року було встановлено новий
насос на водопостачальній станції.
Також декілька днів буде потрібно на ремонт старого насоса, що
дозволить повністю вирішити
проблему.
Ми навідалися до очисних
споруд водостанції смт Озерне та
поспілкувалися з працівниками

 Розмова про наболіле Ігоря Ходака з жителями Озерного
водостанції і жителями селища.
Інженер-технолог очисних споруд
водостанції Анатолій Драчук провів екскурсію по станції та розповів, які проблеми були і з якими
з них вдалося впоратися за допомогою Ігоря Ходака.
Наша екскурсія почалася саме
зі свердловини, в яку було встановлено новий насос.
«З 1 липня працює новий потужний насос, який було встановлено за сприяння та за особисті
кошті підприємця Ігоря Ходака.
У нас стояв старенький насос, він
повністю відпрацював свій ресурс.
Він мав робочий тиск 3,5 атмосфери. Новий насос має потужність
в 6,4 атмосфери. При цьому він
набагато економічніший за попередній, тобто на цьому також є
економія коштів за електроспоживання. Фірма-виробник – вітчизняна. Це «Бердянські насоси» з Запоріжжя. Вартість нового насосу
складає майже 21 тисячу гривень.
Попередній насос працював взагалі близько року, але оскільки
він повністю погружний, тобто
перебуває на глибині 55 метрів,
це нормально. За рік постійної роботи насоси повністю відпрацьовують свій ресурс та потребують
ремонту або заміни», – розповідає
Анатолій Драчук.
Загальна потреба у воді в Озерному складає 1300–1400 кубічних
метрів на добу. Саме таку загальну
ємкість мають зараз всі резервуари очисних споруд водостанції,
яку використовують п'ять тисяч
жителів селища. Потужність нового насосу становить близько 500
кубічних метрів на добу.
Селище в останні роки мало
постійні проблеми з насосами.
Доводилося або припиняти взагалі водопостачання, або подавати воду до будівель почасово, що
спричиняло певні труднощі для
населення. Але, за словами працівників очисних споруд водостанції,
є ще одна дуже велика пробле-

ма, яка вже дає про себе знати
і в майбутньому може привзести
до перебоїв у водопостачанні. Це
стара градирня. Саме там відбувається перша груба очистка води
і вона позбавляється заліза. Без
неї подальша очистка неможлива.
Але сама градирня побудована
у 1972 році і не ремонтувалася багато десятиліть. Власними силами
здійснити ремонт також неможливо. Будинкоуправління – банкрут, рахунки арештовані, грошей
немає, а допомогти нема кому. Ще
за часів Януковича діяла програма
«Чиста вода». Будинкоуправління,
фахівці, жителі селища зверталися до обласної державної адміністрації, але не почули жодного
слова у відповідь. Наступна влада

 Машинна зала другого підйому

також повністю проігнорували
потреби населення в нормальному
водопостачанні. Тому, за словами
працівників водостанції та мешканців Озерного, остання надія
на те, що Ігор Ходак зможе і тут
допомогти. Інакше вже нікому.
Інженер-технолог очисних споруд водостанції Анатолій Драчук
продовжує екскурсію, і ми переміщаємось до станції водоочистки. Більша частина обладнання
повністю зношена і потребує заміни, а в наявності 28 кілометрів
водопроводів. Тому тривають постійні ремонти. Під час невеличкої подорожі від насосної станції
до станції водоочистки телефон
інженера-технолога не замовкає.
Робота не припиняється ніколи.
Трохи легше стало, коли
житловий фонд частково був
переданий до Новогуйвинської
селищної ради. Але системи водопостачання залишилися. Зараз
на водостанції працюють тільки
пенсіонери.
Так, у вже знайомого нам інженера-технолога очисних споруд водостанції Анатолія Драчука
стаж роботи на даному об'єкті
складає 21 рік. На самій станції
нас зустрічає черговий Олексій
Солопчук, стаж роботи якого на
цьому підприємстві 11 років. Поряд працює колишній начальник
станції Остап Скібінський зі стажем у 24 роки. Тобто всі з великим
досвідом роботи та бажанням
працювати для суспільства. Єдина
перепона зараз – економічний стан
будинкоуправління селища. Без

сторонньої допомоги розв'язати
цю задачу неможливо. Тому знову
жителі селища і звертаються, як
до останньої надії, до Ігоря Ходака.
Повертаючись зі станції і прямуючи на запинку громадського
транспорту, ми зустрілися з пенсіонером, який назвався Миколою
Івановичем. За його словами, зараз
в Озерному залишилося багато
пенсіонерів. Раніше, ще за часів
Радянського союзу, та одразу після
набуття незалежності, після виходу на пенсію військового пенсіонера переселяли до великих
міст, а саме Озерне залишалося
закритим військовим гарнізоном.
Зараз такого немає. Всі залишаються тут, однак відчувають себе
нікому не потрібними. Хтось ще
їздить на роботу до Житомира,
адже в гарнізоні працюють тільки
магазини та кіоски. Іншої роботи
немає. В кого є діти, то їх відправляють вчитися також до Житомира. Після скорочення гарнізону та
за відсутності будь-якої виробничої та навчальної бази майбутнє
в Озерному виглядає дуже сумно.
Залишається єдина надія на
допомогу небайдужих людей. Під
час особистої зустрічі Ігоря Ходака
з жителями населеного пункту
було висловлено низку побажань
до обласної влади, зокрема допомогти вирішити проблему з ремонтами дахів деяких будинків.
Ігор Євгенович також пообіцяв
тримати ці питання на контролі
і всяко сприяти відновленню нормального режиму роботи у сфері
ЖКГ селища.

 Насосна станція, де встановлено новий насос
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Політична арена

Зеленський виступає
за продаж землі
і підтримує медичну
реформу Супрун
Президент України
Володимир Зеленський повідомив,
що виступає за скасування мораторію
на продаж сільськогосподарської землі
і підтримує медичну
реформу Супрун.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з бізнесменами 20 червня.
«Україні потрібно позбутися
нафталінового пострадянського
регулювання, яке запроваджувалось для планової економіки.
Наприклад, заборону вільно
розпоряджатися своїм майном,
а саме землею, потрібно скасувати», – заявив Зеленський.
На думку експертів, це дуже
позитивна новина для олігархів.

Олігархи чекають цього моменту, щоби за безцінь купити землю. Щоби купити її за ту ціну,
яка зараз є в Україні. А середня ціна – 200 доларів за гектар.
Російський капітал, який теж
присутній тут, капітал наших
олігархів, у тому числі тих, хто
накрав при владі, просто бажає це зробити за 200 доларів,
бо потім вони будуть змушені
платити за гектар 5 тисяч євро,
як у Німеччині.
«Що стосується Супрун і її
медичної реформи, ви знаєте.
Я не глибоко в цьому питанні,

але я розумію одне, що якщо
в нашій країні з усіх реформ,
ця одна з небагатьох, яка хоч
якось тримається, то треба за
таких людей триматися. Все, що
я розумію, – це однозначно треба давати людям карт-бланш.
Я розумію, що це гостра тема,
медицина пов'язана зі здоров'ям,
зі смертністю і так далі, але це
той рідкісний випадок, коли
треба дати можливість», – заявив
Зеленський.
Медичні експерти вважають,
що при реалізації медичної
реформи зроблено багато по-

милок: внаслідок непрофесійних дій у медичній галузі за 5
років по країні закрилися майже 500 лікарень, 32 тис. лікарів
та медичних працівників було
звільнено. Зокрема, на лікарів
першої ланки (сімейні лікарі)
«навісили» 2 тис. пацієнтів, і їм
складно всіх їх якісно обслужити; на лікарів другої ланки (спеціалізованих) не передбачено
фінансування, а в третій ланці
(санаторно-курортне лікування)
санаторії… перетворюють в готелі або закривають.
Володимир Монтерсін

Повернення Росії в ПАРЄ: ще одна провокація?
У ніч на 25 червня Парламентська
асамблея Ради Європи
ухвалила резолюцію,
якою фактично повернула російську
делегацію у стіни
інституції. Така позиція європейців стала
шоком для багатьох
українців, але не для
дипломатів. Що відбулось у Страсбурзі
і як це може змінити
європейську політику,
розбирався Центр
громадського моніторингу та контролю.

Російський реванш

Парламентська асамблея Ради
Європи підтримала зміни у регламенті, що позбавляють ПАРЄ права накладати санкції на делегації,
які порушили норми і цінності
інституції. За це рішення проголосували 118 членів асамблеї, 62 – висловились проти, 10 – утримались.
Одностайно проти проголосували
делегати з України, Грузії, Польщі,
Естонії, Литви та Латвії.
У середу, 26 червня, делегати
ПАРЄ офіційно повернули до
організації представників РФ, які
з 2015 року не брали участі в за-

сіданнях і не мали права голосу.
Тепер вони зможуть просувати
свої інтереси у ПАРЄ і навіть делегувати депутатів з анексованого
Криму. Українці разом із представниками Литви, Латвії, Естонії
та Польщі покинули засідання,
щоб продемонструвати свою незгоду. На знак протесту проти
рішення асамблеї українська делегація вирішила припинити загалом участь у роботі сесії ПАРЄ.
«Делегація звертається до
Верховної Ради з необхідністю
терміново розглянути питання
зупинення участі України в ПАРЄ
у подальшому», – повідомив на
своїй сторінці у Facebook голова
української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Гроші VS Цінності

Формальним приводом для
повернення Росії в ПАРЄ стала
необхідність захищати 140 мільйонів росіян у Європейському
суді з прав людини (ЄСПЛ). Прихильники РФ в асамблеї наголошували на тому, що домовлятись
із Москвою буде легше, якщо її
представники сидітимуть в стінах асамблеї. На думку експертів, це було лише маніпуляцією,
адже з одного боку, відсутність
делегатів з Москви не зупиняла
юрисдикцію ЄСПЛ. А з іншого –
Росія переважно ігнорує рішення
Європейського суду.
Реальною причиною міжнародні й вітчизняні оглядачі називають російські гроші, що їх потребує Європа. Адже у 2017 році
РФ, яка формує 1/10 бюджету

інституції, припинила платити
внески до РЄ.
Українські правозахисники
вважають, що повернення російської делегації до ПАРЄ є моральною капітуляцією цієї інституції.
«Проблема аж зовсім не у самому факті повернення російської
делегації до ПАРЄ – це радше символіка. Дуже неприємна, але символіка. Реальна проблема у тому,
що це поштовх до створення нової
нормальності у відносинах з РФ», –
переконаний міністр закордонних
справ Павло Клімкін.
За його словами, небезпека
в тому, що одразу після парламентських виборів в Україні російські та європейські політики
«намагатимуться вирішувати
питання Донбасу і енергетичної
незалежності, наприклад, газового
транзиту, за наш рахунок».

Приниження Європи

Спроби повернути РФ до
асамблеї тривали від початку її
вигнання. Утім, наголошують по-

літологи, раніше
більшість країн
пі дтриму ва ла
ч іт к у п о з и ц і ю
України в цьому
питан н і. П іс л я
президентських
виборів в Україні
шальки терезів похитнулися. Попри
зустрічі президента Володимира
З е ле н с ьког о і з
лідерами Німеччини і Франції,
їхні делегації проголосували за
присутність агресора в ПАРЄ.
Європейські журналісти та політики по-різному відреагували на
ситуацію у Страсбурзі. Фонд родин жертв MH17 надіслав ПАРЄ
листа з проханням не повертати
право голосу РФ. Його голова Піт
Плоег заявив, що не розуміє рішення асамблеї.
Тим часом німецькі журналісти назвали повернення Москви до
асамблеї результатом шантажу,
а швейцарці заявили про підрив
авторитету організації та приниження Європи. На думку швейцарського видання Neue Zürcher
Zeitung, відсутність стійкої позиції щодо тиранії ніколи не приводить до успіху.

