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Что вызвало экологическую 
катастрофу на реке Тетерев?

Кетчуп "До шашлику"
та  "Лагідний"

300 г, Чумак д/п 

Майонез
«Європейський»

160 г, Торчин 

Майонез
«Європейський»

160 г, Торчин 

Пепси-Кола 1,5 лПепси-Кола 1,5 л

256 2512 058 5628008вул. П. Болбочана, 58

Батончик Снікерс 50 г,
Баунті 57 г

Новорічний подарунок
"Веселих свят" 300 г,

ТМ «Житомирські ласощі»

 вул. Кафедральна, 5 а, оф. 517
А також бажаємо:

Щоб у 2018 році на Вас чекали нові великі 
перемоги, старі вірні друзі, незмінний успіх та 
чудовий настрій, а в особистому житті бажає-
мо Вам якнайбільше приємних моментів.

Нехай в цьому новому році здійсняться всі 
Ваші сподівання.

тел.: О99 549 ОО 39; О67 5О5 33 85
 вул. Кафедральна, 5 а, оф. 517

З повагою, генеральний директор Житомирського
лікеро-горілчаного заводу

м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 38

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят прийміть 
наші  вітання і найкращі побажання!

Нехай 2018 рік прийде до Вас з миром, добром і радістю 
та щедро обдарує Вас творчими здобутками і успіхами, 
принесе перспективи в бізнесі та особисті гаразди
Вам і Вашим родинам!

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят прийміть 
наші  вітання і найкращі побажання!

Нехай 2018 рік прийде до Вас з миром, добром і радістю 
та щедро обдарує Вас творчими здобутками і успіхами, 
принесе перспективи в бізнесі та особисті гаразди
Вам і Вашим родинам!

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят прийміть 
наші  вітання і найкращі побажання!

Нехай 2018 рік прийде до Вас з миром, добром і радістю 
та щедро обдарує Вас творчими здобутками і успіхами, 
принесе перспективи в бізнесі та особисті гаразди
Вам і Вашим родинам!

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а тел.: 41-04-41; 41-40-19

Áàæàºìî çäîðîâ`’ÿ‚ óñï³õ³â‚ çëàãîäè âàøèì 
ñ³ì’ÿì òà òåïëà ó âàøèõ îñåëÿõ.

«Центр Утеплення»
ùèðî â³òàº âàñ

з наступаючим Новим роком
та Різдвом Христовим!
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Алла Гетьман

Останнім часом клі-
мат в Україні з кож-
ним роком змінюєть-
ся, і сніжна погода на 
Новий рік стає рідкіс-
ним явищем. Який 
же прогноз погоди на 
Новий рік 2018 чекати 
житомирянам?

За інформацією Житомир-
ського обласного центру з гідро-
метеорології, у новорічну ніч силь-
них холодів і морозу у Житомирі 
не передбачається. Та й загалом 

в останній тиждень січня погода 
буде в межах норми та без ано-
мальних холодів.

За словами синоптика Жи-
томирського обласного гідро-
метцентру Анни Матяш, погода 
в ніч з 31 грудня 1 січня буде з не-
значними опадами, а стовпчики 
термометру показуватимуть тем-
пературу з позначкою +.

«Скоріше за все, опади будуть, 
але незначні – у вигляді дощу, та-
кож місцями можливий мокрий 
сніг. Температура в новорічну ніч 
коливатиметься від 2 до 4 градусів 
тепла», – розповіла Анна Матяш.

Загалом народні та метеороло-
гічні прогнози віщують українцям 
на Новий рік 2018 незначні морози 
та відсутність снігу. Однак обіцянки 
провідних еспертів збігаються не 
в усьому, подекуди можливий і сніг.

Алла Гетьман

У четвер, 21 листопа-
да, депутати обласної 
ради прийняли голов-
ний фінансовий доку-
мент області – бюджет 
на 2018 р.

Про особливості бюджету Жито-
мирської області на 2018 рік розпо-
вів голова обласної ради Володимир 
Ширма.

«Зараз у нас нове те, що вищі на-
вчальні заклади І–ІІ рівня акредитації 
будуть фінансуватися з обласного 
бюджету, це додатково шість коле-
джів. Це вперше, до цього не було 
такого. Ще нове, це – дороги, було ба-
гато дискусій навколо цього питання, 
їх передають на обласну державну 
адміністрацію. Це 7 тисяч км доріг, 
які будуть фінансуватися за рахунок 
субвенції з обласного бюджету, а це 
понад 600 млн грн. Зрозуміло, що 
обласний бюджет в першу чергу має 
профінансувати свої обласні програ-
ми, які ми прийняли, до яких внесли 
зміни: це і ”чорнобильське” питання, 
АТОшні питання, фізкультура, спорт, 
література і таке інше. Більше 25 про-
грам на загальну суму 822 млн грн. 
Один з пріорітетних напрямків: ми 
збільшуємо фінансування на фізичну 
культуру і спорт, бо розуміємо, що 
цю галузь потрібно розвивати, щоб 

потім менше людей зверталось до 
лікарень. Фінансування у цій галузі 
збільшується майже на 30%, перед-
бачено 61 млн грн. Збільшується 
фінансування на всі напрямки: на 
освіту, на охорону здоров’я, на соці-
альний захист, на культуру», – сказав 
Володимир Ширма.

Також у коментарі журналістам 
голова обласної ради повідомив, що 
збільшено суму коштів депутатам 
для надання матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення. 
«Депутатам обласної ради для на-
дання разової грошової допомоги 
для незахищених верств населення 
передбачено по 100 тисяч гривень на 
кожного. Загалом на забезпечення 
депутатської діяльності в бюджеті 
2018 року закладено 9 млн грн», – за-
значив Володимир Ширма.

