
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

1450

Крекер ТУК в асорт. 
100 г

1250
НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

8395

Сосиски з яловичиною 
в/с Д22 СГУ ТМ «Ранчо»

7135

Сир твердий
«Російський класичний» 50%

ТМ «Княжна»

9610

Ковбаса Старокиївська с/к 
в/с Т/У 0,34кг ТМ «ЖМК»

НОВА ЦІНА

СТАРА ЦІНА

84157155

Сир плавл. брикет
В асорт. 90 г

ТМ «Звенигора»

1195

СЕРЕДА

РЕКОМЕНДОВАНА 
ЦІНА

грн500

№ 28 (744)    31.07.2019 Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

с. 3с. 5

Що чекає на українців у  
серпні: штрафи для власників 
«євроблях», зниження ціни 
газу для промисловості,  
додаткові вихідні

Обшарпане місто, в якому ми живемо, 
або Що таке «теорія розбитих вікон»

с. 10

Як звільнили  
від відповідальності  

за корупцію  
мера Житомира  

Сергія Сухомлина
Бізнес-довідник

Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА
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29 липня ряту-
вальники Житомира 
у межах всеукраїн-
ського флешмобу «Не 
паркуй машини на 
пожежних гідрантах!» 
спільно із засобами 
масової інформації на 
практиці показали, 
з якими труднощами 
вони зіштовхуються 
під час здійснення за-
бору води на гасіння 
пожежі із пожежних 
гідрантів.

Зокрема, відвідали об’єкти 
з масовим перебуванням людей, 
де постійне скупчення машин, – 
біля торговельного центру на 
Житньому ринку, онкодиспансера, 
у парковій зоні на Новому бульварі 
та біля багатоповерхівок міста.

Дійсно, практично в усіх ви-
падках на підземних пожежних 
гідрантах, розташованих на про-
їжджій частині, припарковані 
автівки, водіїв яких поруч не було. 
Біля онкодиспансера розташоване 
поруч з люком авто не дало мож-
ливості поставити колонку на гі-
дрант для забору води. Не зупиня-
ли водіїв й покажчики на будівлях 

про їх розташування (наприклад, 
«ПГ‑8», що означає відстань до по-
жежного гідранта – 8 м). Тож бійці 
ДСНС нанесли на асфальті заклик 
«Не паркуй машину біля пожеж-
ного гідранта!» зі стрілкою, що 
вказує на його розміщення.

«Наші заклики носять реко-
мендаційний характер для водіїв, – 
прокоментував захід заступник 
начальника управління ДСНС 
України у Житомирській області 
Олег Держанівський. – На жаль, 
у повсякденній роботі ми стика-
ємося з тим, що є певна кількість 
пожежних гідрантів, які не працю-
ють. Або інколи після прибуття на 
пожежу рятувальники з’ясовують, 
що немає доступу до гідрантів, 

зокрема, і через припарковане на 
люк авто. Це не дає змоги його від-
крити і скористатися пожежним 
гідрантом, через що втрачається 
дорогоцінний час на пошук най-
ближчого альтернативного водо-
джерела. Ми не можемо змусити 
водіїв цього не робити, але при-
вернути їхню увагу ми спробували 
сьогодні, долучившись до всеукра-
їнського флешмобу».

Для того, щоб водії обдуму-
вали свої дії перш ніж паркувати 
машини, рятувальники планують 
продовжити акцію з позначення 
гідрантів у проблемних районах 
чи вулицях.

У ДСНС України
у Житомирській області

У межах відзначен-
ня 1135-ї річниці від 
дня заснування міста 
Житомира відбудеть-
ся святковий концерт, 
під час якого висту-
плять гурти «КАZКА» 
і «Цвіт Кульбаби».

Таке рішення було прийнято 
під час позачергового засідання 
виконавчого комітету Житомир-
ської міської ради 29 липня. Чле-
нами виконкому було прийнято 
рішення:

1. Управлінню культури міської 
ради забезпечити організацію та 
проведення на майдані Соборно-

му святкової концертної програми 
за участю українського музичного 
гурту «КАZКА» та українського 
рок‑гурту «Цвіт Кульбаби» 14 ве-
ресня 2019 року з 19.00 до 22.00 
в рамках відзначення 1135‑ї річ-
ниці від дня заснування міста 
Житомира.

2. Зобов’язати управління по 
зв’язках з громадськістю міської 
ради організувати висвітлення 
через ЗМІ інфрмації про про-
ведення святкової концертної 
програми за участю українського 
музичного гурту «КАZКА» та 
українського рок‑гурту «Цвіт 
Кульбаби» в рамках відзначення 
1135‑ї річниці від дня заснування 
міста Житомира.

3. Управлінню житлового 
господарства та управлінню ко-
мунального господарства місь-

кої ради забезпечити належний 
санітарний стан, облаштування 
біотуалетами, сміттєзбираль-
ними засобами та організувати 
вивіз сміття відповідно до укла-
дених угод.

4. Управлінню з питань над-
звичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення міської ради 
організувати взаємодію при ре-
агуванні щодо запобігання ви-
никненню надзвичайних ситуацій 
та ліквідації їх наслідків під час 
проведення заходів.

Нагадаємо, цьогоріч День 
міста Житомира відначатимуть 
у другу суботу вересня, тобто 
14 вересня, а з наступного року, 
згідно зі Статутом Житомирської 
ОТГ, святкові заходи до Дня міста 
проходитимуть у третю суботу 
травня.

Житомирські рятувальники 
провели флешмоб, рекомендуючи 
водіям не паркувати автівки  
на пожежних гідрантах

З Днем міста житомирян вітатимуть 
«КАZКА» і «Цвіт Кульбаби»

У мистецькому 
просторі «Гнатюк Арт 
Центр» відбулося від-
криття виставки кар-
тин «Липневий вер-
нісаж». Житомиряни 
та гості міста можуть 
ближче познайомити-
ся з творчістю шести 
сучасних українських 
художників.

Центральну частину експози-
ції посідають роботи київської 
художниці Олесі Рибченко «Живо-
пис у чорних рамах». Це перша 
виставка відомої української ав-
торки у нашому місті.

Презентовано також твори 
житомирянина Станіслава Ан-
тонюка, чиї картини сьогодні 
експонуються по всій Україні. 
Організатори підкреслюють: 
приємно бачити твори і на бать-
ківщині майстра.

А от для учня легендарного 
Віктора Шкуринського житомиря-
нина Віктора Ковалика це – перша 
персональна виставка. Також пер-
сональна виставка у Гнатюк Арт 
Центрі є першою для художника 
з Тячева Василя Маркуша.

Свою творчість представив 

і Сергій Бекета, який також є відо-
мим телевізійником, діячем кіно. 
Він стояв біля витоків коростен-
ського телебачення. Долучився до 
будівництва Ольгинської церкви 
у древлянській столиці, є авто-
ром пам̀ ятника воїнам‑афганцям 
у Коростені та художнього фільму 
«Кома» про Велику Вітчизняну ві-
йну. А ще він свого часу подарував 
музею Коростеня плаваючий танк.

Ще один художник, чиї кар-
тини презентовано на виставці, 
житомирянин Андрій Маєвський 
розповів, чому обрав у своїй твор-
чості акварель. Усі його пейзажі – 
це зображення рідної Житомир-
щини. Каже, варто після роботи 
сісти на маршрутку і побачити 
унікальну красу рідного краю.

Під час урочистого відкрит-
тя виставки 27 липня гості могли 
поспілкуватися з художниками, 
поставити запитання, дізнатися 
детальніше про процес творчості.

Приємним сюрпризом стала 
концертна програма за участі са-
мобутніх артистів Діани Морару 
та Дмитра Гончарука.

«Липневим вернісажем» мож-
на насолодитися у Гнатюк Арт 
Центрі до кінця літа. Також тут 
можна познайомитися з унікаль-
ними роботами відомого скуль-
птора Олексія Леонова. А з пер-
шого вересня буде діяти Гнатюк 
Арт Студія, яка запрошує на 
заняття як дітей, так і дорослих.

Житомирян 
запрошують  
на виставку  
«Липневий вернісаж»
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Руслан Мороз

Посол Австралії 
відкрила виставку 
у Житомирському 
обласному краєзнав-
чому музеї.

«Південні землі: Австралія/
Антарктида» – саме під такою 
назвою у Житомирському об-
ласному краєзнавчому музеї 
26 липня 2019 року за учас-
ті посла Австралії в Україні 
Мелісси О’Рурк запрацювала 
фотовиставка австралійського 
дипломата і фотографа Тіма 
Болотнікоффа.

Під час відкриття експозиції 
фоторобіт Мелісса О’Рурк за-
значила: «Однією з найважливі-
ших і найцікавіших місій посла 
є представництво культури сво-
єї країни. Це вже друге відкрит-
тя виставки від австралійського 
посольства у цьому музеї».

У фотороботах автор праг-
нув передати неосяжні про-

стори під безкрайнім небом 
і контрастність пейзажів Ан-
тарктиди та Австралії.

«Для багатьох українців, та 
й загалом європейців, Австра-
лія залишається далеким і до-
сить маловідомим континентом. 
Тож цією виставкою дипломати 
прагнуть сьогодні наблизити її, 
зробити зрозумілішою. А ма-

терик Антарктида є спільною 
темою як для Австралії, так 
і для України, оскільки обидві 
країни мають там свої станції», – 
наголосила посол Австралії.

Виставка налічує 24 фотогра-
фії з пейзажами двох материків.

Австралія та Антарктида ви-
даються європейській спільноті 
екзотичними краями, напро-

чуд віддаленими, здавалося б, 
на краю світу. Два континенти 
разюче несхожі між собою, 
але подібні за розмірами та 
неосяжними просторами під 
безкрайнім небом. Збірка фо-
торобіт демонструє величність 
та контрастність пейзажів цих 
континентів.

Антарктичні фотографії 
зображають Австралійську 
Антарктичну територію – Ав-
стралія претендує на понад 42 
відсотки континенту. Австра-
лійські дослідники, такі як Ду-
глас Моусон, відіграли важливу 
роль у так званій «героїчній 
ері» дослідження Антарктики. 
Багато міжнародних станцій 
проводять важливі наукові до-
слідження в частині Антаркти-
ди, яка належить до зовнішніх 
територій Австралії. А ще 200 
мільйонів років тому, до дрей-
фу континентів, Австралія та 
Антарктида були єдиним ма-
териком.

Антарктида дивовижно кра-
сива, але всередині материка – 
безплідна земля, позбавлена 
життя. Фотографи Австралії, 
навпаки, показують живий 

пейзаж, який водночас може 
здаватися далеким та неземним, 
як біла антарктична пустеля.

Хоча це не є предметом 
виставки, важливо зазначити, 
що Україна також має наукову 
присутність в Антарктиці – на-
уково‑дослідну базу «Академік 
Вернадський» на аргентинських 
островах західної Антарктиди.

Про фотографа
Тім Болотнікофф – австра-

лійський дипломат і фотограф. 
У 2011 році він провів шість 
тижнів, подорожуючи східною 
Антарктидою, та відвідав п'ять 
дослідних станцій в Австралій-
ській Антарктичній Території. 
Тім жив і працював у Папуа‑
Новій Гвінеї, Соломонових ост-
ровах, Таїланді, Бангладеш, та 
Україні.
Завітати  та  оглянути 

світлини можна з середи по 
неділю з 10.00 за адресою: 
м. Житомир, пл. Замкова, 
буд. 1.

Довідково. Вперше виставка 
була презентована у січні цього 
року у Національній бібліотеці 
України ім. В. Вернадського.

Що зміниться 
в Україні у серпні – 
у традиційному огля-
ді від наших журна-
лістів.

Зниження ціни газу для 
промислових споживачів

З 1 серпня 2019 року для про-
мислових споживачів та інших 
суб’єктів господарювання діяти-
муть нові ціни на газ.

«Порівняно з цінами на липень 
2019 року у серпні ціни зменшено 
на 7,2–7,5%», – повідомляють у де-
партаменті з комунікацій НАК 
«Нафтогаз України».

За інформацією департаменту, 
запропоновані ціни на природний 
газ із ресурсу компанії диферен-
ційовані залежно від обсягів за-

купівлі та умов оплати.
Залежно від цих показників 

Нафтогаз пропонує газ за ціною 
4 640,00–5 204,00 грн/тис. куб. 
м (без ПДВ та витрат на його 
транспортування магістраль-
ними та розподільними трубо-
проводами).

Штрафи для «євроблях»
Термін розмитнення, який 

було продовжено завдяки ініці-
ативі Президента Володимира 
Зеленського, закінчується 22 серп-
ня 2019 року, після цього термі-
ну законодавством передбачені 
штрафи. «Так, у разі перевищення 
строку доставки транспортних 
засобів особистого користування 
та комерційного призначення від 
20 до 30 діб передбачено штраф 
у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк 
перевищено більш ніж на 30 
діб, то розмір штрафу сягатиме 
170 тис. грн або конфіскація таких 

авто», – йдеться у повідомленні 
пресслужби ДФС.

Однак на власників «євроблях» 
може чекати й інший розвиток 
подій. Справа в тому, що 17 лип-
ня Володимир Зеленський вніс 
до Верховної Ради України зако-
нопроект про внесення певних 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відтермінування 
застосування штрафних санкцій 
за порушення порядку ввезення 
транспортних засобів на митну 
територію України (№ 10462). 
Тобто штрафи знову хочуть від-
термінувати. Але приймати це 
рішення, швидше за все, буде ВР 
у новому складі, яка і має напра-
цювати шляхи вирішення набо-
лілої проблеми.

Додаткові вихідні
У серпні українці отримають 

додатковий вихідний у зв̀ язку 
з Днем Незалежності. Загальна 

кількість робочих днів у серпні – 
21. Оскільки День Незалежності, 
24 серпня, припадає на суботу, то 
понеділок, 26 серпня, офіційно 
буде вихідним днем. Крім того, 
23 серпня, напередодні Дня Неза-
лежності, законодавством перед-
бачено скорочення робочого часу.

Нова нумерація  
банківських рахунків

З 5 серпня 2019 року нові ра-
хунки клієнтам банки відкрива-
тимуть відповідно до вимог стан-
дарту IBAN. Про це повідомляють 
у Національному банку України.

«Водночас чинні номери ра-
хунків банки змінюватимуть від-
повідно до вимог цього стандарту 
зі збереженням чинного номера 
аналітичного обліку.

З 1 листопада 2019 року засто-
сування IBAN стане обов’язковим 
для клієнтів усіх банків України 

під час здійснення переказів ко-
штів як у національній, так і в іно-
земних валютах, зокрема під час 
транскордонних переказів. Тобто 
всі перекази з 1 листопада 2019 
року будуть здійснюватися лише 
з використанням IBAN.

Важливо, що усі платіжні 
картки, емітовані банками до 
рахунку клієнта, залишаються 
чинними, вони є платіжним ін-
струментом, який надає клієнту 
можливість за допомогою платіж-
ного пристрою зокрема ініціюва-
ти переказ коштів з банківського 
рахунку.

Нацбанк підготував пам’ятку 
для клієнтів банків у зв’язку із 
запровадженням з 05.08.2019 р. 
в Україні міжнародного номера 
банківського рахунку IBAN, який 
складається з 29 літерно‑цифро-
вих символів», – йдеться у повідо-
мленні, розміщеному на офіцій-
ному сайті НБУ.

У Житомирському обласному 
краєзнавчому музеї відкрили 
фотовиставку «Австралія-Антарктида»

Що чекає на українців у серпні: штрафи  
для власників «євроблях», зниження ціни газу  
для промисловості, додаткові вихідні
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Що просять та на 
які проблеми зверта-
ють увагу житоми-
ряни у своїх електро-
нних зверненнях до 
Житомирської місь-
кої ради – у традицій-
ній добірці від наших 
журналістів.

Перш ніж перейти до доку-
ментів, нещодавно поданих до 
розділу електронних петицій 
і за які йде збір голосів, хочемо 
звернути вашу увагу на ті, які 
отримали нещодавно відповіді або 
наразі перебувають на розгляді.

Сміття на Богунському 
і Соколовському кар̀ єрах

На петицію житомирянина 
Віктора Симона під назвою «Лік-
відація сміттєзвалищ на Богун-
ському і Соколовському кар’єрах 
та встановлення контейнерів для 
ТПВ» відповів заступник місь-
кого голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Сергій 
Кондратюк: «Повідомляємо, що 
Вашу електронну петицію від 
03.07.2019 № 2019–1211, яка на-
брала 262 голоси із 250 (100%) 
стосовно вжиття заходів щодо 
ліквідації стихійних сміттєзва-
лищ, утворених біля Богунського 
та Соколовського кар’єрів, та при 
можливості встановити на даних 
територіях контейнери для збору 
ТПВ розглянуто.

Питання ліквідації зазначених 
у петиції сміттєзвалищ розгляну-
то на черговому засіданні міської 
постійно діючої комісії з питань 
поводження з безхазяйними від-
ходами.

За результатами роботи 
комісії КП «Автотранспортне 
підприємство 0628» Житомир-
ської міської ради надано про-
токольне доручення виконати 
роботи з ліквідації безхазяйного 
сміттєзвалища, яке утворене на 
території, прилеглій до Соколо-
вського кар’єру.

Інформуємо, що зазначені ро-
боти будуть виконані силами ко-
мунального підприємства у серпні 
2019 року.

Разом з тим, управлінням жит-
лового господарства міської ради 
опрацьовується питання встанов-
лення контейнерного майданчика 
для збору ТПВ біля зазначеної 
водойми.

Стосовно ліквідації стихійного 
сміттєзвалища, утвореного біля 
Богунського кар’єра, інформує-
мо, що з метою вирішення даного 
питання по суті департаменту міс-
тобудування та земельних відно-
син міської ради доручено надати 
інформацію щодо приналежності 
даної території».

Також хочемо звернути ува-
гу, що наразі перебувають на 
розгляді і чекають на відповідь 
місцевих чиновників 2 петиції, 
які набрали необхідні 250 під-
писів. Перший – це електронний 
документ, поданий Іриною Риб-
чинською з проханням провес-
ти обробку кліщів у гідропарку. 
У другій петиції, автором якої є 
Ольга Козирко, знаходимо звер-
нення жителів Корбутівки, щоб 
у їхньому районі з̀ явився супер-
маркет, бо існуючий не влаштовує 
ні ціною, ні якістю. Яку відповідь 
нададуть посадовці – обов̀ язково 
повідомимо згодом. Ну а поки що 
ознайомимося з петиціями, за які 
триває збір підписів.

Тротуарна плитка на 
прибудинкових територіях

Містянин Дмитро Савіцький 
пропонує у своєму електронному 
документі, поданому 23 липня, 
не асфальтувати прибудинкові 
території, а викладати плиткою.

«Прохання до виконавчих 
органів міської ради забезпечи-
ти проектування та виконання 
робіт прибудинкових територій 
не шляхом асфальтування, а ви-
кладенням тротуарної плитки», – 

пише автор петиції.
На його думку, це забезпечить 

довговічність, раціональне вико-
ристання коштів у разі прориву 
водогонів, тепломереж.

Гендерні питання
Петицію під назвою «Проти-

дія надмірній сексуалізації укра-
їнського суспільства та популяри-
зації гомосексуалізму» подала на 
сайт Житомирської міської ради 
Леся Яковлева.