Чи повернеться
українська делегація?
Прогнозувати подальші кроки
України у ПАРЄ складно. Чинна
делегація має чітку позицію: не
йти на поступки агресору.

«Я переконаний, що Україна має жорстко відреагувати на
те, що відбулося – це питання
самоповаги. І ця реакція має
стосуватися не лише блоку міжпарламентського співробітництва
ПАРЄ, але і блоку міжурядового
співробітництва», – переконаний
посол України в ПАРЄ Микола
Кулеба, якого відкликали зі Страсбургу до Києва для консультацій.
Втім, після парламентських
виборів українське питання
у ПАРЄ відстоюватимуть уже
інші делегати. Яку стратегію для
них передбачає президент, поки
невідомо. У відповідь на рішення
ПАРЄ президент Зеленський заявив, що він «розчарований». Соратник Зеленського, голова партії
«Слуга народу» Дмитро Разумков
розкритикував дії української делегації в ПАРЄ.
Тим часом регламентний
комітет ПАРЄ ухвалив рішення
звернутися до Венеційської комісії
за офіційним роз’ясненням про
статус депутатів Державної думи
РФ, обраних за багатомандатним
округом, що включає анексовані Крим та Севастополь. Якщо
Венеційська комісія стане на бік
України, це може припинити
повноваження російської делегації, у партійних списках якої є
депутати з анексованого Криму.
Крім того, новообраний генсек
ПАРЄ Марія Пейчинович-Бурич
є представницею Хорватії, яка не
відзначається дружніми зв’язками
із Росією. На думку політологів,
це є позитивним сигналом для
України.
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Політична позиція

Олег Ляшко: «Люди старшого
покоління повинні відчувати
увагу та турботу з боку держави»
28 червня лідер
Радикальної партії
Олег Ляшко разом із
командою відвідав
Бердичівський геріатричний пансіонат.
На думку нардепа, як підопічні
центру, так і українські пенсіонери
загалом потребують уваги, теплих
слів та захисту від держави. Саме
тому радикал Олег Ляшко завітав
на Житомирщину, аби дізнатись
про проблеми та потреби соціально незахищених людей.
«От насправді, що потрібно цим
людям? Добре та тепле слово, увага
і, безумовно, ліки. Для пенсіонерів
головна проблема – це вартість ліків. Сьогодні молодь не в змозі придбати ліки, а що вже говорити про
пенсіонера, у якого мізерна пенсійна виплата – півтори – дві тисячі.
Мені це болить, тому наша команда

і я домагаємося, щоб зареєстрували
цілий пакет законопроектів під назвою «Зробимо ліки доступними»,
бо мільйони людей не можуть купити ліки через непідйомну суму
на них», – сказав політик.

Лідер Радикальної партії вже
сьогодні має чіткий план дій для
реалізації програми, яка зробить
ліки доступними для усіх. Для
цього потрібна лише більшість
у парламенті, – зауважив політик.

«Наш план простий: щоб
здешевити ліки, потрібно скасувати ПДВ на них, обмежити саме
торгову націнку, максимум 10%,
відновити в державному бюджеті програму лікування важких
захворювань: онкологія, діабет,
серцево-судинні, а ще найголовніше – встановити «драконівську»
кримінальну відповідальність за
продаж фальшивих ліків людям!» – наголосив Олег Ляшко.
Головний радикал Олег Ляшко звернув увагу присутніх і на
проблему мінімальної заробітньої
плати, пенсії та масової трудової
міграції української молоді. Політик переконаний: головною
задачею парламенту сьогодні є
заміна законів, через які Україна
перетворилась на «велике сміттєзвалище».
«За що борюсь я – це робочі
місця, щоб молодь мала роботу, щоб не в Польщі будували,
а в Україні відбудовували заводи,
фабрики, підприємства і врешті,

щоб отримували нормальну заробітну платню. От, для прикладу,
ваші дівчатка, що доглядають за
вами, отримують зарплату менше мінімальної, і яка потім в них
буде пенсія? Півтори тисячі гривень. І потім будуть плакати, що
все життя відпрацювали, а така
мізерна пенсія. Тому, щоб була
нормальна пенсія, я вимагаю
збільшення зарплати. Мінімальна
заробітна плата – 6 тисяч гривень.
Мінімальна пенсія – 4 тисячі гривень, а не 1,5 тисячі, як сьогодні.
А по догляду за людиною з інвалідністю сьогодні платять 17 гривень, що це за знущання? Тому
я пропоную змінити закон, щоб
розмір цієї пенсії був не менше
мінімальної зарплати», – підсумував політик.
Наприк і нц і за ходу Олег
Ляшко подякував працівникам
Бердичівського геріатричного
пансіонату за їх нелегку роботу
та велике серце, а також вручив
усім присутнім на зустрічі квіти.

4 категорії вступників, які можуть
отримати додаткові бали цього року
Цього року 4 категорії вступників
можуть отримати додаткові бали до свого
конкурсного бала,
але для їх нарахування є певні умови, які
обов’язково треба
врахувати під час подання заяв до вишів.
Відповідне роз’яснення надав Директорат вищої освіти та
освіти дорослих МОН 2 липня
2019 року в зв’язку з початком
активної фази вступної кампанії.
Та к, по 20 0 ба л ів з двох
предметів на вибір можуть
зарахувати:
• членам збірних України,
які брали участь у міжнародних
олімпіадах відповідно до наказів
МОН;
• учасникам збірних України,
що брали участь у Паралімпійських, Дефлімпійських чи Олімпійських іграх.

Дод ат ков о 10 б а л і в до
конкурсного бала можуть
отримати:
• призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
з базових предметів у рік вступу;
• переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
МАН у рік вступу.
Ці дві категорії вступників
обов’язково мають бути ідентифіковані в ЄДЕБО, повідомлення

про це має з’явитися в їхньому
електронному кабінеті. Якщо
вступник має право на нарахування зазначених балів, але
база не ідентифікує його статус,
то він має звернутися на гарячу
лінію МОН (044) 287‑89‑29 або на
скриньку vstup2019@mon.gov.ua
Це обов’язково необхідно зробити до подання першої заяви,
оскільки після цього відповідні
дані змінити буде неможливо й

вступник втратить можливість
отримати додаткові бали.
Від 1 до 20 балів мають право
отримати учасники Всеукраїнської олімпіади ЗВО для профорієнтації вступників у тому
закладі, де проходили олімпіаду,
з одного відповідного предмета.
Бали нараховує приймальна комісія вишу.
Усі перелічені категорії вступників подають заяви в електронному вигляді.
Однак є ще одна, четверта,
категорія вступників, які для
нарахування додаткових балів
мають подати заяви в паперовій
формі. Це – призери чи переможці чемпіонатів Європи
та Світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських
видів спорту. У разі вступу на
спеціальності «Середня освіта
(Фізична культура)» та «Фізична
культура і спорт» їм нараховується 10 балів до конкурсного бала.
Для цього вступник до паперової заяви повинен додати
документ, що підтверджує його
статус призера або переможця.

Це – диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань, де вказані
прізвище та ім’я особи, назва,
дата та місце змагань, зайняте
місце та результати.
Нагадаємо, для вступників,
які з певних причин, зокрема релігійних, не отримали паспорт
громадянина України у формі
ID-картки, прийом документів до
вишів буде на підставі свідоцтва
про народження та листа територіального підрозділу ДМС. Про
це повідомив гендиректор директорату вищої освіти і освіти
дорослих МОН Олег Шаров під
час пресконференції щодо старту
вступної кампанії 1 липня 2019
року у залі Колегії МОН.
Для вступу на молодшого
спеціаліста на основі 11 класів
необхідно реєструвати електронний кабінет та подавати
електронні заяви. Можливість
створення кабінетів була відкрита 1 липня, а подання заяв
буде доступно з 10 липня. Наразі
вступники вже зареєстрували
понад 15 тисяч електронних
кабінетів.

13

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 3 липня 2019

Корисно

Виборча рівність. Які місця
у партійних списках відвели жінкам?
21 липня в Україні
відбудуться позачергові парламентські
вибори. Центральна
виборча комісія вже
закінчила реєстрацію
кандидатів і оприлюднила остаточні
партійні списки.
У них чимало нових облич
і, що важливо, значно більше
жінок. Центр громадського моніторингу і контролю проаналізував перші десятки ключових
політичних партій на дотримання
ґендерного балансу.

Ґендерні квоти у Раді

В ерховн а Ра д а в о с ьмог о
скликання, повноваження якої
спливають у липні, має у своєму
складі найбільше жінок за всю
незалежність України, а саме – 51
депутатку. Однак це лише 12% від
загальної кількості членів парламенту, що є одним із найнижчих
показників серед європейських
країн. Для порівняння: середній
показник представництва жінок
у національних парламентах країн
ЄС складає 25%.

Щоб виправити ситуацію,
напередодні дострокових виборів активісти та правозахисники
закликали лідерів політичних
партій формувати списки із
урахуванням 30% гендерної квоти. Саме така норма прописана
у виборчому законодавстві, але
за її невиконання немає жодних
санкцій. Тому включення жінок до
партійних списків залишається на
розсуд політичних лідерів.
«Коли ми говоримо про квоти, ми говоримо про вирівнювання можливостей, бо історично до
парламенту проходили тільки
чоловіки і у жінок шансів не було.
Тому це зараз один із найкращих
інструментів для залучення жінок. Навіщо жінок? Бо це дозволяє залучити інший погляд на
проблеми, можливість звернути
увагу влади на проблеми, які
раніше перебували у тіні», – запевняє експертка з недискримінації Центру прав людини ZMINA
Ірина Виртосу.
Слід зауважити, що у чинному парламенті єдина партія, яка
вже перевищує запропоновану
гендерну квоту, це – «Самопоміч».
У політичній силі понад 36% жінок. Трохи не вистачає до дотримання квоти партії «Батьківщина»,
яка має 26% жінок від загального

складу фракції.
Йдучи на дострокові парламентські вибори, чимало партій
наголошували на важливості
збільшення участі жінок у політиці. Чи вдалося їм це втілити,
можна побачити у фінальних
партійних списках.

