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«Народний бренд-2017»: у Житомирі
с. 12
нагородили кращих з кращих

Масове закриття бізнесів чи
детінізація - чого чекати від підвищення мінімальної заробітної
с. 5
плати до 4100 гривень?

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

Вибір наосліп, або

Як житомирські
депутати приймали
бюджет на 2018 рік
Лише 27 депутатів Житомирської міської ради із 42-х взяли на себе сміливість
проголосувати за той кошторис, за яким
місту доведеться жити у 2018-му році.
Інші виявилися «несвідомими», або ж
просто не встигли зрозуміти змісту усіх
цифр і показників нового бюджету
Житомира у наступному році.
с. 7

ПРОВІДНА НІМЕЦЬКА ОПТИКА

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас
час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення «Nulltarif»*
акційна металева або пластикова оправа за
500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Komplettpreis»*
акційна металева або пластикова оправа за
4500 грн, німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення «Einstiegspreis»*
колекційна металева або пластикова оправа
за 19900 грн, німецькі стандартні лінзи

000 грн
9500 грн
19500 грн
39500 грн

Другі коригуючі або сонцезахисні окуляри в чеку за півціни*.
*умови акцій - у салонах Fielmann. Акція діє до 31.12.2017 р.

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

Напій
Кока-Кола 0,5 л

вул. П. Болбочана, 58

7 20

Шампанське дитяче
«Мальвіна»,
«Золотий ключик»,
«П’єро» 1,25 л
Безалкогольне

8 50

Кукурудза цукрова
«Чумак» ж/б, 420 г

18 90

www.fielmann.ua

ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Оселедчик «Святковий»
( нерозібраний) з аром.
дух. трав. розсолом

за 5 кг
відро

203 30

Сардина бланшована
в олії, ж/б № 5, 240 г
ТМ «Аквамир»

19 25
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У Житомирі за добу випала
У новий рік без
майже місячна норма снігу
боргів: медичні
працівники до кінця
року таки отримають
зарплатню
Алла Гетьман

Аліна Бойко

Міська рада виділила з бюджету
14 млн грн на виплату
заробітної плати медичним працівникам
Житомира.
Аби медики до кінця року отримали кошти, з міського бюджету
депутати на черговій сесії виділили
9 млн грн та перерозподілили економію коштів з оплати енергоносіїв
у сумі 5 млн 090 тис. грн.
«З метою виплати заробітної
плати медичним працівникам
перерозподілити економію коштів з оплати енергоносіїв у сумі
5 090,2 тис. грн; додатково виділити
з міського бюджету кошти у сумі

9 000,0 тис. грн», – наголосив мер
міста Сергій Сухомлин.
Також очільник міста зауважив,
що після виплати цієї суми боргу
з виплати зарплат медичним працівникам міста немає.
«У нас 19 мільйонів прийшло
державної субвенції, ми перерозподіляємо ці кошти і закриваємо
питання зарплати. Люди підуть на
новий рік з повністю виплаченою
зарплатою»,– сказав міський голова
Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, 14 грудня терміново зібрали позачергове засідання міськвиконкому, бо надійшла субвенція для погашення
заборгованості по зарплаті медпрацівникам. Також на засіданні
зауважили, що у 2018 році знову
будуть проблеми через недофінансування зарплат медичних та
педагогічних працівників Житомира, але місто отримає додаткові 57 млн грн обласної дотації.

Житомирський
виконком розглянув
та схвалив проект
бюджету на 2018 рік
Алла Гетьман

Депутати міської
ради під час засідань
постійних комісій
опрацювали проект
міського бюджету на
2018 рік.
Всього обсяг міського бюджету
становить 2 848,3 млн грн, загального фонду – 2 7778,8 млн грн, спеціального фонду – 69,5 млн грн.
З державного бюджету буде
виділено додатковий ресурс для
фінансування шкіл та закладів охорони здоров`я – 57,9 млн рн. Проблема залишається по дефіциту
на виплату заробітних плат у сфері
охорони здоров'я – 67 млн грн, освіти – 40 млн грн.
Також передбачено фінансування на наступні напрямки:
– реалізація проектів у рамках
«Бюджету участі» – 12,1 млн грн;
– на повернення кредитних зобовязань по кредиту «НЕФКО» –
9,5 млн грн;

– виконання гарантійних зобовязань по кредитах «НЕФКО» та
«ЄБРР за КП «Житомиртеплокомуненерго» – 4 613,5 млн грн;
– внески до статутного капіталу
КП «Житомирське трамвайно-тролейбуне управління» на придбання
автобусів – 64 000,0 млн грн.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
та державної субвенції планують
реалізувати наступні заходи: реконструкція будівлі міської гімназії № 3–10 000,0 млн грн; нове
будівництво регіонального Центру з надання адміністративних
послуг – 10 000,0 млн грн; реконструкція стадіону «Спартак» –
10 000,0 млн грн.
Закупівля програмних продуктів, комп`ютерної техніки для закладів охорони здоров`я (впровадження
медичної реформи) попередньо
знадобиться 3 000,0 млн грн.
На виготовлення кошторисної
документації для закладів освіти –
200,0 млн грн.
З розглядом міських цільових програм та програм соціально-економічного розвитку на наступний рік будуть розподілятися
113 млн грн.

Станом на 19 грудня
у Житомирі за один
день випала майже
місячна норма опадів.

До такої кількості опадів комунальні служби міста були готові.
Про це під час прес-конференції
повідомив заступник міського голови Сергій Кондратюк.
«Втім, ситуація ускладнюється
тим, що через Житомир проїжджає велика кількість вантажного
транспорту. А також тим, що постійно йде сніг, за 18 годин випало
26 см опадів, а це майже місячна
норма. Якщо ще вчора вдень працювало 18 одиниць техніки, то вже
вночі 40. Були лише проблеми на
мосту Леха Качинського, це було
пов’язано із фурою, яка перегородила в’їзд. А потім на мосту по
Жуйка, але, дякуючи МНС-никам,
все оперативно вдалось вирішити.
Сьогодні робота продовжується,
техніка працює. Будемо боротися
з негодою стільки, скільки потрібно», – наголосив Сергій Кондратюк.

Зазначимо, у зв’язку з сильними снігопадами рух вантажівок
та великогабаритного транспорту у Житомирі обмежено. За інформацією патрульної поліції
Житомира, наразі у чотирьох напрямках розставлено екіпажі патрульної поліції, котрі здійснюють

контроль за дорожньою ситуацією. Разом з тим, по автомобільній
дорозі загального користування
державного значення «Київ – Чоп»
в межах Житомирської області,
(починаючи з 09:30 19.12.2017), введено обмеження руху вантажного
транспорту.

Покладання квітів і мітинг
скорботи – у Житомирі вшанували
учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Аліна Бойко

Учасники мітингу-реквієму урочисто поклали квіти до
пам’ятних знаків, котрі
нагадують про страшну аварію на ЧАЕС.
Учасник ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС Кідрас Володимир на момент трагедії працював міліціонером. Чоловік згадує ті
страшні часи, небезпеку і наслідки неконтрольованої поведінки
«мирного атома». «По тривозі ми
вийшли на службу, аби забезпечити порядок. В основному нашою
першою задачею було вивезення
населення у безпечну зону. Ми тоді
не думали про саму трагедію, ми
просто виконували свої обов’язки.
Страшно зовсім не було, просто
я розумів: хто, як не ми», – згадує
Володимир Іванович.
Постраждала від аварії на
ЧАЕС Віра Шумець розповідає,

що їй подобаються ці заходи, де
раз на рік квітами вшановують
пам’ять жертв трагедії. Та вона
бідкається, що у країні зруйнована система. «Відмінили майже
всі пільги, я мала статус постраждалої від аварії. На сьогоднішній
день їх відмінили, і тепер ми вважаємось переселенцями», – розповідає жінка. Також у день пам’яті
ліквідаторів наймасштабнішої
катастрофи людства до Житомира приїхала японська делегація, адже трагедія на Фукусімі
та Чорнобиль об’єднали Україну

та Японію, подібні зустрічі відбуваються постійно.
«В нашій країні ми також таким чином вшановуємо пам’ять
постраждалих від жахливої техногенної аварії. Це дуже добре, що
українці пам’ятають своїх героїв»,–
наголосив член японської делегації.
Нагадаємо, минулого року
наприкінці листопада було завершено спорудження арки, яка
«накриває» четвертий енергоблок
у Чорнобилі. Новий саркофаг розрахований на сто років і коштував
українцям 1,5 млрд Євро.
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tehnosklad.ua

0 % КРЕДИТ
НА ВСЮ ТЕХНІКУ!

ЦІНИ, ЯКІ ВАС ЗДИВУЮТЬ

ГАРАНТІЯ
БЕ ЗКОШТОВНА ДОС ТАВК А
ОПЛАТА ГОТІВКОЮ АБО К АР ТКОЮ
(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20
вул. Святослава Ріхтера, 40

(0412) 46-12-30
(093) 215-10-02, (097) 469-55-51
вул. Михайла Грушевського, 36

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

Про районні
ради Житомира
Після оприлюднення проекту рішення про неутворення районних
у місті рад, а також після «добровільної» передачі частин повноважень
Богунською районною радою активно
почали обговорювати необхідність
існування районних у місті рад.
Вважаю, що варто ставити питання не
про існування та ліквідацію, а про об’єм
повноважень районних у місті рад.
Питання мало б ставитися наступним
чином: чи потрібні місту районні ради
без повноважень? Чи потрібні місту
ефективні районні ради?
Очевидним є те, що районні ради
без повноважень не потрібні місту та
громаді. В той же час маємо розуміти,
що міська рада не може ефективно використовувати усі свої повноваження.
Неможливо одночасно працювати над
загальним і стратегічним розвитком
міста, стратегією розвитку, приймати
загальні та комплексні рішення і одночасно вирішувати дрібні побутові
проблеми. Через те, що міська рада
не делегує частину своїх повноважень,
вона не здатна самостійно ефективно
виконувати їх. Якщо усі говорять про
децентралізацію та ефективне врядування, логічним є передача частини
повноважень на рівень районів міста.
Це – не політичне питання, це – питання ефективного врядування у місті.
На мою думку, варто ставити питання про розширення повноважень
районних рад і надання їм реальних
повноважень та механізмів для роботи
на районному рівні.
Для мене особисто не стоїть питання у повноваженнях або існуванні рад,
якщо дійсно ліквідація районних у місті
рад покращить обслуговування людей
та їхнє життя. Буду першим, хто підтримає ліквідацію рад або передачу повноважень. Але жодної інформації про те,
що та яким чином буде покращено та як
це відчують житомиряни, немає. Наразі
ніхто не може підтвердити та показати
хоча б якісь розрахунки. Я маю сумніви
щодо економії від ліквідації рад та про
існування таких розрахунків загалом.
Навіть якщо районні ради будуть
не утворені, відповідно до районного поділу міста, буде створено районні адміністрації з відповідним
штатом працівників. Голів адміністрацій буде призначати міський
голова, а не обирати депутати.
Питання існування рад та повноважень районних рад є дуже непростим. Коли ставиться питання про
існування рад, а не про ефективність
врядування не лише районних рад,
а і міської ради. Особисто я маю
сумніви у щирості мотивів таких
«покращень» для житомирян.

Місто
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У Житомирі проводять незвичні
виховні години для студентів
Алла Гетьман

Протягом листопада – грудня у нашому
місті відбуваються
дещо незвичні виховні години у студентів природничого
факультету ЖДУ
ім. І. Франка.
Це години на свіжому повітрі
з цікавою пізнавальною інформацією та новим видом фізичного
навантаження. Проводить їх громадська організація «Територія
здроров’я, краси та успіху», яка
вже протягом останніх років
впроваджує в життя проекти,
пов’язані саме з фізичним, духовним та моральним оздоровленням нашої громади. Саме цей
проект з виховними годинами –
оздоровча пішохідна екскурсія
«Таємниці парку барона де Шодуара» з практикою скандинавської
ходи – проходить у рамках конкурсу «Осінь-Зима 2017 року» –
«Пишаємося Житомиром», організатором якого є благодійна
організація «Фонд громади Житомира» з адміністративною підтримкою проведення конкурсу –
ІСАР «Єднання».
«У наш час дуже важливо під-

вищити рівень гордості, збільшити рівень обізнаності та усвідомленості студентів про унікальні
атрибути нашого рідного міста;
покращити настрій та самопочуття, зберегти мотивацію і надалі
займатися оздоровчим видом
фізичної активності і вивчати історію нашого Житомира», – розповіла голова громадської організації «Територія здоров’я, краси
та успіху» Ірина Снігурівська. За
словами очільниці організації,
і гарний настрій, і цікаві факти
з історії, і вже те, що виховна
година проводиться на свіжому
повітрі, – все спонукає до позитивного і активного ставлення до
життя. «Ми отримали схвальні
відгуки від студентів-хіміків, біологів, екологів та викладачів про
корисне спілкування з гідом-інструктором по скандинавській
ході. За одну годину можна і почати техніку скандинавської ходи
освоювати, і познайомитися з родзинками нашого рідного міста.
Користь скандинавської ходи
вже доведена клінічними дослідженнями. Скандинавська хода,
чи то Nordic Walking або, як її ще
називають, нордична, фінська,
північна хода – у останні роки
стає дуже популярною. Так називають оздоровчу ходу з двома
спеціальними палицями. За одиницю часу при скандинавській
ході спалюється більше калорій,
ніж при звичайній за рахунок
роботи більшого числа м’язів.

Змінюється опорно-руховий та
вестибулярний апарат, що робить
скандинавську ходу дійовим засобом від захворювань хребта,
які у нас дуже помолодшали. Є
дані, що в любителів скандинавської ходи зміцнюється імунітет,
змінюється біохімічний склад
крові, що знижує ризик розвитку онкологічних захворювань,
нормалізується склад крові, тобто
серцю працюється легше. Активізується метаболізм, прискорюється жировий обмін, а рівень
ендорфінів – гормонів радості
в крові підвищується у 5 разів.
А при цьому можна ще й дізнаватися про історію міста, визначних
людей та про події, які змінюють

рідний край», – зазначила Ірина
Снігурівська. У нашому парку є
цікаві локації, які можуть зацікавити і найвибагливішого туриста.
«Зараз тішить те, що є бажання
розвивати Житомир саме через
туризм, і ми, житомиряни, можемо цьому допомагати. Думаємо
продовжувати цей проект і в інших навчальних закладах, адже
наше завдання – виховувати здорових, інтелектуально розвинутих особистостей», – переконана
керівник громадської організації.
Організатори запрошують усіх
бажаючих долучатися до проекту. Адже сьогодні в тренді здоровий спосіб та свідоме ставлення
до життя.

Довіра формується у безпосередньому
спілкуванні, – підсумки громадського марафону
#Навіщо_Нам_Бути_Разом? у Житомирі
18 грудня 2017 року
у Житомирі відбувся public talk на тему
«Безпечна реінтеграція Донбасу: людський вимір».
Це було восьме місто, яке
відвідала команда громадського
марафону #Навіщо_Нам_Бути_
Разом?
Учасники АТО, вимушені переселенці, громадські активісти,
волонтери та представники ЗМІ
взяли участь у дискусії стосовно
того, які ризики та можливості
передбачає реінтеграція Донбасу,
що робити після звільнення тимчасово окупованих територій та
як протистояти пропаганді з боку
агресора. Модерував обговорення ініціатор Семіотичних студій
Андрій Загородський.

Партнером заходу виступив
БФ «Фонд громади Житомира».
На думку експерта Українського незалежного центру політичних досліджень Юлії Тищенко, реінтеграція змінює обидві
сторони. Що саме відбуватиметься після деокупації, залежить від
того, якою буде країна загалом.
Найскладніше питання про
спільне життя з Донбасом після відновлення єдності України
озвучила Ольга Литвин, дружина
загиблого в АТО: «Землі не буває
без людей. Як бути з тими, хто
вже зробив свій вибір і він не на
користь української держави?»
Психолог Житомирського
військового шпиталю Олена Масик зауважила: «Від припинення бойових дій до реінтеграції
пройдуть десятки років. Адже
з обох боків дуже багато негативних почуттів».
Учасник АТО Валерій Логінов
був категоричним: «Ми не будемо

інтегрувати Україну у так звані
ДНР-ЛНР. Ті території мають інтегруватися до України та жити
за її правилами».
Як і в інших містах, де пройшов марафон, у Житомирі був
висловлений широкий спектр
думок щодо відповідальності
людей, які опинилися в окупації.
Хто є колаборантом, а хто – жертвою конфлікту?
Вимушений переселенець
з Красного Луча Олександр вважає: ставлення до всіх жителів
ОРДЛО буде «двояким». У них
«немає бачення України», тож на
певний час їх потрібно обмежити
у виборчих правах. На звільнених
територіях Донбасу мають діяти
цивільно-військові адміністрації,
а підтримувати порядок – посередники з міжнародних миротворчих структур.
Інший переселенець, Олексій, переконаний: реінтеграція
буде успішною, якщо змінить-

ся вся Україна. За його словами,
часто ми самі відштовхуємо
людей «з того боку», коли всіх
підряд називаємо «сєпарами»
та «лугандонами».
Політолог з «Єдиного координаційного центру» Олег Саакян визначив ще одну небезпеку
подібних маркерів: якщо жителі
Донбасу – поголовно «сєпари»,
значить, війна має внутрішні
причини. Хоча насправді, починаючи з лютого-березня 2014
року, за відділення від України
здебільшого «мітингували» завезені з Росії «активісти».
Грома дськ и й марафон
#Навіщо_Нам_Бути_Разом?
проходить за підтримки Посольства Швейцарії в Україні
та за участі Українського незалежного центру політичних
досліджень і Єдиного координаційного центру «Платформа соціально-гуманітарних
ініціатив та інновацій».
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Масове закриття бізнесів
чи детінізація – чого чекати
від підвищення мінімальної
зарплати до 4100 грн?
Алла Гетьман

Уряд планує у черговий раз підвищити
заробітну плату. За
словами глави держави Петра Порошенка, за сприятливих
обставин в економіці
мінімальну зарплату
в Україні наступного року можна буде
підвищити до 4100
гривень.
Як це вплине на бізнес і чи
згенерує економіка потрібний
ресурс, розповів заступник голови Стратегічної групи рад-

ників при Кабінеті міністрів
Павло Кухта.
Уряд заявив про плани підвищити мінімальну зарплату
в наступному році до 4100 –
4300 гривень.