Загальний обсяг обласного бю-
джету на наступний рік становить 
8,8 млрд грн, що на 2,6 млрд грн біль-
ше у порівнянні з 2017 роком. Загаль-
ний фонд складає понад 8 млрд грн 
(або на 33% більше ніж минулого 
року). З цієї суми власні доходи ста-
новлять 880 млн грн, решта суми – 
трансфери з державного бюджету.

Видатки обласного бю -
джету становитимуть 8 млрд 
797 млн грн. Галузь освіти пла-
нується профінансувати на 
712,8 млн грн, що на 174,6 млн грн 
більше у порівнянні з 2017 роком. 
На галузь охорони здоров’я буде 
спрямовано 926,4 млн грн, а це на 
122,1 млн грн більше затвердже-
них видатків на 2017 рік.

Новий 2018 рік: 
Якою буде погода  
у Житомирі  
в новорічну ніч

Житомирська  
обласна рада схвалила 
бюджет на 2018 рік

Алла Гетьман

Під час сесії об-
ласної ради депута-
ти проголосували за 
реорганізацію низки 
комунальних закладів 
з метою оптимізації 
витрат на утримання 
даних установ.

Відтак на сесії обласної ради 
21 грудня ліквідовано Житомир-
ський обласний гендерний ре-
сурсний центр, а обласну наукову 
медичну бібліотеку приєднано до 
обласної універсальної наукової бі-
бліотеки ім. Олега Ольжича. Остан-
нє викликало неабияке обурення 
у працівників медичної бібліотеки. 
Люди пікетували обласну раду, ви-
магаючи не приєднувати їх заклад 
до обласної, адже цим самим їх 
«виривають» з всеукраїнської ме-
режі медичних бібліотек.

«Ми – спеціалізована наукова 
медична бібліотека, якщо приєд-
нувати дитячу, юнацьку, там у них 
фонди однакові, у нас – унікальні 
фонди, бібліотеці 72 роки. І най-
головніше: на засіданні нашої фа-
хової постійної комісії з охорони 
здоров’я нас підтримали лікарі. Усі 
члени комісії проголосували за те, 

щоб дане питання відправити на 
доопрацювання, може, з інститу-
том медсестринства нас об’єднати. 
Тобто вивчити дане питання, 
створити комісію і далі щодо нас 
прийняти рішення», – наголосила 
директор обласної наукової ме-
дичної бібліотеки Житомирської 
обласної ради Алла Осика.

У коментарі журналістам «20 
хвилин» голова обласної ради 
пояснив, що у працівників немає 
підстав хвилюватися, розглядаєть-
ся питання не ліквідації, а просто 
приєднання.

«Якщо проаналізуати, то 
на утримання бібліотек річний 
бюджет складає близько 1 млн 
700 тис. грн, працює 22 робітника, 
в день до бібліотеки приходить в се-

редньому інколи дві людини, багато 
хто працює дистанційно, бо сьо-
годні все доступно в електронному 
варіанті. Є також велика підписка 
людей на видання. Звісно, штат тро-
хи скоротиться, а частина – перейде 
до відділення обласної бібліотеки», – 
розповів Володимир Ширма.

Також припинено діяльність 
обласного шкірно-венерологічно-
го диспансеру та обласного цен-
тру профілактики та боротьби зі 
СНІДом (ці комунальні заклади 
приєднали до обласного нарко-
логічного диспансеру). Окрім 
цього, комунальну установу 
«Обласний культурно-мистець-
кий центр» приєднано до Жи-
томирського обласного центру 
народної творчості.

Представники 
влади, громадськості, 
молодь вшанували 
пам’ять відомого по-
літика, Героя України 
В’ячеслава Чорновола.

25 грудня.вони поклали квіти 
до меморіального погруддя на 
вул. В. Бердичівській, 38. Учас-

ники зібрання згадували постать 
В’ячеслава Чорновола, його вклад 
у розбудову незалежної України, 
зустрічі з ним на Житомирщині.

Довідково: 24 грудня виповнило-
ся 80 років від дня народження відо-
мого провідника українського націо-
нально-демократичного визвольного 
руху кінця 1980–1990 років. В’ячеслав 
Чорновіл був ініціатором проголо-
шення Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 
р. та Акту проголошення Незалеж-

ності України 24 серпня 1991 р. Разом 
із іншими видатними діячами за-
початкував в Україні національно-
визвольний рух шістдесятників та 
дисидентів. Засновник та головний 
редактор підпільного українсько-
го часопису «Український вісник». 
Член Української Гельсінської групи. 
Один із ініціаторів створення Укра-
їнської гельсінської спілки. Кілька 
разів ув'язнений за «антирадянську 
пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 
1980–1988).

У Житомирі попри скандал приєднали 
наукову медичну бібліотеку  
до обласної ім.Олега Ольжича

Дорогі читачі газети «20 хвилин»! 
Вітаємо вас з новорічними і різдвяними 

святами. Нехай у ваших домівках 
панують мир, щастя і злагода!

Колектив редакції йде на канікули. 
Наступний номер газети вийде 17 січня. 

У Житомирі відзначили  
80-річчя від дня народження 
В’ячеслава Чорновола
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Аліна Бойко

Минулого року 
сім’я з чотирьох чоло-
вік могла смачно по-
сидіти під ялинкою 
за 728 гривень. Цього 
року задача усклад-
нюється. Бо з одного 
боку усе подорожча-
ло, а з іншого – астро-
логи кажуть: треба 
накривати столи так, 
щоб вони буквально 
ломилися від страв.

На зміну Вогняному Півне-
ві в 2018 році прийде Жовтий 
Земляний Собака. Він принесе 
нам спокій і стабільність, а прі-
оритетами стануть сім’я, любов, 
дружба і вірність. Однак ви по-
винні знати, що Собака любить 
смачну й ситну їжу.