Математика першої десятки

За останніми соціологічними
даними, до парламенту наступного скликання найімовірніше
проходять п’ять партій: «Слуга
народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська
солідарність», ВО «Батьківщина» і «Голос». Наближаються до
прохідного бар’єра у 5% партії
«Громадянська позиція» та «Сила
і честь».
У першій десятці фаворита виборчих перегонів партії
«Слуга народу» три жінки і сім
чоловіків. Третє місце виборчого
списку посіла експертка з питань
судової реформи Ірина Венедіктова, п’ятий номер отримала антикорупційна активістка Галина
Янченко, восьмий – експертка
«Центру протидії корупції»
Анастасія Красносільська.
На од н у жінк у бі льше
у першій десятці партії «Європейська солідарність» на чолі

ЦВК закликала
не зволікати тих,
хто планує змінити
місце голосування
Тимчасово змінити
місце голосування
можна до 15 липня.
«Центральна виборча комісія
звертає увагу виборців, що у разі
їхньої відсутності у день голосування на позачергових виборах
народних депутатів України
21 липня 2019 року за місцем свого
проживання, вони можуть реалізувати право голосу, тимчасово
змінивши місце голосування без
зміни виборчої адреси», – йдеться
у повідомленні, розміщеному на
офіційному сайті ЦВК.
Для цього виборцям необхідно звернутися до органу ведення
Державного реєстру виборців за
місцем їхнього перебування в день

виборів чи місцезнаходженням
обраної виборчої дільниці або за
їхньою виборчою адресою.
З відомостями щодо адрес та
номерів телефонів органів ведення Державного реєстру виборців
можна ознайомитися на вебресурсі «Державний реєстр виборців»
(www.drv.gov.ua) у розділі «Органи Реєстру».
На сьогодні ЦВК максимально
спростила процедуру тимчасової
зміни місця голосування виборця
без зміни його виборчої адреси.
Відтепер виборцю достатньо подати до відповідного органу ведення
ДРВ письмову заяву, пред’явивши
при цьому паспорт громадянина
України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо
особа нещодавно набула грома-

дянства України). Для громадян
України – військовослужбовців таким документом також може бути
посвідчення військовослужбовця
або військовий квиток.
Проведення процедури тимчасової зміни місця голосування
виборця без зміни його виборчої
адреси не передбачає подання виборцем до органу ведення ДРВ
будь-яких документів, які підтверджують необхідність тимчасової
зміни місця його голосування, або
внесення ним плати.
Отже, задля запобігання створенню черг та інших незручностей
комісія закликає виборців не зволікати із візитом до органу ведення
ДРВ та по можливості не відкладати на останні дні подання заяви про
тимчасову зміну місця голосування.

з екс-президентом Петром Порошенком. Третя у списку – віце-спікерка Ірина Геращенко,
п’ята – співачка і громадська активістка Софія Федина, сьома –
відома волонтерка і засновниця
«Госпітальєрів» Яна Зінкевич.
Десяте місце займає віце-прем’єрміністр із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе.
У партії «Батьківщина», окрім
лідерки Юлії Тимошенко, п’ятий
номер має чинна депутатка Олена Кондратюк. Тільки одна жінка
у першій десятці «Опозиційної
платформи – За життя». Це чинна
депутатка Наталія Королевська.
Найбільш ґендерно збалансованою є партія Святослава Вакарчука «Голос». У першій десятці 5
жінок і 5 чоловіків. Другим номером йде колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко,
третім – голова IT-компанії «Ring
Ukraine» Кіра Рудик, п’ятим номером – активістка «Центру протидії
корупції» Олександра Устінова.
Дев’яту і десяту позиції посідають
громадська активістка Соломія
Бобровська та екс-заступниця
міністра охорони здоров’я Ольга
Стефанишина.
Більше жінок тільки в партії
«Самопоміч». У першій десятці

списку їх шість. Навіть більше,
у першій п’ятірці тільки один
чоловік – лідер Андрій Садовий.
Щодо інших партій, які перебувають на межі прохідного
бар’єра, то жінки там переважно
у меншості. «Сила і честь» Ігоря
Смешка висуває трьох кандидаток
у депутати, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – тільки
одну жінку. Зовсім немає жінок
у першій десятці партії «Свобода».
Експерти зауважують, що, попри відсутність паритету у більшості партійних списків, кандидаток до Ради значно більше, ніж
у минулі роки.
«Якщо держава хоче бути
успішною, а суспільство – демократичним, необхідно принципово виходити з позицій взаємоповаги та рівності на всіх етапах
прийняття рішень. Особливо це
має враховуватися, коли ми говоримо про формування нового
скликання законодавчого органу –
парламенту», – наголошує експерт
Українського інституту з прав людини Богдан Крикливенко.
Політикам і виборцям варто
пам’ятати, що дотримання рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків – це фундамент демократичної держави, яку ми сьогодні
будуємо.
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Ніч проти Івана Купала
на Житомирщині
Руслан Мороз

У ніч з 6 на 7 липня
слов'яни традиційно
відзначають свято
Купала та шукають
квітку папороті.
Із давніх часів всередині літа
відбувалося наймагічніше дійство – ніч проти Івана Купала. Багато є суперечок серед науковців
щодо джерел цього свята. Одні говорять, що воно пов'язане з Івановим днем, інші його прив'язують
до сонцевороту, збігається також
воно з церковним святом Різдва
Івана Предтечі. Але квінтесенцією
свята є очищення за допомогою
вогню та води – найдавніша форма
магічних дій. Івана Купала – одне
з чотирьох головних свят сонячного календаря.
За свідченнями краєзнавців
та науковців-істориків, відповідно до однієї з легенд місто Житомир було засновано у 884 році
як невелике укріплення на високих гранітних скелях притоки
Тетерева – Кам’янки. Але вперше
Житомир згадується у літописі
1392 року, коли литовський князь
Вітовт оволодів житомирським
замком під час походу на Київ.
Однак предмети історичної
спадщини, які археологи знаходять на всій території Житомирської області і самого міста
Житомира, говорять про те, що
це місце було завжди кимось заселено. Тут постійно жили різні
племена. За цими знахідками
ми можемо простежити історію
людей, які жили на території
Житомира в прадавні часи.
Одним з найцікавіших моментів історії були звичаї, пов'язані
з відзначенням літнього свята, яке
зараз ми називаємо Ніч проти Івана Купала. Подібні звичаї існують
у багатьох народів, особливо індоєвропейських: Ліго – у латвійців,
Літа (Litha) – у кельтів, Вардавар – у вірменів, Ісиах – у якутів,
чехів, німців, австрійців, сербів,
болгар, поляків, англійців, білорусів, а також росіян. Найбільшого
розмаху свято набуло в Іспанії,
де 19–24 червня проводиться
фестиваль «Вогнища Сан Хуана», і в Бразилії – «Феста Юніна»
13–29 червня.
Цікавим звичаєм є пошук
квітки папороті. Існує повір'я
про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в купальську
ніч. За легендою, папороть цвіте

лише одну коротку мить найкоротшої у році ночі під Івана
Купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від
людей нечиста сила. Страхітливі
народні перекази про її витівки
використав у своєму оповіданні
«Вечір напередодні Івана Купала»
Микола Гоголь. Той, хто має цвіт
папороті, може розуміти мову
будь-якого створіння, може бачити заховані в землю скарби.
Володар заповітної квітки також
міг у ніч напередодні Івана Купала бачити, як ходять лісом дерева
й стиха розмовляють між собою.
У нашому місті багато років
існує рідновірській напрямок.
Рідновіри, а це представники
декількох громад, дотримуються
слов'янських традицій і пропагують їх. Збереження історичної
пам'яті предків – це, напевно, одна
з умов подальшого розвитку суспільства, його прогрес і добробут.
Про традиції святкування
Івана Купала рідновірською громадою Житомирщини розповідає
Людмила-Ладаслава Лобачова:
«На Житомирщині вже давно
існує рідновірський рух, який також є по всій Україні. Я сама долучилася до рідновірів у 2000 році,
і одним з моїх інтересів було відродження саме українських традицій. В принципі українських,
а також слов'янських. Тих самих
звичаїв та вірувань, які панували
в першому тисячолітті на території нашої держави. Для того,
щоб відроджувати правильно, ми
знайомимося з науковою літературою, вивчаємо всі джерела та знаходимо і відтворюємо звичаї наших предків. Хтось зберіг у своїй
родині певні знання, закриті, які
передавалися з покоління в покоління протягом багатьох років. Ми
знайомимося з такими родинами,
беремо інформацію у них. Нагадаю, що українська земля пройшла три хвилі християнізації,
дуже багато всього нашарувалося,

багато чого забулося, але збереглися ті основи, які були притаманні
людям ще в дуже далекі часи. Є
родинні свята, аграрні, сонячні.
Сонячних свят чотири: рівнодення
та сонцестояння. Якраз на літне
сонцестояння і гуляють Івана Купала. До речі, ми говоримо Купала. Його відзначають саме в період
астрального сонцестояння – з 20 до
24 червня, коли найкоротші ночі
та найдовші дні.
Тому ми, рідновіри, вже відсвяткували Купала раніше, в ніч із
суботи на неділю, з 22 на 23 червня. Гуляння відбулися в Житомирі
та Коростені. На святкування приїхали представники інших рідновірських громад і ті, кому взагалі
цікаві давні традиції нашого краю.
Звичаї та обряди Купали дуже
цікаві. Розповім трошки про них.
Під час проведення рідновірського ритуалу ми звернулись на
всі стороні сонця, розвели вогнище, потім обнесли присутніх
хлібом. Зробили сурицю – це
молоко з медом. Така обрядодія

описана в релігійній літературі
рідновірів. А далі ми повністю
відтворили українські купальські
обряди. Зокрема наряджання Купайлиці – це гілка верби, на яку
дівчата та жінки вішали стрічки
зі своїми побажаннями. Потім
і хлопці, і жінки брали гілочки,
обов'язково зі стрічкою, та приносили додому і зберігали до
наступного року. Обов'язково всі
жінки та дівчата плели вінки. Дівчата пускали їх по воді: «на щастя, на долю, милому за мною».
Жінки забрали вінки з собою до
дому, де вони зберігаються до
наступного року. Для вінків ми
брали різноманітні квіти та лікарські трави: деревій, ромашку,
материнку. Остання, суто жіноча, трава регулює жіночі цикли,
зменшує біль. Маленькі дівчата
свої віночки теж забирають додому, ходять гарні та ними граються. Таким чином вони навчаються,
адже їх ручки ще слабкі, сплести
великого вінка їм складно. Потрібно враховувати, що в нас зараз

працюють інші м'язи, ніж ті, які
були розвинуті у давнину.
Чоловіки зробили смолоскипи, а потім влаштовували
смолоскипну ходу. Обов'язковим
елементом свята також є проведення хороводів навколо опудала
Марени та Коструба. Причому Коструба робили чоловіки, Марену
виготовляли жінки. Далі за звичаєм дівчата забирають Коструба,
а чоловіки викрадають Марену.
Жінки топили у воді Коструба,
а Морену, навпаки, спалювали.
Яскравим купальським дійством
є підпалення колеса та пускання його з пагорбу вниз у воду, це
робили чоловіки та хлопці. Така
дія символізує рух сонця: після
Купали: день вже зменшується,
а літо йде до спеки.
У народі помітили, це спостерігала і я, що в цей період
обов'язково йдуть дощі. Тобто
сонце і небо єднає землю дощем. Тому і говоримо: «Купала –
свято єднання Сонця і Води».
Зі святом всіх!
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ЗАПАЛЮЙ ЛІТО: кращі липневі фести
• покази старовинних та сучасних колекцій етнічного одягу;
• покази сучасних інтерпретацій етнічного одягу;
• діятимуть атракціони та
фуд-корт.
Цьогорічний фестиваль «Лудинє» матиме назву «Гуцульський
рік», присвячений твору Гната
Хоткевича. Ввечері на всіх чекає
дискотека open-air з Mark&Ostin.

Ольга Сідлецька

Другий літній місяць настільки насичений подіями, що
і не знаєш, що обрати.
Саме тому журналісти «20 хвилин»
підготували для вас
добірку найцікавіших
культурних заходів,
які відбуватимуться
в липні в Україні. Тож
зібрали валізу – і гайда
відриватися.