За рахунок чого
це можливо?
«У першу чергу варто розуміти, що це не якась шалена
різниця. З січня наступного
рок у мініма льна зарп лата
складе 3723 гривні. Тобто між
3723 та 4100 різниця не така
вже й масштабна.
Щодо термінів підвищення,
поки що план такий: подивитись, як наповнюватиметься
бюджет у першому кварталі
наступного року, наскільки збережеться ефект від детінізації,
а вже потім приймати рішення.
Адже після підвищення зарплати до 3200 ефект від детінізації

виявився досить відчутним –
надходження від ЄСВ збільшились. Важливо розуміти, чи не
вичерпає він себе в наступному
році», – зазначив Павло Кухта.
За словами заступника голови Стратегічної групи радників,
після підвищення заробітної
плати до 3200 гривень ми спостерігали закриття ФОПів. Насамперед це було пов’язано не
стільки з підвищенням мінімальної зарплати, як із введенням обов’язкової сплати ЄСВ для
так званих «сплячих» (непрацюючих) ФОПів.
«Справа в тому, що з січня
цього року фізособи-підприємці, які не одержують доходу,
повинні здавати не лише декларації, а й платити єдиний соціальний внесок. Саме ці ФОПи
і масово закривались на початку
року. У випадку чергового підвищення мінімальної зарплати не
варто чекати повторення масо-

вого закриття ФОПів», – сказав
Павло Кухта.
Мінімальна зарплата – це
той соціальний стандарт, який
за європейськими мірками
має складати 40% середньої
заробітної плати. Підвищивши мінімальну зарплату до
3200 грн, ми у якийсь момент
перевищили цей поріг. Станом
на жовтень середня зарплата
складає 7300 грн, 3200 грн – це
43% від цієї цифри.
Прем’єр-міністр озвучив
мету підвищення в наступному
році середньої заробітної плати
до 10 тис. грн. Це залежить, головним чином, від темпів економічного зростання – саме воно
забезпечує зростання зарплат.
«У такому випадку 4100 грн – це
буде ті самі 40% від середньої
зарплати», – додав посадовець.
Матеріал підготований
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector».

Стала відома
вартість пробного ЗНО
Вінницький регіональний центр
оцінювання якості
освіти оприлюднив
інформацію про
проведення і вартість пробного ЗНО
у 2018 році.

Терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання Відповідно
до наказу Українського центру оцінювання якості освіти
від 13 жовтня 2017 року № 150
«Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році» відбудеться
пробне ЗНО:
• 24 березня 2018 року –
з української мови і літератури;
• 31 березня 2018 року –
з англійської мови, біології,
географії, іспанської мови,
історії України, математики,
німецької мови, фізики, фран-

цузької мови, хімії.
31 березня 2018 року учасник зможе пройти пробне
ЗНО з одного із запропонованих навчальних предметів.
Пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії буде перекладено кримськотатарською,
молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (з урахуванням
реєстраційних даних учасників пробного ЗНО).
Пробне ЗНО є платним для
учасників і неприбутковим для
організаторів і проводиться за
кошти фізичних та юридичних
осіб. Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника
складає 129 грн. 00 коп. Участь
у пробному ЗНО дає доступ
до тренувального ON-LINE
тестування на сайті ВРЦОЯО.
Реєстрація учасників пробного ЗНО (Вінницька, Житомирська, Хмельницька області)
проводитиметьсяна сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти

з 9 до 31 січня 2018 року.
Учасником пробного ЗНО
зможе стати особа, яка зареєструється для його проходження та здійснить оплату.
Звертаємо увагу на те, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі
в основній сесії зовнішнього

незалежного оцінювання. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не
використовуються для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів навчальних закладів
системи загальної середньої
освіти та для конкурсного відбору на навчання до вищих навчальних закладів.

КОЛОНКА

17 ТАБУ
в ресторане
Каждый день я обедаю в любимом
ресторане «Primavera», и очень часто
приходится наблюдать за разным
поведением людей, поэтому пришла
идея написать эту статью, а конкретно
она посвящена обязательному этикету
в ресторанах и кафе.
По моим наблюдениям, даже половина людей и не подозревают, что
так себя вести нельзя… Итак, нельзя:
1. Нельзя разговаривать громко. Особенно девушкам, женщинам.
Очень часто приходит дама с макияжем, в норковой шубе и вроде интересная, но как только сядет за стол,
начинает или хохотать вульгарно, или
громко обсуждать свои вопросы – этого делать нельзя!
2.Громко приветствовать появившегося в дверях заведения знакомого
неприлично.
3. Постарайтесь слушать своих собеседников, а не утыкаться в телефон.
4. Не разглядывайте пристально
людей за другими столиками.
5. Не бросайте в пепельницу бумажные салфетки и прочие массивные
предметы, так как она предназначена
для пепла, окурков и мелкого мусора.
6. Стараетесь расположиться за
столиком так, чтобы ни вы, ни ваши
сумки не мешали другим посетителям.
7. Выходя из кафе, задвиньте за
собой стулья. Остальным посетителям будет легче пробираться по
узким проходам. К тому же не исключено, что после вас за этот столик
сядет галантная пара, и мужчина захочет сначала отодвинуть, а потом
придвинуть стул спутнице.
8. Не критикуйте повара или
бармена и не указывайте им, как
нужно готовить, только если вы сами
не повар или не бармен. Ещё меньше
смысла в закатывании истерики по
поводу невкусной еды официанту.
Если вы действительно уверены, что
блюдо приготовлено плохо, спокойно
попросите официанта унести его на
кухню и показать шефу. Шеф-повар
будет вам благодарен, ведь это –
один из способов отследить работу
его подопечных.
Эгоистина – истина в тебе!
Илона Колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva
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КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Два колеса – але їде
Усе, що рухається завдяки геніальному
винаходу людства – колеса, я вважаю
прототипом автомобіля. Тому мені (а я
сподіваюсь, і вам), буде цікаво знати,
з чого усе почалось. У наш прогресивний
час важко когось здивувати самокатом,
але декілька сторіч тому цей винахід дивував і змушував створювати все нові
моделі цілі покоління творчих людей.
І хоча достовірних фактів мало, але
імена перших дійшли до нашого часу.
1671 рік прийнято вважати датою винаходу самокату. Винайшов самокат каретний майстер Міхаель Кесслер (Касслер).
Саме він вперше створив самокат, який
не мав управління і складався з двох
послідовних коліс, закріплених на
дерев’яному брусі. У 1791 році у Франції граф де Сиврак виготовив самокат,
дуже схожий на самокат Кеслера і назвав його «селяріфер», але достовірних
історичних фактів щодо цього немає.
Вирішенням питання створення самоката одночасно займались багато
винахідників, але одним з успішних був
самокат Дреза, який набув популярності
в континентальні Європі. Додавання
педалей на вісь переднього колеса поклало початок конструктивного розвитку велосипедів. Винахід фон Дреза
повернувся до нас практично в первісному вигляді. Велику популярність
набули «велосамокати», призначені
для найменших велосипедистів. Винахідником сучасного самоката або
«скутера» (англ.Scooter – бігти стрімголов, тікати), не можна назвати одну
людину. Троє талановитих людей працювали над вдосконаленням скутера,
але лише німецький вчений Sieghart
Straka у 1995 році отримав срібну
медаль за розробку скейборда з двома передніми керованими колесами
на Міжнародній виставці винаходів
у Нюрнберзі. Неможливість налагодження промислового виробництва
(ручна дрібносерійна збірка) не дозволяла опустити вартість виробу нижче
280 Євро. На доопрацювання виробу
не вистачало технологічних можливостей, а на виробництво – не було коштів.
Швейцарець Ouboter придбав патент
у Straka і, уклавши угоду з виробником,
налагодив випуск. Першим серійним
замовником стала американська компанія, а у 1999 році скутер був представлений на виставці ISPO в Мюнхені, де
всім охочим видавали скутер на прокат.
У 2000 році kick skooter Rasor був визнаний кращою іграшкою в світі. Але
виробництво розпочали компанії, які,
вносячи зміни в конструкції і обходячи
патенти, втратили якість. Проте ідея
дійшла до нашого часу, і ми з успіхом
використовуємо цей винахід.

Здоров'я

Середа, 20 грудня 2017

Як вберегти себе
від переохолодження,
перебуваючи на вулиці
Житомирський
обласний медичний
центр здоров’я та
спортивної медицини нагадує житомирянам і жителям
області основні правила поведінки на
вулиці взимку
1. Одягайтеся багатошарово.
Тобто одягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої.
Це буде запобігати спітнінню, яке
на морозі небезпечне. З цих же
міркувань, одяг має бути цілком
вільним. Варто відвідати Фільм
жаху-Опівнічна людина
2. Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати
рукавички, а ніс і вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим
коміром. Памятайте – зачіска не

важливіше, ніж ваше здоров’я.
3. Візьміть запасний одяг,
якщо плануєте провести цілий
день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на
сухий, щоб уникнути переохолодження.
4. Необхідно пам’ятати, що
у вологих шкарпетках ноги мерзнуть навіть у невеликі морози.
Взуття повинно бути теплим,
еластичним, підібраним по нозі,
не пропускати воду.
5. Не варто змащувати відкриті частини тіла кремом або
жиром, оскільки вони не тільки
не захищають шкіру, а й сприяють переохолодженню.
6. Не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте,
краще щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте що-небудь.
7. Заходьте кожні півгодинигодину у тепле приміщення,
якщо ви проводите цілий день
на дворі.
8. По можливості візьміть із

собою термос із гарячою кавою,
чаєм чи супом. 9. Працюйте руками, рухайте ними, аби посилити кровообіг у замерзаючих
судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Не перевтомлюйтеся.
Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.
10. Категорично заборонено торкатися металу, бензину.
Метал дуже добре проводить
тепло і у місці дотику може виникнути обмороження. Те саме
стосується і бензину. Під час
роботи з такими матеріалами
на морозі неодмінно використовуйте рукавички.
11. Категорично заборонено вживати спиртне, тому що
алкоголь розширює судини на
поверхні тіла, що призводить до
швидших втрат тепла. Крім того,
алкоголь просто послаблює ваш
власний контроль за ситуацією,
що заважатиме вберегтися від
ушкоджень у складних умовах.
Нікотин також не найкращий

помічник у боротьбі з холодом
через свій згубний вплив на стінки судин.
12. Пам'ятайте, якщо у вас
з'явилися симптоми переохолодження – воскові плями та оніміння шкіри, негайно перейдіть
у тепле приміщення на кілька
годин, зігрійтеся, поїжте. Також
слід пам"ятати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а у осіб похилого віку при
деяких хворобах порушена. Ці
категорії найбільш піддаються
переохолодженню, тому враховуйте це під час планування
прогулянок узимку.
Пам’ятайте, що перебування
дитини на морозі не повинно
перевищувати 15–20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому
приміщенні. Хорошою профілактикою переохолодження, безсумнівно, повинна бути турбота
про самого себе. Не варто нехтувати вищеописаними порадами
та рекомендаціями.

Як і чим зміцнити
імунітет: радить лікар
“Як підвищити
імунітет?” – резонне питання в сезон
грипу та поганих
погодних умов. Чимало людей хочуть
прийняти чарівну
пігулку, яка вбереже
від хвороб, але чи
можливо це?

Дійсно, міцний імунітет
може захистити від багатьох
бактерій та вірусів. Навіть якщо
ви захворієте, то хвороба має
пройти швидше, легше та без
ускладнень. Які способи зміцнення імунітету справді працюють – розказує сімейний лікар
Євгеній Гончар.
Не менш важливе раціональне лікування, бо ніщо так
не підриває імунітет, як неправильне і невчасне лікування.
Нам би не доводилось шукати
відповідь на питання “”Як підвищити імунітет?”, якби ми не
намагалися вилікувати грип
антибіотиками, ангіну – сольо-

вими пов’язками, не приймали
жарознижуючі препарати при
температурі 37,5 і не ходили на
роботу, коли у нас ГРІ.

Що їсти,
щоб підвищити імунітет
Щоб захисні сили організму
працювали на повну потужність,
ваш раціон має бути збалансованим. Тобто ключовим тут є
не конкретні продукти в щоденному меню, а сама культура
прийому їжі. По-перше, ніколи
не пропускайте основних прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря
мають бути завжди, а перекуси
на ходу мусять відійти в минуле.
По-друге, не відмовляйтесь від
сезонних і місцевих продуктів.
По-третє, сміливо скорочуйте
вживання цукру, солі, алкоголю
та споживайте лише необхідну
кількість калорій.
«Понаднормове надходження будь-яких вітамінів та мінералів не покращує імунітет.
Наприклад, доволі тривалий
час вважалось, що прийом вітаміну С у великих дозах може
мати лікувальний та профілактичний ефект, але це твер-

дження не пройшло перевірку
дослідженнями. Інша справа –
це дефіцитні стани, які самі по
собі роблять організм людини
сприятливим до виникнення
різних хвороб. В Україні доволі
поширений дефіцит вітаміну
D, йоду, фтору, заліза у деяких
групах населення, але рішення
про додатковий прийом краще
приймати разом з вашим сімейним лікарем», – зазначає Евгеній
Гончар.

Фізична активність
і здоровий сон
Якщо ви поки не почали займатись якимось видом спорту,
то постарайтесь гуляти щодня.
Півгодинна прогулянка допоможе не лише підвищити імунітет, а й покращити роботу мозку, серцево-судинної системи.
Крім того, щоденні прогулянки
сприятимуть налагодженню
сну і зменшенню стресу (стрес
і недостаток сну теж негативно
впливають на загальний стан
організму та імунітет зокрема).
Щоб прогулянки були виключно корисними, подбайте про
теплий одяг та зручне взуття.

Не забувайте про свіже повітря
вдома і на роботі: регулярно
провітрюйте приміщення.

Вакцинація

Вакцинація – це ще один дієвий спосіб зберегти здоров’я
і не дозволити хворобам підривати імунітет. Від сезонних
хвороб теж є вакинація.
“Сьогодні щеплення є єдининим достовірним способом, який
може запобігти захворюванню
на грип. На жаль, вакцинація
не забезпечує захисту від інших
респіраторних інфекцій (таких як
риновірус, аденовірус тощо), але
саме грип є найбільш небезпечним з цієї групи. Саме через віруси грипу щороку тисячі людей
потрапляють у лікарні, а десятки
і сотні українців помирають”, –
говорить Євгеній Гончар.
Саме тому особливо важливо зробити щеплення пацієнтам із групи ризику: дітям до
трьох років, вагітним, літнім
людям та пацієнтам з хронічними захворюваннями. Тож
замість того, щоб витрачати
кошти на ліки з сумнівною
ефективністю, краще витратити
їх на щеплення від грипу.
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Вибір наосліп, або Як житомирські
депутати приймали бюджет на 2018 рік
Сесія Житомирської міської ради,
призначена на
18 грудня 2017 року,
вважалася надзвичайно важливою, бо
саме під час її роботи мав бути прийнятий головний
документ міста Житомира на наступний рік. Йдеться,
звісно, про бюджет
2018-го року, який
сьогодні викликає
жваве обговорення.
Його називають добрим, поганим, реалістичним, чесним,
а голова депутатської бюджетної комісії Юрій Мойсеєв назвав
житомирський бюджет‑2018
«бюджетом утримання». Той же
Юрій Мойсеєв по завершенні
сесії дав оцінку депутатам, які
не голосували за бюджет міста
у 2018 році. При цьому головний
наголос у своїх оцінках він робив
на тому, що «декому із депутатів дали вказівку із Києва не
голосувати». Це, на думку пана
Мойсеєва, дуже поганий знак,
який реально означає «кінець
місцевому самоврядуванню».