Що обов’язково має стояти на 
новорічному столі:

– м’ясо;
– овочі (особливо жовті та по-

маранчеві);
– фрукти;

– легкі десерти;
– напої (безалкогольні та 

спиртні).
Основна страва обов’язково 

мусить бути м’ясною: стейки, 
рулька, відбивні, шашлик та інше. 
Також вітаються різні м’ясні за-
куски: нарізана шинка або ков-
баса, холодець і паштет.

М’ясні продукти
Суттєво зростуть витрати на 

м’ясні смаколики. Півкіло нарізки 
з ковбаси «Салямі» коштуватиме, 
в середньому, 74,66 грн, підчере-
вини копченої – 67,50 грн, а би-
ток зі свинини свіжий обійдеться 
у 56 грн. За 1 кг філе курячого 
свіжого доведеться заплатити 
85 грн. Загалом, вартість 2,5 кг 
м’ясних продуктів на новорічно-
му столі складе 282,96 грн.

Овочі
Вартість овочів на новорічно-

му столі складе, в середньому, 
141,12 грн. Картопля (2 кг) ко-
штуватиме цього року 11,62 грн, 
гриби (1 кг) – 36 грн, перець со-
лодкий (0,5 кг) – 36 грн, огірки 
свіжі (0,5 кг) – 19,50 грн, помідори 
свіжі (1 кг) – 38 грн.

Фрукти
Фрукти на святковому сто-

лі обійдуться у 100 грн. За 2 кг 
мандаринів доведеться заплатити 

64,0 грн, 1 кг бананів обійдеться, 
в середньому, у 25 грн, лимон 
(200 г) – 10 грн.

Делікатеси
Сім’ям, які мають можли-

вість купувати делікатеси, до-
ведеться додатково заплатити 
близько 340 грн. Баночка чер-
воної ікри (120 г) обійдеться 
у 216,42 грн, а 200 г червоної 
риби – у 118,86 грн.

Риба
Цьогоріч на прилавках жито-

мирських магазинів ціна на осе-
ледець коливається від 80–120 грн 
за кілограм. Ціна на сьомгу або 
лосось стартує від 290 грн за 1 кг, 
карасі – від 35 грн, телапія – від 
170 грн, скумбрія морожена – від 
60 грн, а короп – від 39 грн.

Алкоголь
Ціни на алкоголь зараз істот-

но зросли. Пляшка бюджетно-
го напівсолодкого вина коштує 
близько 80 грн, приблизно стіль-
ки ж коштує і пляшка недорого 
шампанського. Вино і шампан-
ське трохи кращих марок обі-
йдуться десь у 120 грн за пляшку.

А як же олів’є?
Найменше за рік подорожча-

ли горошок, майонез, соняшни-
кова олія, маслини. За словами 

експертів, ціни на них зростали 
повільно і за підсумком року 
збільшилися незначно – усього 
на 5–7%.

Для приготування стан-
дартної порції з 1 кілограма 
(250 г на 4 осіб) доведеться за-
платити 168 грн. Так, для салату 
знадобиться чотири картопли-
ни – півкілограма обійдеться 
в середньому 3,5 грн., дві морк-
вини – 1,2 грн (кілограм коштує 
близько 6,3 грн), півкілограма 
вареної ковбаси – 78,2 грн, п’ять 
курячих яєць – 13, 3 грн (десяток 
коштує десь 26,7 грн), солоні або 
мариновані огірки (доведеться ку-
пити банку 500 г) десь за 31,8 грн, 
банку горошку можна купити 
за 16,5 грн, а майонез – за 18 грн; 
пучок петрушки буде коштувати 
5,5 грн.

За підрахунками «20 хвилин», 
цьогорічний святковий стіл обі-
йдеться житомирянам в серед-
ньому у 1350 гривень. Вартість 
новорічного столу з делікатесами 
зросте до 1690,46 грн

Загалом за даними «Держста-
тистики», найдорожчими страва-
ми на столі будуть бутерброди 
з червоною ікрою та алкоголь.

Новорічне свято все болючіше 
«б’є» по гаманцях українців, але 
вже в наступному році нам обі-
цяють зростання зарплат та ВВП, 
а також уповільнення інфляції.

Дорожче ніж торік: у скільки 
житомирянам обійдеться 
новорічний стіл-2018

Політичні підсумки 2017
Рік, що минає, не можна назвати 

роком прориву. Ситуацію в країні 
можна схарактеризувати як стабіль-
но критичну.

Цьогорічний політичний рік був 
багатим на скандали, політичні про-
тистояння, мітинги, майдани, гучні 
затримання та обвинувачення. І це 
у рік, коли в країні були відсутні за-
гальнонаціональні вибори.

Фігуранти всіх гучних корупційних 
скандалів спокійно «розгулюють» на 
волі, і навряд чи отримають реальні 
тюремні терміни. Економічна ситуа-
ція також бажає кращого. Економіка 
країни не здатна забезпечити по-
треби уряду. Збільшення соціальних 
виплат досягаються через «вмикан-
ня» станка для друку грошей. Як ре-
зультат – інфляція з’їдає усі підвищені 
зарплати та пенсії.

Економіка та політична система 
зруйновані набагато більше, ніж при 
попередній владі. Держава втратила 
частину територій, що перебувають 
у стані війни, яку влада не хоче ви-
знавати, як і не хоче припинити роз-
крадання грошей на війну. Політична 
верхівка навіть перед обличчям ві-
йни та розпаду країни на шматки не 
бажає змінюватися.

Економічний монополізм лише по-
силився й продовжує, через злиття 
виконавчої та законодавчої влади, 
викачувати гроші з бюджетів в обхід 
людей. Влада, яка має мізерний рі-
вень довіри, монополізувавши ЗМІ, 
диктує фейковий порядок денний, 
що призводить до відсутності зміс-
товної та конструктивної критики. 
Корумповані правова та судова сис-
теми дозволяють владі утримувати 
такий порядок в країні.