«Джаз на Дніпрі 2019»
Де: Дніпро.
Коли: 19–21 липня.
Фестиваль «Jazz on the Dnieper»,
який носить статус міжнародного, цьогоріч відбуватиметься з 19
до 21 липня на Монастирському
острові за підтримки програми
«Культурна столиця». Фестиваль
заснований у 1968 році і минулого
року відсвяткував своє 50-річчя.
Цього року захід вкотре збере
найталановитіших музикантів зі
всього світу.

7 липня
морські ігри» проходитиме з 26
до 28 липня в місті Скадовську
Херсонської області.
«Історія одного з найдавніших
та наймасштабніших дитячих фестивалів України продовжується.
Чимало випускників «Чорноморських ігор» сьогодні є провідними
виконавцями української музичної
сцени, і я вірю, що ця тенденція
продовжуватиметься. Приємно,
що ще вчорашні лауреати нашого фестивалю пробиваються на
престижні міжнародні конкурси
і там гідно представляють Україну.
Важливо, що «Чорноморські ігри»
мають постійне місце проведення,
неповторну скадовську публіку
та підтримку влади Херсонщини
в особі голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та в особі голови

хайло Хома, Альона Омаргалієва
з дуету TamerlanAlena та інші.

«Лудинє-фест»
Де: м. Косів, вул. Грушевського 1, стадіон ЗОШ
№ 2 (позаду РБК).
Коли: 5–7 липня.
«Лудинє-фест» – перший на Гуцульщині фестиваль автентичного
та сучасного одягу з фольклорними елементами. Програму свята,
яке заплановане на 6–7 липня,
озвучив оргкомітет заходу.

5 липня
14.00–16.30 Інтерактивний лекторій «Історія етномоди». Секрети
моди наших прабабусь відкриватимуть професійні етнологи
та дослідники народного одягу
з різних регіонів України.

6 липня

«Jazz on the Dnieper» зазвичай
стартує з традиційного концерту
на Фестивальному причалі, де визначають переможців конкурсу
молодих виконавців «Джаз на пірсі». Саме вони отримують право
виступати на основній сцені поруч
із запрошеними зірками джазу.
У 2019 році протягом чотирьох
днів у різних локаціях міста відбудуться безкоштовні концерти українських джазменів, а на головній
сцені фесту виступлять закордонні хедлайнери: The Hot Sardines,
Richard Bona, The Messenger
Legacy, Eli Degibri Quartet та інші.

«Чорноморські ігри‑2019»
Де: Скадовськ.
Коли: 26–28 липня.
XVII Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорно-

му, перетинаються практично всі
сучасні напрямки музики. Рок,
альтернатива, фолк, поп, денс музику на семи сценах фестивалю
виконують тільки кращі музичні
виконавці та запрошені іноземні
артисти, які складають музичну
частину фестивальної програми.
Фестиваль «Файне Місто» традиційно пройде під лозунгом
«Файне Місто» – територія вільних

Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Зі свого боку,
«Чорноморські ігри» відіграють
важливу роль у розвитку та популяризації туризму на Херсонщині,
позиціонуванні міста Скадовська
як центру дитячого фестивального
руху», – зауважив засновник фестивалю Микола Баграєв.
Головний конкурс фестивалю –
вокальний. Як повідомляють організатори, у ньому беруть участь
талановиті діти з усіх куточків
України віком від 6 до 16 років.
Прийом заявок стартує 1 жовтня
та триває до 1 березня. Свого часу
випускниками фестивалю «Чорноморські ігри» ставали такі відомі
виконавці як Тіна Кароль, Настя
Каменських, Іван Дорн, Надя Дорофєєва з гурту «Время и Стекло»,
солістка гурту The Hardkiss Юлія
Саніна, лідер гурту Dzidzio Ми-

У суботу вранці традиційно
гості міста та туристи можуть
відвідати «Косівський базар» в с.
Смодна. Протягом дня на майданчику, де буде проводитись
фестиваль, та наступного дня –
святкування Дня міста Косова –
можна буде побачити:
• виставку-продаж творів майстрів народного мистецтва;
• майстер-класи (кераміка,
ткацтво, сирні коники, писанкарство та ін.);
• територія для колекціонерів, базар старовини – експозиції
музеїв міста;

Святкування Дня
міста Косова:
• святкова літургія
в храмі Івана Хрестителя (Монастирське);
• міжнародні
змагання з силового
екстриму «Україна vs
Румунія» (майдан Незалежності);
• «Раз пішов я до
Косова…» – концерт
з нагоди 50-річчя леген ди у країнського
гардроку, косівського
рок-гурту «Гуцули».
Як повідомляють
організатори, у концерті братимуть участь
гурти: «День Бабака»
(Київ), рок-гурт «Гуцули» (Косів), «Familia
Perkalaba« (Івано-Франківськ), «Медовий Полин» (Заліщики), «Цвіт
Кульбаби» (Івано-Франківськ).

«Файне місто»
Де: Тернопіль, Тернопільський аеродром.
Коли: 25–28 липня.
Історія фестивалю «Файне
Місто» бере свій початок з 2013го року. «Фестиваль “Файне Місто” – це міжнародний музичний
тернопільський фестиваль, який
щорічно відбувається поблизу
Тернополя. Цього року фестиваль
відбудеться всьоме 25–28 липня.
«Файне Місто» є одним з небагатьох українських фестивалів в яко-

людей», адже головна мета організаторів – побудувати місто, в якому
кожен з відвідувачів хоч і на кілька
днів, але зможе, залишивши щоденні проблеми, відчути енергію
свободи, шалений драйв життя та
зробити свій відпочинок незабутнім», – інформують організатори.
2018 рік став особливим для
«Файного Міста». Відтепер це не
просто місце, куди можна втекти
від буденності. Відтепер це справжній мегаполіс, це повноцінні вулиці, площі та мікрорайони з унікальними локаціями та архітектурними
об’єктами. Це місто мрії Файних
Людей, місто, що сповнює енергією, дарує свободу та гарантує незабутній досвід. Відтепер це великий
центр самоврядування, де кожен
бажаючий може долучитись до
розбудови фестивалю. Відтепер відвідувачі фестивалю – це не сторонні
спостерігачі, а справжні громадяни
Файного Міста – території вільних
людей.
«Файне Місто» – це 6 сцен
і більше 100 виконавців із різних
країн; 4 дні драйву; близько 16 тисяч однодумців.
Якщо ви ще роздумуєте, чи їхати, лише подивіться перелік учасників фестивалю: Powerwolf, THE
HARDKISS, Kadebostany, Eskimo
Callboy, Detach, Элизиум, Нервы,
FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar,
MOTANKA і багато-багато інших.
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Здоров'я

Які вакцини є в Україні і що робити,
якщо у медзакладі їх немає
Українці можуть
отримати безоплатно
ліки та медвироби,
вакцини та сироватки,
які держава придбала для них за кошти
платників податків.
Закупівлі відбуваються як на
рівні державних програм, так і коштом місцевих бюджетів. Продовжуємо серію матеріалів про ліки,
вакцини, медичні вироби, які ви
можете отримати безоплатно, і що
робити, якщо ви їх не знайшли.
У сьогоднішній публікації говоримо про вакцини.

Які вакцини є в Україні

В Україні за кошти державного
бюджету закуповуються вакцини,
що входять до Національного календаря щеплень. Це вакцини від
10 інфекційних хвороб: гепатиту
В, туберкульозу, кору, паротиту,
краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.
Усі вакцини, необхідні для імунізації згідно з Календарем щеплень,
в країні є.
Календар профілактичних
щеплень визначає найоптимальніший час уведення вакцин для

найефективнішого захисту дітей
від інфекційних хвороб, тому надзвичайно важливо, щоб дитина
отримувала свої щеплення вчасно.
Зазвичай при вакцинації проти
одних інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після
введення 2 доз вакцини проти
кору, паротиту, краснухи. Імунітет
проти дифтерії, правця зберігається впродовж 7–10 років. З цієї причини необхідне повторне введення
вакцин проти цих захворювань –
ревакцинація. Дорослим кожні
10 років необхідна ревакцинація
проти правця та дифтерії.
Крім того, у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір, скасовані
всі вікові обмеження для безоплатної вакцинації від кору, паротиту та
краснухи. Тепер зробити щеплення
безоплатно можуть дорослі будьякого віку. Також в умовах спалаху
дозволили вакцинувати немовляти
від шести місяців. У цьому випадку
така доза вакцини не зараховується
як перша, а вважається “нульовою”,
подальші планові щеплення потрібно проводити за Календарем
профілактичних щеплень.
За кошти державного бюджету на замовленням МОЗ України
вакцини централізовано закуповує
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Якість цих вакцин підтверджена Всесвітньою організацією

охорони здоров’я: вони ефективні
та безпечні і надійно захищають
від інфекційних хвороб.

Де можна
отримати щеплення
Щеплення вакцинами, що надають громадянам безоплатно, за
державний кошт, проводять у закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.
Це ті заклади, в яких працюють терапевти, педіатри та сімейні лікарі.
Вакцинуватись можна у кабінетах
щеплень у:
• дитячих і дорослих поліклініках (центрах первинної медикосанітарної допомоги);
• амбулаторіях
• фельдшерсько-акушерських
пунктах.
Зробити безоплатне щеплення
можна як у комунальних (“державних”) закладах охорони здоров’я,
так і в приватних клініках і лікарівФОП, які уклали договір з НСЗУ.
Також вакцини БЦЖ та для
профілактики гепатиту В доступні у пологових будинках та неонатологічних цетрах – "державних"
і приватних. Для отримання цих
вакцин в зазначенних закладах
декларація з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами
не потрібна.

Що робити, якщо у закладі
немає потрібної вакцини
Якщо у вашому медзакладі немає потрібної вакцини:
Зверніться до головного лікаря
медзакладу для з’ясування причини
Якщо головний лікар не може
надати необхідну інформацію,
зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalniupravlinnja
Залишок вакцин у вашій області можна перевірити у таблиці
на сайті МОЗ. Дані оновлюються
щомісяця.

Вакцинація у приватних
закладах охорони здоров’я
У приватних закладах, які
уклали договір з Національною
службою здоров’я, можна зробити щеплення безоплатно – НСЗУ
оплачує ці послуги для громадян.
Інші приватні заклади закуповують вакцини для щеплення
на комерційному ринку. Держава не уповноважена вирішувати,
у якому обсязі приватні заклади
закуповують конкретні вакцини
у свої заклади і які встановлювати ціни – як на вакцини, так і на

медичні (консультації, введення
вакцин тощо) послуги із їх введення. Це регулюється ринком, у який
не втручається держава.
МОЗ України реєструє вакцини, виробники яких подають
відповідну заявку. Міністерство не
може бути ініціатором реєстрації,
а також регулювати обсяги ввезення зареєстрованих вакцин в країну
з комерційною метою.