Вивчити та обговорити
бюджет, як завжди,
не вистачило часу?
Звичайно, погано, коли депутати міської ради не так одностайно, як потрібно, ухвалюють
міський бюджет на наступний
рік. Всього 27 депутатів із 42-х,
обраних до складу Житомирської міської ради, взяли на себе
сміливість проголосувати за той
кошторис, за яким Житомиру
доведеться жити у 2018-му році.
Інші виявилися «несвідомими»,
або ж просто не встигли зрозуміти змісту усіх цифр і показників нового бюджету міста
у 2018 році. Щоправда, якби запитати у тих 27-ми депутатів, які
голосували за бюджет‑2018 року
під час сесії міськради 18 грудня 2017 року, то навряд чи добрий десяток депутатів змогли б
відповісти, які особливості та
відмітні риси матиме головний
фінансовий документ міста у наступному році. Теж саме можна
сказати не лише про питання
стосовно бюджету міста, але й
по суті багатьох інших питань,
змісту яких депутати так особливо й не вивчили, бо, як ка-

жуть, не було коли.
І тут варто було б зупинитись
не стільки на самому бюджеті
міста, як на тому, яким чином
його готували, як його обговорювали під час засідань депутатських комісій. До речі, проект
міського бюджету на наступний
рік зазвичай має виноситись на
найширший громадський загал
і обговорюватись під час громадських слухань, які також варто
було б провести напередодні
бюджетної сесії Житомирської
міської ради. Але у Житомирі до
таких «умовностей» не звикли,
а тому обговорення деталей та
особливостей міського бюджету
народ проводить у вагонах тролейбусів і трамваїв, на ринках,
або ж навіть так, як і колись –
у розмовах на кухні. Але то ж
народ , який потрібен вла д і
і важливий для неї лише у момент виборів. А депутати міської
ради мали б куди змістовніше,
детальніше і скрупульозніше
вивчити ледь не кожну цифру
бюджету міста. Тим паче, потім ці цифри та показники не
менш детально обговорити на
своїх депутатських комісіях. Але
де там? Нічого подібного цього
разу у Житомирі не відбувалось.
Напередодні сесії міської ради,
коли робота у комісіях, фракціях міської ради мала «кипіти»
зранку до ночі, все відбувалося
ледь не з точністю до навпаки.
За десять днів до сесії міська
владна «верхівка», або, іншими словами – «Сухомлин і його
команда» вирішила набратися
сил та натхнення на лоні карпатських верховин. Про те, чому
виникла така раптова потреба
у тому, щоб відпочити, ніхто
сьогодні не може нічого переконливого сказати. Але, тим не
менше, підготовку до сесії без
міського голови, без секретаря
міської ради, без доброго десятка найбільш «свідомих» депутатів, у Житомирі ніхто особливо
й не розпочинав. Тим паче, що
необхідних документів, розрахунків, показників для депутатів ніхто вчасно не підготував.
Вчасно – це хоча б за 10–12 днів
до сесії міської ради, хоча законодавець чітко встановив терміни розміщення проектів рішень
сесії – не пізніше, ніж за 20 днів
до початку сесії! Знову ж таки,
у Житомирі, на це особливо не
зважають. Тут є магічна кількість депутатів, які на думку «із
Києва не зважають», але зате чітко зорієнтовані на думку однієї
людини – мера Житомира Сергія Сухомлина. Таку депутатську
більшість, єдність та згуртованість якої Сергій Іванович береже, як зіницю ока, не цікавлять
деталі, тонкощі, розрахунки та

показники. Головне – знати за
що голосувати, а за що – ні!

Цифри, показники,
порівняння та висновки
із прийнятого
Так воно, власне й сталося.
18 грудня 2017 року сесія Житомирської міської ради пройшла
за чотири з лишком години.
При цьому депутати ухвалили
більше шести десятків рішень(!).
В тому числі – й міський бюджет.
Документ розміром у в 244 сторінки, які хтозна чи хтось хоча б
продивлявс я. Тим паче, що
у ході сесії депутати ще й встигли відреагувати на зауваження
свого колеги щодо діяльності
закладів ігорного бізнесу, яких
у Житомирі розвелося досхочу.
Депутати не погодилися розглядати питання про «неутворення Богунської та Корольовської
районних рад», хоча раніше
основні їх повноваження міська рада на себе «перетягнула»
і у 2018-му році Корольовська
та Богунська районні ради займатиму ться лише тим, що
проводитимуть сесії для своїх
депутатів, відвідуватимуть мітинги та урочистості за участі
владних органів та отримуватимуть за це непогану зарплатню.
Якщо конкретно – утримання
обох районних рад у 2018 році
обійдеться для житомирського
міського бюджету у 24 мільйони гривень. Для прикладу – за
такі кошти у місті можна було б
збудувати новий дитячий садок,
або ж оснастити все місто найсучаснішими спортивними майданчиками зі штучним покриттям. Але й сама міська рада зі
штатом більше як три сотні працівників та апаратом чиновників всіляких управлінь і департаментів, обійдеться міському
бюджету у гарну суму – майже
130 мільйонів гривень. Це майже стільки, скільки у 2018 році
піде на підтримку Житомирського трамвайно-тролейбусного
управління. З міського бюджету
на потреби ЖТТУ передбачено
виділити 64 мільйони гривень
в якості компенсації за перевезення пільговиків, а також ще
64 мільйони гривень – для закупівлі автобусів, які перевозитимуть пасажирів з районів, де
не працює електротранспорт.
Якщо ми вже заговорили про
ЖТТУ, то у наступному році
парк цього комунального підприємства поповниться також
чотирма десятками новеньких
тролейбусів, які будуть закуплені на кредитні кошти від
іноземних фондів. Якщо читач
звернув увагу – жодної копійки
із міського бюджету у 2018 році

не передбачено на поповнення
парку житомирських трамваїв,
більшість з яких закуповувались
для потреб міста ще у часи «раннього Горбачова». А це означає,
що керівництво міста чи то випадково, а, швидше за все – навмисно і з розрахунком, прагне
завершити у Житомирі «еру»
трамвайного руху. Ось, до речі,
ціна того, що депутати не обговорювали деталі та варіанти
міського бюджету напередодні його прийняття. Теж саме
стосується і громади міста, яка
жодним чином не може впливати на розподіл чи перерозподіл бюджетних коштів, потоків,
кредитів і т. д.
Загалом у 2018 році бюджет
міста найбільше уваги (і грошей)
приділить міському транспорту,
а тому мер Житомира вже встиг
навіть висловитися про те, що
«2018-й рік – то рік транспорту».
Хтозна, коли у Житомирі наступить «рік доріг», «рік води»
чи «рік сміття»? На потреби
міського водоканалу міський
бюджет щоправда виділяє аж
33 мільйони гривень, хоча це
жодним чином не позначиться
на якості води у кранах квартир житомирян чи, тим паче,
на зменшенні кількості поривів
на водомережах чи каналізаційних магістралях. Усі 33 мільйони гривень призначені для того,
щоб міськводоканал зміг вчасно
і у повному обсязі розрахуватися за електроенергію, бо інакше робота цього комунального
підприємства взагалі може бути
призупинена через відключення
від електропостачання. Ось лише
питання у тому – чому водоканал,
поставляючи важливу продукцію десяткам тисяч споживачівклієнтів, не може забезпечувати
себе самотужки. Чи хоча б розраховувати на допомогу якихось
10 чи 15 мільйонів бюджетних
гривень. Але ж не 33-х? І, знову ж
таки, ніхто із тих 27-ми депутатів міськради, які 18 грудня 2017
року проголосували за бюджет
міста на наступний рік, не поста-

вив собі чи на загал у сесійному
залі міськради, запитання, чому
комунальники споживають такі
астрономічні мільйонні дотації
із міської казни. Чому КП «Житомиртеплокомуненерго» знову
потребує у 2018 році аж 45-ти
мільйонів підтримки із бюджету
міста? Хоча справно бере плату
за тепло від багатьох десятків тисяч споживачів своїх послуг. Хоча
усі свої вдосконалення та модернізації проводить на кошти, взяті у кредит, за які, між іншим,
також будуть розраховуватись
зі своєї кишені усі житомиряни. Якраз у житомирян про те й
варто було б запитати. Адже жителі міста точно краще знають,
чи потрібні їм дві районні ради,
функції яких відтепер належать
виключно міськраді. Житомиряни точно скажуть, чи варто із
міської «кишені» виділяти понад
3 мільйони гривень на потреби
футбольної команди «Полісся»,
яка ще жодного разу не виступала перед земляками на своєму стадіоні. Але депутати краще знають і гроші на «футбол»
виділили. Зате газету «Місто»
і міське радіо 18 грудня 2017 року
депутати вирішили ліквідувати.
Замість того, щоб профінансувати власний друкований орган на
800–900 тисяч у рік, міська рада
відтепер змушена буде «викинути» мільйон-півтора на оплату
публікацій оголошень, проектів
регуляторних актів і т. п. Знову ж таки, із тих депутатів, які
не «слухають вказівок із Києва»,
так ніхто й не навчився мислити
критично і до тих цифр і показників, які пропонують чиновники, депутати так і не навчилися
задавати важливих, незручних,
але конче необхідних запитань.
Тому й виходить, що майбутній
рік у Житомирі буде лише «роком транспорту». Щоправда, «рік
плитки» у Житомирі вже був.
Але хотілося б, щоб у місті були
«роки» освіти, культури, гарного
побуту і загалом – достойного
життя.
Микола Корзун
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Кримінал

Житомирські
У Радомишльському районі
правоохоронці
перекинулась маршрутка
викрили цілу банду з десятьма пасажирами
зловмисників
у Запоріжжі
18 грудня до Служби порятунку «101»
надійшло повідомлення про те, що
необхідна допомога
рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що
трапилася на трасі
Радомишль-Потіївка,
поблизу с. Глухів‑1
Радомишльського
району.

Про це рятувальників сповістив водій транспортного
засобу.
Внаслідок складних погодни х у мов вод ій маршру тк и
Mercedes Sprinter не впорався
з керуванням, з’їхав у кювет та
перекинувся на бік. Всередині
транспортного засобу перебу-

Алла Гетьман

Зловмисники були
затримані «на гарячому» під час чергового
злочину – нападу на
приватний будинок.
Усі подробиці щодо затримання бандитів на прес-конференції
повідомив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області
В’ячеслав Печененко.
«Бандити скоювали злочини
як на території Житомирської області, так і в інших регіонах України. Ми опікувалися цією групою
стосовно всім відомого розбійного
нападу на підприємців, які поверталися з виставки у Києві до
Вінниці. А біля Бердичева ці розбійники на них напали, одного
поранили, викрали автомобіль
і потім зникли разом з ювелірними прикрасами, які залишились
у підприємців після цієї виставки.
Одразу ж, з наступного дня, наші
оперативники зайнялися розслідуванням цього злочину, і як наслідок – блискуча спецоперація,
яка була проведена у місті Запоріжжі напередодні скоєння ними
майбутнього злочину. Вони планували розбійний напад на одну
з осель у Запоріжжі. Для цього
вони використовували однострій
поліцейських, фіктивну ухвалу
суду для проведення слідчих дій,
щоб зайти в цю домівку. Однак,
не довівши цей злочин до кінця,

працівниками КОРДу вони були
затримані», – розповів В’ячеслав
Печененко.
Попередньо встановлено, що
затримані – мешканці окупованої
частини Донеччини та підозрюються в ряді зухвалих розбоїв із
застосуванням зброї, що хвилею
прокотилися територією нашої
країни. «До затримання цієї групи
були залучені працівники департаменту карного розшуку, прокуратури і СБУ. Чому СБУ? Тому
що вся група 100% – це уродженці
Донецька. Під час розслідування
нами вже підтверджені факти, що
вони неодноразово здійснювали
поїздки на окуповану територію
ДНР», – додав начальник ГУ Нацполіції в Житомирській облаті. За словами правоохоронців,
зловмисники скоювали розбійні
напади на громадян, загалом підприємців, перевдягаючись у поліцейську форму. Під час затримання у бандитів було виявлено ряд
речей: зброя, гранати, поліцейська
форма, а також золото. «Саме по
ювелірній справі ми і вийшли на
зловмисників. Дуже суттєву роль
відіграло те, що у нас вже навіть
у невеликих населених пунктах
встановлені відеокамери», – зазначив керівник поліції в Житомирській області. Як повідомляє
офіційний сайт Національної поліції України, у справі «фейкових
поліцейських» проведено близько
30 обшуків.
За словами головного керівника поліції Сергія Князева, вилучені
речові докази допоможуть поліції
в розслідуванні й інших правопорушень на території України.

вало 10 чоловік. На щастя, ніхто
з них не постраждав. Черговий
караул бійців ДСНС у складі 5
чоловік за допомогою лебідки
пожежного автомобіля постави-

ли транспортний засіб на колеса
та витягнули його на проїжджу
частину дороги. О 18:50 рятувальники повернулися у розташування частини.

Племінник вбив дядька,
заховав тіло у сараї і…
пішов у справах
Тіло 48-річного жителя Ємільчинського
району з ознаками
насильницької смерті
було виявлено 15 грудня. Того ж дня правоохоронці розшукали
і затримали підозрюваного у причетності
до тяжкого злочину.
До Ємільчинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у підсобному приміщенні одного з домоволодінь
у с. Покощовому виявлено тіло
48-річного господаря. Донедавна
він проживав один. Нещодавно
до нього приїхав племінник.
На момент прибуття слідчооперативної групи його у домоволодінні не було. На тілі загиблого під час огляду виявили
тілесні ушкодження, які свідчили про насильницьку смерть.
Перевіряючи інформацію про
можливу причетність родича до
смерті селянина, правоохорон-

ці розшукали чоловіка тут же
у селі. Той у скоєному зізнався.
За попередніми відомостями,
того вечора дядько з племінником повернулися додому після
спільного хмільного застілля.
На подвір’ї домоволодіння у них
зав’язався конфлікт, який молодший чоловік розв’язав кількома
ударами, що виявилися фатальними для дядька. Потім заліз
через вікно у хату, переночував,

а зранку тіло загиблого заховав
у сараї і подався у своїх справах.
Нині за фактом умисного
вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) розпочато кримінальне провадження.
Судом винуватцю обрано міру
запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою.
За вчинене йому може загрожувати покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 7
до 15 років.
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У Житомирі пройшов
турнір з бочча

15 грудня ЖРЦ
«ІНВАСПОРТ» провів вже вдруге відкритий міський
турнір з бочча
серед спортсменів
з ураженнями опорно-рухового апарату з нагоди Міжнародного дня людей
з інвалідністю.
Змагання відбулися у спортивній залі Житомирського
вищого професійного училища-інтернату (ЖВПУ-і). У змаганнях взяли участь 24 спортсмени із ЖВПУ-і, спортсмени
на візках із Бердичівського,
Пулинського та Брусилівського
районів, ЖРЦ«ІНВАСПОРТ».
ЖРЦ «ІНВАСПОРТ» в черговий раз наголосив на розвитку даного паралімпійського
виду спорту в Житомирській
області і в Україні, про включення до бюджетного запиту
2018 року центру до Управління сім’ї, молоді та спорту
Житомирської ОДА набору
комплекту з бочча, оскільки
один комплект (який сьогодні є в Житомирі) належить
управлінню у справах сім’ї,
молоді та спорту Житомирської міської ради і є затребуваним іншими організаціями, установами, закладами
та клубами міста серед людей
з інвалідністю. Було наголошено про формування збірної
команди Житомирської області для запланованої, відповідно до Календарного плану
спорту людей з інвалідністю
Ж и т ом и р с ько ї о бл ас т і н а
2018 рік, участі у Чемпіонаті
України з бочча.
Гра бочча настільки цікава,
що спортсмени вже не могли
дочекатись проведення змагань, продемонструвати свої

Спорт
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вмінн я і помірятись своїми
силами з іншими.
З метою заохочення та відзначення у часників турніру
нагородження проводились
у наступних номінаціях:
1. У номінації «Жага до
перемоги» кращими були:
І місце – Нестерчук Іван
(ЖВПУ-і);
ІІ місце – Обшта Наталія
(ЖРЦ «Інваспорт»);
ІІІ місце – Савіцька Марія
(ЖВПУ-і).
2 . У номінації «Сила
духу» кращими були:
– І місце – Осіпчук Марта
(ЖВПУ-і);
– ІІ місце – Миронюк Роман (ЖРЦ «Інваспорт»);
– І І І м іс це – Б а л ь А н на
(Брусилів);
3. Аб сол ю т н и м и пере можц ями ту рніру з бочча
стали:
І місце – Підкаура Едуард
(ЖВПУ-і);
– ІІ місце – Ба ль Серг ій
(Брусилів);
– ІІІ місце – Нестерчук Іван
(ЖВПУ-і).
Суддівською колегією були
визначено кращого гравця турніру з бочча – це Сергій Лебідь
(Пулинський р-н), який отримав спеціальний приз від ЖРЦ
«ІНВАСПОРТ».
Свої сили у бочча спробував і наш чемпіон світу з шашок Олександр Гонгальський,
який був в захваті від гри і висловив бажання й надалі брати
участь, однак для цього йому
все ж таки необхідне додаткове
обладнання – жолоб.
Усі учасники змагань отримали дипломи та медалі від
управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської
міської ради та смаколики,
переможці та призери – подарункові новорічні набори.
А абсолютні переможці серед
чоловіків і жінок отримали
кубки «Ніка переможця».
За матеріалами
ЖРЦ «ІНВАСПОРТ»