«Організувати у міській раді ко-
мітет зі світських осіб, представни-
ків релігійних громад та духовних 
осіб, котрий створить опозицію вве-
денню шкідливих для суспільства 
принципів гендерної політики», – 
пропонує авторка електронного 
звернення і уточнює, чим саме має 

займатися цей комітет. На думку 
житомирянки, він буде відстою-
вати такі інтереси: недопущення 
популяризації гомосексуалізму та 
трансгендерності в українському 
суспільстві; протидія надмірній 
сексуалізації дітей та молоді через 
освіту, рекламу та заохочення до 
контрацепції; боротьба з некорек-
тним використанням людського 
тіла для пробудження сексуальних 
бажань у масових ЗМІ та вуличній 
рекламі; просвіта щодо шкідливос-
ті абортів та визнання їх вбивством 
ненароджених дітей; захист ціннос-
ті традиційної родини та допомога 
родинам у кризові періоди життя; 
надання переваги моральним та 
духовним цінностям у всіх сферах 
особистого життя окремої людини 
та суспільного життя міста.

«До діяльності створеного ко-
мітету залучити кваліфікованих 
спеціалістів, які будуть дбати про 
здоровий фізичний, психологіч-
ний та духовний розвиток гро-
мадян: лікарі, педагоги, юристи, 
священники, психологи, сексоло-
ги», – пропонує авторка петиції.

«Епіцентр» у Житомирі
Надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою приватному 
акціонерному товариству «Нова 
лінія» (мережа супермаркетів 
«Епіцентр») депутати Житомир-
ської міської ради спромоглися 
лише з другої спроби, 26 липня. 
А електронна петиція з аргумен-
тацією, чому торгова мережа «Епі-
центр» має з̀явитися у Житомирі, 
була подана Іваном Шевченком 
25 липня, тобто ще до того, як де-
путати на позачерговій сесії про-
голосували за надання дозволу.

Покращення благоустрою 
майдану Згоди

Петицію з відповідною назвою 
зареєстрував Дмитро Савіцький. 
Автор електронного документа 
звертає увагу на те, що у центрі 
міста, на майдані Згоди, варто по-
кращити благоустрій.

«Прохання у сквері на майда-
ні Згоди встановити лавки, урни, 
а також дитячий майданчик. Це – 
центр міста, а фактично дітям не-
має де гратися. Прохання покра-
щити благоустрій, елементарно 
встановити лавки та дитячий май-
данчик», – пише Дмитро Савіцький.

Нові актуальні петиції житомирян
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Руслан Мороз

Крокуючи вулиця-
ми, ми часом навіть 
вже не звертаємо 
увагу на те, яке об-
шарпане наше місто 
порівняно з іншими.

Ми звикли скаржитися на по-
гану роботу комунальних служб 
і корупцію в органах влади, однак 
при цьому не звертаємо увагу на 
те, в яких умовах ми живемо, що 
залежить від нас самих. Чи за-
вжди ми кидаємо сміття в урни, 
не зриваємо квіти на клумбах? Ми 
настільки звикли до тієї сірості, 
навіть, я б сказав, звичайної сірос-
ті нашого міста, що не звертаємо 
увагу на розписаний графіті новій 
паркан, на поламану лавочку. Звіс-
но, комунальні служби не завжди 
встигають ремонтувати і вчасно 
реагувати на такі події. Але чи не 
ми самі дозволяємо це робити?

Що таке  
«теорія розбитих вікон»

В інтернеті стверджується, що 
потурання суспільства до дрібних 
правопорушень, таких, як вики-
дання сміття у не встановлених 
для цього місцях, вандалізм, пу-
блічне пияцтво, стрибки через 
турнікети в метро та інші, без-
посередньо провокує людей на 
вчинення аналогічних або більш 
тяжких кримінальних злочинів. 
Психологічний механізм такої 
провокації на побутовому рівні 
ілюструється наступною фразою: 
«Якщо іншим можна, то чому не 
можна мені?». Людина бачить, 
що порушення правил поведін-
ки іншими членами соціуму ніяк 
не карається і, як наслідок, пере-
стає вважати правила (причому 
не тільки ті, порушення яких вона 
спостерігала, а й будь‑які інші) 
обов'язковими для себе. При цьо-
му умовна середня планка «допус-
тимого порушення» у суспільстві 
постійно знижується, і рано чи 
пізно це призводить до збільшен-
ня числа вже серйозних злочинів.

І навпаки, активна робота 
щодо запобігання дрібних по-
рушень і покарання порушників 
навіть найдрібніших правил (так 
звана нульова терпимість) створює 
атмосферу нетерпимості до по-
рушень в цілому, а сама діяльність 
по припиненню дрібних право-
порушень дозволяє «попутно» 
затримувати або істотно обмеж-
увати в можливостях рецидивістів, 
які зазвичай нехтують правилами 
поведінки у громадських місцях.

До чого тут «розбиті вікна»
«Розбиті вікна» – це метафора 

авторів теорії: американського на-
уковця Джеймса Вілсона та аме-
риканського криміналіста Джор-
джа Келлінга. Вони наводять її як 
приклад, коли пояснюють свою 
теорію. Вілсон і Келлінг стверджу-
ють: якщо у під’їзді будинку хтось 
розбив вікно і його швидко не за-
мінили на нове, то незабаром там 
розіб’ють іще одне, а потім іще 
кілька. Врешті, на думку авторів 
теорії, у під’їзді не залишиться 
цілих шибок і різко зросте ймовір-
ність того, що вандалізм переросте 
у мародерство.

Яка практична користь  
від цієї теорії

Найвідоміший приклад за-
стосування теорії на практи-
ці – «реформа» нью‑йоркського 
метрополітену. У 1980‑х рівень 
злочинності у місті був дуже ви-
соким, а метро у Нью‑Йорку стало 
одним із найнебезпечніших місць. 
Щодня у місті скоювали близько 
півтори тисячі злочинів, з яких 
6–7 випадків – убивства.

Метрополітен тоді вподобали 

собі різні бандитські угрупування, 
тож пересічні жителі часто боя-
лися заходити у підземку навіть 
у світлу пору доби. Утім, ситуація 
змінилася, коли директор метро-
політену Девід Ганн запросив до 
співпраці одного з авторів «теорії 
розбитих вікон» – Джорджа Кел-
лінга. Спочатку вони взялися за 
дрібні порушення: графіті і без-
квитковий проїзд.

У першому випадку ніхто не 
намагався спіймати за руку рай-
терів. Їм навіть дозволяли впро-
довж кількох діб розфарбовувати 
вагони. Але з депо такі вагони 
виїжджали лише після того, як 
його працівники стирали усі ново-
створені графіті. Жоден розмальо-
ваний вагон «на роботу» не виїж-
джав. Так райтери зрозуміли, що 
їхніх шедеврів ніхто не побачить, 
тож витрачати час і зусилля не-
має сенсу. І вагони нью‑йоркського 
метро стали чистими.

Врешті, успіх керівництва 
метрополітену надихнув мера 
Нью‑Йорка Рудольфа Джуліані 
розпочати у 1994 році «політику 
нульової терпимості» до дрібних 
правопорушень. Для цього він 
зробив шефом поліції міста Ві-

льяма Браттона. Поліціантам дали 
команду присікати найдрібніші 
правопорушення. Карали навіть 
за папірець, кинутий поруч зі 
сміттєвою урною. Так Браттону 
вдалося за два роки скоротити рі-
вень тяжких злочинів більш ніж 
на третину, а вбивств – майже на-
половину. Відтак до кінця 1990‑х 
Нью‑Йорк став одним із найбез-
печніших мегаполісів США.

До чого все це ми тут наводи-
мо? А для того, що, можливо, нам 
також, як європейському місту, 

потрібно застосовувати «політику 
нульової терпимості» до будь‑яких 
правопорушень. А ще краще по-
чати не гратися в європейськість, 
а самим не рвати квіти з клумб 
та не розбивати нові ліхтарики 
у сквері. Хто пам'ятає, скільки 
років пройшло, як був відремон-
тований сквер між площею Пе-
ремоги та Соборним майданом? 
Років п'ять? А який зараз вигляд 
він має? Без зайвих коментарів 
пропонуємо вам подивитися на 
руйнацію міста на фото.

Обшарпане місто, в якому ми живемо, 
або Що таке «теорія розбитих вікон»
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Кабінет Міністрів 
України 24 липня 
прийняв зміни до 
постанови від 4 черв-
ня 2007 року № 795, 
які дозволяють роз-
ширити перелік 
платних номерних 
знаків, що мають 
підвищений попит 
серед автовласників.

До переліку платних номер-
них знаків додали комбінації із 
чотирьох цифр, три з яких одна-
кові та розташовані поспіль або 
що починаються з двох нулів, 
а наступні дві цифри неоднакові.

Перелік платних комбінацій 
та їх вартість:

1.  З чотирьох однакових 
цифр – 30 тис. грн;

2. Послідовні комбінації від 
0001 до 0009–30 тис. грн;

3. З чотирьох цифр, де три 

однакові (0777) – 10 тис. грн;
4. З двох послідовних пар 

однакових цифр (напр. 1122) – 
10 тис. грн;

5. З послідовних цифр 0123 
або 1234–10 тис. грн;

6. З чотирьох цифр, що почи-
наються з двох нулів, а наступні 
неоднакові – 8 тис. грн;

7. З чотирьох цифр, що міс-
тять три однакові, які розта-
шовані не поспіль (наприклад 
7077) – 4 тис. грн;

8. З чотирьох цифр, з яких 
однакові перша і третя, а також 
друга і четверта, або перша й 
остання та друга і третя (напр. 
1221 або 1212) – 4 тис. грн.

До цього часу можливість 
автовласників офіційно підібра-
ти номерний знак із бажаною 
комбінацією була обмежена. 
Зокрема, на рівні нормативно‑
правових актів була передба-
чена додаткова плата лише за 
18 номерних знаків, які мають 
комбінацію із чотирьох одна-
кових цифр (1111, 2222, 3333, 
4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) 
і в межах від 0001 до 0009. Решта 

номерних знаків видавалась за 
звичайною вартістю у простій 
послідовності.

«У водіїв трапляються різні за-
баганки стосовно цифрових ком-
бінацій на номерних знаках. Так, 
поруч з номерами з чотирма од-
наковими цифрами багато кому 
подобаються так звані «дзер-

кальні» комбінації, наприклад 
3223, повторювані – 3232 або ж 
з нулями – 2000, 0002 тощо. Така 
ситуація створювала умови для 
корупційних проявів, пов’язаних 
із наданням привілеїв у видачі но-
мерних знаків, на які є підвище-
ний попит, але які не входять до 
зазначеного переліку номерних 

знаків, – пояснює заступник на-
чальника Регіонального сервісно-
го центру МВС у Житомирській 
області Володимир Гриб. – Наразі 
ми чекаємо на офіційну публі-
кацію, та вже готується новий 
функціонал до Електронного 
кабінету водія та веб‑сайту, де 
з̀ явиться можливість перевірки 
наявних або бажаних номерних 
знаків у територіальних сервісних 
центрах МВС».

Крім того, постановою нор-
мативно закріплено ринкові 
ціни на такі номерні знаки в діа-
пазоні від 4000 до 30 000 гривень, 
а також створено зрозумілий 
та можливий механізм обрання 
номерного знаку серед тих, які 
мають підвищений попит.

Отримати додаткову інфор-
мацію та консультації можна 
за телефоном (044) 290‑19‑88 та 
на Фейсбук‑сторінці Головного 
сервісного центру МВС, перегля-
нути актуальні новини сервісних 
центрів MBC – на hsc.gov.ua.

Регіональний  
сервісний центр МВС  

у Житомирській області

Список платних номерних знаків 
розширено: за які комбінації цифр  
тепер платитимуть дорожче

У рейтингу знаходимо Житомир-
ський державний університет імені 
Івана Франка, Державний універ-
ситет «Житомирська політехніка», 
Житомирський національний 
агроекологічний університет.

За даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.
UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до 
навчальних закладів подано більше 1 млн 500 тисяч 
заяв від вступників.

У тому числі 922 тисячі заяв подано абітурієнтами 
на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на 
навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бака-
лавра та медичного магістра на базі повної загальної 
середньої освіти за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного або ветеринарного спря-
мувань) на основі повної загальної середньої освіти за 
денною формою навчання, завершено.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від 
абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної 
середньої освіти, є Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка та Львівський національний 
університет імені Івана Франка. Третю сходинку по-
сідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського.
Четверту та п’яту сходинку посідають Національ-

ний університет «Львівська політехніка» та Київський 
національний торговельно‑економічний університет.

Але і житомирські виші не пасуть задніх. На 64‑ому 
місці ТОП‑100 згідно з інформацією порталу Освіта.
ua – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. До нього подано 4069 заяв від абітурієнтів. 
Державний університет «Житомирська політехніка» – 
на 70‑ому місці рейтингу (3756 заяв). На 73‑ому щаблі 
опинився Житомирський національний агроекологіч-
ний університет із результатом у 3586 заяв.

Під час складання рейтингу враховані всі заяви від 
вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних 
рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної 
середньої освіти за всіма формами навчання станом 
на 24 липня 2019 року.

Три житомирські виші увійшли 
до ТОП-100 найпопулярніших 
серед абітурієнтів

Експертиза діа-
гноз підтвердила.

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби у Жи-
томирській області інформує 
про виявлення випадку захво-
рювання серед диких свиней 
на африканську чуму у 70‑му 
кварталі ДП «Білокоровицький 
лісгосп» Олевського району 
Житомирської області. Про це 
йдеться у повідомленні, розмі-
щеному на офіційному сайті 
управління.

«Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Жи-
томирській області організо-
вано групу з виїздом на місце, 
відібрано проби та направлено 
в Державний науково‑дослід-
ний інститут з лабораторної 
діагностики та ветеринарно‑
санітарної експертизи (м. Київ).

При дослідженні відібраних 
проб біоматеріалу у Державно-

му науково‑дослідному інститу-
ті з лабораторної діагностики та 
ветеринарно‑санітарної експер-
тизи підтверджено діагноз на 
африканську чуму свиней (звіт 
про результати дослідження 
№ 009477п.м./19 від 22.07.2019 
р.)», – зазначено у повідомленні.

Як інформують у Головному 
управлінні Держпродспожив-
служби у Житомирській області, 
з метою координації дій з лока-
лізації та ліквідації спалаху АЧС 
23.07.2019 проведено засідання 
Державної надзвичайної проти-
епізоотичної комісії, рішенням 
якої затверджено план з ліквіда-
ції АЧС, визначено межі епізо-
отичного осередку, зон захисту 
та нагляду.

В осередку захворювання 
вживаються заходи з локаліза-
ції та недопущення поширення 
збудника АЧС, ситуація перебу-
ває на контролі Головного управ-
ління Держпродспоживслужби 
у Житомирській області.

На Житомирщині 
зареєстровано 
випадок 
африканської чуми
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Фініш недавньої кампа-
нії з виборів до Верховної 
Ради України відзначився 
кількома скандальними 
подіями. У Коростенсько-
му виборчому окрузі № 64, 
де балотувалося одразу 
два народних депутати 
України (Володимир Аре-
шонков та Сергій Пашин-
ський), для забезпечення 
порядку та безпеки членів 
окружної виборчої комісії 
довелося вживати надзви-
чайних заходів.

Уся Україна спостерігала за тим, як 
за допомогою гелікоптера у Коросте-
ні висаджувався десант поліцейського 
спецназу. За кілька днів у Коростенсько-
му виборчому окрузі сталася ще одна 
подія, навколо якої одразу ж з’явилося 
прізвище нардепа Пашинського. Тут 
знайшли т іло  зниклого жителя 
Коростеня, який раніше, ще на по-
чатку парламентських виборів, був 
причетний до команди суперників 
Сергія Пашинського.

У принципі, важко було прогно-
зувати підсумки недавніх парламент-
ських виборів. Але у Коростенському 
виборчому окрузі № 64 із самого по-
чатку було зрозуміло, що боротьба між 
кандидатами буде проходити на межі 
фолу. Тим паче, усім відомо про те, 
що, наприклад, нардеп Пашинський 
у політичній боротьбі аргументів та 
інструментів не підбирає: снайпер-
ська гвинтівка на Євромайдані була зна-
йдена саме у нього, у Пашинського. Ще 
за два роки, якраз у новорічний вечір, 
нардеп Пашинський знову відзначився 
пострілами у людину під час суто по-
бутової сварки обабіч дороги. За рік до 
цього Сергій Пашинський фігурував як 
організатор чи замовник рейдерсько-
го захоплення кондитерської фабрики 
«Житомирські ласощі». Знову ж таки із 
використанням найманців‑тітушок та 
застосуванням поліції у якості охорони 
нападників та аргументації законності 
вчиненого рейдерства. Про подвиги та 
кримінальні справи за участі Пашин-
ського можна говорити довго, але до по-
статі одіозного нардепа ми повернемося 
у нашому матеріалі трохи згодом.

Нещодавно, якраз у розпал перед-
виборчої парламентської кампанії, на-
магаючись розповісти житомирянам 
про взаємозв’язок приватизації готелю 
«Житомир» і вкрай незадовільною ро-
ботою житомирського водогону, я писав 
про мільярди гривень, недоотриманих 
у ході процесу приватизації комуналь-
них об’єктів у місті Житомирі. Загалом 
таких об’єктів, які були приватизова-
ні у нашому місті упродовж останніх 
півтора десятка років, нараховується 
до двох сотень. За гроші, отримані 
під час приватизації, Житомир міг 

повністю оновити всю водомережу 
міста включно із комплексом очис-
них споруд, а також модернізувати 
міську мережу теплопостачання. На 
ці ж гроші можна було капітальним 
чином облаштувати асфальто-бе-
тонне покриття багатьох вулиць 
Житомира. Дехто із житомирян, про-
читавши мій матеріал, порадив мені 
забути, а ще краще – пробачити минулі 
образи, промахи та помилки колиш-
ньої влади. У таких порадах, наприклад, 
йшлося, що Ігор Гундич та Сергій Су-
хомлин у 2006–2010 роках «ще нічого не 
вирішували», а тому відповідальності 
нести не можуть. А стосовно запитан-
ня «Чому і за що постраждав та зазнав 
переслідувань Георгій Буравков», то від-
повідь на нього пропонується дещо не-
сподівана. Виявляється, я постраждав 
через те, що відмовився вступити 
у тодішню партію влади  – «Нашу 
Україну». А витіснив мене із політики 
Павло Жебрівський – друг і соратник 
Петра Порошенка.

Щоб пробачати,  
треба знати за що!