Вакцинація від хвороб,
що не включені у календар
профілактичних щеплень
В Україні також можна вакцинуватись від хвороб, які не
входять у Календар профілактичних щеплень, наприклад,
проти грипу, гепатиту А, вірусу
папіломи людини, пневмококу,
менінгококу тощо.
Вакцини проти таких інфекцій
пацієнти можуть придбати за власний кошт у аптеках або приватних
медзакладах – у разі наявності.
Отже, щеплення в Україні можна отримати як в комунальному
медзакладі, так і у приватному.
Який би варіант ви не обрали,
важливо, щоб дитина і ви були
вчасно захищені від хвороб, від
яких можна постраждати або навіть померти.
МОЗ України

В області протягом 5 місяців
зареєстровано 34 випадки хвороби Лайма:
це вдвічі більше порівняно з 2018 роком
Про результати досліджень на хворобу
Лайма та поради для
населення, як уберегтися від кліщів і не захворіти, розповідають
у ДУ «Житомирський
ОЛЦ МОЗ України».
Літня пора в самому розпалі,
а отже відпочинок на природі
триває. Ще більшої актуальності
набуває проблема кліщів та можливість заразитися небезпечною
хворобою. Зустріти кліща можна
скрізь – в лісі, сквері чи парку, на
березі річки або озера. Кліщі є
переносниками та природним
резервуаром особливо небезпечної хвороби – бореліозу (хвороби
Лайма).

В області протягом 5 місяців
вже зареєстровано 34 випадки
цього захворювання (порівняно
з аналогічним періодом минулого
року відбувається ріст вдвічі). Ці
випадки пов’язані з присмоктуванням кліщів ще восени (інкубаційний період може складати
до одного року).
Вочевидь ріст захворюваності, що відбувається останні роки,
пов’язаний як з активністю переносників хвороби (кліщів), так
і з покращенням діагностики захворювання.
Обласним лабораторним центром проводиться значний обсяг
роботи щодо виявлення хвороби
Лайма шляхом проведення лабораторних досліджень.
Так за минулий період поточного року лабораторією особливо небезпечних інфекцій вже проведено
дослідження 710 проб сироваток
крові, з позитивним результатом

виявлено 24% проб. Обстежено 690
працівників лісових господарств
області, серед них 166 осіб з позитивним результатом (24%). Серед
обстежених працівників 466 осіб
(19% позитивних) з Олевського району, 16 осіб (37% позитивних) –
Ємільчинського, 25 (24%) – Хорошівського, 15 (26%) – Черняхівського,
37 (35%) – Пулинського, 46 (33%) –
Новоград-Волинського району, 70
(40%) – з м. Коростеня та 25 (56%) –
з м. Житомира.
Науковці стверджують, що на
бореліоз хворіють від 43 до 58%
лісівників, що також підтверджується аналізом даних нашого
лабораторного центру. Високий
відсоток позитивних результатів
серед обстежених професійних
груп ризику свідчить про доцільність проведення такої роботи
в подальшому. Адже якщо вчасно не виявити хворобу та не провести лікування на ранній стадії,

захворювання може призвести до
ураження різних органів: шкіри,
суглобів, м’язів, нервової, серцево-судинної системи і навіть до
інвалідності.
Заходи профілактики цього
небезпечного захворювання необхідно здійснювати за наступними
напрямками: заходи, спрямовані
на винищення кліщів-переносників в природному середовищі, та
індивідуальний захист людей від
їх нападу та укусів.
Громадянам радимо: щоби
відпочинок був вдалим та безпечним, використовувати акарициди та інсектицидно-репелентні
препарати. Обов’язково під час
перебування на природі, кожні
2 години проводити огляд одягу
і відкритих частин тіла. Також
бажано відповідно одягатись (сорочки, блузи з щільно прилягаючими манжетами, заправленими
в штани, штани в шкарпетки, туго

пов’язана косинка).
Якщо ви все ж таки виявили
кліща на тілі, необхідно якнайшвидше видалити його самостійно з дотриманням необхідних
правил або звернутися до лікувального закладу для отримання
кваліфікованої медичної допомоги.
Щоб дізнатися, чи могли ви
заразитися, можна здати кліща
на дослідження до обласного
лабораторного центру. Також
після консультації з лікарем-інфекціоністом з метою виявлення
Лайм-бореліозу на різних стадіях
захворювання проводиться дослідження сироватки крові сучасним
методом діагностики в лабораторії
особливо небезпечних інфекцій
за адресою: вул. В. Бердичівська,
64, тел.: 346412.
Зав. відділення
організації санітарногігієнічних досліджень
Лутай Ю. В.
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У Перлявці відбудеться
Другий обласний рибний
фестиваль «Fish Food Fest»
13 липня 2019 року
в с.Перлявка (берег
річки Тетерів) за ініціативи Тетерівської
ОТГ з нагоди Дня
рибалки відбудеться
Другий обласний рибний фестиваль «Fish
Food Fest».
Фестиваль є некомерційним
і проводиться з метою пропаганди
фізичної культури та спорту, здорового способу життя та активного відпочинку на природі; популяризації риболовного спорту;
патріотичного виховання молоді
та підняття національної гідності; залучення населення до здорового стилю життя, пропаганди
спортивно-туристських традицій;
популяризації гастрономічного
туризму на Житомирщині через
автентичну кухню у поєднанні
з історією, культурою та традиціями краю; популяризації сімейних
цінностей та ін.
Програмою Фестивалю передбачається проведення змагань зі
спортивної рибної ловлі «Тетерівський хижак – 2019» (дорослі учасники рибалитимуть з човнів на
спінінг, а діти у супроводі батьків
на поплавкову вудку з берега, змагатись будуть також корпоративні
команди), кулінарні майстер-класи

Новини
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з приготування рибних страв від
найкращих шеф-кухарів Житомирської області та кулінарний
батл, катання усіх бажаючих на
човнах, катамаранах, дошках-САПах, єдині в Україні «Перегони
раків», проведення спортивно-розважальних змагань «Тато, мама,
я – рибацька сім’я», визначення
найкращої цьогорічної рибної
страви Фестивалю. Протягом заходу гості зможуть поласувати
різноманітними стравами з риби,
зробити фото у «пащі акули», для
дітей працюватиме дитяча зона
з тематичними забавами, атракціонами, аніматорами. Батьки зможуть відпочити та розслабитись
у чілаут-зоні. Родзинкою цьогорічного фестивалю стане запуск
«Летючих риб», кожен охочий
зможе навчитись конструюванню

та запуску летючих зміїв!
Хороший настрій та гарний
апетит – ось те, що знадобиться
гостям свята! Організатори запрошують 13 липня в с. Перлявка порибалити, посмакувати,
розважитись та гарно провести
час всією родиною! А також не
забудьте прихопити Ваше найкраще рибальське фото, розмістити на фотосушці та отримати
подарунок!
Початок розважальної програми об 11:00. Для усіх бажаючих
завітати на фестиваль буде організовано підвіз з пл. Перемоги
(м.Житомир) об 11:00, 13:00, 15:00
і назад о 12:00, 14:00, 19:00.
Дістатись до фестивалю можна
маршрутними таксі № 109, 177,
120 та іншим транспортом Чуднівського напрямку.

Як відсвяткують Івана
Купала у Житомирі:
план заходів
Житомирська
міськрада розмістила
план проведення загальноміського свята
Івана Купала.
6 липня з 15.00 до 22.00 год.
у Гідропарку відбудеться святкування загальноміського заходу
Івана Купала.
Головна алея
15.00 – мистецький співочий
марафон «Купальські мальви» за
участі вокальних колективів:
• «Козацька берегиня»;
• «Надія»;
• «Бабушки-ладушки»;
• «Мальви»;
• «Журавка»;
• Та н ц ю в а л ь н и й к л у б
«RETRO»;
16.00 – майстер-клас з плетіння
дівочої коси та проведення конкурсу на найдовшу косу;
Соціальний проект «Бабусин
оберіг»;

Гумористичний міні-фестиваль «Поліська вишенька»;
Дитяча зона (аніматори, розваги та шоу);
Майстер-клас від гурту козацького бойового вишколу «Стрибожи правнуки» (козацький куліш,
розваги. стрільба з лука);
17.00 – центральний пляж, головна сцена
Конкурс краси «Купальська
царівна – 2019»;
В рамках конкурсу виступи:
• Школи естрадного співу
«Амадеус»;
• Студії сучасних мистецтв
«Бренд»;
• Школи східних танців «Амберлі»;
20.00 – обрядове театралізоване
купальське дійство «Цвіт папороті – цвіт кохання» за участі творчих
колективів КЗ «Палац культури»
Житомирської міської ради;
21.00 – шоу барабанів від гурту
«Вулба»;
Виступи гуртів «FoFan», «Третє
небо».

З ким змагатиметься
ФК «Полісся»
у новому сезоні
Вже за два дні буде
відомий розклад ігор
другої ліги сезону
2019–2020.
На старт вийдуть 23 команди,
сім з яких – новачки сезону, чотири клуби готуються до дебюту на
професійному рівні, – сповіщає
Житомирська ОДА. Житомирський ФК «Полісся» змагатиметься
за лідерство у Групі «А» та матиме
10 команд-суперниць.
Група «А»:
– «Полісся» Житомир (3 місце
в Групі «А» другої ліги минулого
сезону);
– «Нива» Вінниця (4 місце
в Групі «А» другої ліги минулого
сезону);
– «Верес» Рівне (5 місце в Групі
«А» другої ліги минулого сезону);
– «Нива» Тернопіль (6 місце
в Групі «А» другої ліги минулого
сезону);
– «Калуш» Калуш (7 місце
в Групі «А» другої ліги минулого
сезону);
– «Чайка» Петропавлівська
Борщагівка (8 місце в Групі «А»
другої ліги минулого сезону);
– «Поділля» Хмельницький
(9 місце в Групі «А» другої ліги
минулого сезону);
– «Буковина» Чернівці (10

місце в Групі «А» другої ліги минулого сезону);
– «Діназ» Вишгород (дебютант
ліги, який минулого сезону грав
у чемпіонаті ААФУ);
– «Ужгород» Ужгород (дебютант ліги, який минулого сезону
грав у чемпіонаті ААФУ);
– «Оболонь Бровар‑2» Буча
(резервна команда клубу 1 ліги).
Команди, які посядуть перші
місця в обох групах, напряму підвищаться у класі, а другі – поборються за першу лігу в перехідних
матчах з 13–14 командами того дивізіону. Ті ж, хто фінішує на останніх місцях у групах, за спортивним принципом мають перейти
в аматорські змагання. У рамках
літніх навчально-тренувальних
зборів, наша команда проведе два
товариські матчі – з новачком УПЛ
ковалівським «Колосом» та його
дублем (U‑21).
Перший контрольний матч
команда зіграє у середу, 3 липня,
проти молодіжної команди «Колоса» U‑21. Зустрінуться суперники
у місті Боярка (Києво-Святошинський р-н). Початок матчу – 17:00.
У другому матчі «жовто-зелені»
поміряються силами з основною
командою «Колоса». Поєдинок
відбудеться цієї суботи, 6 липня,
у селі Мала Солтанівка (Васильківський р-н). Стартовий свисток
арбітра пролунає об 11:00.
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Споживачу

Від 2 до 200 тисяч гривень –
таку компенсацію можуть отримати
фермери та кооперативи з облбюджету
На Житомирщині продовжує діяти
програма, за якою
підтримку отримують фермери, аграрії,
кооперативи та домогосподарства. Залежно від напрямку
жителям відшкодовують від 2 до 200 тисяч
гривень з обласного
бюджету.
В.о. директора департаменту
агропромислового розвитку та
економічної політики ОДА Віктор Градівський закликає жителів Житомирщини активніше
подавати заявки, адже це реальна
підтримка обласного бюджету.
«Цьогоріч на реалізацію Програми розвитку агропромислового
комплексу в обласному бюджеті
передбачили 10 млн 150 тис. грн,
що розподілені за різними напрямками. Найчастіше жителі
Житомирщини подають документи для того, аби отримати до 7 тисяч грн компенсації за закуплений доїльний апарат. З початку
року ми вже відшкодували понад
2,8 млн грн для 301 домогосподар-