На місцевому рівні ситуація анало-
гічна.Тут функціонує класична система 
закритого типу, коли обмежене коло 
осіб розпоряджається загальними 
ресурсами міста. В першу чергу, це 
бюджет, посади та комунальне майно, 
а також потрібні рішення міської ради.

Усе це не сприяє розвитку міста. 
Увагу людей відволікають від важли-
вих речей на досить примітивні та не 
важливі питання. Дуже хочу помиля-
тися, що ситуація у Житомирі така ж.

Рік, що минає, не можна назва-
ти роком втрачених надій, тому що 
люди вже не очікують на ті грандіозні 
проекти, про які стільки часу їм роз-
повідали. Наступний рік буде дуже 
непростий для міста та вирішальний 
для цієї владної команди.

Попри це, життя продовжується. 
Переконаний, що цього року в кож-
ного з нас відбулося багато гарних 
і позитивних подій. Усе інше з часом 
стане на свої місця, і усі негаразди – це 
лише виклики, які потрібно подолати.

КОЛОНКА
Микола 
ЧЕРЕДНІК, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«Інституту 
Розвитку 
Міста»
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17 ТАБУ  
в ресторане
(продолжение)
Начало в №49 от 20 декабря

9. Заходя в кафе или ресторан, не 
бегите к первому приглянувшемуся 
столику. Дождитесь, пока вас прово-
дит до него управляющий или дежу-
рящий на входе официант.

10. Зубочистка – это не развлече-
ние, а необходимость. Пользуясь ею, 
лучше прикрывать рот свободной 
рукой. И не разламывайте зубочистку 
после использования, разбрасывая 
вокруг себя щепки.

11. Брать из тарелок с общими 
блюдами желательно специально 
предназначенным для этого прибо-
ром, а не собственной ложкой или 
вилкой.

12. Если вы посещаете кафе в оди-
ночестве, не стоит утыкаться в ноут-
бук и периодически громко смеяться.

13. Категорически нельзя говорить 
в заведении на громкой связи. Не-
прилично использовать телефон на 
громкой связи. В том же ресторане 
наблюдала (видимо, человек совсем 
недавно приобрел мобильный или 
же только установил видеосвязь), 
он разговаривал на громкой связи 
и всему ресторану пришлось узнать, 
когда он возвращается в свой город 
и что он делал в течение дня.

ВАЖНО: В то же время, если Вам 
мешают громко общающиеся люди 
за соседним столиком, не Вы долж-
ны делать им замечание. Вам нужно 
сообщить об этом официанту или 
администратору ресторана, а уже он 
должен сделать замечание гостям.

14. Не подсиживайтесь за сто-
лики других посетителей без при-
глашения.

15. Не следует незаметно пере-
ставлять табличку «Reserved» с при-
глянувшегося вам столика на другой.

 16. Если вы хотите избавиться от 
жвачки, сначала заверните её в сал-
фетку, а уже потом выкидывайте.

17. Старайтесь разговаривать не 
слишком громко, а главное – не 
материться! Это запрещено в обще-
ственных местах, а тем более в ре-
сторане.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона Колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КОЛОНКА

Аліна Бойко

З нового року ви-
хованці житомир-
ських дошкільних 
закладів замість ман-
ної каші їстимуть 
суп-пюре з куркою 
і грінками та пудинг 
із сиру з яблучним 
соусом.

Житомирські інженери-тех-
нологи управління освіти протя-
гом двох років розробляли нове 
меню для дошкільнят. Фахівці 
урахували усі смакові вподобан-
ня дітей та побажання батьків. 
Медпрацівники та кухарі з 5-ти 
садочків Житомира розробляли 
нове меню для вихованців до-
шкільних закладів міста.

«Ми намагались додати 
в меню українські страви, які до-
опрацювали та вдосконалили, 
звичайно з урахуванням смако-
вих уподобань дітей. Ми додали 
в раціон часник, мед та сало. Діти 
в день мають вживати 400 грамм 
молока, не всі його полюбляють, 
тому ми його завуальовуємо 
у спеціальний соус, яким при-
правляємо другі страви, додаємо 
в суп-пюре та у кавовий напій», – 
розповідає інженер-технолог 
Ольга Лісогурська.

За словами заступника місь-
кого голови Матвія Хренова, 
дуже не просто провести якісні 
зміни у зарегламентовану сферу 
із застарілими нормативними 
актами. «Діти мають отриму-
вати якісні, збалансовані і голо-
вне – смачні продукти. Харчові 
звичики людини формуються 
саме у садочку. В 21 столітті не 
можна годувати дітей манною 
кашею, це не є здоровим про-
дуктом, від нього жодної користі. 
У 20-му столітті годували нею 

для того, щоб просто наїстись 
вдосита, у ті роки не було іншо-
го виходу. На щастя, ми маємо 
вибір», – наголошує заступник 
міського голови Матвій Хренов.

Медичний працівник до-
шкільного закладу № 6 додає: 

«Від якісного та збалансовано-
го харчування дітей залежить 
їх здоров’я і фізична актив-
ність. Тому дуже добре, що 
в новому меню є всі необхідні 
інгредієнти для нормального 
розвитку дитини».

Аліна Бойко

Виконком прий-
няв рішення про 
здешевлення хар-
чування для жито-
мирських школярів 
1–4 класів.

З 1 лютого 2018 р. школярі 
харчуватимуться сніданками 
американського типу всього 
за 8 грн, решту суми оплатить 
міський бюджет.