Не буду сперечатися стосовно того, 
як довго варто пам’ятати проступки, по-
милки чи негаразди, що сталися з вини 
певних людей. Можливо, дещо підлягає 
забуттю, а щось можна людям банально 
пробачити. Однак відповіді на ряд важ-
ливих запитань, що стосуються виборів 
2006‑го року у Житомирі, ми зобов’язані 
отримати. Наприклад, хто ж все ж 
таки силоміць примушував (у тому 
числі – за допомогою рукоприклад-
ства) підписувати сфабриковані під-
сумкові протоколи виборів у місті 
Житомирі? Як насправді відбулася 
у квітні 2006-го року заміна деяких 

членів міської територіальної ви-
борчої комісії, коли партії, які від-
повідали за формування ТВК, нічого 
про це не знали? Ще дикіше виглядає 
факт замін у складі ТВК під час сесії 
Житомирської міськради, бо квору-
му для роботи сесії тоді взагалі не 
було. Нарешті, житомирян ще й досі 
цікавить питання, хто наказав злама-
ти сейф для зберігання виборчої до-
кументації, щоб вийняти і оголосити 
результати голосування з виборів 
міського голови. А запитання про 
те, хто конкретно зірвав повторні 
вибори Житомирського міського 
голови, які ЦВК призначала тоді на 
2 липня 2006 року, цікавить не лише 
житомирян, але й багатьох знаних 
авторитетів українського політику-
му. До речі, більшість із цих запитань 
були вміщені у заяві тодішнього голови 
ТВК Олександра Сімонова, адресованій 
до Генпрокурора України і керівників 
усіх гілок української влади. Відповіді, 
звісно ж, ніхто не дав. А чому? Така ж 
ситуація виникла із виконанням 
окремої ухвали Корольовського 
райсуду, згідно з якою проти Ан-
дрія Кота, Ольги Фаріон, Романа 
Кравецького та ряду інших членів 
Житомирської ТВК мала бути по-
рушена кримінальна справа. Звісно, 
матеріали допитів вищезазначених чле-
нів ТВК могли б пролити світло у справі, 
яка за рівнем зухвалості кваліфікується 
не інакше як силове захоплення влади. 
Знову ж таки раніше розпочати слідство 
у цій справі було неможливо, бо не лише 
Павло Жебрівський, який відповідав 
від «Нашої України» у 2006‑му році за 
місцеві вибори у Житомирі, тиснув на 
Апеляційний суд Житомирської області. 
До Житомира захищати інтереси своїх 
однопартійців прибула група народних 
депутатів України та вищих державних 
чиновників. Кажуть, що серед них були 
Давид Жванія, Юрій Луценко (міністр 
МВС) та Роман Зварич (міністр юстиції). 
І на це питання сьогодні також важливо 
почути вичерпну відповідь!

Повертаючись до висловленої на 
мою адресу поради «забути і проба-
чити» справи півторадесятилітньої 
давності, можу зауважити – ні, це за-
бути неможливо. Адже весною 2006‑го 
я втратив не лише перемогу на виборах, 
а потім ще десять років провів у судах, 
захищаючи справедливість. Тиск «по-
маранчевих» був тотальним, і тиснули 
не лише на мене, але й на моїх колег, 
яких затримували і змушували дава-
ти покази, які компрометували б моє 
ім’я. Адже ревізія КРУ, яка детально 
досліджувала фінансово‑господарську 
діяльність житомирської мерії, не зна-
йшла жодного приводу для мого пе-
реслідування. Але ж мене намагалися 
зламати у будь‑який спосіб: під час 
судових справ у мій будинок кидали 
запалювальну суміш, моєму сину по-
грожували, а коли зрозуміли, що ні-
чого не вийде, почали тиснути на його 
бізнес. Звинувачення проти мене все ж 
таки були сфабриковані, і мені довело-
ся пройти і через затримання, і через 
утримання у камері слідчого ізолятора.

Спочатку були «гріхи», а вже 
потім – злочини!

Але хтось із читачів добре пам’ятає 
початок нашої  розпові д і ,  а  тому 
обов’язково запитає, а до чого тут Па-
шинський? Відповідь не є складною, 
бо саме Сергій Пашинський у 2006-
му році намагався зміцнити свої 
позиції серед соратників Юлії Тимо-
шенко, а тому він з усіх сил прагнув 
утвердитись серед однопартійців 
на Житомирщині. «Бютівці» тоді 
вважалися найпершими союзниками 
«Нашої України», і головною умовою 
їх співпраці стала участь Пашинського 
у якості партнера Жебрівського у справі 
залагодження на свою користь усіх су-
дових рішень у процесі фальсифікації 
місцевих виборів у Житомирі. Ну а пер-
шою партійно-політичною аферою 
у середовищі БЮТ за участі Сергія 
Пашинського і Павла Жебрівського 
став «договорнячок» навколо вибор-
ної посади голови Житомирської 
облради. Головним претендентом на 
цю посаду був член нашої команди і ко-
лишній секретар Житомирської міської 
ради Ігор Орлов. Навесні 2006‑го року 
його обрали депутатом обласної ради, 
але головою ради йому стати не довело-
ся. Внаслідок домовленостей Жебрів-
ського і Пашинського, Житомирську 
облраду очолила колишня заступниця 
Жебрівського – Ірина Синявська. Що-
правда, доволі швидко Ірина Макси-
мівна знайшла собі більш потужніший 
«дах» у середовищі Партії регіонів. Ось 
так діяла відома система «любих дру-
зів», яка дозволяла знищувати одних 
і возвеличувати інших. Олімп влади 
у Житомирі взяла у свої лабети ко-
манда Віри Шелудченко разом зі своїм 
найближчим оточенням: Гундичем, 
Зубком, Сухомлиним. Першим і най-
головнішим заняттям «помаранчевої 
команди» був «розпил» міської влас-
ності, збагачення за будь‑яку ціну і по-
вна безпринципність. Тому не дивно, 
що досить швидко «пташенята» Віри 
Шелудченко перетворились на хижа-
ків‑мільйонерів. Якщо треба було, 
Шелудченко зі своїми підручними 
перебігала із «Нашої України» до 
«Єдиного центру». Потім її вихо-
ванці пішли далі: стали активістами 
Блоку Петра Порошенка, а сьогодні 
більшість із них у будь-який спосіб 
намагається пристосуватися і стати 
«своїми» у команді «Слуги народу». 
Хто б сумнівався! Але ж недарма у на-
роді кажуть про клубок і про ниточку, 
яка завжди має кінець. Так і у нашій 
історії, де залишаються без відповіді 
дуже багато важливих запитань. Як 
десятилітньої давності, так і більш сві-
жого «розливу». І як не крути, а давати 
відповіді на них доведеться і Сергію 
Пашинському, і Павлу Жебрівському, 
і ще багатьом діячам та персонажам, 
які давно втратили не лише совість та 
честь, але й людську подобу!

Георгій Буравков,
Житомирський міський голова 

у 2002–2006 роках

Про таке не забувають, або Як формувалися 
сучасні пройдисвіти української політики

 Георгій Буравков, Житомирський 
міський голова у 2002-2006 роках
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Поліцією переві-
ряється ряд версій 
щодо вбивства, зокре-
ма і через його при-
четність до виборчих 
баталій.

26 липня близько 12.30 до 
Малинського відділу поліції 
Житомирської області надійшло 
повідомлення від місцевих жи-
телів про виявлення у лісі тіла 
чоловіка, присипаного землею. 
На місці події працювали слід-
чо‑оперативні групи Головного 
управління Нацполіції області та 
Малинського відділення поліції. 
Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомир-
ської області.

«Під час перевірки поліцей-
ські встановили, що у лісі поблизу 

с. Липляни Малинського району, 
неподалік автодороги Київ‑Ко-
вель, дійсно у землі знаходиться 
тіло людини.

У ході попереднього огляду 
з'ясувалось, що це чоловік віком 
30–40 років. За вказаним фактом 
було розпочато кримінальне про-

вадження за ст. 115 (Умисне вбив-
ство) Кримінального кодексу Укра-
їни», – йдеться у повідомленні.

27 липня під час слідчих дій 
правоохоронцям вдалося вста-
новити особу загиблого. Ним 
виявився 23‑річний житель м. Ко-
ростеня, який наприкінці червня 
2019 був оголошений у розшук як 
безвісно зниклий. Як повідомля-
ли «20 хвилин», 28 червня пішов 
з дому та назад не повернувся жи-
тель м. Коростеня Ілля Обиход.

Як зазначають у поліції, чоло-
вік був підозрюваним у вчиненні 
вбивства іншого коростенця, що 
сталося у березні 2018 року в од-
ному з розважальних закладів 
міста під час конфлікту з кількома 
чоловіками.

За інформацією поліції, зна-
йдений у лісі чоловік був при-
четним до одного із злочинних 
угрупувань.

Нині у рамках досудового роз-
слідування перевіряється низка 
версій щодо його вбивства, зокрема, 
озвучені у засобах масової інфор-
мації про його причетність до ви-
борчих баталій. Він був фігурантом 
одного з кримінальних проваджень, 
що стосувалося порушень виборчо-
го законодавства. А також переві-
ряється версія про причетність до 
кримінальних розбірок.

Для забезпечення ефектив-
ного розслідування створено по-
силену слідчо‑оперативну групу 
Національної поліції України на 
чолі із заступником Голови НПУ 
В'ячеславом Аброськіним, яка за-
раз працює на місці події у Жи-
томирській області. Його перебіг 
перебуває на особистому контролі 
міністра внутрішніх справ та голо-
ви Національної поліції України.

Тривають заходи для встанов-
лення причетних до злочину осіб.

У Малинському районі у лісі виявили 
вбитого і присипаного землею чоловіка, 
якого з червня вважали безвісно зниклим

Посадовця Дер-
жпраці Житомир-
щини викрито на 
вимаганні хабара 
з підприємців гірни-
чодобувної галузі.

Співробітники Служби без-
пеки України у межах протидії 
системній корупції викрили на 
хабарах керівника одного з відді-
лів управління Держпраці у Жи-
томирській області. Про це по-
відомила пресгрупа УСБ України 
у Житомирській області.

Оперативники спецслужби за-
документували запроваджену по-
садовцем схему вимагання грошей 
із підприємців гірничодобувної 
галузі. За дві тисячі доларів США 
зловмисник обіцяв представникам 
комерційних структур безпере-
шкодне погодження та видачу 
дозвільної документації на про-
ведення відповідних робіт. До 
протиправної діяльності фігурант 
провадження залучив свого зна-
йомого як посередника.

Правоохоронці затримали 
посадовця на робочому місці під 
час отримання «авансу» у розмірі 
тисяча американських доларів за 
видачу комерсанту дозвільних 
документів на проведення гір-
ничодобувних робіт. Також було 

затримано посередника.
У межах кримінального прова-

дження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України, 
вирішується питання щодо оголо-
шення посадовцю підозри у ско-
єнні злочину, відсторонення його 
від займаної посади та обрання 
міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для вста-
новлення інших фактів проти-
правної діяльності фігурантів 
провадження. Заходи із викриття 

зловмисників проводилися спіль-
но зі слідчими поліції під про-
цесуальним керівництвом про-
куратури Житомирської області.

Додатково: діяння, перед-
бачене зазначеною статтею, 
карається позбавленням волі 
на строк від п’яти до десяти 
років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на 
строк до трьох років, з конфіс-
кацією майна.

У Житомирі на хабарі  
«погорів» чиновник Держпраці

Унаслідок ДТП 
травми отримали 
водії обох автомобі-
лів і пасажир мікро-
автобуса.

Дорож ньо ‑т ранспорт на 
пригода с та лас я  28  липн я 
близько 2 .10 на автодорозі 
Київ‑Ковель. Про це повідо-
мляють у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

«П о п е р е д н ь о  в с т а н о в -
лено,  що водій автомобіля 
«Me rc e de s ‑B e n z  Spr i nt er », 
40‑річний житель Рівненщи-
ни, виїхав на смугу зустрічно-
го руху та допустив зіткнення 
з автомобілем «Lexus» під ке-
руванням 36‑річного киянина.

У результаті ДТП травми 
отримали обидва водія та паса-

жир мікроавтобуса, 19‑річний 
житель Рівненської області. 
Усіх було ушпиталено до Олев-
ської райлікарні»,  –  йдеться 
у повідомленні.

Нині у рамках кримінально-
го провадження, розпочатого 
за ст. 286 (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспорт-
ними засобами) КК України, 
триває встановлення всіх при-
чин та обставин події.
Поліція звертається до 

воді їв:  під час кермування 
суворо дотримуйтесь правил 
дорожнього руху та заходів без-
пеки, обирайте таку швидкість 
руху, щоб мати змогу постійно 
контролювати свій транспорт-
ний засіб і вчасно реагувати на 
зміну дорожньої ситуації.

Будьте уважними й обереж-
ними під час руху, особливо 
у нічний час або упродовж 
трива лого перебу ван н я за 
кермом. Пам’ятайте, що вто-
ма – не найкращий супутник 
для водія у дорозі. Відчувши 
потяг до сну, втому, погіршен-
ня самопочуття – зупиніться 
у безпечному місці, зверніться 
по допомогу та дозвольте собі 
короткий відпочинок.  Такі 
заходи допоможуть уберегти 
життя і здоров’я вам, вашим 
пасажирам й іншим учасникам 
дорожнього руху.

На Олевщині лоб у лоб 
зіткнулися 2 автівки
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Відповідальність за 
самовільне зайняття 
земельної ділянки

Консультацію у межах проекту 
«Я маю право» надали фахівці 
Малинського бюро правової 
допомоги.

Самовільне зайняття земель-
ної ділянки є адміністративним 
правопорушенням, передба-
ченим статтею 53–1 Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення. Його вчинен-
ня тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від десяти 
до п'ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб – від двадцяти до 
ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Також статтею 197–1 Кримі-
нального кодексу України вста-
новлена кримінальна відпові-
дальність за самовільне зайняття 
земельної ділянки, яким завдано 
значної шкоди її законному воло-
дільцю або власнику. За вчинен-
ня такого злочину встановлене 
кримінальне покарання у вигляді 
штрафу від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або арешту на 
строк до шести місяців.

Самовільне зайняття земель-
ної ділянки, вчинене особою, 
раніше судимою за злочин, пе-
редбачений цією статтею, або 
групою осіб, або щодо земельних 
ділянок особливо цінних земель, 
земель в охоронних зонах, зонах 
санітарної охорони, санітарно-за-
хисних зонах чи зонах особливо-
го режиму використання земель, 
карається обмеженням волі на 
строк від двох до чотирьох років 
або позбавленням волі на строк 
до двох років.

У разі ж самовільного будів-
ництва будівель або споруд на 
самовільно зайнятій земельній 
ділянці кримінальне покарання 
встановлюється у вигляді штрафу 
від трьохсот до п'ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян або арешту на строк 
до шести місяців, або обмежен-
ня волі на строк до трьох років, 
а у разі, якщо таке будівництво 
здійснено на земельній ділянці 
особливо цінних земель, земель 
в охоронних зонах, зонах сані-
тарної охорони, санітарно-захис-
них зонах чи зонах особливого 
режиму використання земель – 
позбавлення волі на строк від 
одного до трьох років.

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

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

КОЛОНКА

За даними Пенсій-
ного фонду, в Україні 
проживає 11,3 мільйо-
на пенсіонерів, з яких 
2,5 мільйона отриму-
ють мінімальні випла-
ти.

З липня цього року мінімальна 
пенсія не може бути меншою за 
2 тисячі гривень. Як відбувається 
їхній перерахунок і коли чекати 
підвищення решті пенсіонерів, 
дізнавались експерти Центру гро-
мадського моніторингу та контр-
олю.

Хто отримав надбавку?
Після старту пенсійної рефор-

ми у жовтні 2017 року уряд уже 
кілька разів проводив перерахунок 
пенсійних виплат. Восени 2017‑го 
підвищення отримали 10,5 млн 
пенсіонерів. У січні 2018 і 2019 років 
пенсійні нарахування зросли для 
колишніх військових. А у березні 
цього року відбулася автоматична 
індексація пенсій.

Підвищення пенсій у липні 
цього року торкнулося тих пенсі-
онерів, які мають великий страхо-
вий стаж, але отримували невеликі 
зарплати і, відповідно, тепер мають 
мінімальну пенсію 1564 гривні. Те-
пер вони отримуватимуть не 
менше 2 тисяч гривень. Йдеть-
ся про жінок зі стажем понад 
30 років та чоловіків зі стажем 
понад 35 років.

Крім того, з 1 липня зросли 
пенсії для 33 тисяч ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС, 

а також для 43 тисяч осіб, які за-
знали інвалідності під час Операції 
об'єднаних сил на Донбасі.

За словами голови Пенсійного 
фонду Євгена Капінуса, додаткові 
643 мільйони гривень на підви-
щення пенсій надійшли зі сплати 
єдиного соціального внеску (ЄСВ), 
що перевищив планові показни-
ки, а також розмитнення авто на 
єврономерах.

У Кабміні запевняють, що пере-
рахунок виплат проведуть автома-
тично, без додаткового звернення 
до органів Пенсійного фонду.

Попри те, що підвищення мі-
німальної пенсії – це, безсумнівно, 
гарна новина для багатьох україн-
ців, частина експертів критикує 
уряд за підхід до пенсійного за-
безпечення. Адже середній роз-
мір пенсії по країні станом на 
липень 2019 року – всього 3006 
гривень. На думку керівника Ін-
ституту цивільних свобод Галини 
Третьякової, потрібно підвищувати 
всі пенсії і не дискримінувати окре-
мі категорії пенсіонерів.

«Я не проти політичної тези: 
людина працювала багато, а отри-
мувала мало, треба їй допомогти. 
Але не аргументований вибір кри-
теріїв «багато» або «мало». Той, 
хто відпрацював 35 років, – це, на 
думку Кабміну, багато, а 34 роки 
і 11 місяців – це мало. А ниніш-
ня формула розрахунку пенсій 
передбачає: чим людина більше 
працює, тим більше у неї пенсія», – 
пояснює експерт.

Коли наступне підвищення?
Наступна хвиля підвищен-

ня пенсій повинна відбутись 
1 березня 2020 року. Як запевня-
ють у Кабміні, перерахунок не буде 
залежати від складу нового уряду, 
адже відповідна норма зафіксована 
у законі.

«Щодо динаміки подальших 
збільшень мінімальної заробіт-
ної плати і пенсії, він буде вже 
зафіксований у наступному дер-
жавному бюджеті України на 
2020 рік. Єдине, що я можу точно 
сказати, що, згідно із законами 

України, зокрема пенсійної ре-
форми, обов’язково відбудеться 
нове осучаснення і перерахунок 
пенсій з 1 березня 2020 року. Якщо 
нова влада не скасує цей перера-
хунок пенсій, не внесе зміни до 
відповідного закону, то пенсіонери 
отримають нове осучаснення 1 бе-
резня 2020 року», – запевняє віце‑
прем’єр‑міністр Павло Розенко.

Експерти і політики зауважу-
ють: оскільки процес формування 
бюджету на наступний рік відбу-
вається вже зараз, є можливості 
закласти збільшення виплат. Так, 
лідерка партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко наполягає, що 
мінімальна пенсія повинна бути 
не нижче від 3094 гривень, і про-
понує врахувати це в бюджеті на 
наступний рік. Саме така сума 
встановлена Міністерством соці-
альної політики як прожитковий 
мінімум для пенсіонерів незалеж-
но від робочого стажу.

«Ми запропонували зробити 
так, щоб бюджет передбачив той 
мінімальний рівень, закладений 
законом, і нижче якого не можна 
платити, навіть якщо людина має 
невеликий стаж роботи», – напо-
лягає Тимошенко.

Фахівці погоджуються: дуже 
важливо, щоб пенсіонери не за-
лежали від виборів або парламент-
ських криз і пенсійна система пра-
цювала відповідно до запущеної 
реформи. Існує стала формула 
перерахунку пенсій, яка враховує 
стаж і рівень заробітної плати, яку 
отримував пенсіонер. Якщо пенсій-
на реформа буде продовжуватись, 
то наступний важливий крок, який 
чекає українців, – це перехід до на-
копичувальної системи пенсій.

Чоловіка звинува-
тили у крадіжці 600 
доларів.

Про подію на своїй сторінці 
у Фейсбук повідомляє керівник 
поліції Київської області Андрій 
Нєбитов.