ства. І маємо ще 26 таких заявок
на розгляді. По інших напрямках
маємо наразі мінімальну кількість
заявок, тому запрошую фермерів,
кооперативи та фермерські господарства активніше долучатись
до програми. Адже кожен може
отримати від 2 до 200 тисяч гривень відшкодування за ведення
господарської діяльності», – зазначив Віктор Градівський.
Отже, ОДА продовжує приймати заявки та документи за
такими напрямками:
Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального
доїння домогосподарствам – найпопулярніший напрям програми,
на який передбачили 3 млн грн.
Цього року вже 301 домогос-

подарство, яке утримує 3 і більше
корів, отримали 2,8 млн грн відшкодування з обласного бюджету
за придбання доїльних апаратів.
А з початку дії напряму підтримку отримали 1054 господарів.
Крім того, що доїльний апарат
значно пришвидшує та полегшує
процес доїння, жителям області
перераховують до 7 тис. грн компенсації за його придбання.
Спеціальна бюджетна дотація с/г підприємствам за приріст поголів’я корів молочного,
м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності – 1 млн грн.
Та к а д о т а ц і я у р о з м і р і
2 тис. грн за кожну прирощену
корову власного відтворення надається підприємствам, які на

1 січня цього року утримували:
• сільськогосподарські підприємства – не менше, як 30 корів;
• фермерські господарства – не
менше, як 10 корів.
Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(СОК) – 1 млн грн. На придбання
обладнання та техніки кооператив
може отримати до 90% вартості
оснащення без урахування ПДВ,
але максимум – 200 тисяч гривень.
Фінансова підтримка з обласного
бюджету надається СОК молочарського, м’ясного, плодово-ягідного
та плодово-овочевого напрямів
діяльності.
Один із перших СОК – молочний кооператив «Краплинка»
у Любарському районі, який завдяки обласній підтримці отримав 200 тис. грн на обладнання.
Розвиток фермерських господарств (ФГ) – 400 тис. грн. За
придбання причіпної та навісної
с/г техніки і обладнання агровиробництва ФГ можуть отримати
до 100 тис. грн компенсації з обласного бюджету.
Так, фермерське господарство
«Відродження», що у Житомирському районі, працює всього лиш
2 роки і першу підтримку отримало саме із обласного бюджету – понад 50 тис. гри відшкодування за
придбання техніки вітчизняного
виробництва.

Виплата часткового відшкодування вартості закуплених
племінних телиць, нетелей, корів
домогосподарствам – 100 тис. грн.
До 10 тис. грн за одну голову можуть отримати господарства за
закуплені племінні телиці, нетелі, корови молочного та м’ясомолочного напрямів продуктивності, які придбані у племінних
заводів, племінних репродукторів
на території області і за її межами.
Сертифікація виробництва
органічної продукції – 100 тис. грн.
Компенсацію можуть отримати с/г підприємства:
• до 50 тис. грн за проведення
та підтвердження відповідності
виробництва органічної продукції
(сировини);
• до 400 грн за 1 га компенсації за придбаний насіннєвий
матеріал.
Із повним переліком документів,
які потрібно подати на кожен напрямок програми, можна ознайомитися
на сайті Житомирської ОДА.
Документи до обласних комісій приймаються за адресою: м.
Житомир, вул. Мала Бердичівська,
25, департамент агропромислового розвитку та економічної
політики обласної державної адміністрації каб. 212. Телефон для
довідок: (0412) 47‑46‑28.
Прес-служба
Житомирської ОДА

З 1 липня за «муніципальну няню» батьки
отримуватимуть щомісяця вже по 1,7 тис. грн
З липня цього року
зростає прожитковий
мінімум в Україні,
змінюється він і для
основних соціальних
та демографічних
груп населення.
Від 1 липня прожитковий
мінімум для дітей віком до 6
років з 1 тис. 626 грн збільшився до 1 тис. 699 грн. Відповідно
і за проектом «Муніципальна
няня» – батькам збільшується
компенсація за послуги няні для
своєї дитини. Про це повідомляє
департамент праці, соціальної та
сімейної політики ОДА.
На Житомирщині вже 27
родин скористалися державною
підтримкою на відшкодування

послуг няні для дитини віком до
3-х років. Цим сім`ям вже надійшли перші виплати за проектом
«Муніципальна няня». А з 1 липня
2019 року відшкодування за послуги няні батькам збільшене до
1 тис. 699 грн щомісяця.
Для оформлення муніципальної няні необхідно звертатися до
органів соціального захисту населення. Нагадаємо, що якщо
родина наймає для догляду за
своєю дитиною віком до трьох
років няню, має можливість скористатися фінансовою підтримкою від держави. Щомісяця на
компенсацію послуг няні держава
нараховуватиме по 1 тис. 699 грн
родині, яка оформить «Муніципальну няню».
Житомирянка Наталія Сінгурівська, мама двох дітей, розповідала, що як тільки дізналися
про цей проект, одразу ж подали

документи до органів соцзахисту.
Родина вже отримувала по 1 тис.
626 грн для часткової компенсації послуг няні для своєї дити-

ни, надалі до грудня цього року
отримуватиме по 1 тис. 699 грн,
а з 1 грудня 2019 року – по 1 тис.
779 грн.

Для того, щоб скористатися соціальною допомогою за проектом
«Муніципальна няня» жителям
області необхідно звернутися
до місцевих органів соціального
захисту. Адже цю компенсацію
виплачуватиме управління соціального захисту населення вкінці
кожного місяця. Така соціальна
допомога автоматично переглядатиметься щороку відповідно до
прожиткового мінімуму на дітей
віком до 6 років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.
Компенсація за послуги няні
не скасовує декретні виплати та
відпустку з догляду за дитиною. Також залишаються інші
соціальні пільги та виплати, які
отримує родина. Довідкову інформацію ви можете отримати
у департаменті праці, соціальної
та сімейної політики ОДА за телефоном (0412) 47–47–82.
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ВЕЛИКЕ М`ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ
М`ЯСОКОМБІНАТ" ЗАПРОШУЄ ДОСВІДЧЕНИХ ОБВАЛЬЩИКОВ І ЖИЛУВАЛЬНИК М`ЯСА (ЯЛОВИЧИНА,
СВИНИНА). ВАХТИ, ЩОТИЖНЕВА
ОПЛАТА. ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ,
СПЕЦОДЯГ. М ЖИТОМИР, ВУЛ. С.
ПАРАДЖАНОВА, 127. ТЕЛ. 067-41220-04

1. РОБОТА
1.1 Пропоную
• 06.06.19 в місті Києві, в Дніпровському районі був загублений студентський квиток на ім`я Левчишиної Маріам Салманівни. Прошу повернути у
разі знаходження. Тел.: 0932622192
• Автослюсар-універсал по ремонту
вантажних авто з досвідом. Робота
в Києві, постійна, з житлом! Умови відмінні. Забезпечення інструментом,
спецодягом, робота в боксах. Оплата
відрядна, своєчасна! Тел.: 067-34442-43, 096-044-36-04

• Водії (С, С1, СЄ) на вантажні авто
від 5 до 20т. Робота по Києву, області, Україні! Житло в Києві від фірми,
безкоштовно! Оформлення, графік
(24 дні/міс), ЗП- до 22% від фрахту
(15000-20000), своя рембаза та АЗС.
Тел.: 067-344-42-43

• ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ,
З/П ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 17.00. ТЕЛ.:
0981517788, 0981517798 СЕРГІЙ
ВОДІЇ КАТ. С (НА МІКСЕРА) ДЛЯ ДОСТАВКИ БЕТОНУ ПО КИЄВУ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. ЗП ЗА ВАХТУ
ВІД 10000 ГРН + ПРЕМІАЛЬНІ. ІНОГОРДНІМ ЖИТЛО. ТЕЛ.: 0674692656
ДМИТРО

• В будівельну компанію на постійну
роботу в м.Києві потрібні: монолітники;
арматурники; монтажники; різнороби;
прораб; інженер ПТО. Без шкідливих
звичок. З/п договірна (висока). В разі
необхідності житло надається.Тел.:
067-329-73-39 Олександр Миколайович

• Запрошуємо на роботу: прасувальниць, вантажників, водіїв, слюсарів.
Безкоштовне житло, пільгове харчування, міський транспорт! Оформлення. ЗП 14000-17000 грн. Київська обл,
Бориспільський р-н, с.Щасливе. Тел.:
067-434-74-30, 093-296-43-93

В ОВОЧЕВИЙ КІОСК В Р-НІ МАЛЬОВАНКИ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ. Г/Р
7 ЧЕРЕЗ 7 ДНІВ. З/П ВІД 200 ГРН/
ДЕНЬ. БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ.
ТЕЛ.: 067-165-12-59

• ЗБИРАЛЬНИКИ ПІДДОНІВ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10000 ГРН. РОБОТА В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛ, МАЛИНСЬКОМУ
Р-Н. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. ТЕЛ.:
0674914363, ВІКТОР ІВАНОВИЧ

• Збирачі-комплектувальники готової продукції. Уміння читати накладні,
мінімальне знання ПК (Word). Житло
надається. Зарплата від 10000 грн.
Приватний розплідник рослин в Київській обл. Тел.: 067-445-89-87, 050310-53-37
• На постійну роботу потрібні різноробочі. Відрядження вахтами з / п
від 8000 грн. Дзвонити з 10:00 до
17:00. з понеділка по п`ятницю. Тел.:
0681271212

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИКИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗП ВІД
8500 ГРН. ГРАФІК РОБОТИ З 8.00 ДО
16.00. ТЕЛ.: 0971107114
ОПЕРАТОРИ НА ПИЛОРАМУ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ. ГРАФІК РОБОТИ ПРИ СПІВБЕСІДІ. ТЕЛ.:
0674104097
•Офіційне працевлаштування (Польща, Чехія).
Будівництво,зварювальники, токарі.
фрезерувальники, водії, готелі, ресторани, догляд, фабрики, заводи.
Відкриття віз (робоча, шенген, Воєводська). Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
Тел.: 067-670-51-41, 050-831-63-55.

• ОХОРОННИКИ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА
РАХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/
ДОБА. ТЕЛ.: 0635364282, 0674741643
• Потрібні на роботу в Польщу швачки, зварювальники. Робота в Німеччині, Швеції, Франції, Чехії, Польщі. Ліц.
МПСПУ АВ547294 від 10.09.10. Тел.:
067-455-06-64, 099-634-80-31

• ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ТА РІЗНОРОБОЧИХ ПРОФЕСІЙ.
МІСЦЕ РОБОТИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ
ОБЛ., ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО, З\П
ВИСОКА ТЕЛЮ: 067 283 49 69, 096
080 97 77
• Працівники або бригади в ягідний
розсадник на прополку і сапання 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).
Тел.: 0967500769, 0509210453
• Працівники в ягідний розсадник на
польові с/г роботи в Київську обл.,
Макарівський р-н. Чоловіки та жінки.
Безкоштовний гуртожиток і харчування. З/п раз в 2 тижні. Аванс. Тел.:
0967500769, 0509210453
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• СЛЮСАР-САНТЕХНІК ВКЕЗ ЦЗ

3.2 Автомобілі. Продам

ГУНП. ЗП 6 250 ГРН., Г/Р З 09:00 ДО

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ ТА
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ
ТА Б/В ОПТОМ І ВРОЗДРІБ.ВІДПРАВКА ПО УКРАХНІ. Є СВІЙ СКЛАД.
ТЕЛ.:(097)1521331; (093)2613742;
(097)7266640.