Спортсмени
з Житомирщини
завоювали 6 медалей
на чемпіонаті України
з параплавання
З 13 до 16 грудня
у м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.)
у басейні олімпійського класу «МіКомп» відбувся чемпіонат України з плавання серед
спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами
зору та розумового
і фізичного розвитку.
В змаганнях взяли участь 21 область і рекордна кількість учасників, яка склала понад 220 спортсменів зі всієї України. Житомирську
область на чемпіонаті представили
четверо спортсменів: Володимир
Степаненко, Іван Грищенко, Юрій

Ковальчук і Олег Василевський.
Змагання були відбірковим
етапом з підготовки до міжнародних змагань з плавання, що
відбудуться на початку 2018 року.
Програма змагань містила
в собі декілька дисциплін з плавання, зокрема: вільним стилем,
батерфляєм, брасом, на спині та
комплексне плавання на дистанціях 50, 100, 150, 200 та 400 метрів.
Золоту нагороду на дистанції
50 м.батерфляєм та трі срібні нагороди на дистанції 50 м. брасом,
100 м. батерфляєм та 400 м. вільним стилем здобув наш спортсмен – Майстер спорту України
Володимир Степаненко.
Третє місце на дистанції 100
брасом посів Іван Грищенко.
Бронзову нагороду за третє
місце на дистанції 50 м. на спині
отримав Юрій Ковальчук.
За матеріалами
ЖРЦ «ІНВАСПОРТ»

У Житомирі
завершився Чемпіонат
України з шахів

Вперше з 1977 року
наше місто приймало фінал Чемпіонату
України з шахів.
Захід проходив з 5 по 17 грудня 2017 року в приміщенні готелю
«Рейнкарц».
Україна отримала нову чемпіонку
з шахів серед жінок. Нею стала Юлія
Осьмак (міжнародний гросмейстер,
майстер спорту України, член національної збірної України з шахів).
Новим чемпіоном серед чоловіків
став Петро Голубка (міжнародний

майстер, майстер спорту України).
Представник Житомирщини Ігор
Випханюк отримав 4 очки і відповідно 9 місце, він в 11 турі зумів зіграти
внічию проти Володимира Онищука,
який посів 2 місце.
На урочистому закритті змагань
учасників привітали перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко, начальник управління сім'ї,
молоді та спорту Житомирської ОДА
Світлана Гресь, начальник відділу
з питань фізичної культури і спорту
управління сім'ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради Віктор
Малюта та президент федерації шахів України Віктор Капустін.

КОЛОНКА

Позитивна практика:
адвокат системи БВПД
допоміг довести у суді
відсутність боргу
перед банком
Довіра до адвокатів системи
безоплатної вторинної правової
допомоги зростає щороку, адже
вони реально допомагають
громадянам добитись у судах
справедливості.
До Новоград-Волинського
місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги звернулась
Валентина Іщук (ім’я та прізвище змінено – прим. автора).
Виявилось, що публічне акціонерне товариство «Акцентбанк» подало позовну заяву
до суду про стягнення заборгованості за кредитним договором, за яким Валентина
Іщук є позичальником. У позовній заяві банк наполягав,
що у 2010 року Валентина
Іванівна оформила кредитний договір, за яким, станом
на момент подання позову, має
заборгованість – не погашене
основне тіло кредиту та нарахована пеня і штраф.
Адвокат Леонід Купець, який
представляв інтереси відповідача Валентини Іщук проти позовних вимог, заперечував і надав
суду докази про сплату боргу та
погашення основного тіла кредиту у 2015році.
Рішенням суду встановлено,
що борг за кредитним договором сплачено у повному обсязі, що підтверджено належними платіжними документами. Також ПАТ «Акцент-банк»
пропустив строки звернення
до суду щодо стягнення пені
та штрафу за вищевказаним
кредитним договором та не
порушував питання про поновлення пропущених строків,
тому у задоволенні позовних
вимог банку до Валентини Іщук
було відмовлено.
Якщо у вас виникли питання, то звертайтесь до місцевих
центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Бердичівський місцевий
центр – вул. Чорновола, 9, тел.:
(04143) 4‑14‑42
Житомирський місцевий
центр – вул. Гагаріна, 47, тел.:
(0412) 43‑01‑76
Коростенський місцевий
центр – вул. Сосновського, 28-Г,
тел.: (04142) 5‑09‑45,49
Новоград-Волинський місцевий центр – вул. Івана Франка,
31А, тел.:(04141) 2–15–82
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За добу в області
відбуксирували 73
транспортні засоби

Замість літнього театру –
сучасний мультиспортивний комплекс?
У центрі Житомира можуть побудувати новий спортивний комплекс
для ігрових видів
спорту з трибунами
на три-п'ять тисяч
глядацьких місць.

У зв’язку з погіршенням погодних умов,
пов’язаних з інтенсивними опадами, упродовж минулої доби
рятувальниками здійснено по області 19 виїздів для проведення
аварійно-рятувальних
робіт та надання допомоги населенню.
Зокрема, на 217 кілометрів автодороги Київ-Ковель в Олевському районі бійці ДСНС 17-ї державної пожежно-рятувальної частини
прибрали з проїжджої частини
сухе дерево, що впало перед вантажівкою, пошкодило передню частину двох автівок і перекрило рух
транспорту. За півгодини аварійну ситуацію вдалося ліквідувати.
Також за допомогою автомобілів
підвищеної прохідності вилучено
зі снігових заметів 73 транспортні
засоби, в тому числі 2 маршрутні

автобуси у Радомишльському районі та с. Закусили Народицького
району.
Найважчими видалися спуски
та підйоми на мостах у м. Житомирі (на Подольському мосту, Бердичівському, Київському та Чуднівському напрямках). Зокрема,
особовий склад частини спеціальної техніки аварійно-рятувального
загону спецпризначення Управління ДСНС Житомирщини та
державних пожежно-рятувальних
частин Житомира упродовж доби
на цих ділянках відбуксирував 53
одиниці техніки – переважно вантажівок та тролейбусів, що не змогли виїхати під гору чи перекрили
рух на мостах обласного центру.
Також внаслідок несприятливих погодних умов минулої доби
від електропостачання відключено
7 населених пунктів у Радомишльському районі, 1 – в Ємільчинському та 12 – в Коростишівському
районах. Складні погодні умови залишатимуться і 19 грудня.
У зв’язку зі сніговими заметами
рятувальники просять населення
утриматися від виїзду на власному
транспорті.

Житомирян запрошують
безкоштовно прочіпувати
домашніх улюбленців
У рамках реалізації
проекту бюджету участі "Зменшення кількості безпритульних собак у місті Житомирі"
містяни можуть безкоштовно прочіпувати
домашніх тварин.
Суть проекту полягає в безкоштовній ідентифікації методом чіпування безпритульних та

домашніх собак у місті. Станом
на 14 грудня вже прочіповано
222 тварини.
КП «Центр захисту тварин»
запрошує мешканців міста зі своїми улюбленцями на безкоштовне
чіпуванння! Процедура є безболісною та безпечною. Чіпування
собак – це процедура вмонтування
в тварину чіпа і занесення його
в єдину базу пошуку тварин.
Чіпування здійснюється за
адресою м. Житомир вул. С. Параджанова, 87. Обов'язкова попередня реєстрація за номером
телефону (0412) 55–00–20.

Про це розповів міський
голова Житомира Сергій Сухомлин. Він зазначив, що вже є
рішення по ділянці в парковій
зоні, де раніше мав бути літній
театр, а потім почали будівництво житлового комплексу.
Наразі забудовник погодився
повернути ділянку місту.
– Зараз це питан н я вже
вирішено, ми дійшли згоди
із забудовником. Він передає
цю землю місту. Там до двох
гектарів землі. Це центр міста – навпроти нашого стадіону
"Полісся", навпроти басейну.
Ц ю з еме льн у д і л я н к у, цей
проект ми зараз подаємо на

Мінрегіон на всеукраїнський
конкурс по поки що ескізному проекту. Ми плануємо там
залу на 3–5 тисяч глядачів. Подібні зали будуються з можливістю трансформації і зміною
кількості місць під різні види
спорту і проведення концерних заходів. Надалі, за наступний рік, нам треба проводити

конкурс, закладати кошти на
проект і вже десь з 2019 року
починати будівництво цього
комплексу. Там можуть бути
різні способи фінансування.
Це і Фонд регіонального розвитку, і міський бюджет. Думаю,
що може допомогти і обласний бюджет, – розповів Сергій
Сухомлин.

В області нагородили
кращі кращі військкомати
Кращі військові
комісаріати та працівників військкоматів Житомирщини
відзначили у Житомирі за підсумками
поточного року.
Захід з нагоди підбиття результатів службової діяльності
Житомирського обласного та
районних і міських військових
комісаріатів за 2017 рік відбувся
сьогодні, 19 грудня.
Привітали та вручили нагороди найкращим заступник
голови Ж и томирської ОД А
Ярослав Лагута та міський голова Сергій Сухомлин.
За результатами підсумків
бойової, мобілізаційної готовності та службової діяльності за
2017 рік серед районних і міських військових комісаріатів
області 1 місце зайняв Житомирський міський об’єднаний
військкомат, 2 місце – Овруцький міський об’єднаний війсь-

ккомат, 3 місце – Бердичівський
міський об’єднаний військкомат, які отримали перехідні
кубки та грамоти.
Також за підсумками року
нагородили найкращі відділи
обласного військкомату та відзначили кращих фахівців з районних і міських комісаріатів за

різними напрямками діяльності.
Крім того, працівники військкоматів, які брали участь у антитерористичній операції, отримали відзнаки від Президента
України. Загалом за 2017 рік
комісаріати Житомирщини залучили на військову службу за
контрактом 1171 особу.
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Як розвантажити учнів
молодшої школи: рекомендації
житомирських фахівців
Алла Гетьман

На практиці підтверджується те, що більшість дітей
перевантажена навчальною
активністю – сюди входить
і нерівномірне навантаження упродовж тижня,
зайнятість дітей в гуртках
і секціях, складність матеріалу і тому подібне. Дослідив
цю тему заступник міського
голови Матвій Хренов.
«Разом з управлінням освіти я підняв важливу проблему, яка існує сьогодні
в школах. Незважаючи на реформування
освіти, існують певні моменти, які особливо
стосуються початкової школи. Діти перевантажені. Це неправильно, адже велика
завантаженість призводить до того, що діти
швидко втомлюються і вже у шостому класі
повністю втрачають інтерес до навчання.
Перевтома і нервове перенапруження не
сприяє інтересу до школи загалом», – переконаний Матвій Хренов.
Насправді, розроблено норми, які
дозволяють не перевантажувати дітей,
не навантажувати їх пластичну нервову
систему та мозок.
“Тому я доручив управлінню освіти перевірити, як і наскільки ці вимоги дотримуються. На основі мого доручення, управління
освіти розробило комплекс заходів. Що тут
важливо? Важливо зберегти баланс – між
надмірним завантаженням завданнями зі
школи та недозавантаженням. І те, і те однаково погано. Тут важливо врахувати інтереси
дитини як особистості, яка прагне розвиватися. Збереження балансу та гармонійний
всебічний розвиток дитини – це саме та мета,
яку ми перед собою ставимо”, – розповів заступник міського голови.
Як наголосив Матвій Хренов, це процес
багатовекторний і дуже індивідуальний.
Це робота всіх – самого вчителя, завучів та
самих батьків. Кожен має виконувати свою
роботу на кожному етапі процесу.
Школа має навчити дитину аналізувати
інформацію, логічно мислити, шукати самостійно інформацію і вміти вчитися, а не
просто завчати напам’ять «абзаци».
Для дитини молодшого шкільного віку
краще годину провести на вулиці, ніж за
«зубрінням».
Як зауважив Матвій Хренов, насправді,
зараз у багатьох дітей ситуація виглядає
приблизно однаково – прийшов додому,
зробив уроки, ліг спати. Додайте до цього
спортивні, творчі та інші секції і у дитини
не залишається часу на просте спілкування
з друзями на вулиці, звичайних дитячих ігор
і тому подібні дитячі заняття.
Зменшення навантаження – частина

успішного повернення інтересу до навчання переконаний чиновник.
«Вже отримали проміжні результати
щодо дотримання вимог обсягів домашніх
завдань для учнів початкової школи. На
практиці підтверджується те, що більшість
дітей перевантажена навчальною активністю – сюди входить і нерівномірне навантаження упродовж тижня, зайнятість дітей
в гуртках та секціях, складність матеріалу
та програми. Сюди ще додати індивідуальні
психологічні та фізичні особливості дитини – неуважність та відсутність концентрації,
можна сказати, що часу на розваги у дітей
не має. Крім того, заявлений обсяг і час на
виконання домашніх завдань норми наче
і не перевищує, але у 52% учнів сумарний
час на їх виконання значно більший за норму», – розповів Матвій Хренов.
Загалом, за два місяці можна спостерігати, що на вихідні дні все ж прослідковуються
зміни і діти справді стали «вільнішими».
«Хоча є поодинокі випадки, коли вчителі
задають домашні завдання на понеділок,
що є порушенням нормативних вимог. Бажано такі предмети як природознавство,
англійська мова, які мають 2–3 години на
тиждень, недоцільно у розкладі планувати на понеділок. Найбільше часу та сил на
виконання для учнів 2 класу потребує математика та українська мова, що, на думку
батьків, пов’язано зі складною програмою
та неуважністю дітей; для третьокласників
і четвертокласників – англійська мова, виконання якої зумовлюється великою кількістю письмових завдань та необхідністю
вивчення матеріалу напам’ять і потребує
щонайменше до 30 хвилин. Цей факт слід
взяти до уваги вчителям-предметникам», –
наголосив посадовець.
У більшості випадків учителі не враховують, що вільний від уроків час діти проводять на гурткових заняттях, відвідують
секції, грають на вулиці та з друзями, читають, малюють.
Як свідчать результати опитувань, щоб
уникнути перевантаження учнів учителям
необхідно практикувати диференціацію
домашніх завдань, які створять оптимальні умови для самостійної роботи кожного
учня. На жаль, така форма роботи рідко
використовується вчителями.
За словами заступника міського голови, результативність виконання домашньої
роботи учня залежить від усіх учасників
освітнього процесу, як від освітнього закладу,
так і від батьків. У половини дітей відсутній
стимул для виконання домашніх завдань –
лише почуття обов’язку змушує їх сідати
за уроки. 54% опитаних учнів постійно відчувають втому.
Тож спеціалістами міського відділу освіти були розроблені методичні рекомендації
щодо профілактики перевантаження учнів
початкових класів домашнім завданням:

Заступнику директора з НВР:

●●Проаналізувати дотримання вчителями методичних рекомендацій з метою
своєчасного виявлення й корекції недоліків

у визначенні обсягу домашніх завдань, їх
доцільності та уникнення перевантаження.
●●Забезпечити методичний та консультаційний супровід учителів початкових класів
щодо дотримання рекомендацій МОН та
інших нормативних документів
●●Координувати роботу класоводів, соціально-психологічної служби, батьківької
грормадськості з метою створення найбільш
сприятливих умов для успішної адаптації
всіх учнів до навчання у школі
●●Тримати на постійному контролі організацію освітнього процесу відповідно
до вимог Нової української школи, Закону
«Про освіту» тощо.
●●Відкоректувати з другого семестру за
необхідності розклад уроків.

Соціально-психологічній службі:

●●Дослідити особливості процесу самопідготовки в групі продовженого дня,
виявити труднощі, які перешкоджають
успішному її проходженню та надати відповідну допомогу.
●●Проаналізувати задіяність молодших
школярів у позанавчальний час різними
секціями, гуртками тощо.
●●Розробити рекомендаційний порадник для батьків щодо уникнення стресових
ситуацій через небажання дітей учитись.

Голові шкільного МО:

●●Організувати тренінги щодо добору
сучасних ефективних форм, методів роботи
стосовно успішного просування кожної дитини за власною освітньою траєкторією та
вплив домашнього завдання на успішність
школяра.
●●Активізувати роботу шкільного
методоб’єднання на реалізацію компетентнісного підходу до навчання учнів.