«До Ірпінської поліції надій-
шла інформація від колег з Жи-
томирської області, що тиждень 
тому рідні втратили зв’язок з мо-
лодим хлопцем, який працював 
на будівництві. Працівники кар-
ного розшуку провели комплекс 
оперативно‑розшукових заходів, 
встановили місце роботи зниклого 

Євгена, його керівника і напарника.
На конкретні запитання про 

долю хлопця прораб і підсобник 
плутались у відповідях, а згодом 
розповіли, що вбили хлопця за 
крадіжку 600 $ та вивезли до лі-
сосмуги. Для укриття злочину 
тіло Євгена підпалили і закопа-
ли в землі. Під час проведення 
розслідування слідчі здобули 
беззаперечні докази скоєння 
вбивства. Наразі обох затримано 
та поміщено до ізолятора тим-
часового тримання. Саме той 
випадок, коли зло не залишить-
ся без покарання! P. S. Нібито 
вкрадені вбитим Євгеном гроші 
(600 $), прораб згодом знайшов 
у себе…» – йдеться у дописі.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ:  
хто отримуватиме більше?

Будівельника з Житомирщини вбили  
і закопали у лісосмузі колеги по роботі



10 Середа, 31 липня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

Тарас Боросовський

У кінці травня 
цього року управлін-
ня захисту економіки 
повідомило про скла-
дання і направлення 
до суду протоколу про 
вчинення корупцій-
ного правопорушен-
ня очільником міста. 
Хоча рішення по 
справі ще не прийня-
то, але в суді зробили 
все, щоб посадовця не 
змогли притягнути до 
відповідальності.

– Сьогодні зібрав колектив 
Житомирської міської ради і по-
передив – буду реагувати жорстко. 
Через такі випадки страждає ре-
путація всієї міської влади і імідж 
міста, – прокоментував Сергій 
Сухомлин затримання 7 травня 
на хабарі керівника управління 
житлового господарства.

Власні запевнення у жорсткій 
реакції міський голова втілив 
26 липня, звільнивши своїм розпо-
рядженням затриманого в травні 
Юрія Мостовича. У коментарі од-
ному з інтернет‑видань директор 
юридичного департаменту Євген 
Черниш пояснив, що рішення 
прийняте через порушення при-
сяги посадовою особою місцевого 
самоврядування.

Водночас провина судом ще 
не доказана, і навіть саме судове 
засідання, на якому по суті має 
розглядатися справа, призначене 
на 31 липня. Не стримуючи себе 
у боротьбі з підозрюваними в ко-
рупції, міський голова не помічає 
власних прорахунків та вчинених 
порушень.

Складений 30 травня протокол 
про вчинення корупційного пра-
вопорушення Сергій Сухомлин не 
визнав і відмовився правоохорон-
цям надавати будь‑які пояснення. 
Хоча підстав для його складання 
управління захисту економіки об-
ласті знайшло достатньо. Згідно 
з відомостями вантажної митної 
декларації UА 101050/2017/004742, 
з Литви на митну територію Укра-
їни меру Житомира пригнали 
автомобіль «AUDI A8». Міський 
голова зобов̀ язаний протягом 10 

днів подати повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані, 
кінцевий строк подання якого 
спливав 24 липня 2017 р., але 
зробив це пізніше.

«Опитаний з даного приводу 
ОСОБА_2 пояснив, що дійсно 
у 2017 році отримав від ОСОБА_1 
(Сергій Сухомлин – ред.) довіре-
ність на своє ім̀я щодо придбання 
за межами кордону України остан-
ньому транспортного засобу та 
подальшого транспортування на 
територію України. На виконання 
вимог вказаного доручення ОСО-
БА_2 придбав автомобіль марки 
“АUDІ А8”, 2013 року випуску, 
вартістю 416 559,00 грн., який було 
передано ОСОБА_1 10.07.2017 на 
Волинській митниці ДФС. При 
передачі авто актів прийому‑ пе-
редачі не укладалося», – йдеться 
у тексті ухвали суду.

«Таким чином ОСОБА_1 
(Сергій Сухомлин – ред.), явля-
ючись особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
який 14.07.2017 року на підставі 

вантажної митної декларації UА 
101050/2017/004742 та посвідчен-
ня Житомирської митниці ДФС 
серія НОМЕР_1 від 14.07.2017 на-
був у власність транспортний 
засіб – автомобіль марки “АUDІ 
А8”, 2013 року випуску, вартістю 
416 559,00 грн., що перевищує 50 
прожиткових мінімумів, вста-
новлених для працездатних осіб 
на 1 січня 2017 року, несвоєчас-
но повідомив НАЗК про суттєві 
зміни в майновому стані, що є 
вчиненням адміністративного 
правопорушення, пов̀язаного з ко-
рупцією, передбаченого ч. 2 ст. 52 
Закону України “Про запобігання 
корупції”, відповідальність за що 
встановлена ч. 2 ст. 172–6 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення».

Свій захист в суді мер Жито-
мира довірив колишньому про-
курору, а тепер адвокату Андрію 
Басу. Обраний він був саме через 
те, що працював у прокуратурі 
Житомирської області у відділі 
запобігання та протидії корупції. 
Зі звільненням з державної служ-

би екс‑прокурора швидко пере-
кваліфікувався з відповідального 
за обвинувачення на захисника 
фігурантів корупційних скандалів.

Однак навіть професійний 
захист адвоката з наявними 
зв’язками в прокуратурі та чима-
лим досвідом по притягненню до 
відповідальності за корупцію не 
заспокоїв очільника міста. І в хід 
пішла «тяжка артилерія».

Допомогти уникнути адміні-
стративної відповідальності взявся 
суддя Корольовського суду Олексій 
Покатілов. На початку, після уваж-
ного вивчення адміністративного 
протоколу, суддя знаходить огріх 
у невірно вказаному році. Замість 
24 липня 2017 року зазначений 
2019 рік, про який Сергій Сухом-
лин мав подати декларацію про 
суттєві зміни в майновому стані. 
Це стало причиною для при-
йняття постанови 11 червня про 
повернення матеріалів справи на 
доопрацювання правоохоронцям. 
За день з внесеними виправлення-
ми документи знову були в суді. 
І прочекавши до 24 червня та не 
знайшовши жодних інших огріхів, 
Олексій Покатілов призначає дату 
розгляду справи аж на 7 серпня.

Себто чітко після завершення 
90 днів строку притягнення від-

повідальності за вчинення адмі-
ністративних правопорушень. 
Складений протокол 30 травня, 
і крайній термін, коли міського 
голову могли б визнати винним 
у вчиненні корупційного правопо-
рушення, спливає у кінці липня. 
До того ж суддя Покатілов, маю-
чи всі можливості для зупинення 
строку розгляду справи, цього не 
робить. Таким чином, призначене 

на серпень засідання суду, пере-
творюється у фікцію правосуддя, 
з наперед визначеним звільненням 
Сергія Сухомлина від відповідаль-
ності.

– Таке рішення судді точно є 
нетиповим. Трапляються випадки, 
коли протоколи не вчасно надхо-
дять в суди і термін притягнення 
до відповідальності спливає. Однак 
у цьому випадку це явний «слив» 
протоколу для звільнення від від-
повідальності порушника, – пере-
конаний юрист Центру протидії 
корупції Денис Свириденко.

Наведені факти у черговий раз 
підтверджують подвійні стандар-
ти роботи та життя мера Жито-
мира, який публічно полюбляє 
говорити про боротьбу з корупці-
єю та одночасно на власному при-
кладі перетворює цю боротьбу 
в порожні слова.

Як звільнили від відповідальності  
за корупцію мера Житомира  
Сергія Сухомлина

 Житомирський міський голова Сергій Сухомлин

 Скріншот з рішення суду від 11 червня

 Скріншот з повідомлення Управління захисту економіки
     Житомирської області
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Вже у перший ви-
хідний серпня 2019 
року на Житомир-
щині та Рівненщині 
розпочнеться довго-
очікуваний сезон по-
лювання на пернату 
дичину.

Про це повідомляє Державна 
екологічна інспекція Поліського 
округу. Зазначається, що полюва-
ти можна буде на таких пернатих:

• на качок (крім гоголя, черні 
білоокої, черні червонодзьобої, 
савки, огара, галагаза, гаги зви-
чайної, лутка, крохалів, нерозня, 
креха середнього, каменярки, ка-
зарок білощокої та червоноволої);

• лиску, норця великого, ку-
ликів сіру гуску (крім кулика‑со-
роки, ходуличника, шилодзьобки, 
кроншнепів, чайки, лежня, дерих-
воста, поручайника, крем’яшника, 
чорниша, перевізника, фіфі, зуйків 

морського, малого, великодзьо-
бого, галстучника, пісочників, 
плавунців, бранця великого);

• на голубів (крім голубів‑си-
няка), перепілку.

Полювати на пернатих дозво-
лено з 16:00 3 серпня до 3 листо-
пада 2019 року включно.

Днями полювання є субота, 
неділя, середа, а на дичину, ви-
рощену на фермах та випущену 
в угіддя під постріл, днем полю-
вання є четвер.

Відповідно до ст. 14 Закону 
України «Про мисливське госпо-
дарство та полювання» мисливці 
мають право полювати з наступ-
ними документами:

• посвідчення мисливця;
• щорічна контрольна картка 

обліку добутої дичини і порушень 
права полювання з відміткою про 
сплату державного мита;

• дозвіл на добування мислив-
ських тварин (ліцензія, відстрільна 
картка, дозвіл на діагностичний та 
селекційний відстріл);

• відповідний дозвіл на пра-
во користування вогнепальною 
мисливською зброєю у разі її ви-
користання;

• паспорт на собак мислив-
ських порід.

Всі вище перераховані докумен-
ти мисливець зобов’язаний мати 
під час здійснення полювання, 
а також транспортування або пе-
ренесення продукції полювання 
і пред’являти їх на вимогу осіб, упо-

вноважених здійснювати контроль.
У Державній екологічній ін-

спекції Поліського округу зазна-
чають, що відповідно до ст. 20 ЗУ 
«Про мисливське господарство та 
полювання» з метою раціональ-
ного використання мисливських 
тварин, охорони диких тварин 
заборонено полювати немислив-
ською (у тому числі військовою) 
вогнепальною, пневматичною 
та іншою стрілецькою зброєю, 
а також нарізних вкладок, напів-
автоматичної або автоматичної 
зброї з магазинами більш як на 
два патрони. Саме це і є найбільш 
характерними порушеннями під 
час полювання на пернату дичину.

Для збільшення пропускної 
спроможності мисливських угідь 
обласної організації УТМР прийняті 
такі норми відстрілу пернатої дичи-
ни мисливцем за день полювання:

• качки – 3 шт.; ниркові – 1 шт.; 
гуси – 1 шт.; лиски – 3 шт.;

• перепілки – 10 шт.; кулики – 
5 шт.; голуби – 5 шт.

З 3 серпня на Житомирщині стартує  
сезон полювання на пернату дичину

АТ «Ощадбанк» від-
новив прийом заяв на 
виготовлення картки 
житомирянина у 17 
відділеннях. Про це 
повідомляють у пре-
сслужбі Житомир-
ської міської ради.

Для того, аби замовити карт-
ку житомирянина, вам необхідно 
звернутися до одного з відділень 
«Ощадбанку» і оформити заяву.
Перелік відділень, які на-

дають цю послугу: вул. Пере-
моги, 54, м‑н Перемоги, 7, просп. 
Миру, 8, просп. Миру, 37, просп. 
Миру, 61/2, вул. Покровська, 127, 
вул. Київська, 67, вул. Київська, 77, 
вул. Хлібна, 28, вул. Чуднівська, 102, 
вул. Івана Франка, 3, вул. Небесної 
Сотні, 13, м‑н С. П. Корольова, 8, 
вул. В. Бердичівська, 69, вул. Шев-
ченка, 102, вул. Івана Огієнка, 2, 
вул. Корольова, 46.

З собою необхідно мати  
такий перелік документів:

• копія паспорта;
• копія ідентифікаційного 

коду платника податків;
• офіційний документ, що 

підтверджує реєстрацію місця 
проживанння у м. Житомирі та/
або копію довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної 
особи, що підтверджує фактичне 
місце проживання/перебування 
у м. Житомирі з пред’явленням 
оригіналів;

• кольорову фотографію (3х4 
або 4х6), у разі відсутності такої 
у документах, що посвідчують 
особу;

• для пільгової категорії лю-
дей – документи, що підтверджу-
ють право на пільгу;

• для працевлаштованих у м. 
Житомирі – довідку з місця робо-
ти, підприємства, що зареєстро-
ване у м. Житомирі;

• для студентів місцевих на-
вчальних закладів – студентський 
квиток або довідка з навчального 
закладу.

Категорії осіб, які можуть 
отримати картку житомирянина 
в «Ощадбанку» безоплатно:

• учасники бойових дій та 
особи, які належать до учасників 
бойових дій та до осіб з інвалід-
ністю внаслідок війни;

• особи з інвалідністю I, ІІ, ІІІ 
групи;

• особи, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастро-
фи, які належать до категорії 1;

• учасники ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, які 
належать до категорії 2;

• військовослужбовці з інва-
лідністю внаслідок бойових дій, 
учасники бойових дій та прирів-
няні до них особи:

• батьки військовослужбовців, 
які загинули чи померли або про-
пали безвісти під час проходжен-
ня військової служби;

• вдови (вдівці) загиблого або 
померлого учасника АТО (ООС), 
у разі якщо вона (він) не взяла 
(не взяв) інший шлюб;

• ветерани військової служби, 
органів внутрішніх справ, Націо-
нальної поліції, податкової мілі-
ції, Державної пожежної охорони, 
Державної кримінально‑вико-
навчої служби України, служби 
цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України;

• реабілітовані громадяни, 
які стали особами з інвалідністю 
внаслідок репресій або є пенсіо-
нерами;

• пенсіонери за віком.

«Ощадбанк» знову приймає 
заяви на виготовлення картки 
житомирянина: як отримати

Управління капі-
тального будівни-
цтва Житомирської 
міськради в особі 
очільника В`ячеслава 
Глазунова оголосило 
тендер на будівни-
цтво Палацу спорту.

Оголошення про проведен-
ня відкритих торгів було роз-
міщено на ProZorro 28 липня 
2019 року. Попередньо вартість 
закупівлі складе 283 297 396 грн.

Кінцевий строк подання тен-
дерних пропозицій – 26 серпня 
2019 р. Початок аукціону запла-
нований на 1 жовтня 2019 р.

У розділі «Інформація про 
предмет закупівлі» зазнача-
ється, що будівництво Палацу 
спорту здійснюватиметься за 
адресою: Житомирська область, 
м. Житомир, бульвар Старий, 
14‑а за рахунок державного та 
місцевого бюджетів. Роботи за-
плановані на період з 16 вересня 
2019 до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 
України затвердив розподіл 
обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на створення нових, будівель-
но‑ремонтні роботи існуючих 
палаців спорту та завершення 
розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва чи 
реконструкції палаців спорту 
у 2019 році. Комісією були за-
твердженні суми субвенцій на 
будівництво об'єктів. На цю дер-
жавну програму подавалися 18 
міст, серед яких на отримання 
державної субвенції було визна-
чено п'ять. Житомир став одним 
із цих міст.

15 травня міський голова 
Сергій Сухомлин презентував 
концепцію проекту Палацу 
спорту у Міністерстві молоді 
та спорту перед міжвідомчою 
комісією.

17 липня члени виконавчого 
комітету Житомирської місь-
кради прийняли рішення про 
спрямування 30 млн грн суб-
венції, яка надійшла з держав-
ного бюджету, на будівництво 
Палацу спорту.

У Житомирі 
оголошено тендер 
на будівництво 
Палацу спорту
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Якщо порахувати, скільки коштує по-
будувати будинок, то від вартості всього бу-
динку вартість перекриття становить 15–20%. 
Від вибору перекриття залежать надійність, 
вартість, експлуатаційні та естетичні якості.

Основне призначення перекриття – розді-
лити суміжні приміщення по висоті. Залеж-
но від виду поділюваних приміщень, можна 
виділити наступні типи перекриттів: 
міжповерхові призначені розділяти між 
собою житлові поверхи; горищні призначе-
ні відокремити горище від основних примі-
щень; підвальні та цокольні перекриття 
є основою для підлогового покриття.

Для вибору перекриття потрібно знати, 
які перекриття існують, їх переваги та не-
доліки. За конструктивним рішенням 
види перекриттів бувають балочними 
і безбалковими.

Залежно від матеріалу перекриття бу-
вають:

• дерев’яні (по дерев’яних балках);
• збірні залізобетонні з плит;
• монолітні залізобетонні.
При будівництві будь‑якого будинку, 

а тим більше енергоефективного, слід ро-
зуміти, що при виборі перекриття передусім 
слід враховувати, з яких матеріалів будувати-
меться будинок. Каркасний будинок важко 
уявити із залізобетонними перекриттями. 

Його конструкція просто не витримає такого 
навантаження.

Дерев’яні перекриття
Дерев’яні перекриття часто використо-

вується як перекриття приватного будинку, 
що має один поверх, або для каркасної бу-
дови. Матеріалом для перекриттів є клеєна 
деревина або масив хвойних порід дерева. 
Основні елементи конструкції не повинні 
прогинатися під час експлуатації і пружи-
нити. Товщина перекриттів повинна бути 
приблизно 20–28 см, ширина прольоту – 
5 м. Дерев’яні перекриття залежно від кон-
струкції поділяються на балкові, ребристі, 

балочно‑ребристі.
При монтажі дерев’яних перекриттів не 

використовуються ніякі розчини, тому після 
монтажу вони відразу ж можуть витримати 
навантаження.

Збірні залізобетонні плити
Перекриття будинку можна зробити зі 

збірних залізобетонних плит. Це найбільш 
популярний вид перекриття, який викорис-
товується для будівель із стінами з міцних 
матеріалів, наприклад, керамічних блоків. 
Плити бувають різного типу і розмірів, це 
слід враховувати при проектуванні. За до-
помогою калькулятора слід розрахувати 

необхідну кількість плит з урахуванням 
їх розміру і вирахувати навантаження на 
фундамент, яка залежить від типу плит.

Для приватного будівництва застосову-
ються такі види залізобетонних плит: 
багатопустотні; ребристі; суцільні, з полег-
шеного бетону.

Монолітні залізобетонні перекриття
Найскладнішим монолітним перекрит-

тям є перекриття, яке виконано безпосе-
редньо на будівництві – холодне монолітне 
перекриття. Для його виготовлення потрібен 
бетон і сталева арматура, які необхідно за-
здалегідь підготувати згідно з проектом. 
Щоб зробити якісне монолітне перекриття 
для будь‑якого будинку, а тим більше еліт-
ного котеджу, потрібно знати, як зробити 
перекриття, і мати будівельний досвід для 
виконання таких робіт. Крім того, потрібна 
спеціальна техніка, тому краще довірити 
такі роботи професіоналам.

Покрівля
Кожного забудовника цікавить довго-

вічність, надійність майбутньої покрівлі, 
безпека (до неї можна віднести екологічність, 
негорючість), простота і технологічність 
монтажу (від рівня складності залежить 
вартість покрівельних робіт), естетичність 

Перекриття і покрівля приватного 
будинку: на що звернути увагу

Люстри
Бра, виконані у різному стилі
Настільні лампи
Вуличні підвісні світиль-
ники та бра
Стельові лампи 
Лампи та комплектуючі зн
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зовнішнього вигляду. Які найпопулярніші 
матеріали для покрівлі і як зробити пра-
вильний вибір – далі.