Про це на черговій сесії по-
відомив начальник управління 
освіти Валентин Арендарчук. 
«Ми встановлюємо вартість 
сніданків 8 гривень, ми робили 
презентацію нових сніданків. 
Минулого року було 13 гривень, 
це були каші, які діти не їли і їх 

просто викидали як непотріб», – 
пояснив начальник управління 
освіти Валентин Арендарчук.

Заступник очільника міста 
Матвій Хренов наголосив, що 
держава зняла відповідальність 
з місцевої влади щодо харчуван-
ня школярів.

«Пільгові категорії дітей, 
як і раніше, харчуються безко-
штовно. Ми не зняли повністю 
харчування дітей в школах, як 
зробили деякі обласні центри, 
а зменшили його вартість і змі-
нили якість», – сказав Матвій 
Хренов.

Також виконком проголосу-
вав за те, аби зменшили вартість 
оплати за комунальні послуги на 
50% для людей, що займаються 
харчуванням дітей. Нагадаємо, 
нещодавно в одній із житомир-
ських шкіл запропонували шко-
лярам сніданок американського 
типу – бургер з салатом, омлети, 
шніцель і творожні запіканки.

Аліна Бойко

У Житомирі 
20 грудня на за-
сіданні міськви-
конкому власники 
мафів, які продають 
алкоголь та тютю-
нові вироби, під-
няли питання щодо 
зменшення розмі-
ру коштів пайової 
участі на благо-
устрій міста.

Це питання вже обгово-
рювали під час затвердження 
фінансового плану КП «Ін-
спекція з благоустрою м. Жи-

томира» на наступний рік, та 
відповідний проект рішення 
має винести виконком.

«Інспекція погоджується, 
що, можливо, треба знизити 
коефіцієнт, але треба вносити 
відповідний проект рішення 
на виконкомі, він його затвер-
дить, і тоді будемо враховувати 
новий коефіцієнт. Кошти, які 
отримуємо з пайової участі, 
інспекція використовує на бла-
гоустрій», – повідомила член 
виконкому, заступник дирек-
тора цього комунального під-
приємства Наталія Павлюк.

Члени виконкому виріши-
ли розглянути питання про 
зменшення коефіцієнту пайо-
вої участі для підприємців, які 
торгують підакцизними това-
рами, згідно із законодавством, 
та дізнатися думку фахівців, 
оскільки це регуляторний акт, 
який потребує громадського 
обговорення.

Революція у харчуванні 
дошкільнят Житомира

З наступного 
року сніданок 
житомирських 
школярів 
коштуватиме  
8 гривень

Житомирські 
власники мафів, які 
продають підакцизні 
товари, вимагають 
зменшення плати 
пайової участі
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Житло для сучас-
ної людини – це не 
просто певне помеш-
кання. Це зручність, 
комфорт, престиж.

 Чимало людей досі обирають 
житло на вторинному ринку, але 
все більшість сімей віддають пе-
ревагу саме новобудовам.Тому 
урочисте відкриття вже 2-ої черги 
житлового комплексу «Домаш-
ній», що відбулося 17 грудня 2017 
року стало приємною подією для 
багатьох житомирян.

ЖК «Домашній» – це сучасне 
житло комфорт-класу у стилі мо-
дерн від престижної будівельної 
компанії «Артхаус Груп», яка вже 
добре відома своїми об'єктами 
у Житомирській, Хмельницькій, 
Одеській, Рівненській областях.

На відкритті комплексу, окрім 
офіційної частини з привітання-
ми, подарунками та частування-
ми, присутні мали можливість 
особисто відвідати квартири, 
піднявшись на поверхи ліфтом, 
познайомитися із сусідами, об-
говорити власні задуми щодо об-
лаштування житла, на власні очі 
переконатися у високих стандар-
тах контролю якості будівництва 
та матеріалів.

Будівництво ЖК «Домашній» 
розпочалося лише у червні мину-
лого року, але протягом 2017 року 
введено вже 5(!!!) секцій, з підве-
денням та технічним запуском усіх 
комунікацій. Для оперативно під-
ключення комунікацій на протязі 
найближчих тижнів, з моменту 
отримання технічного паспорту, 
створено керуючу компанію, яка 
працюватиме до організації ОСББ. 
«Підготовлено та подано необхід-

ний пакет документів, проведено 
тестові запуски комунікацій. Піс-
ля оформлення права власності 
мешканці одразу зможуть корис-
туватися усіма зручностями: елек-
трикою, газом, водою», – наголосив 
на відкритті Сергій Рудик, юрист 
ЖК «Домашній».

Крім того, компанія-забудов-
ник надає послуги з оздоблення 
житла, а саме: штукатурка, стяж-
ка, монтаж опалення, електрики 
й сантехніки. Таким чином, Ви 
маєте час та можливість приді-
ляти більше уваги плануванню 
власного комфорту та затишку 
своїх осель, з гарантією від забу-
довника, замість кропіткого про-
цесу пошуку майстрів, та контр-
олю якості їх робіт.

ЖК «Домашній» – Ваш надій-
ний партнер та помічник в галузі 
комфорту, затишку та родинного 
житла.

Більш докладну інформа-
цію можна отримати у відділі 
продажу на об’єкті за адресою 
вул. Є. Рихліка 11, за телефоном: 

+38 (068) 955 45 45, або за посилан-
ням: http://dom-zt.com.ua

До зустрічі у житловому 
комплексі «Домашній»!

ЖК «Домашній» – введено  
в експлуатацію вже 5 секцій за 2017 рік

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРАНАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА
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Что вызвало экологическую 
катастрофу на реке Тетерев? 

Сергей Форест

В редакцию газеты 
позвонили жители, 
проживающие в пар-
ковой зоне реки Тете-
рев и рассказали, что 
творится в их районе. 
В тот же день группа 
журналистов выехала 
на место происше-
ствия.