Учителям початкових класів

З метою покращання освітнього процесу:
●●Керуватися інструктивно-методичними рекомендаціями при підготовці та
проведенні уроків, систематично опрацьовувати матеріали офіційного сайту
МОН України

●●Дотримуватись програмових вимог та
методичних рекомендацій щодо організації
освітнього процесу
●●Удосконалювати уміння моделювати
уроки з урахуванням ключових засад компетентнісного підходу, диференційованого й
індивідуалізованого, міжпредметних зв’язків
●●Змінити власні підходи до роботи
з батьками на перевагу більш індивідуалізованим партнерським стосункам.
З метою недопущення перевантаження учнів:
●●Мінімізувати використання зошитів
з друкованою основою («Природознавство»,
«Основи здоров’я»), забезпечувати практичну
спрямованість навчання на цих предметах.
●●Дотримуватись нормативності у обсязі
домашніх завдань.
●●На кожному уроці:
– враховувати посильність завдань для
самостійного виконання учнями;
– не пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці;
– пропонувати домашні завдання, які
мають місце виключно за умов зорієнтованості на конкретну дитину і відповідною
диференціацією за рівнем складності та
змістом;
– враховувати зайнятість учнів, їх темп
і ритм роботи, стан їхнього здоров’я тощо.
●●Не задавати домашніх завдань у 1-му
класі та учням 2–4 класів на вихідні дні, канікули.
●●Відмовитися від механічного заучування навчального матеріалу, використовувати
дидактичні ігри, що грунтуються на активізації кінестетичного каналу сприйняття інформації, практикувати проведення квестів,
практикумів, тренінгів, інтегрованих уроків.

Вихователям ГПД:

●●Вилучити з режиму роботи першокласників самопідготовку та урізноманітнити їх дозвілля;
●●Привчати дітей до правильної організації часу при виконанні домашніх завдань.
Як працюватимуть вищенаведенні рекомендації на практиці – побачимо згодом.

ПЕРЕМОЖЦІ
КОНКУРСУ
«Народний
бренд-2017»:
у Житомирі нагородили
кращих з кращих
2017

2017

2017

2017

2017

2017

"ОПАД" (Автомир-57),
Офіційний дилер SKODA

«JAM студія»

АН «Сіті»

«Sanitas»

ПАТ КБ
«ПриватБанк»

Паб «Вульф»

АВТОСАЛОН

АГЕНТСТВО З
ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ

АГЕНТСТВО
НЕРУХОМОСТІ

АПТЕКА

БАНК

БАР, ПАБ

2017

2017

2017

«Багіра»

Фабрика вікон
«Океан»

ТМ «Наша вода»

Аліна Бойко

2017

15 грудня відбулася
церемонія нагородження
ПП переможців
«Компанія РОС»
щорічного грандіозного конкурсу
Будівельні«Напослуги завдяродний бренд»,
ки якому споживачі
вже вкотре змогли
2017
обрати найкращих
у сфері бізнесу. ОргаФабрика
дверей
нізатором
традицій«Океан»
но виступила
газета
ДВЕРІ, ВОРОТА
«20 хвилин».
(ВИГОТОВЛЕННЯ,
ВСТАНОВЛЕННЯ)

Нагородження переможців
відбулось у готельно-ресторанному комплексі «Золоте Руно».

У затишній атмосфері заслужені призери отримали статуетки Ніки – символа «Народно2017а також дипломи 2017
го бренду»,
переможців конкурсу. Не обійшлось і без цінних подарунків
від партнерів конкурсу.
Нагороди і визнання отримали кращі заклади, підприємства, Веб-студія
торгові марки ЖитомираВесільний салон
у 63 номінаціях. Більше двох
місяців житомиряни обирали
кращих із кращих. За право
отримати визнання у номінаціях змагались
2017 майже тисяча 2017
компаній. Але лише 63 із них
отримали народну відзнаку.
Завдяки підтримці спонсорів, церемонія нагородження переможців «Народного
бренду‑2017»
перетворилася на Забудовник
ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН
яскраве і незабутнє дійство. Кожен переможець конкурсу надав
подарунки, які протягом вечора
розігрувались серед присутніх.

«Uzor.group»

«Варюшки
Андрюшки»

«Панна»

ЖК«Полісся»

Ветеринарна
клініка

ВІКНА (ВИГОТОВЛЕННЯ,
ВСТАНОВЛЕННЯ)

ВОДА

2017

2017

2017

«Вакансія +»

«Маріо»

«MULTIPLEX»

КАДРОВА АГЕНЦІЯ

КАФЕ, ПІЦЕРІЯ

КІНОТЕАТР

2017

2017

2017

2017

2017

«Житомирські
ласощі»

«Хіт FM»

«Stop Transit»

«ОЛДІ»

«Техносклад»

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ

КРАЩА
РАДІОСТАНЦІЯ

«My English
School»
Курси іноземних
мов

МАГАЗИН
АВТОЗАПЧАСТИН

МАГАЗИН
БУДМАТЕРІАЛІВ

МАГАЗИН ЕЛЕКТРОНІКИ
ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

2017

2017

2017

2017

2017

2017

«COLIN'S»

«Люба Флора»

«Gigabyte»

«Луч»

МАГАЗИН
ЖІНОЧОГО ОДЯГУ

МАГАЗИН КВІТІВ
ТА ДЕКОРУ

МАГАЗИН КОМП'ЮТЕРІВ
ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ

МАГАЗИН МЕБЛІВ

«ЦЕНТР
УТЕПЛЕННЯ»

«ДОБРИЙ
ГОСПОДАР»

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Будівельний
центр кераміки
«Океан»

«ЦЕНТР
УТЕПЛЕННЯ»

«Voronin»

«Медібор»

«АЗК WOG»

«КовальПолісся»

МАГАЗИН
ЧОЛОВІЧОГО ОДЯГУ

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

МЕРЕЖА АЗС

2017

МАГАЗИН САНТЕХНІКИ
ТА КЕРАМІКИ

МАГАЗИН УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКІВ

МАГАЗИН ОПАЛЕННЯ

МАГАЗИН
САДОВОЇ ТЕХНІКИ

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
та ковані вироби

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
ÆÈÒÎÌÈÐ-ÀÂÒÎ
«Автоцентр на Ялинці»
с. Довжик, вул. Богунська, 1-а

вул. Київська, 94
Тел.: (0412) 22 57 57

вул. Гагаріна, 13/69
Тел.: (096) 440-93-02

Ринок «Малинський»
вул. Малинська, 4

вул. Київська, 79, оф. 412
тел.: 068-835-0001

ПАРТНЕРИ

ФОТОПАРТНЕР

Тренажерна зала

ТОВ Радомисль ТК
— офіційний дистриб’ютор
Тел.: (0412) 47 35 12

Фітнес клуб

вул. Гагаріна, 47,
(068) 86 09 890

Медичний центр

вул. В. Бердичівська, 43

2017
2017

2017

2017

2017

2017

2017

ТМ «Президентський
стандарт»

«Coca-Cola»

ТМ «Чернігівське»

«Кострица»

«INDIGO»

«Сєтак В.Я. і
Демецька С.Л.»

НАПІЙ АЛКОГОЛЬНИЙ

НАПІЙ
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ

НАПІЙ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИЙ
(пиво)

НАТЯЖНІ СТЕЛІ

НІЧНИЙ КЛУБ, ДИСКО

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

2017

2017

2017

2017

2017

2017

«Оксиліон»

«Управління поліції

«Золоте руно»

«Liberty Hall»

Особливу
подяку колектив
ПРаТ «Київстар»
газети «20 хвилин» на чолі з директором Олександром ВасильЗВ’ЯЗКУ партнековським ОПЕРАТОР
висловили
рам конкурсу: генеральному
партнеру – ЖК «Полісся», мегапартнеру – готельно-ресторанному комплексу «Золоте
Руно», ексклюзивним партне2017«Океан» та
рам – корпорації
«Центр утеплення», офіційним партнерам – «ЖитомирАВТО», «Компанія РОС», «Добрий Господар», «Будівельний
маркет Епік», «ЖЛГЗ», «ЖиСАЛОН КРАСИ та «Fresh
томир Су часний»
designe». Партнери – магазин
квітів «Люба Флора», ЕКО-пиво

Студія краси
«INNA BILA»

2017

«Чернігівське», квеструм «60
«Полісся-Продукт»
охорони в Житомирській
minutes», тренажерна зала,
області»
фітнес-клуб «Impulse», медичОЗДОРОВЧИЙ
ПРОДУКТОВИЙ
РЕСТОРАН
ний
центр ЦЕНТР
«Мати та дитина», ОХОРОНА
магазин біля дому
«Coca-Cola» та «TAXI 6000».
Фотопартнери заходу– «t he
міг у номінації «Найкращий
У номінації «Найкращий
PROVINCE». Більше фото зі
забудовник», і це дуже важливо
ресторан» міста Житомира песвяткового дійства можна передля компанії.
реміг готельно-ресторанний
глянути на сайті the-province.
«Ми вдячні вам, шановні
руно».
2017 комплекс «Золоте2017
2017 вечора – Ярослав 2017
info. Ведучий
« Д як уємо за пі дт римк у
споживачі, за довіру. Ми роКолесник.
бимо те, що вміємо – якісно
усім, хто за нас голосував. Для
Довіра з боку лояльних клібудуємо, в нас працюють дійнас важлива думка житомиєнтів і споживачів – обов’язкова
сно професіонали. Дякуємо
рян. Перемога в “Народному
складова успішного бізнесу,
бренді” – це гарна мотивація
усім, хто за нас голосував та
тому нагорода «Народ ний
неймовірно
пишаємося
перепрацювати надалі ще краще», –
САЛОН,
МАГАЗИН
СПОРТИВНІ ШКОЛИ
бренд»,ВЗУТТЯ
як символ довіри спо-СПОРТЗАЛ (КЛУБ)
могою! Вітаємо житомирян
ділиться враженнями власник
живачів, особливо високо ціз наступаючими новорічними
готельно-ресторанного компнується. ЖК «Полісся» пересвятами!», – говорить
лексу «Золоте руно» Георгій
керівник відділу проКварацхелія.
дажу ЖК «Полісся»
Після нагородження настав
Ерназарова
Тетяна.
хвилюючий
момент для тих,
2017
2017
2017

«Badura»

«Lime»

«Додзё»

«Stop Transit»
СТО

2017

РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
хто брав участь в онлайн-голосуванні. Методом випадкових
чисел були обрані два номери
мобільних телефонів, власники
яких отримують у подарунок
планшет. Присутні, затамувавши подих, слідкували за реакцією щасливчиків. Про подарунок
їм повідомляли по телефону, усі
були дуже
здивовані. Вітали їх
СТОМАТОЛОГІЧНА
КЛІНІКА
гучними аплодисментами.
Ще
один планшет було розіграно
серед усіх присутніх.
Нагородження завершилось
урочистим розрізанням святкового торту та дискотекою.

2017

«Омега дент»

2017

СГ «ТАС»

«DDStudio»

«Amadeus»

«Пілот»

«VARSHALEX»

СТРАХОВА КОМПАНІЯ

СТУДІЯ
ДИЗАЙНУ І ДЕКОРУ

СТУДІЯ ВОКАЛУ

ТРЦ
«Глобал UA»

ТАКСІ

ТАНЦЮВАЛЬНА СТУДІЯ

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР

2017

2017

2017

«Креветка–тур»

«Капітошка»

«КЮЗ»

ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО

ЦЕНТР
ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

ЮВЕЛІРНИЙ
МАГАЗИН

Шановні читачі, нам приємно, що ви взяли активну участь в голосуванні «Народний бренд 2017».
Ви обирали найдостойніших у 69 номінаціях за своїми вподобаннями.
Щиро вдячні усім вам за активність. Ваша думка допомогла визначити найкращих у кожній номінації.
П’ятірка лідерів голосування по кожній номінації розміщена на сайті 20minut.ua.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

МЕГАПАРТНЕР

м. Житомир, вул. Івана Сірка, 54, тел.: (067) 412-64-64
вул. Вільський Шлях

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

вул. Вітрука, 3, тел.: (0412) 41 04 41
вул. Вокзальна, 23а, тел.: (0412) 41 40 19
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Суспільство

На основании рекомендаций Венецианской комиссии
Вилкул подал в Раду законопроект о внесении
изменений в скандальный закон об образовании
11 декабря 2017 Венецианская комиссия раскритиковала
принятый провластной коалицией закон об образовании,
который запрещает
учиться на родном
языке.
На основании опубликованных Комиссией рекомендаций,
сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте
Александр Вилкул разработал законопроект № 7402 о внесении изменений в этот скандальный закон.
– Путь Украины – не пещерный национализм. Мы должны
строить мирную страну, в которой не ограничиваются права ее
граждан. Это позиция не только «Оппозиционного Блока»,
это – позиция десятков миллионов украинцев, – сказал Александр
Вилкул. – Поэтому цель моего за-

конопроекта – внести изменения
в закон об образовании и заменить действующие положения на
более сбалансированные, чтобы
все имели равные возможности
учиться на родном языке – на том,
на котором им мама пела колыбельную. В нашем законе мы учли
выводы Венецианской комиссии,
Парламентской Ассамблеи Совета
Европы и Отчета Мониторинговой миссии ООН относительно
ситуации по соблюдению прав
человека в Украине.
Согласно законопроекту Вилкула, предлагается внести изменения в статьи 3,6,7 Закона Украины
«Об образовании», гарантировав
представителям нацменьшинств,
как и коренным народам, право на
получение не только дошкольного,
но и общего среднего образования
на родном языке наряду с государственным языком.
Также в документе прописывается возможность использования
в качестве языка образовательного
процесса не только государственного, а и языков коренных народов
и нацменьшинств. При этом част-

ные учебные заведения получат
право в качестве языка образовательного процесса использовать
любой язык без ограничений.
Кроме того, предлагается продлить переходный период не до
2020, а до окончания обучения для
представителей коренных народов и национальных меньшинств
Украины, которые начали получать общее среднее образование до
1 сентября 2018 года. То есть, чтобы
до окончания обучения они получали образование в соответствии
с правилами, которые существовали до вступления в силу нового Закона Украины «Об образовании». Это, в свою очередь, даст
возможность за это время провести
консультации с представителями
нацменьшинств и выработать приемлемые позиции.
На своей странице в Фейсбук Александр Вилкул написал:
«Власть своим новым законом запрещает преподавать в школах,
садиках и вузах на русском языке.
И сделали это хитро – до 2020
(т. е. до проведения выборов) еще
разрешено обучение в садиках

и 1–4 классе школы. А потом – все,
жесткий запрет.
После победы на выборах мы
отменим эти дискриминационные
нормы.
В Украине должны быть европейские стандарты в соответствии
с Хартией региональных языков
и языков меньшинство.
Надо остановить этот пещерный националистический беспредел, в очередной раз раскалываю-

щий нашу страну и позорящий
перед Европой».
Напомним, что с критикой
Закона «Об образовании» также
выступили в ООН, официальные
лица Венгрии, Румынии, Болгарии и других стран.
Ранее Вилкул обратился в Конституционный суд для отмены
этого дискриминационного Закона. Обращение подписали
48 народных депутатов.

Житомирщина – перша
Відкрито
в Україні по утворенню ОТГ
голосування за
мерів-інноваторів
Житомирська область посіла перше
місце у загальному рейтингу областей щодо
формування об’єднаних
територіальних громад.

Такі результати оприлюднило
Міністерство регіонального розви-

«Українська правда» та Міжнародний
саміт мерів розпочали третій етап спеціального проекту
«Рейтинг українських
мерів-інноваторів».
Його мета – продемонструвати
міста з населенням до 500 тисяч
осіб, де найуспішніше впроваджу-

ються інновації.
Голосування розпочалося
18 грудня та закінчиться 11 січня.
Переможець буде оголошений
12 січня. За правилами проекту,
одна людина може проголосувати лише 1 раз. Попередньо було
визначено п’ятірку представників
міст, які зараз беруть участь у загальному голосуванні. Серед мерів-інноваторів – і Житомирський
міський голова Сергій Сухмлин.
Віддати свій голос можна на
сайті «Української правди».

тку, будівництва та ЖКГ України
у моніторингу процесу децентралізації влади та реформуванні місцевого самоврядування.
Зараз в області утворено 45
громад, децентралізацією охоплено майже 60% території регіону. При формуванні моніторингу Мінрегіонбуд аналізував 4
параметри: «Кількість ОТГ» – за
цим показником область на 2-му
місці; «Покриття площі області

ОТГ» та «Територіальні громади,
що об’єдналися» – за цими параметрами Житомирщина – на
першому місці. А за параметром
«Кількість ОТГ з чисельністю менше 5 тис. осіб» – на 11 місці. У підсумку Житомирщина вийшла
на 1 місце в Україні, на другому
місці – Хмельницька область, а на
третьому – Чернігівська. На останньому місці по формуванню ОТГ –
Кіровоградська область.
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Як змінилися
зарплати українців у 2017 році?
Рівень зарплати – це те, що
найбільше цікавить кандидатів на вакансії, і те, що найбільше мотивує працівників
залишатися на одному місці.
Цього року держава подвоїла суму мінімальної зарплати і, попри побоювання
скептиків, це не призвело до інфляційного
«стрибка» чи скорочення працівників на
підприємствах. Як змінилася ситуація на
ринку зарплат цього року та що очікує на
українців у наступному, досліджували експерти Центру громадського моніторингу
та контролю.

Кому платять найбільше?