Покрівля з металочерепиці
«Металочерепиця є одним із найпо-

пулярніших покрівельних матеріалів, 
тому що вона має довготривалий тер-
мін експлуатації (до 50 років), відмінний 
естетичний вигляд, проста у монтажі, 
доступна за ціною», – розповідає Вадим 
Наумович, директор житомирської філії 
компанії «Арсенал-Центр».

Однак, цей матеріал має і недоліки:
• ви будете постійно чути «барабанний 

дріб» дощу і граду (навіть при наявності 
гарної звукоізоляції);

• потрібно дуже ретельно теплоізолю-
вати покрівлю, тому що тонкий метал про-
мерзає наскрізь;

• покриття легко пошкодити, після чого 
листи почнуть іржавіти.

Покрівля з керамічної черепиці
Довговічний і добротний матеріал, мо-

розостійкий, добре поглинає шуми. Можна 
крити дах з кутом нахилу від 20–22 до 60 
градусів.

Недоліки:
• дорогий матеріал;
• велика вага, дає навантаження на стіни 

і фундамент і підходить не для всіх будинків;
• вимагає потужного каркасу.

Бітумна черепиця
Бітум не схильний до корозії і не гниє, 

він сам є непоганим утеплювачем. Такий 
дах буде безшумним і довговічним за умови 
дотримання правил монтажу (кут нахилу 
покрівлі повинен бути більше 12 градусів).

Недоліки:
• потрібно робити суцільну основу, а це 

додаткові витрати;
• вигорає і стає м’яким на сонці;
• на морозі матеріал стає крихким.

Дах з профнастилу
Профнастил – тонкий і легкий матері-

ал. Крити їм покрівлю можна самостійно, 
з ним досить просто працювати. Стійкий до 
механічних впливів. Кут нахилу (мінімаль-
ний) – 12 градусів.

Недоліки:
• тонкий метал піддається корозії і може 

з часом прогнити;
• пропускає шум, як і металочерепиця;
• потрібно робити хорошу обрешітку 

і дорогу теплоізоляцію – інакше на горищі 
взимку буде така ж температура, як і на 
вулиці;

• багато матеріалу йде у відходи, тому 
при всій своїй низькій ціні матеріал не так 
вже й вигідний.

Дах з ондуліну
Ондулін можна монтувати самостійно, 

він підходить для даху з кутом нахилу від 
5 градусів. Матеріал порівняно легкий, не 
дає великого навантаження на стіни і фун-
дамент. Ондуліном можна крити дах склад-
ної конструкції – він добре гнеться уздовж 
«хвилі».

Матеріал підходить для будь‑яких кліма-
тичних умов, він добре захищає від морозу 
і палючого сонця. Ще одна перевага – при-
родна звукоізоляція.

Ондулін не почне протікати (ви-
робники дають гарантію на водоне-
проникність до 15‑ти років), Він не роз-
тріскується і не руйнується, а в процесі 

експлуатації стає тільки міцніше, бо 
схоплюється «намертво».

Якщо ж через деякий час з вашої покрів-
лею щось станеться, то можна буде замінити 
пошкоджену ділянку, а не перекривати весь 
дах. Це, мабуть, кращий вибір за розумну 
ціну – переваги матеріалу вже встигли оці-
нити дбайливі господарі. І фахівці його дуже 
хвалять за практичність і добротність – він 
дійсно служить до 50‑ти років.

Недоліки:
• згодом блякне, тому що вигорає на 

сонці (нешвидко);
• потрібно робити хорошу обрешітку, щоб 

забезпечити жорсткість конструкції. Але якщо 
говорити відверто, то цей момент теж не є мі-
нусом, бо правильні лати – запорука міцності 
даху і всього будинку. За умови дотримання всіх 
вимог дах з ондуліна витримує вітрове наван-
таження до 225 км / год і снігове – до 960 кг/м2.
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Кабінет Міністрів 
України 24 липня 
ухвалив постанову, 
яка дає старт масш-
табній боротьбі з під-
робленими ліками.

З 1 вересня 2019 року на 
упаковках препаратів почне 
з’являтися спеціальне маркування, 
за яким можна буде перевірити 
оригінальність препарату. На-
прикінці року пацієнти зможуть 
перевіряти ліки за допомогою мо-
більного додатку.

Постанова «Про запроваджен-
ня пілотного проекту щодо марку-
вання контрольними (ідентифіка-
ційними) знаками та проведення 
моніторингу обігу лікарських 
засобів» з’явиться на сайті КМУ 
найближчим часом. Ця постано-
ва – важливий елемент Концепції 
реалізації державної політики 
щодо запобігання фальсифікації 
лікарських засобів.

Як це працюватиме
З вересня цього року в аптеках 

з’являться лікарські засоби зі спе-
ціальним маркуванням: 2D кодом 
на упаковці (шляхом нанесення 
на кожну упаковку лікарського 
засобу двовимірного штрих‑коду). 
Цей спеціальний код наноситься 
при виробництві ліків на заводах, 
а дані про це заносяться в єдину 
державну систему проведення 
моніторингу обігу лікарських за-
собів. У межах пілотного проекту 
можуть брати участь виробники, 
імпортери, дистриб'ютори лікар-
ських засобів, заклади охорони 

здоров'я, аптечні заклади.
Нині майже всі іноземні пре-

парати, що продаються в Україні, 
вже мають двомірне кодування 
упаковок. Деякі українські фарм-
компанії вже придбали необхідне 
обладнання і кодують свої ліки.

Пацієнти зможуть перевірити 
ліки, просканувавши код через 
мобільний додаток. Наразі цей 
додаток розробляє Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
України. Очікується, що він стане 
доступним наприкінці року.

Після сканування на екрані 
смартфона з’явиться інформація 

про конкретний лікарський засіб 
зокрема, чи препарат не є фаль-
сифікований, протермінований 
або завезений до країни із пору-
шенням норм.

Таке кодування дозволить дер-
жаві відстежувати весь ланцюжок 
постачання ліків – від виробництва 
чи імпорту до продажу в аптеці, 
і вчасно реагувати на порушення. 
Всі ці транзакції будуть включені 
у загальну базу даних, включаючи 
серію ліків і дату виробництва.

Як розвиватиметься 
система надалі

Відповідно до Концепції 
реалізації державної політики 
щодо запобігання фальсифіка-
ції лікарських засобів необхідні 
зміни впроваджуватимуться 
упродовж 2019–2023 років. На 
першому етапі, що вже стартував 
і триватиме до кінця 2020 року, 
запускається пілотний проект 
і оцінюється його ефективність, 
впроваджується електронна база 
даних і автоматизована система 
проведення моніторингу обігу 

лікарських засобів, проводяться 
консультації з виробниками ліків 
і споживачами.

Другий і третій етапи (2021–
2023 рік) – поступове запрова-
дження обов’язкового маркування, 
проведення моніторингу обігу.

Так само розвиватиметься на-
повнення і функціонал інформа-
ційної бази ліків. З часом її інтегру-
ють з центральним компонентом 
системи Електронного здоров’я, 
а контролюючі органи зможуть 
в онлайн‑режимі бачити, зокрема, 
продажі ліків за рецептом – база 
даних маркувань ліків буде інтегро-
вана з базою рецептів. Якщо пре-
парат продаватимуть без рецепта, 
то контролюючі органи отримають 
повідомлення від системи і змо-
жуть негайно належним чином 
відреагувати на цей випадок.

Держава матиме реальну ста-
тистику споживання пацієнтами 
ліків і зможе більш точно плану-
вати обсяги закупівель ліків та 
фінансування державних програм, 
а фармкомпанії – обсяги виробни-
цтва та розподіл ліків по аптеках.

МОЗ України

Уляна Супрун, 
Володимир Курпіта 
та Сергій Жадан зро-
били щеплення від 
дифтерії та правця 
і закликали українців 
підтримати кампанію 
«Вакциновані – зна-
чить захищені».

Пацієнтам слід вакцинуватися 
до вересня, оскільки з початком 
навчального року кількість випад-
ків захворювання на інфекційні 
хвороби зростає, отже ризик ви-
никнення спалаху підвищується.

В Україні вкрай низький рівень 
охоплення щепленнями від цієї 
інфекції: вакциновані лише 70% 
дітей, дорослих – ще менше. 2018 
року кожен другий дорослий не 
зробив необхідного щеплення. За 

таких умов експерти прогнозують 
можливий ризик виникнення спа-
лаху. Єдиний спосіб захиститися – 
зробити щеплення.

«Низький рівень вакцина-
ції – одна з причин спалаху кору, 
який ми маємо зараз в Україні. 
Від літа 2017 року через усклад-
нення від кору померли 39 людей. 
А дифтерія – страшніша за кір. Бо 
смертність набагато вища: з тисячі 
хворих, за статистикою, помирає 
від 50 до 100 людей. Захищені ті, 
хто вакциновані. Закликаю кож-
ного – підіть до сімейного лікаря, 
перевірте, коли ви востаннє вак-
цинувалися, і за потреби – зробіть 
щеплення. Вакцини є. Вони якісні, 
безпечні та безоплатні», – розпо-
віла Уляна Супрун, в. о. міністра 
охорони здоров’я України.

Щоб захистити себе та своїх 
дітей, українцям слід негайно пе-
ревірити наявність у себе необхід-
ної кількості щеплень і отримати 
щеплення, яке проводять комп-

лексною вакциною від дифтерії 
та правця. Якщо серед немовлят 
рівень вакцинації щороку зростає, 
то дорослі – дуже часто не роблять 
ревакцинацію вчасно. Найнижчі 
показники по Україні в Івано‑
Франківській області – лише 31% 
щеплених дорослих.

«Вакцинацію проти дифтерії 
та правця розпочинають у ран-
ньому дитячому віці. Вона склада-
ється з дитячого циклу на 6 доз та 
ревакцинації кожні 10 років у до-
рослому віці. Якщо ви вже дорос-
лі, але не були раніше вакциновані 
або у вас немає записів про від-
повідні щеплення, – для захисту 
від дифтерії та правця необхідна 
триразова вакцинація АДП‑М, 
з інтервалом не менше 30 днів 
між першим і другим щеплен-
нями та шість місяців між другим 
і третім щепленнями», – зазначив 
Володимир Курпіта, генеральний 
директор Центру громадського 
здоров’я України

Як і будь‑який лікарський пре-
парат, вакцини можуть виклика-
ти реакції. Серйозні реакції на 
вакцини вкрай рідкісні. Побічні 
ефекти, такі як болісні відчуття 
і припухлість у місці ін'єкції або 
невелике підвищення темпера-
тури – це звичайне явище. І воно 
доводить, що вакцина працює 
і організм формує імунітет. За 
даними Федерального агентства 
Міністерства охорони здоров’я 
США (CDC), вакцинація на 99% 
запобігає захворюванню.

«Для нас важливі кордони – ми 
їх захищаємо. Для нас важлива 
мова – ми її захищаємо. Вакци-
нація – це, без перебільшення, 
питання національної безпеки. 
Я вакцинуюся, моя дочка – теж 
вакцинована. І всіх закликаю – за-
хистіть своє життя і здоров’я. Бо 
вакциновані – значить захищені», – 
закликав підтримати кампанію 
письменник і громадський діяч 
Сергій Жадан.

Зараз в усіх областях України 
є безоплатні та якісні вакцини 
для щеплень і дітям, і дорос-
лим. Їх закуповує Дитячий 
фонд ООН (ЮНІСЕФ) у про-
відних виробників світу. Якість 
вакцин підтверджена Всесвіт-
ньою організацією охорони 
здоров’я. Вакцинація входить 
у перелік гарантованих послуг 
первинної медичної допомоги. 
МОЗ України закликає сімейних 
лікарів, терапевтів і педіатрів 
простежити, щоб пацієнти, які 
підписали з ними декларацію, 
мали необхідні щеплення.

В областях зараз є понад 2 
мільйони доз вакцини для про-
філактики дифтерії та правця. 
Це більше ніж 100% від потреби. 
Якщо у вашому медичному за-
кладі кажуть, що вакцини немає, 
зверніться до керівника закладу 
охорони здоров’я або департамен-
ту охорони здоров’я.

МОЗ України

«Ні» підробленим лікам: з вересня 
оригінальність ліків можна буде 
перевірити через мобільний додаток

В Україні стартувала кампанія  
з вакцинації від дифтерії та правця 
«Вакциновані – значить захищені»
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Куди поїхати у серпні:  
НАЙЦІКАВІШІ ФЕСТИ
Ольга Сідлецька

Серпень порадує 
потужними фести-
валями на будь-який 
смак. Неодмінно ско-
ристайтеся останнім 
літнім місяцем, аби 
відпочити і набратися 
нових емоцій. Три-
майте підбірку най-
яскравіших заходів від 
наших журналістів.

Бандерштат‑2019
Де: с. Рованці  
Луцького району.
Коли: 2–4 серпня.

Як повідомляють органі-
затори, через річку Стир буде 
споруджений понтонний міст. 
Це дасть можливість потрапити 
на територію «Бандерштату» із 
центрального парку Луцька. Вхід 
на фестиваль платний, проте є 
категорії відвідувачів, які зможуть 
пройти безкоштовно: діти до 12 
років у супроводі дорослих, люди 
з інвалідністю (1 та 2 група), учас-
ники бойових дій.

На офіційному сайті «Бан-
дерштату» опубліковано 10 при-
чин, чому варто відвідати цей 
захід.

1. Безалкогольний.
Одна із найбільш довготри-

валих традицій «Бандерштату» – 
не вживати спиртне. Фестиваль 
пропагує ідеї здорового способу 
життя. Багатотисячна публіка що-
року із задоволенням відривається 
під потужну музику без впливу 
алкоголю. До речі, на час прове-
дення фестивалю влада Луцька за-
вжди забороняє навіть продавати 
спиртне поруч із «Бандерштатом».

2. Сімейний.

Якщо ви думаєте, що фести-
валити – це прерогатива лише 
молодих людей, то ви ніколи не 
були на «Бандерштаті». У нас що-
року можна побачити і поважних 
ветеранів, і безтурботних діток. 
Усім є чим зайнятися. Для най-
молодших «бандерштатівців» на 
спеціально обладнаній території 
щодня проводять різного типу 
майстер‑класи, ігри та забави.

3. Патріотичний.
Більше людей у вишиванках 

можна побачити хіба що на День 
Незалежності! «Бандерштатівці» 
люблять національний одяг і за-
любки спілкуються солов’їною. 
Патріотична атмосфера загалом 
панує на «Бандерштаті», адже 
недарма це фестиваль саме укра-
їнського духу.

4. Ідейний.
Пам’ятати свою історію та 

гідно творити нову – важливий 
лейтмотив «Бандерштату». Що-
року захід відвідують ветерани 
УПА, відбуваються показові ре-
конструкції повстанських та ви-
звольних боїв.

5. Інтелектуальний.
Невід’ємна частина «Бан-

дерштату» – зустрічі із лідерами 
думок. Письменники, журналісти, 
музиканти, історики, міністри, 
політики, блоґери – щороку ми 
запрошуємо найцікавіших поста-
тей, які творять наше майбутнє.

6. Затишний.
На «Бандерштаті» ніхто не 

відчуває себе «не в своїй таріл-
ці». Навіть якщо ви приїдете на 
фестиваль наодинці, то сумувати 
вам тут точно не дадуть. Плюс ма-
тимете хорошу нагоду відвідати 
комфортний, затишний і ком-
пактний Луцьк. Це – рідне місто 
«Бандерштату».

7. Найчистіший.
Багатотисячна публіка «Бан-

дерштату» ніколи не залишає 
за собою сміття. У цьому можна 
пересвідчитися, якщо подивити-
ся на фан‑зону біля сцени після 
виступів музикантів. Це ще раз 

підкреслює свідомість відвідувачів 
фестивалю.

8. Бюджетний.
Не треба витрачати тисячі 

гривень на вітер, щоб відпочити 
на фестивалі. Кілька сотень гри-
вень – вартість квитка на три дні 
«Бандерштату». Проживання у на-
метовому містечку у нас тради-
ційно безкоштовне. На території 
фесту можна буде і харчуватися – 
у середньому на обід витратите 
40–80 гривень.

9. Символічний.
Невід’ємною складовою «Бан-

дерштату» стали масові флешмо-
би за участі гостей фестивалю. 
З допомогою десятків відвідувачів 
було сформовано слова «Бандера», 
«УПА», «ПТН‑ПНХ», «Перемога», 
«UA», «FREE».

10. Найтриваліший.
Тринадцятий за ліком «Бан-

дерштат» 2019 року чекає на ре-
кордну кількість відвідувачів. Це 
єдиний триденний музичний 
фестиваль в Україні, який без-
перервно відбувається впродовж 
стількох років. І далі примножує 
свою аудиторію кожного сезону.

Zaxidfest
Де: с. Родатичі (Чарівна  
долина), Львівська обл.
Коли: 16–18 серпня.

Один з найочікуваніших оу-
пен‑ейрів цього літа подарує вам 
3 дні неймовірного драйву і неза-
бутніх вражень. Zaxidfest щороку 
збирає тисячі поціновувачів музи-
ки і відпочинку просто неба, для 
яких виступають топові зарубіжні 
і вітчизняні виконавці. Кожен змо-
же обрати собі щось до вподоби, 
адже під час заходу незалежно 
одна від одної працюватимуть 
одночасно 3 сцени – Інді, Голо-
вна та Рок. Оголошені учасники 
Zaxidfest 2019: Apocalyptica (FIN), 
You Me At Six (UK), Cradle of Filth 
(UK), Lacuna Coil (IT), Noize MC, 
Crossfaith (JPN), After the Burial 
(USA), Caspian (USA), Eyes Set To 
Kill (USA), Itchy (DEU)…

«Всі автобани, повітряні ко-
ридори, польові стежки, лісові 
тропи, судноплавні річки і навіть 
карпатський блуд змовляться, і всі 
шляхи вестимуть не до Риму, а на 
ЗахідФест у с. Родатичі недалеко 
від Львова!

Музика на різний смак, неймо-
вірна атмосфера, красива україн-
ська природа, привітні усміхнені 
люди та гарні спогади – це все 
Західфест!

Подаруємо вам багато пози-
тивних вражень, кіловати музики 
та море емоцій!» – закликають 
організатори.

Схід‑рок
Де: м. Тростянець  
Сумської області.
Коли: 10–11 серпня.

Невелике містечко Тростянець 
у Сумській області недарма пре-
тендує на звання фестивальної 
столиці Східної України – тут все 
створено для крутого відпочинку. 
Тож у серпні до фортеці «Кру-
глий двір» з̀ їдуться поціновува-
чі якісної музики на фестиваль 
«Схід‑рок».

За х і д  вперше пройшов 
у 2013 році і відтоді щорічно зби-
рає меломанів. Окремої згадки 
заслуговує незвичайна локація 
«Круглий двір», фортеця XVIII 

століття. Будівля, яка формою 
нагадує амфітеатр, у стародавні 
часи використовували як сцену 
для циркових акторів, а зараз 
його акустика ідеально підхо-
дить для проведення музичних 
концертів. У програмі заходу уже 
заявлені такі виконавці: 5`NIZZA, 
Тараканы!, Тартак, Louna, Без об-
межень, THE HEADLINES (Шве-
ція), Flit (США/Україна), Пасть 
Крокодила та багато інших.