С пешеходного моста в пар-
ке Шодуара было хорошо вид-
но «облысевшие» берега реки 
метров по десять-пятнадцать 
с каждой стороны, в некоторых 
местах и более.

Когда мы спустились вниз 
к реке, ужасный смрад «ударил» 
нам в нос, вода отступила, и в иле 
выступали горы разного мусора: 
пластиковые бутылки, ржавые 
колеса, железные баки, старые 
ящики. Впервые в жизни я уви-
дел, как ранее судоходную реку 
переходили пешком дикие утки.

Жильцы дома, прилегающего 
к реке, прокомментировали, что 
уровень воды «гуляет» – меняется 
практически несколько раз еже-
дневно, опускается от тридцати 
до пятидесяти сантиметров, что 
опасно для экологии, в частности 
для рыбы и раков.

По словам местных рыбаков, 
после этого начинает болеть 
рыба, когда происходит сброс 
воды, по течению падает вниз, 
это в районе улицы Жуйка. 

Комментарий чиновника
На эту экологическую ката-

строфу отреагировал местный 
общественный деятель Игорь 
Мали, который находился 
с нами. После этого мы все вместе 
поехали в областную экологиче-
скую инспекцию.

Замначальника экологиче-
ской инспекции Сергей Зибалов 

прокомментировал, с чем свя-
зан нестабильный уровень воды 
в реке. «Мы должны разобраться 
в ситуации, инспектора должны 
выехать на место. Сегодня у нас 
есть письменное обращение 
гражданина Мали, и мы обязаны 
провести расследование».

На мой вопрос, а не связан 
ли сброс воды с ГЭС, которая 
расположена вниз по реке, про-
звучал ответ Зибалова: вполне 
возможно. «С недавнего време-
ни в нашей области начался бум 
в строительстве электростанций. 
Электростанции находятся на 
сооружении и имеют возмож-
ность регулировать уровень воды, 
и этот факт не исключаю», – ре-
зюмировал он.

Комментарий 
представителя 
общественности 

Игорь Мали заявил: «А ка-
кой вред может нанести окру-
жающей среде нестабильность 
в уровне воды? Во-первых, будет 
негативное влияние на живую 
среду: птица, рыба и раки будут 

вымирать, в том числе и водопла-
вающая птица, которая остается 
у нас на зимовку. И в связи с тем, 
что уровень воды упал, на птицу 
могут нападать те же бродячие 
собаки. Кроме этого, данная 
ситуация будет содействовать 
заиливанию, и понятно, что 
накопление ила несет весьма 
неприятный запах». Активист 
также в разговоре обратил вни-
мание, что многие предприятия 
скидывают всякую грязь в реку, 
а система воды каскадная, и в свя-
зи с этим получается заиливание 
этого места.

«Такого ужаса я давно не 
видел», – отметил Игорь Мали. 
«Местные жители мне сказали, 
что эта ситуация происходит на 
протяжении долгого времени, 
и в некоторых местах ушло до 
тридцати-сорока метров берега, 
и рыба уходит по каскаду в рай-
он Бумажной фабрики. И этот 
район остается без рыбы и без 
раков», – добавил активист. За-
мначальника согласился с до-
водами активиста и пообещал 
разобраться в данной проблеме. 
После этого мы поехали в район 
улицы Жуйко.

Комментарий  
экс-чиновника

По дороге, экспромтом, 
важный комментарий журна-
листам дал Андрей Дьяченко, 
экс-председатель Олевской РГА. 
Он отметил, что любое поднятие 
сброс воды должно согласовывать 
с соответствующими органами, 
это в первую очередь экологиче-
ская инспекция и также органы 
местного самоуправления, по-
скольку вопрос экологии флоры 
и фауны. Это должно быть под 
контролем.

Информация: в последние 
годы стало прибыльным исполь-
зование «зелёной» энергии. По-
этому неудивительно появление 
ГЭС на ул. Жуйко, 12, что связано 
с ООО «Житомиркомунсервис», 
которое выиграло конкурсы по 
запуску двух других гидроэлек-
тростанций, обязалось поддер-
живать в надлежащем состоянии 
и сделать капитальный ремонт 
дамбы (которая находится по 
адресу: ул. Жуйко, 12). Кроме 
того, компания должна за соб-
ственные средства провести 
реконструкцию воздушной ли-
нии электропередач «Деныши» 
и заменить трансформаторную 
станцию.

Район ул. Жуйко. ГЭС
Мы продолжили журна-

листское расследование и на-
правились в ГЭС на ул. Жуйко. 
Все замело уже снегом, поэтому 
нам приходилось пробираться 
сквозь сугробы. На месте мы за-
стали и сотрудника, и охранника 
в одном лице. Он любезно по-
казал нам журнал, где ведется 
учет сброса воды и также саму 
ГЭС. Журналисты прошлись по 
плотине и увидели сверху про-
исходящую картину. Сотрудник 
уверил нас, показывая журнал 
учета, что вода сбрасывается 
раз в сутки. Возможно, что ког-
да дождь и снег – воды больше. 
Руководство находится на Кир-
пичном и фамилия управляю-
щего Лысив. И заверил в беседе, 
что катастрофа – это не их вина.

В заключение хотелось бы 
надеяться, что проверка сотруд-
никами экологической инспек-
ции выяснит, почему случилась 
экологическая катастрофа на 
реке Тетерев, и виновные поне-
сут наказание.

Леонід
ГРОМІК,
завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Хочете – вірте,  
хочете – ні  
(забобони водіїв)

Я не претендую на довіру, але за пе-
ріод водіння автомобілю (41рік) мені 
довелось багато чого вислухати та й 
пережити самому. Можливо, просто 
співпадало, а можливо – ні.

Прикмети більшості водіїв почи-
наються з моменту придбання авто-
мобіля чи навіть отримання водій-
ського посвідчення. Багато водіїв не 
«обмивають» придбане авто, а ті, що 
це роблять, впевнені, що в подальшо-
му застраховані від ДТП і, особливо, 
від жезла полісмена.