18:00, СУБОТА ТА НЕДІЛЯ ВИХІД.
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житл. будинок заг.пл. 80,0 м.кв., житл.пл. 40,7 м.кв. за адресою: Житомирська
обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів. вул. Червонотравнева, 38. Дата торгів: 24.07.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №358270.

ЗАВДАННЯ:ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВ. ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТ., ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧ., А ТАКОЖ СЛЮСАРНІ РОБОТИ.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ
КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO2@GMAIL.COM.,
ТЕЛ.: (050)9242613, (050)5158585,
(067)9040066
• Пропонуємо на постійній основі
кубові ємності чисті нові 1900 грн. Є
доставка по Україні. Тел.: 095-68751-93 Ірина.
• Работа в Польше, Чехии, Латвии,
Германии, Израиле. Оформление и
проезд за наш счет. З/п от 20 000 до
80 000 грн. Сопровождение на время
работы. тел.: 0665859090, 0685859090
• Рибному господарству (Київська
обл., Броварський р-н, с. Гоголев)
потрібні: вантажники, підсобні робітники, роздільниці риби. Надаємо житло, безкоштовні обіди, спец.
одяг, розвезення служ.транспортом.
Оф.працевлаштування. Гідні ЗП. Тел.:
067-409-85-70

• Робітники в приватний розплідник

ТЕЛ.:0978896891

декоративних рослин. Прополка, посадка. Обробка грунту мотоблоком,

• Терміново! Запрошуються на ро-

полив, господарські роботи. Київська

боту Медсестри і Доглядальниці! У

обл., проживання, відповідальні, не-

пансіонат! Харчування та проживання

питущі. Від 9000 грн. Тел.: 067-44589-87, 050-310-53-37

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВСІ ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ, ВІД ПРЯМОГО
РОБОТОДАВЦЯ. ЗАРПЛАТА 1800043000ГРН. МОЖНА БЕЗ ЗНАННЯ
МОВИ, НАВЧАННЯ НА МІСЦІ. ЛIЦ.
МСПУ 978 ВIД 09.07.2018. Т. В
ПОЛЬЩІ +48536012943 (+VIBER),
+48537758355 (+VIBER), В КИЄВІ
+380965568181 (+VIBER)
РОБОЧІ НА ЗБІР ДЕРЕВ`ЯНИХ ПІДДОНІВ. ЗП ВІД 500 ГРН ЗА ДЕНЬ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
ЖИТЛО ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. БЕЗ
АЛКО- ТА НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ!!!
РОБОТА В М. БОРТНИЧІ, С.М. БОРИСПІЛЬСЬКА. ТЕЛ.: 0951531981

- безкоштовне! Зарплата від 300 грн. в
день і вище! Графік роботи - вахтовий!
Тел.: 0972430303

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ
КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБНІ В
М. КИЇВ. БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО.
З/П- ВІД ВИРОБІТКУ, ВИПЛАТА 2
РАЗИ НА МІСЯЦЬ. ТЕЛ.: 0972538810,
0995211100

2.9 Продам Частина будинку
• Продається земельна ділянка: 0.40
сот. (0.20 під забудову), с. Сільце
Горохівського р-ну. Волинської обл.,
траса Луцьк -Львів біля дороги. Є газ,
вода, світло, Тел.: 0677501485

ПРОДАМ КАМАЗ 5320. ДВИГУН ЯМВ238; КПП - КАМАЗ ПОН., ПОВ.; КУЗОВ
- 20 КУБ.М, ШИНА - ДО 40 ТИС. КМ
ПРОБІГУ; МОСТИ ШВИДКІСНІ. ЦІНА
319 200 ГРН. ТЕЛ.: 0971992148

3.3 Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ
МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ,
ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. ТЕЛ.: 0976484669,
0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В
КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ,
ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. ТЕЛ.:
0962494994, 0983098010 ЯРОСЛАВ
• Причепи автомобільні ТМ "Лев",
1-2х осні. Розміри: 1,1х1, 3 - 3,6х1, 6.
У вир-ві використовуємо високоякісній
метал і німецькі комплектуючі (ресори клямки, замки). Гар.5р. Доставка.
Розсрочка. Завод-виготівник. Тел.:
067-118-18-88, 050-309-80-85, 093955-48-02
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_______________________________________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

20195223670
_______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень
і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Об’єктом планованої діяльності є видобування корисних копалин Пинязевицького родовища, що розташоване у Житомирській області, Малинський район,
2,0 км на захід від смт. Гранітне. Кар’єрне
поле розкрите на площі 72,4 га.
Корисною копалиною Пинязевицького родовища є незмінені та порушені
вивітрюванням середньо-протерозойські
граніти середньо- і крупнозернисті, які
придатні для виробництва щебню відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7‑75‑98 «Щебінь
і гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.
Технічні умови», бутового каменю відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7–241:2010 «Камінь бутовий. Технічні вимоги». Супутні
корисні копалини, що мають промислове
значення, відсутні.
Видобування корисних копалин на
Пинязевицькому родовищі проводиться
відкритим способом (кар’єр). На підприємстві застосовується транспортна багатоуступна система розробки з паралельним
просуванням фронту гірничих робіт та
внутрішньокар’єрним відвалоутворенням.
Гірнича маса добувається в кар’єрі відкритим способом за допомогою проведення
вибухових робіт. Буріння ведеться буровими установками ROC L6H Atlas Copco
(2 одиниці, що працюють почергово).
Розрихлена гірнича маса навантажується

3.5 С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР.
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.
AGROKOM.IN.UA. ТЕЛ.: (099)201-2978, (067)671-35-53, (063)962-82-36.
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ
МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. ТЕЛ.: (097)474-22-11; (097)47422-72.

навантажувачами CAT‑988, TEREX RH40-E,
САТ‑6015, ЕКГ‑5А – 2шт. в автомобільний
транспорт. Перевезення гірничої маси
проводиться за допомогою автомобілів БiлАЗ‑7547, САТ‑773Е, БiлАЗ‑7523,
БiлАЗ‑5555В та БiлАЗ‑7548.
2. Суб’єкт господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ – 04011905. Юридична
адреса: 11634, Україна, Житомирська обл.,
Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4;
тел. (04133) 5‑12‑43; e-mail: MKDZ_sekretar@
ukr.net; Директор – Онопрієнко Ігор Миколайович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Міністерство екології та природних
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ
оцінки впливу на довкілля: Начальник відділу Шимкус Марина Олександрівна, тел.
(044) 206‑20‑89; m.shimkus@menr.gov.ua.
4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Висновок з оцінки впливу
на довкілля, що видається що видається
Міністерством екології та природних ресурсів України.
5. Строки, тривалість та порядок
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

• Техніка від виробника: Сівалка
(нова) СУПН-6(8), УПС-6(8)-посил.
рама, 2-к привід. Культиватор (новий)
КСО-4.0; 6.0; 8.0, КРН-5.0; 6.0. Дискова борона (нова) АГ-2.1; 2.4; 2.7;
3.1. Сівалка (після кап.рем) СЗ-3.6,
СЗ-5.4, Тодак-8.Тел.: 067-780-14-39
• Трактори: "Джон Дір-7720", 2005р.,
200к.с., "МТЗ-952", 2003р., 95к.с.; комбайн "Джон Дір-1052"; плуги оборотні
3-,4-,5-корпусні; преси; обприскувачі
навісні 15-18-21м; жатка кукурудзи
4-8-рядна, та інше. Тел.:(097)3850784,
(097)5847243

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції,
які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під
час громадських слухань із внесенням до
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться
18.07.2019 р. о 11 годині в Актовій залі АТ
«МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» за адресою: Житомирська
обл., Малинський район, селищна рада
Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4.
Громадські слухання (другі) відбудуться: не передбачено.
6. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо
планованої діяльності
Міністерство екології та природних
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ
оцінки впливу на довкілля: Начальник від-

ділу Шимкус Марина Олександрівна, тел.
(044) 206‑20‑89; m.shimkus@menr.gov.ua.
7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; Відділ
оцінки впливу на довкілля: Начальник
відділу Шимкус Марина Олександрівна,
тел. (044) 206‑20‑89; m.shimkus@menr.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому
пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у пункті 6
цього оголошення), а також час, з якого
громадськість може ознайомитися
з ними:
1. Офіс АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» за адресою:
Житомирська обл., Малинський район,
селищна рада Гранітненська, комплекс
будівель і споруд № 4.
2. Гранітненська селищна (сільська)
рада за адресою: Житомирська обл., Малинський район, смт. Гранітне, вул. Леніна, 10.
Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім
вихідних, з 3 липня 2019 р.

3.6 С\Г техніка, та запчастини.
Куплю

4.1 Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• Запчастини до китайських мінітракторів Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та інші. www.agrozone.com.ua
. Тел.: (050)1811180, (097)1811011,
(093)0881880.

• ВИКОНУЄМО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ!
ШПАКЛІВКА, ШТУКАТУРКА, ПЛИТКА,
ШПАЛЕРИ, СТЯЖКА, ГІПСОКАРТОН,
ВАГОНКА І Т.П. ТЕЛ.: 0969825255.

3.8 Автозапчастини. Куплю
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості у використанні.
Сталь-4 мм, термомеханічний регулятор тяги, площа обогріву 100-300м2.
Власне виробництво "Канівський механічний завод". www.frezer.com.ua,
Тел.: 096-105-91-78, 04736-31-062

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР,
БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. ТЕЛ.: 067790-57-39, 041-244-70-67
• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.:
0938436692, 0976949302 СЕРГЕЙ
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БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ КАМАЗ
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• Песок
• Земля
• Щебень • Отсев
• Бут
• Строй• Навоз
мусор

096 952 45 40, 093 338 71 81

6.13 Ремонт техніки
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0975107907 , 0932929225

6.17 Послуги. Iншi
4.2 Будівельні, ремонтні
роботи. Послуги
• Бригада дівчат викон.малярні роботи різної склад, декор.штукатурка
(венеціанська, марсельський віск та
багато інших), утепл.буд, короїд, байрамікс. Тел.: 0633571633, 0982599951
Зоя

6.5 Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа.
Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем ваши кредиты до 200 000
грн. тел.: 0732551010, 0662551010

2.16 Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. ТЕЛ.: 097-722-88-22, 066-57110-00

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
ТЕЛ.: 066-571-10-00, 097-722-88-22

3.10 Автохімія, автотовари.
Продам
• Запчастини двигунів КамАЗ, ЯМЗ,
МТЗ, ЮМЗ, ЗІЛ, ГАЗ. Оригінальна
поршнева група Мотордеталь Кострома, гільза, поршневі кільця, р/к
прокладок двигунів, КПП, мостів, ГТВ,
вкладиші к/вала. Доставка Нова пошта, Інтайм. Тел.6 067-570-22-02, 050719-00-74.