У дендропарку «Нескучне» 
буде функціонувати безкоштовне 
наметове містечко, так що кожен 
зможе відпочити в оточенні чистої 
природи та свіжого повітря. На-
гадаємо, що дітям до 6 років вхід 
на фестиваль безкоштовний!

Дев’ятий міжнародний 
органний фестиваль
Де: м. Львів, Будинок  
органної та камерної музики, 
вул. Бандери, 8.
Коли: 14 липня – 18 серпня.

Фестиваль проходить у Львів-
ському органному залі з 14 липня 
до 18 серпня. Учасники заходу – 
такі відомі органісти як: Ула Кріґул 
(Естонія), Андлер Боріц (Хорватія), 
Міхал Шостак (Польща), Вале-
рія Балаховська (Київ), Наталія 
Молдаван (Хмельницький), Пе-
тро Сухоцький (Луцьк), Станіслав 
Калінін (Харків), Євгенія Бельмас 
(Київ), Ольга Чундак (Ужгород). 
Також сольними концертами по-
радують солістки Органного залу 
Надія Величко та Олена Мацелюх.

У межах фестивалю відбудеть-
ся кілька львівських та всеукраїн-
ських прем’єр. Окрім вечірніх ви-
ступів та ланч‑концертів обідньої 
пори відбудеться нічний показ 
кіно під органні імпровізації Івана 
Остаповича у рамках Міжнарод-
ного кінофестивалю «Молодість». 
Заплановані не лише речиталі, але 
й цікаві дуети, наприклад органа 
зі скрипкою (Надія Величко та 
Петро Тітяєв).
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Руслан Мороз

У вісімнадцятий 
раз у Денишах під 
Житомиром пройшов 
фестиваль «Мі-сі-
соль» імені Олексан-
дра Щиріна.

Один з учасників фестивалю 
Олександр Ворох у захваті напи-
сав у Фейсбуці: «Я під великим 
враженням від фестивалю «Мі‑сі‑
соль» імені Сан‑Санича Щиріна, 
який днями відбувся у Денишах 
під Житомиром. Велика подяка 
всім організаторам за запрошен-
ня. Вдячний кожному, хто на різ-
них ділянках був причетний до 
проведення цього дивовижного 
пісенного свята»

Організатором фестивалю є 
туристично-спортивний клуб 
«Полісся». Подробиці фестивалю 
ми дізналися в одного з організа-
торів Руслана Мединського.

�� Руслан Мороз: Розка-
жіть, будь ласка, про орга-
нізацію фестивалю «Мі-сі-
соль».

Руслан Мединський: Я маю 
відношення до фестивалю «Мі‑
сі‑соль» вже давно. Починав ще 
як учасник фестивалю, але вже 
другий рік я є одним з організа-
торів даного фестивалю. У двох 
словах, фестиваль «Мі‑сі‑соль» – це 
фестиваль авторської пісні, який 
був започаткований ще у 2002 році 
дуже гарною людиною – Олексан-
дром Олександровичем Щиріним. 
Він був його засновником, його 
ініціатором, головою, тобто був 
центром всього фестивалю. Він 
шукав людей, займався організа-

цією. До того ж він сам дуже гарно 
співав. Але, на жаль, з нами його 
вже немає. Цього року пройшов 
вісімнадцятий фестиваль, фести-
валь вже його імені.

Як Олександра Щиріна не ста-
ло, то виникло питання, бути чи 
не бути фестивалю. Слава Богу 
минуло вже шість років, а фести-
валь ще є. Займаються його орга-
нізацією декілька людей – Тетяна 
Воронова, Ірина Шахрай, Оксана 
Науменко, Олександр Рошко, Люд-
мила Журавська, я та інші.

�� Руслан Мороз: Яку до-
помогу вам надає міська та 
обласна влада?
Руслан Мединський: Так, 

це дуже затратний захід, але ко-
шторис у нас не дуже великий. Ми 
намагаємось все робити за влас-
ний рахунок. У цьому році нам 
допомогла Тетерівська громада 
збудувати сцену.

Взагалі сам фестиваль від-
бувається в лісі біля скеледрому 
у Денишах. Це дуже мальовниче 
місце. Крім того, що Тетерівська 
громада допомогла нам зробити 
сцену, облаштувати побут, вони 
привезли нам дрова. Це дуже сут-
тєва допомога. Управління куль-
тури міста Житомира допомогло 
нам із сувенірами. Центр народної 
творчості надав необхідні столи 
для заходів. Тобто з кожного ми 
брали трішки того, чим нам мо-
гли допомогти. Але потім все це 

поєдналося, і вийшло дуже непо-
гано. Будинок культури смт Ново-
гуйвинське надав нам звук, тобто 
повністю звукову апаратуру для 
концерту у місті. А друзі‑турис-
ти з Вінниці привезли апаратуру 
для концерту в лісі та повторного 
супроводження фестивалю. Це 
також була вагома проблема. 
Потім один з концертів ми віді-
грали у нашій обласній науковій 
бібліотеці.

�� Руслан Мороз: Скіль-
ки учасників брали участь 
у фестивалі цього року та 
який віковий ценз?

Руслан Мединський: Взагалі 
кількість учасників не обмежена. 
Скільки приїде, стільки ми змо-
жемо прийняти. Звичайно, ми не 
збираємо тисячі глядачів, але все 
відбувається досить атмосферно. 
До нас завітали знані барди, яки 
вже багато разів до нас приїздили. 
Вони інколи проводять майстер‑
класи для початківців, такі творчі 
майстерні. Творча майстерня – це 
коли людина до нас приїжджає 
вперше та хоче співати, то вона їде 
до творчої майстерні, де досвідчені 
барди, видатні люди можуть дати 
якусь пораду, дивляться цю пісню 
і вирішують, пускати цю пісню на 
концерт або з нею ще потрібно по-
працювати. Цього року було близь-
ко двадцяти учасників, які приїха-
ли з різних куточків світу. Зараз, 
на жаль, у зв’язку з військовими 
діями на сході не так глобально, 
але, як і раніше, приїжджають зі 
всього пострадянського простору. 
Були учасники з Білорусі, Польщі, 
Росії, Молдови, Німеччини, Гру-
зії. Наприклад, у цьому році був 
хлопчик, який живе у Бремені. Він 
справжній бременський музикант. 
Йому всього дванадцять років. Це 
щодо мінімального віку учасників. 
А старші до нас приїжджають, 
поки дозволяє здоров’я.

�� Руслан  Мороз:  Які 
пісні зараз виконуються 
частіше? Яка тематика? Що 
турбує зараз людей?
Руслан Мединський: Це 

дуже широке питання. Авторська 
пісня не обмежена якимось од-
ним жанром. Звичайно, більшість 
представлених пісень – це бардів-
ські пісні, які виконуються біля 
вогнища. Але приїжджає багато 

молодих людей, які вносять нові 
нотки у це. Я вважаю, що фести-
валь повинен розвиватися, пови-
нен рухатись вперед.

�� Руслан Мороз: Ви долу-
чаєте або запрошуєте про-
фесійних виконавців? Або 
формат фестивалю цього 
не передбачає?

Руслан Мединський: Ні, 
формат передбачає. У цьому році 
до нас приїжджав київський бард 
Олександр Ворох, професійний 
музикант, з Вінниці був Віктор 
Байрак. Вони у своєму колі достат-
ньо професійні. До нас, звичайно, 
не приїде Олег Вінник, але попу-
лярні виконавці також є. Багато 
хто має високі професійні тексти, 
чудові вокальні дані. Все це є.

�� Руслан Мороз: А як був 
організований побут учас-
ників? Де всі виступали?

Руслан Мединський: Я вже 
говорив, що все було розташовано 
біля скеледрому у Денишах. Поряд 
річка. Там у нас є «наша» галявина, 
на якій ми всі ці роки збираємось. 
На цій галявині ставляться намети. 
Всі, хто до нас приїжджає, в осно-
вному живуть у наметах. Іншого 
житла немає. Дійство відбувається, 
звісно ж, на сцені. У нас є декілька 
концертів. Перший концерт відбу-
вається у п’ятницю. Це ліричний 
концерт, який має назву «Згадуючи 
друзів», якому ще Сан Санич при-
думав назву «5 хвилин відвертості». 
У цьому році він був гармонійний 
у пісні і поезії, в глибині і легкості, 
у гіркоті втрат і усмішці життя, 
у вільному слові розказаного і у най-
вищому творчому рівні проспівано-
го. Він відбувається біля вогнища. 
Кожен по колу бере гітару та співає 
одну‑дві пісні, які йому подобають-
ся. Наступного дня – вже більш 
серйозна програма. Це субота – 

основний день фестивалю. Цього 
року ми до концертів додали ще 
майстер‑класи. Це також розширює 
тематику фестивалю. Також відбу-
ваються творчі майстерні. Увечері 
у суботу відбувається основний кон-
церт. У ньому беруть участь і гості, 
і, звичайно, ті люди, які пройшли 
творчі майстерні. Після того, як ве-
чірній концерт закінчується, біля 
вогнища відбувається такий собі 
лірико‑гумористичний концерт. 
Там ми вже відпочиваємо по повній 
програмі. Неділя – вже той день, 
коли ми всі роз'їжджаємось.

�� Руслан Мороз: Поряд 
з вами був знімальний май-
данчик, де знімають серіал 
«Слов̀ яни». Ви там були?
Руслан Мединський: Ми 

хвилювалися, чи зачепить нас цей 

знімальний майданчик. На щастя, 
не зачепило, він був трішки далі. 
Але ми побували там. Це дуже 
гарне маленьке містечко. Було 
дуже цікаво подивитися на той 
побут. Всі маленькі будинки, де-
які побудовані на воді. Це була ще 
одна родзинка нашого фестивалю, 
хоч ми до нього відношення не 
мали. Але всі, хто приїжджав на 
наш фестиваль, мали змогу поди-
витися, як жили древні слов̀ яни. 
Це реально було дуже класно!

�� Руслан Мороз: Що б ви 
хотіли побажати собі у май-
бутньому?

Руслан Мединський: Напев-
но, натхнення все це робити. Тому 
що дуже важко досягнути в орга-
нізаційному плані гарного про-
ведення фестивалю. Повинні бути 
люди, які б цим горіли! Я вважаю, 
що це потрібно людям. Ми ро-
бимо все це для людей і знаємо, 
що це того варто. І я маю надію, 
що ми будемо мати і натхнення, 
і сили, щоб все це робити й далі.

У скельному містечку під Денишами 
пройшов фестиваль «Мі-сі-соль»
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Рятувальники за-
кликають дотримува-
тись правил безпечної 
поведінки під час 
купання.

Місяць літа залишився, аби 
сповна насолодитися відпусткою 
чи канікулами. Який же відпо-
чинок влітку без купання у водо-
ймах? Прикро, та подібне дозвілля 
приносить не лише задоволення, 
а й біду. З початку літа на водних 
об’єктах Житомирщини загину-
ло 17 осіб (!), серед яких – 4 дітей. 
Торік у літній сезон на цей час 
було дев’ять загиблих – усі дорос-
лі чоловіки.

Останніми жертвами водної 
стихії в один день стали одразу 
троє людей у різних районах об-
ласті. У Чуднові тіло загиблого 
знаходилося на поверхні ставка 
у трьох метрах від берега. Місце-
ві жителі підтягли його ближче, 
а бійці ДСНС допомогли вже їм 
витягнути 32‑річного потопель-
ника на поверхню землі. Того ж 
дня коростишівські рятувальники 

дістали з кар’єра в райцентрі тіло 
невідомого чоловіка. Відпочиваю-
чі побачили його біля берега. За 
допомогою мотузки бійці ДСНС 
обв’язали загиблого під руки та 
дістали з водойми. І в Коростені 
водолази міської комунальної 
аварійно‑рятувальної служби на 
воді дістали з річки Уж, поблизу 
пішохідного моста, 36‑річного 
потопельника, який, за словами 
родичів, пішов з дому ще за де-
кілька днів до його зникнення. 
За попередньою інформацією, 
усі загиблі стали жертвами нео-
бережного поводження на воді.

– У більшості випадків тонуть 
люди, котрі вміють плавати і са-
мовпевнено запливають далеко 
від берега, нерідко відпочиваючі 
перебувають у стані алкогольного 
сп’яніння, – наголошує начальник 
Управління ДСНС у Житомир-
ській області Ігор Нікітчук. – Але 
у місцях стихійного відпочинку 
населення, де немає рятувальних 
постів, відпочинок стає небезпеч-
ним. Зокрема, можна потрапити 
у потік холодної води, швидкої 
течії, може схопити судома… 
Закінчуються трагічно і спроби 

переплисти водойму, і пірнання зі 
скель, каміння та пірсів, купання 
наодинці, коли у випадку небез-
печних ситуацій немає поруч лю-
дей, які могли б надати допомогу.

Рятувальники застерігають, що 
відпочивати треба тільки у спе-
ціально відведених місцевими 
органами влади та обладнаних 
для цього місцях. Відповідно до 
рішень органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування 
в області дозволено купатися на 
5 пляжах – у містах Житомирі, 
Коростені, Бердичеві, Новогра-
ді‑Волинському. На цих об’єктах 
організована робота рятувальних 
постів місцевих комунальних 
рятувальних служб на воді, про-
водиться роз’яснювальна робота 
та здійснюється патрулювання 
акваторії. Безпечніше перебувати 
на воді у світлу пору доби. Купа-
тися дозволяється у спокійну без-
вітряну погоду при температурі 
води не менше +180С, повітря не 
нижче +240С.

Особливо страшно, коли на 
водоймах тонуть діти. Напри-
кінці червня у м. Новограді‑Во-
линському на р. Смолці втопився 

16‑річний хлопець. За словами 
дітей‑очевидців, які відпочивали 
поруч, він почав тонути, зайшов-
ши у воду на глибину. Діти на-
магалися йому допомогти, проте 
їхні зусилля виявилися марни-
ми. Отже, окремо рятувальники 
звертаються до батьків. Необхідно 
пояснювати своїм дітям прості 
правила безпечної поведінки. 
Можливо, ті знання, які ви дас-
те своїй дитині, у майбутньому 
врятують комусь життя.

Ну і наостанок наголошуємо, 
що найбільш небезпечний ворог 
відпочиваючих – це алкоголь, бо 
під його дією людина втрачає са-
моконтроль і не може адекватно 
діяти у випадку небезпеки. Біль-
шість чоловіків тонуть саме у стані 
алкогольного сп’яніння!

Отож відпочивайте з розумом. 
І пам’ятайте – відповідальність ря-
тує життя!

У ДСНС  
у Житомирській області

Будьте обережними: з початку літа  
на водних об’єктах Житомирщини 
загинуло 17 осіб, серед яких – 4 дітей

Руслан Мороз

Під Житомиром на місці 
масового вбивства цивіль-
них осіб у період становлен-
ня радянської влади знайде-
ні останки 29 осіб.

Про це 22 липня повідомили на Фей-
сбук‑сторінці історико‑патріотичного 
об'єднання «Пошук». Із 19 до 21 липня ІПО 
«Пошук» проводило пошукові роботи на 
місці масового вбивства цивільних осіб 
у період становлення радянської влади, 
приблизно 1919–1921 рр. Всього було екс-
гумовано останки 29 осіб. Більша частина 
з них – це маленькі діти і жінки. Загальна 
кількість знайдених останків людей за весь 
час становить 173 людини. Роботи в даному 
місці в подальшому будуть продовжені, 
оскільки це ще не кінцева цифра.

У коментарях представники об'єднання 
уточнюють, що братська могила зна-
ходиться на території села Шумська під 

Житомиром, знищеного у 1952 році заради 
будівництва танкового полігону. Колись 
село налічувало 540 дворів.

На думку пошуковців, трагедія сталася 
100 років тому, і масове вбивство цивільно-
го населення пов’язане із продзагонами, які 
допомагали встановлювати радянську владу 
в Україні: жителів сіл брали у заручники, щоб 
змусити віддавали продовольство. За залишка-
ми черепів та зубами пошуковці виявили, що 
усі загиблі – це жінки, діти та літні чоловіки.

«Версія первісна, яку ми припустили, – 
це жертви більшовицького терору. Вона 
підтвердилася й документально. Були 
знайдені в архівах документи, доповідні 
записки, писало місцеве ЧК до Києва на-
гору з приводу безчинства продзагону на 
території села Великий Шумськ. Датуються 
ці записки груднем 1919 – січнем 1920 року. 
Більшовики відбирали все зароблене тому, 
природно, люди бралися за зброю, жінки 
цього робити не могли, жінки залишалися 
вдома, чоловіки йшли воювати. Але при-
йшли комуністи і взяли в заручники. Всі, 
хто не здав зброю або не здав продоволь-
ства, вони всі були ось тут», – зазначає голо-
ва ГО «Історико‑патріотичне об’єднання 
«ПОШУК» Олександр Ловинюк.

Відомий житомирський краєзнавець 
Георгій Мокрицький також у Фейсбуці про-
коментував жахливі знахідки: «Справжня 
трагедія розігралася з приходом совєтів на 
Житомирщину. Буквально за кілька кіломе-

трів від Житомирської околиці Корбутівка 
в південно‑західному напрямку, в селі Вели-
кий Шумськ, совєцькі каральні загони масово 
знищили мирне сільське населення: жінок, 
старих, дітей! На рештки цих нещасних кілька 
років тому натрапили фахівці групи «Пошук», 
яких вже ідентифікували з того часу 173 осо-
би, в тому числі лише за минулі вихідні – 29 
жертв! «Пошук» продовжує пошук, і невідомо, 
скільки іще жертв виявлять на місці траге-
дії… Судячи з документів, знайдених моїм 
колегою Русланом Кондратюком у фондах 
облдержархіву, всі ці нещасні загинули му-
ченицькою смертю від рук бійців продзагону 
червоноармійців. На розправу з непокірними 
селянами пожалкували патрони, всі рештки 
жертв мають сліди насильницької смерті. Чер-
воні кати не пожалкували навіть немовлят!»

Пошуки продовжуються, але вже оче-
видно, що виявлене місце трагедії – одне 
з наймасовіших місць поховань жертв 
більшовицьких репресій у перші роки іс-
нування червоного режиму в Україні. На 
думку фахівців, це місце заслуговує на ме-
моріалізацію, а рештки жертв – на людське 
перепоховання і пам’ятник неподалік цього 
місця, поблизу Бердичівського шосе, в пу-
блічному місці.

Скелети жорстоко вбитих жінок  
і дітей знайшли під Житомиром
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Журналісти ТСН 
підібрали поради та 
лайфхаки зі швидкого 
і ефективного укла-
дання валізи. Пропо-
нуємо і вам з ними 
ознайомитися.

Найперше викладіть з валізи 
третину речей, які збирались 
взяти із собою – вони вам не зна-
добляться.

Викладаємо зайве
Усі речі, які плануєте взяти 

із собою відпустку, викладіть 
на видноті, пильно придивіться 
і відкладіть щонайменше чверть із 
них, а ще краще – третину. Адже, 
як свідчить практика, саме стільки 
одягу, який ми беремо у відпустку, 
так і залишається неодягненим.

Відмовляйтесь передусім від 
«некомплектного» одягу, який не 
поєднуються із іншими речами, 
сумкою, взуттям. Також варто за-
зирнути на сайт готелю, в якому 
ви будете відпочивати. Якщо в но-
мері є фен, навіщо брати власний? 
Якщо готельєр забезпечить вас 
капцями і халатом – також ви-
користайте цей шанс заощади-
ти місце у валізі. Та сама історія 
з шампунями та гелями для душу.