Забороняється свистіти в машині – 
може не бути грошей. Побачивши на 
автомобілі залишені якимось птахом 
відмітки після обіду, не потрібно сер-
дитись: це – до прибутку.

Якщо возити з собою предмет, який 
пошкодив гуму, то в майбутньому 
можна уникнути нових ушкоджень. 
При кожній новій зустрічі зі своїм ав-
томобілем потрібно привітатись з ним, 
говорячи йому приємні слова і поба-
жати удачі. Він хоча і мовчить, але все 
розуміє. А водій налаштовується на 
приємні стосунки з ним.

В жодному разі не потрібно в салоні 
розповідати про плани його продажу: 
створить ситуацію, що буде нікому не 
потрібна, і помститься за невдячність.

Не використовуйте запчастини, 
зняті з битого автомобіля, бо і з ва-
шим може це трапитись. Номерні 
знаки не повинні мати цифру шість 
(три одразу): це – до біди.

Одна з прикмет: помив авто – чекай 
на дощ. Не мийте авто перед поїздкою 
в далеку дорогу, бо виникнуть дорожні 
проблеми. Не фотографуйтесь у влас-
ному автомобілі чи на його фоні – це 
може «притягнути» нещастя. Обходити 
машину потрібно тільки ззаду.

Не бажано перед далекою поїздкою 
голитись, і нехай проводжаючі не «на-
каркають», побажавши «Не засни в до-
розі», «Будь уважним», «Дотримуйся 
правил» тощо, бо все може статись 
саме так. Документи для огляду полі-
цейським тримайте в лівій кишені: це 
надасть шанс уберегтись від штрафу. Не 
рахуйте гроші у автомобілі і, проїжджа-
ючи під залізничним мостом, коли їде 
«товарняк», відкрийте ширше гаманець. 
Це забезпечить додатковий дохід.

Безумовно, це – не всі забобони, 
але все випробуване водіями, і на-
віть якщо сталось інакше, все одно 
хочеться повернутись неушкодженим 
до рідної домівки, де на вас чекають. 
Забобони вони і є забобони, але якщо 
при цьому бути уважним і не порушу-
вати правила, написані людськими 
життями – все буде добре.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
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Â³òàºìî Âàñ
ç íàñòóïàþ÷èì 2018 ðîêîì

òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì

З повагою, ФОП Остапчук Л. В.,
офіційний представник ТМ "Наша вода"

в м. Житомирі

Дякуємо Всім  за підтримку та визнання
в проекті “Народний бренд 2017”

Дякуємо Всім  за підтримку та визнання
в проекті “Народний бренд 2017”

Нехай Вас біди та незгоди обходять 
стороною, а Ваші добрі справи 
повернуться сторицею. 

Хай щастить Вам протягом Нового 
2018 року.

Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç³ ñâ³òëèìè 
òà ðàä³ñíèìè çèìîâèìè ñâÿòàìè.

Íåõàé Íîâèé ð³ê ïðèíåñå âàì ãàðí³  íîâèíè, 
ùàñëèâ³ ïîä³¿,  äîäàñòü íàñíàãè òà òâîð÷îãî 
íàòõíåííÿ, à òàêîæ íàïîâíèòü ñåðöå äîáðîì, 

ëþáîâ’þ òà â³ðîþ ó çä³éñíåííÿ çàïîâ³òíèõ ìð³é 
òà ñïîä³âàíü.

Ùàñëèâîãî íîâîãî ðîêó
òà âåñåëèõ ñâÿò!ì. Æèòîìèð,  âóë. Õë³áíà, 20

(093) 768-09-30, (098) 105-08-06

З найкращими побажаннями,

Бажаємо, щоб дух Нового року приніс 
Вам відчуття казки, а Різдво подарувало 

віру в чудеса!
Зичимо Вам і Вашим рідним миру, щастя 

і добра!
м. Житомир, вул. Шевченко, 24,

ТРЦ Глобал, вул. Київська, 77
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Антикорупційна  
інформаційна кампанія 
у системі безоплатної 
правової допомоги

Одні із цінностей, які спо-
відує команда системи без-
оплатної правової допомоги – 
прозорість, підзвітність, довіра 
наших клієнтів та партнерів.

З метою мінімізації  ко-
рупційних ризиків, усунення 
ситуацій конфлікту інтересів 
у роботі центрів з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, створення 
механізму запобігання ко-
рупції у системі безоплатної 
правової допомоги та вияв-
лення фактів, які свідчать про 
корупцію, а також їх усунення 
та попередження в майбут-
ньому – ми створили цілодо-
бову «антикорупційну» лінію 
(044) 364 17 47 та проводи-
мо відповідну інформаційну 
кампанію.

Антикорупційна інформа-
ційна кампанія спрямована 
та три основні цільові групи – 
клієнтівсистеми, адвокатів, 
які співпрацюють із нею, та 
працівників центрів з надан-
ня БВПД усіх рівнів, включа-
ючи бюро правової допомоги 
(далі – центри).

У кожному центрі ми пла-
нуємо розмістити відповідні 
інформаційні плакати з інфор-
мацією про можливі корупцій-
ні ризики/ситуації конфлікту 
інтересів, з якими можуть зі-
штовхнутися наші клієнти.

Для них підготовлені й спе-
ціальні пам’ятки, які відтепер 
будуть отримувати кожен клі-
єнт та клієнтка центру. У цих 
пам’ятках вони зможуть дізна-
тися інформацію про можливі 
корупційні ризики та контакти 
для зворотнього зв’язку (пові-
домлення про відповідні фак-
ти, якщо такі матимуть місце).