Згідно з даними Державної служби
статистики, у жовтні середня заробітна
плата в Україні складала 7 377 грн (на початку року – 6 008 грн). При цьому лише
у промисловому секторі середня зарплата
вища – 8 055 грн. Найбільшу середню зарплату мають працівники фармацевтичної
галузі – 13 996 грн, а також сфери фінансів
та страхування – 13 257 грн. Крім того, відпо-

відно до оприлюдненої інформації, середня
зарплата чоловіків значно вища, ніж у жінок,
які працюють у тій самій галузі. Наприклад,
фінансисти-чоловіки в середньому заробляють 17 тис. грн, а от жінки – лише 11 тис. грн.
Як свідчать опитування, проведені кадровими агентствами, цього року роботодавці
підвищували зарплату приблизно на 30%.
Водночас, за словами фахівців, цього року
з’явилося більше пропозицій роботи – майже
на 20% більше, ніж торік. Найбільший попит мають представники робітничих професій, спеціалісти у сфері будівництва та
архітектури, транспорту й автобізнесу. Через
високу потребу працівників у цих галузях
роботодавці постійно підвищують зарплати,
додають експерти.
«Через істотний брак кваліфікованих
кадрів – робочого персоналу і фахівців
з технічною освітою – роботодавці змушені
підвищувати зарплату для робітничих професій на 30–50% у порівнянні з початком
року», – розповідає кадровий консультант
Анна Шкумат.
Якщо аналізувати ринок вакансій, то

найвищі зарплати, як і раніше, пропонують IT-фахівцям (найчастіше на позиціях
Senior, Team Lead, Business Analyst), зазначає аналітик одного з кадрових порталів
Катерина Криворученко. У деяких випадках
пропозиція для досвідченого ІТ-розробника
сягає 4 тис. доларів.
За словами Криворученко, у деяких сферах на зростання зарплатних пропозицій
вплинув рівень мінімальної зарплати, який
у 2017 році зріз удвічі.

Детінізація зарплат

На початку року держава підняла мінімальну зарплату з 1 550 грн до 3 200 грн.
В уряді заявили, що подвоєння «мінімалки»
вивело частину українського бізнесу з тіні.
Раніше ці гроші видавалися у конверті, а тепер підприємства виплачують їх офіційно.
Як наслідок, держава отримує більше податкових надходжень.
«Підвищення мінімальної зарплати на
початку цього року – це чисто податковий
захід. У реальності мало хто отримував
менше, просто все, що було вище 1600, видавали в конвертах. Тепер база оподаткування зросла», – вважає економічний експерт
Сергій Фурса.

Фахівці зазначають, що працівники
приватних підприємств, можливо, не дуже
відчули підвищення «мінімалки», а от для
працівників державного сектору це підвищення стало суттєвим. Йдеться, зокрема,
про тих, хто отримував зарплату меншу
3 200 грн. Наприклад, близько 70% працівників «Укрпошти».
Крім того, зростання «мінімалки» відбилося і на пенсіонерах, яким завдяки
збільшенню Пенсійного фонду підвищили
виплати.

Мінімалка 4100 грн?

У проекті держбюджету на 2018 рік, що
його ухвалила Верховна Рада, передбачено
збільшення мінімальної заробітної плати
до 3 723 грн. Таке зростання, за словами заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, не вплине на рівень інфляції, який
на наступний рік закладений в обсязі 7,3%.
Тим часом Президент України Петро
Порошенко заявив про можливість ще вищої «мінімалки».
«Я хотів би подякувати уряду і прем’єр-

міністру, що є відповідна реакція на моє звернення вже в проекті державного бюджету.
І ми, за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, зможемо проаналізувати за підсумками півріччя
або 3-х кварталів і прийняти рішення про
підвищення мінімальної заробітної платні
до 4 100 грн», – сказав Президент.
Міністр соціальної політики Павло Розенко підтримав ініціативу глави держави,
зазначивши, що держава має шанси підвищити мінімальну зарплату до 4 100 грн
у неінфляційний спосіб.
«Такий крок також дасть нам додатковий
ресурс надходжень до Пенсійного Фонду, що
надасть нам можливості для чергового під-

вищення пенсій в Україні», – додав Розенко.
У відповідь на заяву Президента перший
заступник міністра економічного розвитку
Максим Нефьодов зауважив, що Україна
має потенціал для підвищення мінімальної зарплати. Але поки що невідомо, чи
вистачить у держави ресурсу для цього,
щоб зберегти рівень інфляції і поєднати
розвиток економіки зі стабільними надходженнями до бюджету.
Загалом аналітики Міністерства економічного розвитку та торгівлі України прогнозують зростання реальної заробітної
плати у 2018 році на 9,6%. Чи справдиться
цей прогноз, залежить від багатьох факторів:
і економічних, і політичних.
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Актуально

Дорослі проблеми дитячих
садочків. Як позбутися черг?
Кожен, хто хоч раз
стикався з питанням
влаштування дитини
в дитячий садок, знає,
наскільки це непросте
завдання.
Згідно зі статистикою, на 100
місць у дитячих садках претендує в середньому 113 дітей. Власне, тому батьки вимушені ставати
у чергу мало не з народження малюка. У Міністерстві освіти і науки
запевняють, що вже мають план, як
подолати черги у найближчі три
роки. Проте вирішення цього питання лежить у площині не тільки
уряду, а й бізнесу та місцевої влади.
Які шляхи вирішення проблеми
існують, дізнавалися експерти Центру громадського моніторингу та
контролю.

Про що говорить
статистика?
Проблема із нестачею місць
у дитячих садочках бере свій початок з часів розпаду СРСР. Нестабільна економіка та погіршення
якості життя у 80–90-х роках минулого століття негативно позначилися на народжуваності. Багато садочків закрилися, а будівлі,
в яких вони перебували, віддали
під оренду. За даними Державної
служби статистики, ще в 1990 році
на території країни працювало
більше ніж 24 тисячі дошкільних
навчальних закладів, тим часом як
уже в 2000 році ця цифра впала
до 15 тисяч.
Проте вже в середині нульових
народжуваність почала підвищуватися і проблема нестачі садків
ставала дедалі серйознішою. Станом на 1 вересня 2017 року черга
в дитячі садки в Україні налічує
52,2 тисячі дітей. Особливо гостро
питання стоїть у великих містах, де
проживають найбільше дітей до-

шкільного віку. Наприклад, у Києві
очікують на місце в садочку понад
8,5 тисяч дітей, а в Одеській області – понад 9 тисяч дітей.
Згідно з офіційною статистикою, зараз в Україні діє 15 тисяч
дитячих садків усіх форм власності,
які розраховані на 1 млн 125 тис.
дітей. Але цього недостатньо. У Міністерстві освіти визнають, що сьогодні у групах, де має бути до 20
дітей, навчається 40. Через те, що
у групах забагато малюків, збільшується рівень захворюваності
і вихователям складно приділяти
достатню увагу всім дітям.

Рецепт від Міністерства

6 грудня Кабінет міністрів
затвердив план поетапного створення додаткових місць у дитячих
садках у 2017–2019 роках. Ліквідувати черги сподіваються шляхом
відкриття нових комунальних та
приватних дошкільних закладів,
реорганізації та реконструкції вже
наявних садочків.
Завдяки будівництву нових
комунальних садочків планують
отримати понад 23 тисячі нових
місць, ще 23,5 тисячі повинне
дати створення додаткових груп
у чинних садочках. Завдяки реконструкції старих садочків повинно
з’явитись понад 14 тисяч місць,
а реорганізація шкіл зі створенням дошкільних відділень додасть
ще близько 10 тисяч місць. Крім
того, одним із шляхів збільшення
місць у дитсадках є відновлення
діяльності садочків, що тривалий
час використовувались не за призначенням. Всього планується повернути з-під оренди 134 заклади
дошкільної освіти, що забезпечить
майже 13 тисяч нових місць.
«Заплановано за період до 2020
року в Україні створити 96 147 додаткових місць у дошкільних навчальних закладах. Це дозволить
не просто ліквідувати чергу, це дозволить забезпечити нормальну завантаженість груп у цих закладах,
бо у нас є великі перевантаження

груп», – розповідає міністр освіти
і науки Лілія Гриневич.
Водночас міністр зауважує, що,
попри амбітний план подолання
черги, існує проблема укомплектованості дошкільних закладів вихователями. За даними Міносвіти,
дитячим садкам бракує майже
4,5 тисячі вихователів. Тож необхідно додатково готувати фахівців.

Будівництво
власними силами
На думку експертів, вирішення
проблеми черг у садочках лежить
не тільки в площині відповідальності держави. Це в силах як бізнесу, так і місцевих громад. Тим
паче, що новий закон про освіту
дозволив створювати корпоративні
садочки при державних установах
і приватних компаніях. Дитячий
садок при офісі не тільки допомагає вирішити загальнодержавну
проблему, а й значно полегшує
життя батькам, які працюють.
Експерти впевнені, що у сучасних
економічних умовах бізнес має
розділити із державою соціальну
відповідальність.
«Загалом, це не тільки проблема освіти. Це перехрестя кількох
сфер відповідальності. У випадку
з Києвом це – освіта, забудови, які
не відповідають нормам, незаконні забудови. Будинки будуються,
а відповідного інфраструктурного
забезпечення немає», – коментує
ситуацію експерт із проблем материнства і дитинства в Київраді
Мар’яна Томін.
Експерт впевнена, щоб вирішити проблему нестачі садочків
у великому місті, необхідно посилити норми масової забудови.
Обов’язком забудовника має стати
будівництво або хоча б ремонт соціальної інфраструктури у районі.
Як зазначає голова відділу
зв’язків зі ЗМІ при Міністерстві
освіти і науки Оксана Кирилова,
в рамках децентралізації створення дитячих садочків стає прерога-

тивою і територіальних громад.
Власне, деякі з них уже скористалися такою нагодою і можуть
похвалитися першими успіхами.
Зокрема, у Станишівській ОТГ
Житомирської області у 2017 році
відкрили новий дитячий садок вартістю 2,7 млн грн. У громаді хваляться, що на будівництво об’єкту
близько 1,9 млн грн було виділено
з сільського бюджету, ще 775 тисяч
гривень із районного і лише 30 тисяч гривень з обласного бюджету.
«Завдяки фінансовій децентралізації минулого року вже відкрито
садочки у Левкові, Заможному, Березівці та Денишах. Проводиться
реконструкція дитячого садка у Ліщині, в стані завершення відповідні роботи в садках. І така робота
триватиме й надалі», – розповідає
голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Микитюк.

Ці процеси потрохи охоплюють і інші області. Наприклад,
у рамках робочої поїздки до
Дніпропетровської області Президент Петро Порошенко взяв
участь у відкритті нової будівлі
садочка у селі Слобожанське Дніпровського району.
«Це не просто дитячий садок,
це символ децентралізації», – сказав Петро Порошенко, наголосивши, що цей дошкільний навчальний заклад був побудований
без жодної копійки коштів державного бюджету.
Експерти погоджуються, що
подолати проблему черг у дитячих
садочках можливо лише завдяки
спільним зусиллям як на державному, так і на місцевому рівнях.
Адже нестача дитячих садочків –
це шанс збудувати нову та сучасну
інфраструктуру для наших дітей.

Героїня реаліті-шоу “Время строить”:
У мою нову міні-пекарню за хлібом приїздять з усієї Житомирщини
У другому випуску
проекту «Время строить» глядачі «Інтера»
спостерігали за історією
багатодітній сім'ї Зої Трікуцевой з Андрушівки
Житомирської області.
Навесні цього року згорів будинок, в якому жила Зоя і її п'ятеро ді-

тей. Кілька місяців жінка ночувала
під відкритим небом, готувала їжу на
багатті, а її діти спали в теплиці. Якби
не реаліті-шоу «Время строить», складно уявити, що було б з Зоєю і її дітьми
з настанням холодів … Команда проекту на чолі з Оксаною Марченко побудували цієї сім'ї великій, світлий
будинок. А, щоб Зоя могла заробляти,
в одній з кімнат облаштували міні-пекарню. Як зараз живе сім'я Трікуцевих,
Зоя Миколаївна розповіла в інтерв'ю.
– Зоя, вже обжилися в ново-

му будинку?
– Насправді, до хорошого швидко звикаєш. Напевно, з тиждень ми
не могли розібратися, де який вимикач. У старому будинку у нас все було
компактно, а зараз – он яка велика
площа. Раніше відкрила шторку,
дітей покликала – вони чують, біжать. А тут потрібно бігти на другий
поверх кликати, бо герметично все
зроблено, вони не чують.
– Як ваша міні-пекарня?
– Ми печемо булочки і дуже

смачний хліб. Сьогодні я приїхала
з роботи, дочка каже: «Мама, приходив чоловік за хлібом. Коли дізнався, що залишилася одна хлібина,
засмутився і навіть обурився, чому
більше немає, уявляєш?».
– А як колеги по роботі, знайомі відреагували на Ваш новий
образ, який створили для неї
на проекті?
– Дівчата сказали: «Ми нарешті
помітили, що у тебе блакитні очі!» Іншим сподобався наряд, в якому я була

в Грузії, куди нас відправили на час
зведення будинку. Питали, залишили мені його чи ні. Кажу: мені його
подарували. Всі звикли мене бачити
в штанях, а тут я одягла сукню. Для
знайомих це було дивно.
Який будинок побудує команда
проекту і Оксана Марченко наступним героям реаліті-шоу? Які сюрпризи їх чекають, і хто із зірок прийде
на допомогу? Дивіться в цю суботу,
23 грудня, о 20:30 на "Інтері" – новий
випуск реаліті-шоу "Час будувати".
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Реформи

Силовики та бізнес:
гра за новими правилами
Рейди правоохоронців, раптові
перевірки, побори
і шантаж – те, з чим
доводилося стикатися власникам бізнесу
в Україні. Але з 7 грудня ситуація повинна
докорінно змінитися.
В Україні набув чинності закон № 7275 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
щодо забезпечення дотримання
прав учасників кримінального
провадження та інших осіб правоохоронними органами під час
здійснення досудового розслідування». За довгою назвою документу криються довгоочікувані
норми, які повинні покласти край
неправомірним діям силовиків під
час слідчих дій та обшуків. Яких
нововведень слід очікувати і чи
достатньо цього, щоб переломити
узвичаєні стосунки між представниками правоохоронних структур та ділових кіл, досліджували
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Знаряддя «розправи»

За версією Європейської Бізнес Асоціації, цього року індекс
інвестиційної привабливості
України досяг найвищого значення за останні 6 років – 3,15
балів із 5 максимальних. На
думку аналітиків, позитивним

змінам, з одного боку, сприяли
реформи і політика дерегуляції.
А з іншого – законодавчі ініціативи, які підтримали розвиток
підприємництва в Україні. Зокрема, у 2014 році почав діяти
мораторій на перевірки суб’єктів
малого та середнього бізнесу,
який суттєво зменшив втручання численних контролюючих
органів у роботу приватних та
державних компаній. Ще за два
роки був ухвалений так званий
«антирейдерський» закон, який
значно посилив захист прав власності. Однак, попри позитивні
зрушення в країні, статистика
свідчить про проблеми, які досі
залишалися не вирішеними. Так,
за даними Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2017 року
12% підприємців скаржилися на
дії силовиків. Нарікання стосувалися безпідставних, з точки
зору бізнесменів, кримінальних
проваджень та численних необґрунтованих обшуків.
«Зараз реальність така, що
робота бізнесу може бути зупинена будь-коли. А це втрати для
компаній та репутаційні втрати
для країни перед інвесторами», –
підтверджує виконавчий директор
Спілки українських підприємців
Катерина Глазкова.
До ухвалення законопроекту № 7275 нерідко рейдери чи
конкуренти використовували
кримінальні провадження як
інструмент нечесної боротьби.
Замовники писали заяви до поліції, прокуратури чи СБУ, відтак розпочиналося слідство,

внаслідок якого на підприємство
приїжджали спецпризначенці
у балаклавах, блокували його роботу, вилучали оргтехніку і документацію. За даними Мін’юсту,
у 2015 році було видано 75 тисяч
клопотань про проведення обшуків на підприємствах. Минулого
року ця цифра сягнула 96 тисяч,
а за 6 місяців цього року суди
підтримали понад 60 тисяч таких подань. При цьому кількість
розкритих економічних справ,
за словами очільника відомства
Павла Петренка, залишається
майже незмінною.
«Коли порахували кількість
ухвал слідчих суддів, виявилося,
що на кожну справу, на кожну
процесуальну дію слідчий суддя
витрачає десять секунд – на те,
щоб оцінити всі підстави і вирішити: надати чи не надати
резолюцію на обшук. Це говорить про те, що слідчі судді не
замислюються і підписують ці
документи пачками», – зазначає
заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації
Олена Сукманова.
Урядовці впевнені, що ця практика тепер відійде в минуле завдяки новому підходу, прописаному
в ухваленому законі.