Скрутити  
не можна складати

Сучасний лайфхак зі складан-
ня речей до валізи – скручування 
трубкою. Експерти запевняють, 
що так речі менше мнуться 
і менше займають місця. Що, 
справді?! Мій мозок згадує про 
закон збереження матерії, який 
ще ніхто не відміняв, але… цей 
спосіб став настільки популярним, 

що в YouTube з'явилися сотні ро-
ликів зі скручування. Скручують 
блогери Японії і Штатів, дорослі 
і діти, фешн‑експерти й досвідчені 
мандрівники.

Складаємо взуття
Якщо ви любите свої черевики 

і балетки – складайте підошвою до 
підошви. Взуття не любить жма-
кання. А щоб одночасно берегти 
і взуванку, і простір у валізі, на-
повніть черевики шкарпетками 
і панчохами. За моїм досвідом, 
у кросівки розміру 38 уміщається 
8 пар тоненьких літніх шкарпе-
ток (по 4 пари у кожен кросівок). 
Навіщо мені стільки у короткій 
відпустці? Мабуть, варто повер-
нутись до пункту першого – про 
«викладаємо зайве».

Наповнене взуття слід поклас-
ти у пакети підошва до підошви, 
або індивідуально запакувати 
кожен черевик у бахіл. Це уже 
новація сучасних лайфхакерів. 
Також вони пропонують пакува-
ти взуття у шапочки для душу. 
Але… якщо бахіли легко купити 
в аптеках, шапочки для душу ще 
треба пошукати. Поруч із на-
шим офісом три різні мережеві 
крамниці косметики і товарів для 
гігієни, і у двох із них шапочок для 
душу не було у продажу. А в тре-
тій крамниці шапочка була – але 
не дешева одноразова, а хорошої 
якості і відповідної ціни. Тож 
варіант із бахілами більше прак-
тичний.

Складаємо жакет
Навіть на пляжний відпочинок 

варто прихопили із собою одну 
пристойну сукню – а раптом 
з'явиться можливість повечеряти 
у хорошому ресторані чи сходи-
ти на концерт? І ще жакет – для 
прохолодного вечора. Аби жакет 
не зім'явся, розстібніть ґудзики 

і складіть його навпіл. У верхню 
частину рукавів покладіть складе-
ні у трубки футболки. Щоб зберег-
ти від зминання область нагрудної 
виточки – під пілку підкладаємо 
купальник або білизну. Такий 
складений навпіл жакет уміща-
ється у валізу середнього розміру.

Із чоловічим піджаком справа 
складніша. Валіза знадобиться ве-
лика, до того ж треба наповнити 
трубками‑футболками не тільки 
рукав, а й область плеча. І все одно 
не факт, що вдасться уникнути 
прасування. Із власних спостере-
жень можу сказати, що схильні 
до формального одягу європей-
ські чиновники між Брюсселем 
і Страсбургом курсують повісив-
ши костюм на вішалку із чохлом. 
От так в аеропорту в руках і но-
сять свій спецодяг.

Складаємо дорожню 
косметичку

У дорогу найкраще брати кос-
метичку з матеріалу, який легко 
миється‑чиститься. На випадок, 
якщо косметика таки розіллється 
усередині.

Аби не розлилася – застосовуй-
те подвійне пакування. Відкрутіть 
кришку на банці улюбленого лось-
йона, накрийте поліетиленовою 
плівкою отвір і знову закрутіть 
кришку. Далі помістіть ємність 
у поліетиленовий пакет із застібкою.

У хороших готелях до послуг 
гостей одноразові упаковки із 
шампунями, кондиціонерами та 
гелями для душу. Однак, не факт, 
що ваше волосся і шкіра відреа-
гують на нові засоби нормально. 
Тому «чутливим» мандрівникам 
варто прихопити перевірені за-
соби із собою. У дорогу краще 
придбати маленькі упаковки або 
налити шампунь і гель у невеликі 
пластикові баночки, приміром, 
з‑під вітамінів.

Окрім того, варто пам'ятати, 
що авіакомпанії запровадили об-

меження на об'єм рідин у ручній 
поклажі. Загальні правила – у са-
лон літака дозволяється брати 
загалом 1 л рідин у ємностях 
не більше 100 мл. Блиск для губ 
і туш, зубна паста і крем для рук 
також вважаються рідинами. Тож 
подумайте, чи справді уся косме-
тика світу потрібна вам салоні лі-
така. (Єдина рідина, на яку не діє 
обмеження – дитяче харчування 
на час польоту).

У своїх відрядженнях і ман-
драх мені лише одного разу 
трапився готель (4‑зірковий), де 
у ванній кімнаті лежали ватні дис-
ки та вушні палички, причому 
в одноразових пакетиках. Як пра-
вило, ці засоби гігієни доводиться 
брати із собою. Але тягнути цілі 
упаковки в коротку відпустку не 
варто. Порахуйте, скільки цього 
добра на день вам потрібно, по-
множте на кількість днів і додайте 
ще 5–6 штук про запас.

Під час пляжної відпустки об-
межтесь мінімальним набором 
декоративної косметики: легка 
пудра, туш для вій (краще водо-
стійка), тіні і блиск для губ. Засіб 
для зняття макіяжу можна замі-
нити на спеціальні вологі сервет-
ки. Вони і менше займають місця 
у валізі, і легші.

Складаємо аптечку
Змиріться із тим, що взяти 

ліки на всі випадки життя не 
вдасться, але… обов'язково по-
кладіть:

Складаємо валізу
Ви все ще вкладаєте речі у ва-

лізу стосом, немов у шафу? А між 
тим це вже вчорашній день. Нині 
популярний спосіб американ-
ських пілотів.

Для початку вирівнюємо дно 
валізи, адже ручка валізи на ко-
ліщатках створює дві заглибини. 
Наповнюємо їх згорнутим у труб-
ки одягом. Далі кладемо штани, 
але не повністю. Нижню поло-

вину штанин вкладаємо на дно, 
а верхню перекидаємо через край 
валізи. І так само кладемо інші 
штани, сукні та спідниці: частина 
у валізі, частина за бортом.

Ємність, що утворилася, запо-
внюємо одягом, взуттям, космети-
кою, засобами гігієни та іншими 
потрібними речами. Викладаємо 
їх рівним шаром і накриваємо 
верхньою половиною штанів та 
спідниць. Так нам вдасться уник-
нути заломів, адже лінії згину на 
одязі у разі такого пакування не 
утворюється.

Нагору кладемо заздалегідь 
складений жакет чи піджак. 
А зверху кладемо комплект 
змінного одягу. Якщо мандруєте 
в потязі – переодягнутися буде 
простіше. Якщо на борту літака 
облилися кавою, зможете після 
приземлення отримати багаж і пе-
реодягнутися в туалетній кімнаті 
аеропорту. Якщо летите із зими 
в літо чи навпаки – також зручно 
змінити одяг в аеропорту.

Як перевозити  
гаджети в літаку

Куди покласти планшет, 
фотоапарат, ноутбук? Дотепер 
відповідь на це запитання була 
одна – беремо із собою на борт як 
ручну поклажу. Однак Сполучені 
Штати та Велика Британії відне-
давна заборонили проносити до 
салону літака гаджети, більші за 
середній смартфон. До заборони 
планує долучитися Канада.

Спецслужби довідалися, що 
терористи навчилися маскувати 
вибухівку під акумулятори ноут-
буків. Заборона поширюється на 
рейси, що летять до США та Вели-
кої Британії із аеропортів Єгипту, 
Йорданії, Катару, Кувейту, ОАЕ, 
Саудівської Аравії, Туреччини та 
Тунісу. Громадянство пасажирів 
значення не має. Обмеження по-
ширюється на тих українців, які 
летітимуть, приміром, у США 
із пересадкою у зазначених кра-
їнах. Авіакомпанії дозволяють 
покласти гаджети у багаж, однак 
гарантій, що ті долетять цілими, 
не дають.

Копія краща від оригіналу
Без нагальної потреби не бе-

ріть із собою на екскурсії оригі-
нали документів. Паспорти після 
приземлення краще зачинити 
у сейфі готельного номера, а при 
собі тримати ксерокопії. Також 
перед поїздкою відскануйте 
документи та надішліть їх собі 
електронною поштою. В такому 
разі навіть якщо загубите всі до-
кументи, працівникам консуль-
ства буде легше допомогти вам 
повернутися додому.

Як правильно зібрати валізу  
для відпустки на морі 
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІКИ РОБОТИ ІНДИВІДУ-
АЛЬНІ, ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА (095)(097)
(093) 2261010

АПАРАТНИК СИНТЕЗУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВО ТОВ ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ. 
ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ, ПРО-
ВОДИМО НАВЧАННЯ. З/П 6500-7500ГРН. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦ.
ПАКЕТ. 0974416861,0974802728.

• БРЕНД ОДЯГУ LOOKHUNTER ШУКАЄ 
У КИЄВІ В КОМАНДУ ШВАЧКУ ДЛЯ ПО-
ШИВУ ЛЕГКОГО ТА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ. 
МИ ПРОПОНУЄМО: ГРАФІК З 9 ДО 18, 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА І ДВА ВИХІДНІ; СУЧАС-
НЕ ОБЛАДНАННЯ; СВІТЛИЙ І ЧИСТИЙ 
ОФІС У ЦЕНТРІ КИЄВА; З/П 12000 ГРН. 
0930027872

•	Безкоштовне працевлаштування	від	
прямого	роботодавця	в	Польщі.	Офіційна	
робота	для	різноробочих.	ЗП	від	22000	грн.	
Ліцензія	МСПУ	№	197	від	29.02.2016	р.	
0675719679Viber,0504077607

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДА-
ЄТЬСЯ. З/П 9000 ГРН. 0967877394,ОЛЕК-
САНДР

•	Виробництво фруктових	 соків	 в	
с.Михайлівка-Рубежівка	(Київська	обл.)	
запрошує	на	роботу:	слюсарів,	зварю-
вальників	(аргон,	чорний	метал)	і	опера-
торів	на	лінію	виробництва.	Висока	ЗП,	
офіційне	працевлашт-ня,	безкоштовне	
житло+харчування.	0677437577

• ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА - 7500 ГРН. ГРАФІК РО-
БОТИ З 8-00 ДО 17-00, ПН-ПТ. РОБОТА В 
М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
(0412)333086,0968044680

• ЕЛЕКТРИК НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ В ЖИТО-
МИРІ ФАСУВАЛЬНИКИ-УКЛАДАЛЬНИ-
КИ ДЕРЕВНОГО ВУГІЛЛЯ. КОНКУРЕНТНА 
ЗАРПЛАТНЯ, ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 
0679539853

•	Заточувальник стрічкових	пил,	терміно-
во	запрошується	на	роботу	на	пилораму.	
Робота	на	вул.	Паранжанова,	60,	Житомир.	
Зп	від	7000грн.	0962461677

•	Київська обл.:	пакувальники	продукції,	
обробники	риби,	водій	навантажувача,	ван-
тажники.	ЗП	від	11000	грн.	Житло,	обіди.	
0978101848

• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК НА СКЛАД НА 
ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИР-
СЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

•	Консультанти-промоутери. Г/р	 -	
п`ятиденка,	не	менше	4-х	годин	в	день.	
Оплата	-	ставка	+	бонуси,	до	7000	грн.	
0675530344

•	Медсестра. м.КИЇВ.	Заробітна	плата	від	
6000	до	10000грн.	Графік	роботи	15/15.	
Іногороднім-койко-місце.	0678841771

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ 
КАТЕГОРІЯ Е НАПІВПРИЧІП САМОМВАЛ, 
ВОДІЙ КАМАЗ , МАЗ. З/П ВІД 12000 ГРН. 
0688838571

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ,	формувальник,	
плавильник,	зачісник,	шліфувальник,	сверд-
лувальник,	маляр,	стропальник.	Одеса.	
Житло.	0504927524

•	Офіц. працевлаштування	 в	 Євро-

пі:	 Польща,Чехія,	 Германія,	 Фран-

ція,	Естонія,	 Ізраіль.	Житло.	Л.МСПУ-

АВ№547294-10.09.10.	0989569863

• ОХОРОННИК.  ШУКАЄМО  ОХОРОН-

НИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 

ОБЛ., БОБРОВИЦЬКИЙ Р-Н. ВАХТОВИЙ 

МЕТОД РОБОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-

ШТУВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ 

ТА БЕЗКОШТОВНИМ ХАРЧУВАННЯМ. КОН. 

ОСОБА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 

0953630540,0972793571

•	Охоронники (контрольно-пропускний	ре-

жим).	Чоловіки	та	жінки.	Вахтовий	метод	

роботи.	Офіційне	працевлаштування.	З/п	

від	9000	грн.	(виплачуємо	своєчасно).	097

8027853,0961598110,0932641195
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• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ 
НА БУД-ВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦ. 
ПРАЦЕВЛ., ЗП ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ 
МСПУ №1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. 
ЛІЦ. З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВ-
НІ.  0689423495  (VIBER,WHATSAPP), 
0689423549VIBER,WHATSAPP

•	Токар, зварювальник,	контролер	ВТК,	
слюсар-ремонтник,	електрик,	різальник	
металу,	машиніст	крану.	Одеса.	Гуртожиток.	
0504927524

•	Швейцарський виробник	ГЛАС	ТРЬОШ	
КИЇВ	запрошує	на	роботу	в	м.	Київ!	Г/р	
5-денний,	можливо	без	д/р,	офіційне	пра-
цевлаштування	з	першого	дня,	надаємо	
житло!	0674969050

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

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

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам або	здам	в	оренду	земельну	ді-
лянку	2	га,	чорнозем,	окраїна	Житомира	
(р-н	Хімволокно).	0673911769

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ! 3-Х КІМНАТНА КВАРТИРА ПО 
ВУЛ. С.БАНДЕРИ. 3-Й ПОВЕРХ, ПАНЕЛЬ-
НИЙ БУДИНОК, 48 КВ.М. ЦІНА 646555ГРН 
(ТОРГ). 0677380160,ВЛАСНИК.

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ,   В  ЦЕНТРІ   МІСТА, 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

ПРОДАМ Б/У МАЗ 5551, 5336 САМОСВАЛИ 
. 0688838571

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ 
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944,0677869928

• ОХОРОННИКИ.  ВАХТОВИЙ  МЕТОД 
(15/15, 30/15 ДІБ), ПРОЇЗД ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ, ЧАСТКОВО ХАРЧУВАННЯ ЗА РА-
ХУНОК ФІРМИ. З/П 280-330 ГРН/ДОБА. 
0635364282,0674741643

•	Охоронці в	 м.Київ.	 Вахта	 30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	 грн.	Харчуван-
ня,	проживання	за	рахунок	піприємства.	
0734069918,0952858119

•	Охоронці, виконавці	робіт,	монолітни-
ки,	арматурники,	монтажники,	різнороби,	
підсобні	робітники,	м.Київ.	Надамо	житло.	
0673297339

ПОМІЧНИК КУХАРЯ НА ПОСТІЙНЕ МІС-
ЦЕ РОБОТИ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ САД. 
ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ 
ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ РЕМОНТ-
НО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ КВАРТИР 
В КИЄВІ. ОПЛАТА ВІД 25000 ГРИВЕНЬ В 
МІСЯЦЬ. 0972969341

•	Прасувальниць-комплектувальниць, 
вантажників,	водіїв,	слюсарів.	Б/к	жит-
ло,	пільгове	харчування,	міський	тран-
спорт!	Оформлення.	ЗП	14000-17000	грн.	
Київська	обл,	Борисп.	р-н,	с.Щасливе.	
0674347430,0932964393

•	Працівники на	збір	ожини	садової	в	Ки-
ївську	обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	
жінки.	Безкоштовний	гуртожиток	і	харчу-
вання	(продуктовий	пайок).	Оплата	10	грн	
за	1	кг.	0967500769,0509210453

•	Працівники на	збір	ягід	малини	в	Київ-
ську	обл.,	Макарівський	р-н.	Чоловіки	та	
жінки.	Проживання	безкоштовно.	Про-
дуктовий	пайок.	Оплата	10	грн	за	1	кг.	
0967500769,0509210453

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)5158585
,(067)9040066

• ПРИБИРАЛЬНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
ПОТРІБНІ В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ І СУПЕР-
МАРКЕТИ В М. КИЇВ. РОБОТА ПОЗМІННА. 
ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ І ОПЛАТА ПРО-
ЇЗДУ ДО М. КИЇВ. З/П 7000-10500 ГРН. 
0675268435,0660611520

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (НЕ ПОВНИЙ РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ)НА РОБОТУ В РЕСТОРАНІ ДИВНИЙ 
САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІН-
НИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛА-
РИСА

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Гер-
мании,	Израиле.	Оформление	и	про-
езд	за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	80	000	
грн.	Сопровождение	на	время	работы.	
0665859090,0685859090

•	Робота в	Польщі.	Всі	вакансії	безкоштовні,	
від	прямого	роботодавця.	Зарплата	18000-
43000грн.	Можна	без	знаючи	мови,	навчан-
ня	на	місці.	Лiц.	МСПУ	9978	вiд	09.07.2018.	
Т.	в	Польщі	+48536012943(viber),+485377
58355(viber),

• СЛЮСАР-РЕМОНТНИК НА ПОСТІЙНЕ 
МІСЦЕ РОБОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МО-
ЛОЧНИЙ ЗАВОД. 0678804116

Запрошуємо на роботу
диспетчера-касира

â òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî
ì. Êè¿â.