4.15 Металообробне
обладнання. Продам
• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОСТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ.
ТЕЛ.: 0661542484

063-243-94-32, 068-790-50-05

тел. +38 (097) 325-84-86

• Ковка та ковані елементи по оптовим
цінам, доставка по всій Україні, сайт:
KOVOSVIT.NET. Тел.: (096)640-65-64;
(044)379-24-66.
• Куплю електродвигуни, редуктори,
насоси, тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори,
підшипники. Тел.: 067-188-52-30

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У
ПРОБЛЕМАХ: ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ,
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ, САМОТНОСТІ, СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ КОХАНУ ЛЮДИНУ,
ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ. ТЕЛ.: 068-3706105, 073-223-2983 ЛЮДМИЛА

8.13 Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА
МАКУЛАТУРУ. ТЕЛ.: 0505580047,
0412447919

Копання та чистка криниць
Машиною та вручну. Буріння
свердловин. Залізобетонні
кільця в асортименті.
Житомир та область
Тел.: (067) 941-03-20
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

Куплю авто вітчизняного або

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та
дорого.
Тел.: 067-745-98-77,

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

• Гарантована допомога в оформлені кредита пенсіонерам і непрацевлаштованим. Оформлення від 5000
до 500 тыс.грн. Без довідок, застави
та поручителів. Виводимо з чорних
списків. Тел.:(068)901-95-86, (050)86820-05

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

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58
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Гороскоп на тиждень 3 - 9 липня
ОВЕН

Тиждень небувалої
активності. Те, про що
будете багато думати,
може відбутися ніби саме собою.
Не виключені амурні пригоди.

ТЕЛЕЦЬ

Зростуть одночасно
й ваші запити, і вимоги
по відношенню до себе, і претензії до оточуючих. Вдалий час
для чогось нового.

БЛИЗНЮКИ

Маєте шанс перетворити супротивників
на союзників, але діяти
необхідно обережно. Очікуйте
важливих подій і в особистому
житті.

РАК

При д і л іт ь у в а г у
дому та дітям. Можуть
скластися нові обставини, які змінять ваше життя на
краще. Вихідні краще провести
з друзями.

Поради господині
ЛЕВ

Будьте обережніші
стосовно нових знайомих. Не слід приймати спонтанних рішень, краще прислухатися до інтуїції.

ДІВА

Дивітьс я вперед ,
думайте про майбутнє й не озирайтеся назад. Вам
допоможуть поради близьких
людей.

ТЕРЕЗИ

Зможете позитивно зарекомендувати
себе в колективі, проявити
себе яскраво й оригінально.
Але враховуйте інтереси інших людей.

СКОРПІОН

Цього тижня треба
буде докласти більше
зусиль, щоб зосередитися на
конкретній справі й одержати
солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ

Не намагайтеся вирішувати проблеми
за допомогою сили й прямих
конфліктів. Якщо станете перед
необхідністю зробити вибір, дійте спокійно.

КОЗЕРІГ

Тиждень очікується
надзвичайно продуктивний, насичений різноманітними подіями. Більше покладайтеся на себе.

ВОДОЛІЙ

Є небезпека повторити свої помилки в
особистому житті тільки тому, що вам так зручніше.
Перш ніж починати діяти, варто
продумати все до дрібниць.

РИБИ

Вдалий час для самореалізації у творчості. У вихідні дітям знадобиться
ваша підтримка. Не дозволяйте
збивати вас зі шляху праведного.

Цікаві факти про засмагу
• У Стародавньому Єгипті на
картинах чоловіки зображувалися
засмаглими, а жінки світлошкірими (а не навпаки) так як, вважалося що засмага огрублювала
зовнішність.
• До 20-го століття аристократичні люди уникали засмаги, вони
вважали що засмага була долею
селян.
• Брюнети (або брюнетки) загоряють швидше, ніж блондини
(або блондинки).
• Під впливом сонячного світла
утворюється – Вітамін Д.
• Надмірна засмага прискорює
старіння.
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• При сонячному опіку людина
відчуває помилкове відчуття холоду.
• Засмага допомагає при
м’язових болях і ревматичних
явищах.
• Численні дослідження науковців довели, що близько ста функцій
нашого організму тією чи іншою мірою залежать від сонячного світла.
Зокрема, й імунітет. Зауважте, він
підводить нас саме тоді, коли сонце
світить, але не гріє. Дефіцит тепла
і світла робить нас млявими, дратівливими і не здатними чинити опір
хворобам. А ось навесні і влітку ми
легко можемо дати відсіч будь-яким
вірусам. Проте, небезпека в тому,

5
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що надлишок сонця – рівнозначний
його відсутності. Перегрівшись або
обгорівши під яскравими променями, наш організм миттєво стає
уразливим навіть перед звичайною
легкою застудою.
• Перш, ніж вирушити на
пляж, зазирніть до своєї аптечки.
Ви застосовуєте антибіотики, гормональні контрацептиви, транквілізатори, ліки проти алергії або
підвищеного тиску? Будь-який
з цих засобів у тандемі з ультрафіолетом здатний зіграти з вами злий
жарт: замість рівномірної засмаги
ваша шкіра, найімовірніше, набуде
плямистого забарвлення.
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Як оновити інтер’єр без
ремонту: корисні поради
Бажання оновити інтер’єр може
з’явитися у зв’язку
з майбутнім поповненням у сім’ї, початком нового сезону
або просто так – натхнення зійшло.

стріального стилю сподобається
груба тканина, з навмисними
потертостями, поціновувачам
класики – вишита гладдю, прихильникам стилю шеббі-шик –
з ажурними деталями і мереживами. Цікаво і незвично в одному
інтер’єрі виглядають подушки
з різних тканин з різною фактурою.

Правда, в таких випадках не
завжди є час або фінансові кошти
на капітальний ремонт. Існує
безліч способів змінити інтер’єр
самостійно, без особливого клопоту і матеріальних витрат.

Найпростіший спосіб оновити інтер’єр – переклеїти шпалери
в кімнаті. Правда, це клопітка
і довга справа. Зате змінити шпалери лише на одній стіні під силу
всім, і це не займе багато часу.
Підберіть 1–2 рулони шпалер, що
гармоніюють з інтер’єром кімнати, але виділяються свіжістю і новим забарвленням. Ваша кімната
буде виглядати зовсім по-новому.
Швидко та недорого оновити
стіни можна, пофарбувавши їх.
Перевага цього способу в тому,
що перефарбовувати стіни
можна кілька разів. Спробуйте
експериментувати з кольорами,
використовувати то матову, то
глянцеву фарбу.
Освіжити інтер’єр квартири
без ремонту можна, відреставрувавши старі меблі. Радянські, покриті лаком шафи, стільці, столи
відполіруйте і покрийте лаком
іншого кольору. Ваша меблі буде
виглядати як нові.
Повісьте в кімнаті 2–3 картини. Вони внесуть яскравий акцент
в обридлий інтер’єр. Для цього
необов’язково купувати твори
відомого художника. Можете
зробити колаж з улюблених
фотографій з журналу або роздрукувати широкоформатну
фотографію.
Зміна освітлення і перестановка меблів дозволить по-новому
поглянути на звичний інтер’єр.
Замініть люстру, повісьте бра
або поставте торшер. Це змінить
сприйняття кімнати в цілому.
Змінити інтер’єр допоможуть кімнатні рослини. Творчо
підійдіть не тільки до купівлі
різноманітних рослин, але і до
придбання горщиків для них.
Створіть цікаву зелену композицію в кімнаті.
Є багато ідей, як оновити
інтер’єр швидко, без ремонту та
великих грошових витрат. Кращий порадник в цьому питанні –
ваша фантазія. Тільки вона допоможе вам створити яскравий,
затишний і неповторний інтер’єр
у вашому будинку.

Використовуємо текстиль

Оновити інтер’єр спальні без
ремонту допоможе балдахін над
ліжком. Взимку його роблять із
щільних тканин, щоб він зберігав
тепло. У літню спеку з легкого
і тонкого текстилю або москітної
сітки, адже він повинен не тільки
захищати від комарів, але і пропускати повітря. Змінити дизайн
спальні можна, оббивши узголів’я
ліжка тканиною. Для цього знадобиться меблевий степлер
і відріз красивого полотна. Щоб
надати узголів’ю м’якості і обсягу,
використовуйте лист поролону.
Щоб кардинально змінити
інтер’єр кухні без ремонту, поновіть рушники, скатертини,
фіранки і прихватки. Над піччю (поверхнею) або робочою
поверхнею помістіть кухонний
фартух. Він робиться з красивого
відрізу тканини, зверху закритого
прозорим пластиком або склом.
Так текстиль не забрудниться від
бризок жиру або рідини, і прибирати бруд з гладкої поверхні
буде просто.
Оновити інтер’єр великої
кімнати можна, розділивши
її шторою. Також текстиль послужить дверима для стінної
ніші, гардеробв, шафи. Єдиний
недолік поділу простору з допомогою тканини – відсутність
звукоізоляції.
Великий відріз красивої
тканини, підвішений до стелі,
прикрасить однотонну стіну.
Для декорування використовуйте
тонкий килим з коротким ворсом і оригінальним принтом.
Він не тільки стане родзинкою
інтер’єру, але і зробить кімнату
трохи тепліше.
Змініть інтер’єр вітальні або
спальні, додавши кілька подушок
різного розміру. Любителям інду-
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ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ
Піца «Челентано»

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

(0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера»

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

(0412) 42-60-86

Вчора

Анабель 3

У всьому світі трапився глобальний колапс –
усюди відключилося на короткий час світло.
Через цю подію звичайний невдаха Джек Малік
потрапив під автобус і тільки дивом вижив,
але утратив декілька зубів. Як би дивно це не
звучало, але він ніби опинився в зовсім іншому
світі. Тут ніхто й ніколи не чув про легендарних
"Beatles". Хлопець, який ще вчора грав у переході й у жахливих пабах, тепер може грати їх
музику як свою, вражаючи мільйони любителів
музики по всьому світу. Джек завжди буде
таким же щирим хлопцем, яким і був, але тепер
він ще й знайде справжню популярність. Він
дасть людям музику "Beatles".

Анабель – це не просто лялька. Це справжнє зло, яке потрібно знищити. Консультанти з
демонології Лоррейн й Ед Воррени вирішили
будь-що-будь уберегти світ від цієї істоти,
тому забрали її до себе додому. Там вони її
надійно замкнули під освяченим склом і благословенням святого отця в одній із кімнат
будинку. Разом із Аннабель там знаходиться
багато страшних речей, які були прокляті або
використовувалися для темних обрядів. Цей
план спрацював би відмінно, якби не подружка
дочки Джуді подружжя Ворренів. Вона вирішила подивитися на всі ці речі, що допомогло
Аннабель пробудити злі духи навколо.

Жанр: комедія, романтика

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

Жанр: вчора

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

kinoukraina.zt.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
nenazerka.com.ua
ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.
М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

Житомирська обласна громадська організація «Батьківщина Молода»
за підтримки благодійного фонду «ЛАВ» влаштовує

Захід
БЕЗКОШТОВНИЙ
Також ми надамо кожному
свій намет та довеземо
до місця призначення!

Програма
Коли?
Коли?

12-14 липня.
Де?
Де?

Село Дениші

поруч зз
,, поруч
мальовничими краєвидами.
краєвидами.
мальовничими
Вік учасників:
учасників:
Вік
років
років

16-35

Свіже повітря,
приготування іжі на
вогнищі та неймовірний
захід сонця – ось фішки
таборування.

на 3 дні
активного
відпочинку:

наймасштабніше наметове таборування

«Panorama Camp»

Байдарки
Хенд –мейд «Ловець снів»
Спартакіада
Гра «Державотворення»

Зустріч з Послом Миру
Богданом Купчинським

Кемпінг-курс
Конкурс гітаристів
Танцювальні змагання
Реєстрація та деталі за телефоном:

096 388 5763 – Вікторія