Право на адвоката
та зйомку
Одна з найважливіших вимог
документу – обов’язкова аудіо- і відеофіксація судового та досудового
розгляду. За словами Павла Петренка, суддя повинен фіксувати
процес ухвалення рішення про
обшук за участю прокурора, який
зобов’язаний обґрунтувати необхідність проведення тієї чи іншої
слідчої дії. Крім того, процедура
обшуку також має бути записана на відео, що стає невід’ємною
частиною протоколу. Докази,
отримані під час обшуку, що був
проведений без зйомки, визнаються недійсними. Фіксувати дії
правоохоронців на камеру також
має право сторона захисту чи сам
підозрюваний. Також особа може
користуватися послугами адвоката на будь-якій стадії візиту правоохоронців. На думку експертів,
нові норми змусять спецпризначенців діяти винятково в рамках
правого поля.
«Це відмінний запобіжник
від можливих зловживань з боку
силовиків, значення якого нам ще
належить усвідомити», – коментує
віце-президент з правових питань
асоціації «ІТ України» Дмитро
Овчаренко.
Уряд дає три місяці на те, щоб
оснастити слідчі підрозділи камерами та іншою необхідною апара-

турою. А от відеофіксація в судах
запрацює лише за рік – з 1 січня
2019 року.
Завдяки закону у підприємців також з’являється можливість
впливати на строки кримінального провадження, щоб воно не
розтягувалося на роки. Зокрема,
вони можуть оскаржувати бездіяльність слідчого та вносити
клопотання про застосування
розумних строків досудового розслідування. Окрім цього, документ
передбачає заборону повторного
порушення вже закритих кримінальних проваджень.
«Сьогодні ми прибираємо
це свавілля, коли правоохоронні
органи виймають з архівів «скелети з шаф» і починають знову
по колу пускати цю інформацію,
щодо якої вже є рішення суду про
закриття. Ми цим законом їм не
дамо такої можливості», – підкреслив голова комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності Верховної Ради Андрій
Кожем’якін.

Реакція бізнесу
та наступні кроки влади
Підприємці схвально зустріли новий закон. На переконання
більшості, він дозволить перейти
до цивілізованих форм правової
взаємодії між державою та бізнесовим середовищем.
«Впровадження цієї ініціативи
дійсно може полегшити життя
українським підприємцям, адже
від свавілля силовиків страждають
і аграрії, і представники торгівлі,
IT, легкої промисловості», – говорить заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Найочікуваніша норма закону стосується заборони вилучати комп’ютерну техніку, сервери,
термінали та оригінали фінансово-господарської документації

суб’єктів підприємницької діяльності. Таким чином, діяльність
компаній не буде паралізована
на невизначений термін. Втім, на
думку правозахисників, документ
залишив «лазівки» для слідчих.
Зокрема, оргтехінку можна забрати, якщо необхідне експертне
дослідження даних, що містяться на комп’ютерах, чи доступ до
інформації запаролений. Тож,
констатують експерти, закон потребуватиме доопрацювання та
внесення змін.
Серед найближчих планів,
які декларують уряд та Президент, – подальше втілення заходів
на підтримку бізнесу. Йдеться,
зокрема, про продовження ще
на рік мораторію на перевірки
підприємців, а також розглядається можливість замінити податок на прибуток податком на
виведений капітал. Це означає,
що компанії сплачуватимуть відрахування лише з тієї частини
доходів, які не йдуть на розширення виробничих потужностей.
З такими ініціативами виступив
глава держави Петро Порошенко.
«ВВП у третьому кварталі поточного року зріс на 2,1%. Після
глибокого падіння, спричиненого війною та економічною агресією з боку Росії, ця позитивна
тенденція не може не тішити.
Але очевидно, що такі темпи для
нас є категорично неприйнятними. Отже, ми повинні шукати нестандартні, нетривіальні
рішення для стимулювання інвестицій та прискорення економічного зростання», – підсумував
Президент України.
За прогнозами Мінфіну, такі
рішення підштовхнуть бізнес
реінвестувати кошти у власний
розвиток, що в майбутньому має
позитивно вплинути на економічні показники та інвестиційний
клімат у країні.
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО
12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. (095)(097)
(093)2261010
• Бригады на работу в г. Варшаву. Каменщики,
штукатуры, монолитчики, бетонщики, арматурщики. З/п 95 грн./час. 1 день 10 часов (надбавка
коэффициент 1,5 за переработку). Жилье, проезд
по Варшаве за счет работодателя. Официально.
Выезд каждые 2 нед. Приказ МС 0632577199

ВОДІЇ, КАТЕГОРІЯ Е В ЛФ ТОВ «ОРЛАНТРАНС-ГРУП». ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ Д/Р, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П ВІД 25 ТИС.ГРН. 0(67)4338911(М.
ЛЬВІВ);(67)4338809(М.КИЇВ

В МАРКЕТ "ЛАЗУРНИЙ" НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЦІ, КАСИРИ, ОХОРОНЦІ, ПРИБИРАЛЬНИЦІ.
0986557248

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, - АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 6000ГРН НА ПП
"УКРТРАНС" КИЇВСЬКА ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П. 0504469849МАРГАРИТАВОЛОДИМИРІВНА

• ВАНТАЖНИКИ. З/П 5200 ГРН, НІЧНИЙ КОМІРНИК, З/П 6300 ГРН. ГРАФІК РОБОТИ:
14/14 ДНІВ + ПРОЖИВАННЯ + ХАРЧУВАННЯ
+ БЕЗКОШТОВНИЙ СПЕЦОДЯГ. М.КИЇВ, БОРЩАГІВКА. 0676593198,0673286897
• Водителя с опытом работы кат.С на авто MAN
5т. Работа по Украине, 5-ти дневка. Зарплата
договорная. 0957285059.

ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е НА А/М ІВЕКО-ТРАККЕР,
МАН, РОБОТА НА ДЕРЕВООБРОБНОМУ ЗАВОДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КЛАСУ, З/П ВІД
25000ГРН. (099)3732342,(098)6402986

• ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА СТАРШИМИ ТА
ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ В ПОЛЬЩУ, БАЖАНО
Д/Р,Ч/Ж, БАЖАНО ЗНАННЯ ПОЛ.МОВИ.ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХ. СІМЇ.ВИЇЖДЖАТИ ПО ПОЛ. РОБОЧИХ ВІЗАХ D 05 АБО
06 АБО ПО БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОТРАХ НА 3
МІСЯЦІ (БЕЗВІЗУ) 0985605910,0669096449

• Котли твердопаливні тривалого горіння (виробничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємкості. Виробництво, реалізація. Монтаж
опалювальних систем. 0963966482,0957649309

ЛЕГАЛЬНА ПРАЦЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЄС. АГЕНЦІЯ ДОБРА ПРАЦЯ ДОПОМОГА В ПОШУКУ
РОБОТИ, ПЕРВИННА ВІЗА + ВАКАНСІЯ,
РІЧНА ВІЗА + ВАКАНСІЯ. ВАКАНСІЇ БЕЗКОШТОВНІ. ВУЛ. БАСЕЙНА 2А, ОФ.53.
ЛІЦ МСП УКРАЇНА № 1241 ВІД 27.10.2016.
0731289141;0988207972

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЗА
КОРДОН:СІМЕЙНІ ПАРИ,НЯНІ,ДОМОГОСП
ОДАРКИ,ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ.ГАРАНТОВАНО,
БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ. WWW.DEBON.COM.UA.
+79164007000,+79262210651

• Менеджер по роботі з персоналом. Робота в
центрі міста, г/р з 09.00 до 17.00, з/п від 4000грн.
418189

• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіціанти. Контр. від 3міс. Л.МСПУАВ№585291-20.11.12. kenjob@mail.ru
0972201876;0936439307

• Надомна робота розсилка рекламок поштою.
ЗП 4000 грн. Чесно, офіційно. Будь-який регіон,
вік. Замовлення пакету документів на працевлаштування по СМС 0689886639.ЗазначитиПІБтаадресузіндексом

На
Напостоянную
постояннуюработу
работу
ТРЕБУЕТСЯ

ААввттоос
сллееса
саррь
ь

В СУПЕРМАРКЕТ ВОПАК ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНІ КАСИРИ ТОРГІВЕЛЬНОГО
ЗАЛУ, ОХОРОНЦІ. ЗП СВОЄЧАСНА
0672179978

• Консультирую по трудоустройству в г. Варшава. Каменщики, штукатуры, монолитчики,
бетонщики, арматурщики. З/п 95 грн./час. 1 день
10 часов (надбавка коэффициент 1,5 за переработку). Жилье, проезд по Варшаве за счет
работодателя. Официально. 0632577199

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

ОХОРОНЕЦЬ В МАГАЗИН, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, 103. ГРАФІК РОБОТИ 3/3, ЗП ВИСОКА І СВОЄЧАСНА.  0675084531
• Охоронник, 7000 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок
фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності,
83. 0678457965
• Охоронники для охорони обєктів в м. Києві.
Вахтовий метод. Місце для проживання та форма
за рахунок фірми. Офіційне працевлаштування,
заробітна плата від 5000 грн (виплачується своєчасно). 0667268628,0961598110,0509923940
• Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма
надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п
+ аванс. Оплата від 350 грн/доба. 0995131422
• Охоронники терміново потрібні, чоловіки і
жінки. Вахта. Проживання і проїзд безкоштовні.
0961835260

ОХОРОННИКИ Ч/Ж. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА.
З/П ВИСОКА ТА СВОЄЧАСНА. 0983155059
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- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);
- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);
- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ
ПОСУДУ);
- БАРМЕН
- ОФІЦІАНТИ

Г/р позмінний, заробітня плата - ставка+%.
Робота в центрі міста

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

Водители кат. "Е"
• Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата - 250
грн/доба + харчування), 7/7 днів (оплата - 300 грн/доба), 3/6 днів (оплата 250 грн/
доба) Надаємо безкоштовне житло. Робота
в м. Київ. Олена (дзвонити з 11-00 до 16-00)
0444842518,0676567811

ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА В М.
БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 30/15. З/П ВІД
6300 ГРН/МІСЯЦЬ. ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО.
0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА

• Персонал для прибирання торгівельних центрів
терміново в Київ. Допомога з житлом. Компенсація проїзду. Аванси. Прямий роботодавець. З/П
5500-7500 грн. 0981549942,0501403176

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
ДЕТАЛІ ЗА 0974823119
• ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ, ПОВАР ДЛЯ ТВАРИН, РІЗНОРОБОЧІ ДЛЯ
ДРІБНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ФЕЛЬДШЕР.
РОБОТА 50 КМ ВІД КИЄВА. ПРИТУЛОК ДЛЯ
ТВАРИН. 0676567098
ПРИБИРАЛЬНИЦІ(-К) В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ РОБОТИ. 0974823119

тся
ю
у
еб

067-412-61-36

Тр

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО БУДЬЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ. КВАЛІФІКОВАНА ДОПОМОГА, КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЗАХИСТ В ПИТАННЯХ І
ПРОБЛЕМАХ: СІМ`Ї, ДІТЕЙ, ШЛЮБУ,
КОХАННЯ, САМОТНОСТІ, БІЗНЕСУ.
ВЕЛИКИЙ ДОСВІД РОБОТИ НА ВІДСТАНІ. 0673038478

Хорошие условия работы

067-412-61-36
В компанию «Петер-Транс»

ТРЕБУЕТСЯ:

Автосварщик

Робота в м. Житомирі

Потрібні жінки та чоловіки віком 18-55 років
для прибирання в гіпермаркеті.

О
В
О
Н
I
М
Р
Е
Т
5 000

Заробітня плата
грн
Робота в теплому приміщенні
Додаткова інформація за телефонами:

098 713 28 50
050 202 63 08
063 244 78 04
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БУРІННЯ свердловин

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Квартира, що складає 70/100 частин житлового будинку, за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, вул. 8 Березня, 19, кв.1. Дата торгів: 11.01.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №254597;
2. Двокімнатна приватизована квартира заг.пл. 44.5 кв м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 13, кв.1. Дата торгів: 11.01.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №253869;
3. Об'єкт незавершеного будівництва, заг.пл. 90,5 м кв та земельна ділянка К/№
1822082000:02:001:0459, пл. 0.2401 га., за адресою: Житомирський р-н, с. Глибочиця,
вул. Просмилова, 10. Дата торгів: 15.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №255223 (уцінено лот № 246321);
4. Будівля лазні заг.пл. 536.8 кв м, за адресою: Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Комуністична, 18-В. Дата торгів: 15.01.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №255261 (уцінено лот № 245275);
5. Ж и тлови й буд и нок заг.пл.117.8 кв м та земельна ді лянка К/№
1822583203:08:001:0017, пл. 0.2293 га, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Великі Кошарища, вул. Київська, 33. Дата торгів: 15.01.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №255263 (уцінено лот № 245263);
6. Нежитлові будівлі: контора літ. А-1, пл. 44.8 кв м; прохідна літ. Б-1, пл. 37.8 кв
м; трансформаторна літ. В-2, пл. 42.6 кв м; цех літ. Г-1, пл. 511.6 кв м;реммайстерня літ.
Д-1, пл. 947.2 кв м, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Райки, вул. Центральна,
10а. Дата торгів: 15.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №255265
(уцінено лот № 241171);
7. Земельна ділянка К/№ 1822087200:02:001:0144, пл. 0.16 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Тетерівка, вул. Шкільна. Дата торгів: 15.01.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №254867;
8. Нежитлова будівля, заг.пл. 417.8 кв м та земельна ділянка 0,0799 га К/№
1810400000:01:023:0015, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Козацька
(Володарського), 22. Дата торгів: 15.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №255036.

• РАЗНОРАБОЧИЕ - МУЖЧИНЫ ОТ 18 ДО 55
ЛЕТ. РАЗМОТКА/СМОТКА ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ПРОЖИВАНИЕ В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ
СЕЙСМОПАРТИИ И 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ЗА
СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО КЗОТ. ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. 0675545342
• Регіон.торговий представник по засобах захисту рослин. Бажано з агрономічной освітой,
авто. 0675101307,www.tdatonagro.prom.ua
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів. 0990140026;0989489508
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Робота в м. Київ. Надаємо
житло. 0666362655,0934975808
• Спільна польсько-укр.агенція. Візи та безліч
вакансій до Польщі, Чехії, Німеччини, Голандії,
Франції. Шукаємо ділерів. 0674550664
• Юридическая консультация по проблемным
кредитам! Реальная помощь кредитным должникам! Быстро! Качественно! Недорого! Звоните
прямо сейчас! 0679756964,0505344559

1.2. Шукаю

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/1 ЭТАЖЕЙ,
48М/31М/9М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.КОРОСТЫШЕВ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО. ЦЕНА
840 336 ГРН. 0632659342

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 4-Х КОМ.КВ., 6/9 ЭТАЖЕЙ,
83,3М/55,2М/9М, Г.ЖИТОМИР,
УЛ.МАЛИКОВА/ПОЛЬСЬКИЙ БУЛЬВАР 18/26.
ЦЕНА 1 134 454 ГРН. 0965349064

2.7. Продам Будинки в місті
• П Р О Д А М 1 - Н О Э ТА Ж Н Ы Й Д О М ,
Г.ЖИТОМИР, УЛ.БАРАНОВА. ЦЕНА 683 060
ГРН. 0958331303

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.СТАРАЯ
КОТЕЛЬНЯ, УЛ.МАЯКОВСКОГО. ЦЕНА 232 432
ГРН. 0674173339
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВСКИЙ Р-Н, С.СТАРАЯ
КОТЕЛЬНЯ, УЛ.МАЯКОВСКОГО. ЦЕНА 281 501
ГРН. 0674173339

• МЕНЕДЖЕРИ В ОФІС. З/П ВІД 5000ГРН.
0674120150

2.10. Продам Дачі

2. НЕРУХОМІСТЬ

• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н.,
С.НОВОГУЙВИНСКОЕ. ЦЕНА 290 859 ГРН.
0934615598

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• Продам 2-х кім.квартиру с.Рея, Бердичівський
р-н. Без зручностей, неподалік траса. 0679591268

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 1/1 ЭТАЖЕЙ,
43М/28М/9М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.БЕРДИЧЕВ. ЦЕНА 327 869 ГРН. 0964219625

2.16. Здам в оренду
• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 1/2 ЭТАЖЕЙ,
200М/0М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ. ЦЕНА 3 279 ГРН.
0989089085

Ь ВО

НІСТ

НАЯВ

ДИ

!