Çàáåçïå÷óºìî ïðîæèâàííÿ
Çàðîá³òíà ïëàòà

12 500 ãðí

067 6000-161, 066 521-53-97
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Зем.ділянка пл. 0.35 га К/Н1825688200:14:005:0109 за адресою: Житомирська обл., 
Черняхівський р‑н, с. Троковичі, вул. Рубанівська (Леніна), 38. Дата торгів: 21.08.2019 
09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №364496 (уцінено лот № 355262);

2. 3-кімн. квартира заг.пл. 59.7 м.кв., житл.пл. 45.1 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Київська, 59, кв.64. Дата торгів: 21.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.
ua. Лот №364495 (уцінено лот № 355026);

3. Житл. будинок заг.пл. 80,0 кв.м. з надвірн. будівлями за адресою: Житомир-
ська обл., м. Олевськ, вул. Героїв Крут (Калініна), 12. Дата торгів: 21.08.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №364497 (уцінено лот № 355766);

4. 1-кімн. квартира, заг.пл. 31.0 кв.м., житл.пл. 16.2 кв.м. за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 46, кв.11. Дата торгів: 23.08.2019 09:00. Дод.
інформація:  https://setam.net.ua. Лот №354550;

5. 2-кімн. квартира заг.пл. 51.1 м.кв., житл.пл. 28.8 м.кв. за адресою: м. Житомир, 
вул. Київська, 74, кв.49. Дата торгів: 23.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.
ua. Лот №365170 (уцінено лот № 356274);

6. Житл. будинок заг.пл. 86,3 м.кв., житл.пл. 44,6 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0853 
га К/Н1822587905:06:001:0054 за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р‑н, 
с. Мамрин, вул. Шевченка, 38. Дата торгів: 23.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://
setam.net.ua. Лот №365174 (уцінено лот № 355285);

7. Нежитл. будівля заг.пл. 2265,00 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Залізнична, 2. Дата торгів: 27.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. 
Лот №365563 (уцінено лот № 357908);
8. Нежитл. будівля (магазин «Будинок взуття» з базою) заг.пл. 9061,40 кв.м., за 

адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 87. Дата торгів: 27.08.2019 09:00. 
Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №365567;

9. Житл. будинок заг.пл. 237.60 м.кв., житл.пл. 67.4 м.кв. та зем.ділянка пл. 0.0674 га, 
К/Н1810400000:01:030:0030 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Левадний, 
3. Дата торгів: 27.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №365525;

10. Нежила будівля (котельня), заг.пл. 318,20 кв.м., та зем.ділянка пл. 01339 га, К/
Н1810700000:02:026:0027, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Островського, 
6‑В. Дата торгів: 27.08.2019 09:00. Дод.інформація:  https://setam.net.ua. Лот №365596.                                              

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994,0983098010ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ОБПРИСКУ-
ВАЧІВ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, ЗЕРНОЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КОСАРОК, КАРТОПЛЕЗБИР. 
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КО-
ПАЧОК; ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.
IN.UA.  (099)2012978,  (067)6713553, 
(063)9628236

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРО-
ВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГО-
ДУ), ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, 
ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, 
ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІН-
ТАЙМ, ФОТО НА VIBER. (095)4409323 
0677038167, ВІТАЛІЙ

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

3.7. Автозапчастини. Продам 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA 
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ 
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000 
0688838571

ПРОДАЖ Б/У АМОРТИЗАТОРЫ ГРУЗОВИ-
КИ RENAULT PREMIUM 2000, ЦЕНА 500 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ОСНОВНАЯ ПРОВОДКА 
ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 2000, 
ЦЕНА 200 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ВСЯ ПЛАСТМАССА ДЛЯ ГРУ-
ЗОВИКА RENO PREMIUM 2000, ЦЕНА 150 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ДВОРНИКИ В ЗБОРЕ С МЕХА-
НИЗМОМ ГРУЗОВИКИ RENAULT PREMIUM 
2000, ЦЕНА 1300 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У ДЕТАЛИ КУЗОВА КРЫЛЬЯ 
ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ ГРУЗОВИКИ DAF XF 380 
ЦЕНА 850 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У КАПОТ ГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 2500 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У КУЗОВ ДЛЯ МАЗ 5551. ЦЕНА 
39750 ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ Б/У РЕШЁТКИГРУЗОВИКИ 
RENAULT ПРЕМИУМ 2000, ЦЕНА 3000 
ГРН. 0688838571

ПРОДАЖ НОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК ДЛЯ 
ГРУЗОВИКА RENAULT ПРЕМИУМ 2000, 
ЦЕНА 5000 ГРН. 0688838571

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

• П Е С О К ,   Щ Е Б Е Н Ь ,   О Т С Е В ,   РА -

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 

0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ, 
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ 
МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА, ГРУЗОПЕ-
РЕВОЗКА ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 0688838571

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ, ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕ-
ГНОЙ, ПОДШИВКА. ДОСТАВКА СТРОЙ-
МАТЕРИАЛОВ,   ВЫВОЗ  МУСОРА. 
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

•	Бригада дівчат	викон.малярні	робо-
ти	різної	склад,	декор.штукатурка	(ве-
неціанська,	марсельський	віск	та	бага-
то	інших),	утепл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951Зоя

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

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

4.15. Металообробне 
обладнання. Продам 

• ПРОДАМ ТРУБИ БЕЗШОВНІ ТОВСТОС-
ТІННІ, КОЛА, В АСОРТИМЕНТІ. 0661542484

Запрошує на навчання молодь 
віком від 15 років, що має інвалідність, стан 

здоров’я якої дозволяє навчатись та працювати за обраною професією. 
Училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

КОМУНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА
« ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ»

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

На базі базової загальної середньої освіти  (9 кл.)
-  Оператор комп’ютерного набору.
   Електромеханік з ремонту та обслугову-
вання лічильно-обчислювальних машин.

    - Кухар. Кондитер.
   - Оператор комп’ютерного набору. 
      Секретар керівника.

На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
- Слюсар-електрик з ремонту електроустат-
кування. Електромеханік з ремонту та 
обслуговування лічильно-обчислювальних 
машин.
- Оператор комп’ютерного набору.
  Офісний службовець (бухгалтерія).

- Оператор комп’ютерного набору.
   Соціальний робітник.
- Кухар. Кондитер.
- Взуттьовик з індивідуального пошиття 
взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедично-
го взуття.

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР, вул. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 43 
Телефони: 47-32-71, 47-32-74 (приймальна директора)

моб. (068) 677-62-03, (073) 018-92-69

zhvpu.zt.ua
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

Копання та чистка криницьКопання та чистка криниць

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гарантована допомога	в	оформлені	кре-
дита	пенсіонерам	и	непрацевлаштованим.	
Оформлення	від	5000	до	500	тыс.грн.	Без	
довідок,	застави	та	поручителів.	Виводимо	
з	чорних	списків.	0689019586,0508682005

ПРОПОНУЄМО КОЙКО-МІСЦЯ В БУДЬ-
ЯКОМУ РАЙОНІ КИЄВА ВІД 1500 ГРН./
МІСЯЦЬ, 420 ГРН./ТИЖДЕНЬ, 100 ГРН./
ДОБА. WWW.MEGADOM.KIEV.UA 063792
5805,0968848555,0959468108.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА КОMATSU PC 
180, РС 210. КОВШ 1М.КУБ. СТРЕЛА 9 
М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ, РОЗ-
ВАЛ. ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫП. МАТ-В, 
СТРОЙМУСОРА, НАЛ., Б/Н РАСЧЕТ, НДС, 
ЦЕНА 1200 ГРН/Ч , БЕЗ ТОПЛИВА. ЦЕНА 
ЗА ТРАЛ В РАДИУСЕ 150КМ ОТ 6000ГРН. 
УСЛУГИ ФРОНТ. ПОГР 0688838571

8.23. Інше. Продам 

ПРОДАЖ Б/У БАЧКИ, КАРТЫ ДВЕРЕЙ, 
ПЛАСТМАССА САЛОНАК ГРУЗОВИКИ 
RENAULT PREMIUM 2000, ШЛАНГИ 
ПАТРУБКИ ТРУБКИ ЛЮБЫЕ ГРУЗО-
ВИКИ RENAULT 2000, ЦЕНА 100 ГРН. 
0688838571

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю дуже	дорого!	Старовинні	ікони,	

картини	худ.Марко	Гейко	та	ін.	проф.ху-

дожн.	до	1995р.	Янтарне	намисто(250-1500	

грн/1	гр),	коралове	намисто,	книги	видані	до	

1917р,	коньяки	СРСР,	ін.предмети	старо-

вини.	Гарантую	порядність,	справедливу	

оцінку.	0503466068

8. РІЗНЕ 

8.6. Продукти харчування. 
Куплю 

КУПЛЮ ГРЕЧИХУ, ГОРОХ, ЯЧМІНЬ, ПШЕ-
НИЦЮ. 0674308961

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄ-
ТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК АВ 
453924 НА ІМ`Я МОРОЗ ДМИТРО ВАЛЕ-
РІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ 
БЕЗ №6480568, ВИДАНЕ НА ІМ`Я СТОЛЯ-
РЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД 
СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ РАМИ, ЛІЖ-
КА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА ІН. З НАТУ-
РАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ 
ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ. 
0975249344,0994665014

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

•	Продам пиломатеріали:	дошка	пола,	стро-
гана	в	шпунт,	столярна	дошка	(обрізна,	не	
обрізна	різних	розмірів,	балки,	крокви,	мон-
тажна	рейка,	дошки	обрішотки,	штахетні,	
дерев`яні	відходи	з	пилорами)	з	доставкою	
на	дом.	0673911769

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 114 грн/м2 від 76 грн/м2

від 166 грн/м2 від 19 грн/м.п.

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА
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• Щоб випити кров дорослої 
людини, знадобилося б 1 120 000 
комарів.

• Щоб підтримувати цирку-
ляцію крові, серце створює такий 
тиск, що він може підняти потік 
крові на 9 метрів.

• Людина може жити без пуль-
су. У 2012 році лікарі встановили 
пристрій у тілі 55‑річного Крейга 
Льюїса, який дозволяє крові цирку-
лювати по всьому тілу без пульсу.

• Стен Ларкін прожив 555 днів 
без серця, чекаючи на отримання 
трансплантата. Його власне серце 
було замінено на пристрій, який 
Стен носив у своєму рюкзаку. Він 

навіть міг грати у баскетбол.
• Кількість крові, яка прохо-

дить через тіло протягом 25 днів, 
приблизно дорівнює басейну се-
реднього розміру.

• Людина може втратити 40% 
своєї крові і залишитися живою. 
Звичайно, потрібно своєчасне пе-
реливання крові.

• 21% всіх серцевих нападів тра-
пляються щопонеділка. Другий пік 
відбувається у п'ятницю. Вчені при-
пускають, що причиною є сплеск 
гормонів стресу на початку тижня.

• Щоб зменшити ризик сер-
цевого нападу, вам потрібно 

прокидатися повільно зранку та 
зменшити інтенсивність вечірніх 
тренувань.

• Кокосова вода здатна заміни-
ти плазму крові завдяки подібному 
хімічному складу.

• Енергетичні напої змінюють 
ритм серцебиття. Вчені з'ясували, 
що після вживання енергетичних 
напоїв концентрація кофеїну в ор-
ганізмі утричі вища, ніж після ін-
ших напоїв з кофеїну, таких як кава 
чи чай. Більше того, вони можуть 
спричинити судоми або смерть.

• Вчені з Університету Торонто 
довели, що спеціальні дієти за гру-
пою крові людей – це міф.

Гороскоп на тиждень 31 липня - 6 серпня

ОВЕН
Присвятіть більше 

часу відпочинку і не 
ускладнюйте стосунки 

з людьми. Скоротіть обсяг ро-
боти, а ситуацію – під контроль.

ТЕЛЕЦЬ
Не давайте розгу-

лятись власній недо-
вірливості, бо нічого з цього 
не вийде корисного. Порадує 
якась інформація, усе задумане 
здійсниться.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень протікати-

ме без особливих тур-
бот і ускладнень, в атмосфері 
позитиву й романтики. Вас 
порадує якась новина.

РАК
Тиждень мине бла-

гополучно, якщо не 
будете звертати уваги 

на дрібниці, які дратують вас 
у поведінці оточуючих, однак 
не поспішайте з висновками.

ЛЕВ
Ваш оптимізм нади-

хатиме інших, а вміння 
не піддаватися зневірі підви-
щить ваш авторитет у товари-
стві. Хтось зацікавиться вами.

ДІВА
У найближчі дні 

у вас з'явиться шанс 
значно просунутися вперед – 
потрібно лише не помилити-
ся з напрямком і поведінкою. 
У кар'єрі – конкуренція.

ТЕРЕЗИ
Час підбити під-

сумки зробленого за 
останні тижні, похва-

лити себе й зайнятися більш 
приємними справами. Напри-
клад, розвагами.

СКОРПІОН
З'являться нові про-

екти, завдання і заро-
бітки. Однак залишіть час і для 
дому, рідних та близьких. І тоді 
відчуєте задоволення від життя.

СТРІЛЕЦЬ
Сконцентруйтеся 

на головному. Маєте 
шанс на додатковий прибуток. 
Не поспішайте шукати нову 
сферу діяльності.

КОЗЕРІГ
Події цього тижня 

будуть суперечливі. Вас 
можуть гризти сумніви 

з приводу роботи або особис-
того життя. Однак це лише 
тимчасове явище.

ВОДОЛІЙ
З'явиться можли-

вість зменшити обер-
ти й відпочити. Але 

доведеться розриватися між 
обов'язками й домашніми про-
блемами.

РИБИ
Робота займе біль-

шу частину вашого 
часу. Можливість розслабитися 
дасть спілкування й нові зна-
йомства.

Цікаві факти про кров

Поради господині

Розвиток холодильної техні-
ки надав можливість широкого 
використання в побуті нового 
виду консервації продуктів – за-
морозки. Заморожені продук-
ти зберігають більше вітамінів, 
корисних речовин, ніж солоні, 
консервовані та сушені. Заморо-
жувати можна практично будь‑
які сезонні недорогі продукти, 
які взимку складно або дорого 
купити.

Як заморозити  
фрукти і ягоди

Смородина (чорна, червона, 
біла), малина, полуниця, вишня 
заморожуються приблизно за 
однією технологією. Ягоди 
миються, відокремлюються 
від плодоніжок. Сушаться на 
решітці або на рушнику, тіль-
ки не на сонці. Після сушіння 
ягоди поміщаються в морозилку 
на деку або решітці, розгорнуті 
тонким шаром, щоб уникнути 
змерзання. Після заморозки 
ягоди фасуються в дрібну тару. 
Також можна перетерти ягоди 
з цукром або без і заморожувати 
у вигляді пюре.

Фрукти, як правило, за-
морожуються у подрібненому 
вигляді. Для цього вони після 
миття і сушки відокремлюються 
від насіння і кісточок і нарізу-
ються на часточки завтовшки 
3–5 міліметрів. Заморожуються 
і фасуються аналогічно ягодам.

Як заморозити овочі, 
гриби і зелень
Болгарський перець ми-

ється, відділяється від плодо-
ніжки і насіння. Потім перчини 
вставляються одна в одну, стоп-
ки по 10–12 штук упаковуються 
в харчову плівку і в такому ви-
гляді заморожуються. Такий 
спосіб заморозки дозволяє ви-
користовувати перець взимку 
для фарширування. Також пе-
рець можна порізати дрібними 
шматочками і заморозити для 
використання в салатах і супах. 
Попереднього бланшування са-
латний перець не вимагає.

Зелень кропу, петрушки, 
кінзи, цибулі заморожується 
однаковим способом. Після про-
мивання і обсушування зелень 
дрібно нарізують. Для зручності 
використання зелень заморо-
жується невеликими порція-

ми. Часто зелень заморожують 
у вигляді суміші, складеної за 
своїм смаком. Листя м’яти і ме-
ліси заморожується так само. 
Щавель заморожується після 
бланшування. Для цього вимите 
подрібнене листя опускається на 
одну хвилину в киплячу воду 
і остуджується, і тільки потім 
зручні порції розкладаються по 
пакетах і заморожуються. Перед 
приготуванням щавель не по-
трібно розморожувати.

Зелений горошок і куку-
рудза у вигляді зерен перед за-
морожуванням проварюються 
3–5 хвилин. Після цього відки-
даються на друшляк і проми-
ваються проточною холодною 
водою. Обсушені на рушнику 
зерна розкладаються по пакетах 
і заморожуються.
Цвітна капуста, розділе-

на на суцвіття, бланшується 
в киплячій воді, підкисленій 
невеликою кількістю лимонної 
кислоти, 3 хвилини. Суцвіття 
відкидаються на друшляк, охо-
лоджуються і обсушуються, 
розкладаються по контейне-
рах і заморожуються. Капуста 
брокколі заморожується так 
само, але без бланшування.
Помідори  заморож у-

ються часточками і у вигляді 
пюре. Для цього помиті по-
мідори нарізаються шматоч-
ками довільної форми і роз-
міру або пропускаються через 
м’ясорубку.
Гриби  заморожуються 

в сирому або вареному вигля-
ді залежно від виду. Опеньки 
і печериці можна заморозити 
сирими. Для цього гриби ми-
ються, сушаться, ріжуться на 
частини, розкладаються по 
пакетах і заморожуються як 
зазвичай. Найчастіше гриби 
перед заморожуванням при-
варюють або присмажують на 
невеликій кількості рослинного 
масла. Після охолодження гриби 
розкладаються по пакетах або 
контейнерах і заморожуються.

Спаржева квасоля миється, 
бланшується, охолоджується 
і обсушується. Замороження 
здійснюється в пакетах або 
контейнерах.

Замороження – нетрудо-
місткий, економічний спосіб 
заготівлі сезонних продуктів, 
який дозволяє нам взимку 
мати на столі законсервований 
шматочок літа.

Заморожуємо фрукти 
і овочі на зиму
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Французький жиголо
Жанр: комедія

Алекс звик завжди жити за рахунок інших. Із 
самої молодості його приваблива зовнішність 
допомагала хлопцеві бути відмінним жиголо. 
25 років Алекс жив із старшою, але неймовірно 
багатою жінкою. У нього було все: будинок, 
машина, басейн, багато грошей і так далі. Але 
часи йдуть, і його пасія знайшла собі молод-
шого жиголо. А що ж робити Алексу, у якого 
немає ні роботи, ні колишньої привабливості? 
Він вирішив з'їздити в гості до сестри. Правда, 
та його терпіти не може, але вигнати брата – 
гріх. Єдине, що зараз врятує Алекса – це нова 
стара жінка, яка буде готова його утримувати. 
Разом із сином своєї сестри Х'юго вони вийдуть 
на полювання...

Крок вперед: Рік танців
Жанр: мелодрама, мюзикл
У всьому Китаї живе більше мільярда 

абсолютно різних людей. У кожного з них 
можуть бути кардинально інші інтереси, 
але все ж є у кількох людей в цілій країні 
щось спільне. Група молодих хлопців і ді-
вчат із абсолютно різних соціальних верств 
населення Пекіна зібралися разом, щоб 
підкорити найбільшу танцювальну подію 
у країні. Вони вирішили створити команду, 
хоча раніше абсолютно не знали один про 
одного нічого. Ці дівчата та хлопці зібралися 
не просто, щоб заради однієї події стати ко-
мандою. Для того, щоб бути кращими з кра-
щих, їм треба зрозуміти, що по-справжньому 
значить бути сім'єю. 

Відок: Імператор Парижа
Жанр: кримінал, пригоди

Ежен Франсуа Відок – це реальна леген-
дарна особистість в історії Франції. Більшу 
частину життя він був геніальним злочинцем. 
Постійно нові міста, нові професії, і все більш 
небезпечні афери. Його не раз ловили, але 
що в нього виходило найкраще, так це робити 
втечі з в'язниці. Таке життя могло би тривати 
для француза до його смерті (швидкої чи ні), 
але все закінчилося досить несподівано – 
французький уряд найняв Відока на посаду 
начальника відділу поліції. Саме його особливі 
навички повинні допомогти в затриманні або 
знищенні найнебезпечніших злочинців Пари-
жа. Той, хто знає світ злодіїв і вбивць зсере-
дини, краще за інших розуміє їх психологію.

Анна
Жанр: бойовик, трилер

Анна Полятова – це неймовірна жінка. 
Вона зуміла поєднати в собі двох абсолют-
но різних людей. Для всіх навколо Анна – 
це молода красива російська модель, яка 
всіх навколо може з легкістю зачарувати. 
Але насправді за зовнішністю цієї дівчини 
ховається небезпечний вбивця. Вона може 
позбавити життя будь-якого, хто зустрі-
неться їй на шляху, якщо для цього буде 
необхідність. Анна бере будь-які навіть 
найскладніші замовлення, адже ніхто не 
підозрює, що ця тендітна дівчина може 
вбивати. Вона найнебезпечніша вбивця 
в усьому світі.

Піца «Челентано» Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 23:00 (0412) 42-21-00

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

Кафе «Пантера» вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00 (0412) 42-60-86

Кафе «Таймир» просп. Незалежності, 11
г/р з 11:00 до 23:00 (063) 077-39-47

Піца «Челентано» вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00 (0412) 43-86-46

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