МО
НТУЄ

ГАРА

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.
Роботи виконуються
вчасно та якісно
ТОВ «Житомирбуррозвідка»
Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57,
(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• 3ПТС-12 (прицеп тракторный), 3-осный, 1991
г.в., товарный вид, снят с учета. (050)6146423.
(096)0795238

• МИНИВЭН MERCEDES-BENZ, VITO ПАСС.,
2005 Г.В., СЕРЕБРЯНЫЙ, 2.2 Л, 230 ТЫС.КМ.
Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 178 165 ГРН. ТОРГ. ОБМЕН 0974005854
• СЕДАН ВАЗ 2101, 1986 Г.В., СИНИЙ, 1.2 Л,
60 ТЫС.КМ. ЦЕНА 37 953 ГРН. ТОРГ. ОБМЕН
0973711037

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ,
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ,
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ,
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ,
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО.
0731617000,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО
ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 067745
9877,0632439432,0687905005
• Куплю старинные мотоциклы и запчасти к ним:
М 72, М 61, М 62, К 750, Днепр 12, 16, БМВ,
Харлей, ДКВ, ТИЗ, АВО, все модели с ведущими
колясками. Самовывоз. 0678874018,0669663546

• СКУПКА АВТОКАТАЛІЗАТОРІВ, ЛЬВІВ,
ОЦІНЮЄМО ШВИДКО І ДОРОГО, ПРИ ОПТІ
5ДОЛ./КГ. E-MAIL: AKIPER2008@YANDEX.
RU, WWW.AVTOKATALIZATOR.COM.UA.
(098)5599922,(067)3230202

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
097)4742211,(097)4742272.
• Куп.токарську оснастку, верстати, лещата,
патрони, фрези, свердла, розгортки, плашки,
мітчики, різці. sky85593@gmail.com. 0964180586
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13,
ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка
КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066
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Житомирська товарна агропромислова біржа
повідомляє про проведення аукціону з продажу майна,
що перебуває у податковій заставі

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА,
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.(050)9242613;
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.
RU 0505158585, 0679040066
• Причепи автомоб."Лев". Розміри:1,1х1,33,6х1,6м. Потовщ.метал, німецьки з/ч. Гарантія
2р.Завод-виготівник. 0671181888,0503098085
• Саджалки, сівалки, плуги, грунтофрези, борони, мінітрактори, мотоблоки. Запчастини. Зернодробарки, траворізки. Доставка по Україні.
(095)0465090,(096)0465090Сайт:agrokram.c
• Сіялка СУПН,УПС, Тодак-8, СЗ-3,6(5,4). Культив.КРН-5.6. Диск.борона АГ. Оприскув.ОП. Жатка кукур. КМС-6(8). 0677801439,0990556745

3.7. Автозапчастини. Продам
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ, ОБПРИСКУВАЧІВ, КОСАРОК,
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИХ
КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, КОПАЧОК, ШИНИ, КАМЕРИ. WWW.AGROKOM.IN.UA.
(063)9628236, 0676713553,0992012978

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОНТА Ж Н А С О С Н О Г О О Б Л А Д Н А Н Н Я .
0677855628,0677723483

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди
• КРЕДИТ ДО 100 000 ГРН. БЕЗ СПРАВКИ.
КРЕДИТНАЯ КАРТА ДО 50 000 ГРН. ПЕРЕКРЕДИТУЕМ ВАШИ КРЕДИТЫ ДО 200 000
ГРН. ЛІЦ. АВ №580561 ВІД 11.01.2012Р.
0984456667

3.9. Автосервіс, авторемонт.
Послуги

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА
-5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
0731617000,0976646575

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ
МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ.
0969524540

• УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ВСЕ МОДЕЛИ ВАЗ НИВА, ШЕВРОЛЕ
НИВА, ШЕВРОЛЕ НИВА БЕРТОНЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ.ДВИГАТЕЛЬ ПЕЖО 1905 СМ.КУБ,
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 125 КМ/ЧАС,
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА 6.6
ЛИТРА НА 100 КМ. 0673797556

6.13. Ремонт техніки

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Будівельна ліцензія під ключ. Запрошуємо юридичні компаніі до співпраці.
0677579899,0507889899
• Песок, щебень, отсев, раствор, бетон. Доставка
а/м ЗИЛ. 0677905739,447067

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІ НА КОМПЛЕКТ УЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

Лот №1: Будинок культури, загальна площа 1269,3 м кв., 1989 р. введення в експлуатацію, під розбирання: плити перекриття 6х1,2 м – 193 шт., цегла – 236,322 тис.
шт., перемички (орієнтовна довжина 2 м) – 102 шт., перемички (орієнтовна довжина 1 м) – 90 шт., збірні залізобетонні блоки (2380х500х580) – 280 шт., залізобетонні
колони – 3 шт., рігель залізобетонний – 8 шт., залізобетонні сходові марші – 5 шт.,
плити ребристі 12х1 м – 17 шт.
Стартова ціна: 118398,00 гривень з ПДВ без можливості пониження в ході аукціону,
гарантійний внесок: 11839,80 грн. з ПДВ.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Федорівка, вул. Центральна. Балансоутримувач: Поліська дослідна станція ім. Засухіна Інституту картоплярства національної академії наук України.
Лот №2: Верстат свердлильно-фрезерно-розточний 2С150ПМФ4, інвентарний №
442, 1990 року випуску.
Стартова ціна: 48163,00 гривень з ПДВ без можливості пониження в ході аукціону,
гарантійний внесок: 4816,30 грн. з ПДВ.
Місцезнаход женн я: Житомирська обл., м. Берди чів, вул. Максима
Залізняка(Воровського), буд. 12. Балансоутримувач: ПРАТ фірма «Беверс».
Лот №3: Товарно матеріальні цінності (21 найменування) у т.ч.:
АСБ-10 3х120 кабель – 100 м; АСБ-10 3х70 кабель – 44 м; AsXsn 4х25 провід – 87 м;
AsXsn 4х35 провід – 62 м; AsXsn 4х50 провід – 65 м; ААШВ-10 3х120 кабель – 60 м; ВВГ
5х1,5 кабель – 783 м; ВВГ 5*16 кабель – 40 м; КВВГ 3х1,5 кабель– 750 м; КГ 3х10+1х6 кабель – 68 м; КГ 3х25+1х10 кабель – 35 м; КГ 3х4+1х2,5 кабель – 54 м; КГ 3х50+1х16 кабель
– 9 м; КГ 3х6+1х4 кабель – 85 м (не використовувались, перебувають на складському
зберіганні понад 10 років, ступінь зносу - 30 %); замок в короб "Estetika" під електролічильник (не використовувався, перебуває на складському зберіганні понад 10 років,
ступінь зносу - 30 % ) - 110 шт.; замок в короб "Europa" під електролічильник (не використовувався, перебуває на складському зберіганні понад 10 років, ступінь зносу - 30
% ) – 120 шт.; Передня панель коробу "EUROPA IP55 4M" під електролічильник, сіра,
праві двері, без замка – 19 шт.; Передня панель коробу "EUROPA IP55 6M" під електролічильник, сіра, праві двері, без замка – 23 шт.; Передня панель коробу "EUROPA IP55
10M" під електролічильник, сіра, праві двері, без замка – 23 шт.; полікарбонатний
бокс 140х220х140 для монтажу електролічильника – 15 шт.; полікарбонатний бокс
140х220х140 для монтажу електролічильника – 24 шт.
Стартова ціна: 88575,34 гривень без ПДВ без можливості пониження в ході аукціону,
гарантійний внесок: 8857,53 грн. без ПДВ.
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 9-А. Балансоутримувач:
ТОВ «Вірма».
Для участі в аукціоні вноситься реєстраційний внесок – 17 грн. – на р/р №26506455 в
ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 30736919. Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни – вноситься на т/р №26501267 ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 30736919.
Аукціон відбудеться 05 січня 2018 року о 09.00 год., за адресою: м. Житомир,
проспект Незалежності, 91/1.
Заяви приймаються з 8.00 до 17.00 по 03 січня 2018 року включно.
За додатковою інформацією звертатися на веб-сторінку: www.zhtapb.com.ua та
за тел. (0412) 413-311.
Ознайомлення з майном за місцезнаходженням: щоденно, крім вихідних та
святкових днів.

6.17. Послуги. Iншi
• АНТЕНИ СУПУТНИКОВІ. БІЛЬШЕ 100 КАНАЛІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЖИТОМИРУ ТА
ОБЛАСТІ. ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ. М.ЖИТОМИР,
ВУЛ.ВІТРУКА 17Б. СЦ ПОЛІССЯ NET.
0963607722,0933129393,449131
• Економне опалення. Тепло за 20 коп/год. Економія до 70% на опаленні! Економні ел/радіатори,
керам. панелі. Вир. Україна. 0675236614
• Куп. Баббіт Б-16,-83 (чушка, лом); припой ПОС30,-40,-61; олово. Термін. б-якому вигляді, кількості. Офіс-Кривий Ріг. 0963409983

• КУПЛЮ ВІДПРАЦЬОВАНІ МАСТИЛА. ДОРОГО! 0967006677,0936939398
• Куплю дорого. Янтарні буси (від 250 до 2000
грн за 1 грамм), коралові буси, бивні мамонта.
А також старовинні ікони, картини до 1990 року,
ордена, медалі, книги видані до 1917 р., коньяки
виробництва СРСР до 1991 р. та інші предмети
старовини. 0503466068
• Куплю: військову форму СРСР, чоботи хромові,
бурки, нагороди, значки, янтар, зуби кашалоту,
бівень, сервізи, картини. 0683345254
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2
тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ:
ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ,
ЛЮДСЬКИХ ЗАЗДРОЩАХ, САМОТНОСТІ,
СУПЕРНИКІВ, ПОВЕРНУ КОХАНУ ЛЮДИНУ,
ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА
НА ВІДСТАНІ. 0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
• Повний комплект обладнання мінізаводу
для вир-ва шлакоблоку: прес шлакоблочний,
прес полублоків, трансп.обладнання,т.п.
0675669709
• Поршнева група МД-Кострома, КМЗ,
гільза, поршень, кільця, пальці, прокладки, вкладиші. Ориг.з/ч КАМАЗ, МТЗ.
0675702202,0507190074
• САК (сварочный аппарат), дизель, передвижной, в работу, товарный вид.
(096)0795238.(050)6146423
• Стабилизатори напруги семісторні! Укр.вир. Профес.комплексний захист. Гарантія-3р.Сайт: stabilizator.dp.ua,
0674928371,0501011184
• Холодильні пром.камери, овочесховища,
двері хол.камер, компресора, конденсатори,
повітряохолодж, інше. 0671002008,lsndnepr.
com.ua

8. РІЗНЕ
8.6. Продукти харчування. Куплю
• КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ,
ГРЕЧКУ ТА ІН. ЗЕРНОВІ ВІД НАСЕЛЕННЯ.
0679826838

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919
• КУПУЄМО ХОЛОДИЛЬНИКИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ПЛИТИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, КОМПЮТЕРИ,
МОНІТОРИ ТА ІНШУ ПОБУТОВУ ТА КОМПЮТЕРНУ ТЕХНІКУ. СТАРУ АБО НЕ ПРАЦЮЮЧУ.
САМОВИВІЗ. 0634792504,0677035457,449131

8.23. Інше. Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062

8.24. Інше. Куплю
• Куплю електродвигуни, редуктори, насоси,
тельфера, холодильне обладнання, силові трансформатори, пускачі, автомати, компресора, генератори, підшипники. 0671885230

• Куплю марки, альбомы для марок, а также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги.
0637610940,0506389475
• Куплю орден "За службу Родине" ВВ СССР
II степени - 20000грн. Другие награды, медали.
(095)3961168
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (063) 733-71-51

Куплю авто вітчизняного або

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

063-243-94-32, 068-790-50-05
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Гороскоп на тиждень 20 - 26 грудня
ОВЕН

Сприятливий період, навіть мінімальні
зусилля в особистому
житті принесуть істотні результати.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня дуже
важливі відповідальність і здатність тримати ситуацію під контролем.
Вихідні присвятіть вирішенню родинних та побутових
проблем.

БЛИЗНЮКИ

Здійсняться ваші
грандіозні плани. Вам
необхідно реально оцінити ситуацію, швидко діяти та постаратися досягти своїх цілей.

РАК

Імовірні цікаві ділові пропозиції. Бажано не опиратися
подіям, а дати їм можливість
іти своєю чергою.

ЛЕВ
Успіх неодмінно
прийде до вас, але
тільки якщо докладете до цього максимум зусиль.
ДІВА
Вдас тьс я успішно впоратися з найскладнішими завданнями,
які раніше вважали просто
нереальними
ТЕРЕЗИ
Знадобиться багато зусиль та часу, щоб
урегулювати хоча б
частину робочих проблем.
СКОРПІОН
Ц і лком спри ятливий період, який
гарантує гарний настрій. Стабі льність вашої
кар’єри багато в чому залежатиме від уміння домовлятися
з людьми.

Не надто розслаблюйтесь під час святкувань, бо може з’ясуватися,
що частина справ не терпить
зволікання.

20

грудня
середа

21

грудня
четвер

усіх сиріт. Саме у цей день прийнято сьогодні перебирати на
себе обов’язки Миколая та влаштовувати у дитячих будинках
свято із подарунками.
● За легендою, святий Миколай дарує подарунки лише
слухняним діткам, а тим, хто
робив шкоду протягом року –
кладе під подушку різку. Це,
зазвичай, просто застереження
для дітей, яке завжди завершується саме подарунками. Але
усе ж сама легенда несе у собі
мораль, що треба прагнути
бути хорошою людиною.
● Вважається, що Миколай

22

грудня
п’ятниця

23

грудня
субота

Висока працездатність, заповзятливість і
впевненість у собі значно піднімуть ваш авторитет. Однак не
варто «задирати носа» і повчати
слабших і молодших.

ВОДОЛІЙ

Ділові партнери можуть показати себе з несподіваного боку, але у
вас будуть усі підстави порадіти
вдалому ходу справ. У вихідні
просто відпочиньте в тиші.

РИБИ

Ви сповнені сил і
рішучості, однак варто
порадитися з близькими, перш
ніж щось міняти у своєму та їхньому житті.

або його батьки працювали біля
моря, ймовірно, були рибалками. Тому цей святий шанований
у моряків. Під час шторму вони
просять у Миколая допомогти
втихомирити море.
● Святий Миколай знаний
у всьому світі, але його батьківщина – саме Туреччина. Коли
Миколай осиротів, то отримав
у спадок маєток і міг жити заможно і безтурботно. Але батьки виховали його зовсім інакше,
тож він продав маєток, роздав
бідним усі кошти, а сам почав
мандрувати світом, проповідуючи християнство.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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Цікаві факти про Святого Миколая
● Святого Миколая не можна прирівнювати до Санта Клауса чи Діда Мороза. Адже обидва останніх – це персонажі, що
символізують дух Нового Року.
Святий Миколай же до цього
відношення не має.
● Святий Миколай відрізняється також і тим, що на відміну від новорічних «дідусів»,
він є справжнім святим, який
своїм життям та благородними
вчинками заслужив такий почесний титул.
● Святий Миколай став
сиротою у зовсім юному віці,
тому його вважають опікуном

від партнерів
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,
Люля-кебаб - 28,4 грн.

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

46-03-04

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00

(067) 357-36-25

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

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73
(096) 982-37-11

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11
24-38-49

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
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ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Опівнічна людина
Жанр: жахи

Якось досліджуючи старі речі, що роками
лежали на горищі, Алекс та її друзі знаходять
таємничу гру. На потертому папірці детально
написані умови – не можна довго лишатися
на одному місці, у руках постійно потрібно
тримати запалену свічку, якщо свічка згасне,
її неодмінно треба запалити за 10 секунд. Усе
це видається дивовижними забобонами, допоки друзі не стикаються зі справжнім господарем цієї гри. Той, кого називають Опівнічна
людина, дійсно з’являється у будинку опівночі.
Він значно винахідливіший за юнаків та дівчат,
що наважилися на гру.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Зоряні війни:
Останній Джедай

Жанр: фантастика, пригоди

Події «Останнього джедая» є продовженням
подій «Пробудження сили». Коли одним ударом
Верховний порядок знищив столицю Нової Республіки та перейшов в повний наступ. У Опору
залишилося тільки кілька кораблів, пара трійка
винищувачів і ще сотні героїв. Уособлення всього
опору Лея Органа намагається відірватися від
свого ворога - Ордена, які вистежують Опір і прагнуть знищити залишки цитаделі. В цей же час Рей
знайшла магістра-джедая Люка Скайукера, який
на відріз відмовляється приєднатися до війни і
дати пару уроків джедайського майстерності.

kinoukraina.zt.ua

Кіборги

За прірвою у житі

Україна, 2014 рік. Історія про справжніх
героїв своєї країни. Вони тримають Донецький аеропорт тоді, коли ворожі сили
перевершують їх чисельно в рази. Більше
того, вороги вже повідомили про захоплення
стратегічного об'єкта. Українці 4 місяці вже
утримують об'єкт, і поки в них вірять ті, хто
чекає їх вдома, вони будуть стояти до кінця.
Це місце зведе разом музиканта, сина
багатих людей, простих хлопців які хочуть
тільки одного – щоб їх країна була надійно
захищена, щоб їх мами, дружини, дівчата і
сестри були в безпеці.

Нью-Йорк ХХ століття. Молодий Джером
Селінджер намагається в цьому величезному і прекрасному місті знайти себе. Він
закохується в чарівну Оону О'Ніл. Їм обом
судилося стати всесвітньо відомими. Згодом
Джером потрапляє на фронт Другої Світової війни, де отримує чималий життєвий
досвід. І пізніше він його втілює в найбільшому своєму творінні – книзі "Над прірвою в
житі". Саме створення персонажа Холдена
Колфілда принесло Селінджеру всесвітню
популярність і славу. І йому потрібно буде
ховатися від поглядів публіки все життя.

Жанр: бойовик, військовий

«Русалонька»
27 грудня
Початок о 10.30 та 13.30

Жанр: біографія, драма

«Русалонька»
28 грудня
Початок о 10.30 та 13.30

«Маскарад
у новорічному лісі»
23 грудня
Початок о 11.00 та 13.00
24 грудня
Початок о 12.00 та 14.00

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