Відповідні антикорупційні 
пам’ятки отримуватимуть й 
адвокати, які співпрацюють із 
системою, та які укладатимуть 
відповідні контракти/догово-
ри із центрами для надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги.

Важливим є і попередження 
ризиків корупції/конфлікту ін-
тересів серед фахівців центрів. 
Тож окремий аспект кампа-
нії – спеціальні пам’ятки й для 
працівників системи БПД.

Якщо Вам відомі факти 
корупційних діянь у системі 
безоплатної правової допо-
моги, повідомте про це нас 
за цілодобовим телефонним 
номером (044) 364 17 47. Ви 
можете залишити повідомлен-
ня анонімно. Прийом дзвінків 
та повідомлень здійснюють 
працівники відділу запобіган-
ня корупції Координаційного 
центру з надання правової 
допомоги.

КОЛОНКА

До редакції «20 
хвилин» звернувcя 
житомирянин Віктор 
Матковський. Чоло-
вік вже декілька років 
не може оформити 
техдокументацію на 
встановлення меж із 
сусідами за адресою 
пров. Лева Нікуліна.

За словами Віктора Едуардо-
вича, в «БТІ. Земельний центр 
Житомира» йому надають спи-
сок документів, які не визначені 
законом.

«Я звернувся до земельного 
центру нашого міста. Директор 
Ткач Олена Юріївна розповіла 
мені умови укладання договору 
на виконання цієї роботи, дала 
мені перелік необхідних доку-
ментів, які я мав надати. До-
датково до цього переліку вона 
вказала на необхідність складан-
ня угоди між співвласниками 

будинку, яку потім треба потім 
засвідчити у нотаріуса».

У статті № 53 ЗУ «Про зем-
леустрій», де регламентується 
справді належний перелік не-
обхідних документів для виго-
товлення техдокументації, не 
вказано про угоду співвласників 
будинку відносно розподілу зем-
лі. Саме тієї угоди, яку потрібно 
було чоловіку за гроші завіряти 
у нотаріуса.

«Я спілкувався майже з усіма 
сертифікованими інженерами 
землеустрою, і майже кожен 
вимагав таку угоду, не бажаючи 
бачити юридичну різницю між 
власником і користувачем землі. 
Чому я маю платит свої кошти за 
документ, який мені не потрібен 
при оформленні?!», – говорить 
Віктор Матковський.

Після цього чоловік звер-
нувся до департаменту захисту 
економіки Національної поліції 
України. «Відповідно до ст. 55 ЗУ 
”Про землеустрій” техдокумен-
тація щодо встановлення меж 
на місцевості не передбачає 
будь-яких угод між власниками 

будинку, також у ст. 123 ЗУ ”По-
рядок надання земельних діля-
нок державної чи комунальної 
власності у користування” не пе-
редбачено такого документа, про 
який згадано вище», – вказано 
у документі, що надав чоловіку 
департамент захисту економіки 
Національної поліції України.

На сьогодні засвідчення уго-
ди у нотаріуса коштує 400 грн, 
проте, як зазначив Віктор Мат-

ковський, наразі він перебуває 
на пенсії і не має можливості 
платити за документ, тим паче 
за той, який не визначений за-
коном України.

«Порядні нотаріуси не ста-
нуть засвідчувати непотрібні 
угоди – не робіть неправомірну 
вигоду цим фахівцям», – наголо-
сив Віктор Едуардович. Про роз-
виток подій читайте згодом на 
сайті «20 хвилин».

Алла Гетьман

До редакції «20 
хвилин» звернулась 
Олена Августович. 
Жінка – колишня 
співробітниця Тете-
рівського дитячого 
будинку-інтернату 
Житомирської обас-
ної ради. Підставою 
для звернення стало 
її незаконне звіль-
нення з даного місця 
робити.

«Ще з 2013 року я працюва-
ла в Тетерівському дитячому бу-
динку-інтернаті. Спочатку була 
працівником по рослинництву, 
потім – молодшою медичною 
сестрою палатною (паралельно 
заочно навчалась в педуніверси-
теті), а у 2014 році – перевелась 
на посаду вихователя, яку обі-
ймала три роки. Втім, цього року 
було оголошено про скорочен-

ня працівників установи, мене 
про це повідомили так як слід 
(за два місяці), але я надала усі 
довідки про свої переваги перед 
іншими, а саме: моя донька та 
мати – інваліди та знаходяться на 
моєму утриманні, до того ж мій 
син перебуває у зоні АТО. Усі ці 
документи я директору подала 
і, відповідно до закону, я мала 
переваги перед іншими праців-
никами, однак директор не взяв 
цього до уваги. Щоб сказати, що 
у нас був якийсь конфлікт, то ні. 
Звичайно в ході роботи я могла 
вказувати на якісь недоліки, але 
чогось такого особливо не було. 
Виходить, не потрібна йому як 
працівник, і мене скоротили», – 
розповіла Олена Августович.

Однак не все так просто: за 
словами жінки, на цій посаді – ви-
хователя, яку вона обіймала, зали-
шився зять директора інтернату.

«Зараз зять директора пра-
цює на декретному місці, і коли 
піднімалось питання про ско-
рочення, керівник повідомив, 
що його зятя це ніяк не стосу-
ється, адже він знаходиться на 
декретному місці, а це місце не 
підпадає під скорочення. Я хо-
дила в обласну профспілку кон-
сультувалася, мені сказали, що за 

законом це місце повинні були 
запропонувати комусь іншому, 
можливо, в тому числі і мені. 
Я це питання піднімала на збо-
рах, адже в законі прописано, 
що і строковий і безстроковий 
договір можна розірвати, однак 
директор цього чути не хотів, 
тому зятя його взагалі не чіпа-
ли», – додала жінка.

Також зі слів Олени Августо-
вич, вона не один раз намагалась 
поспілкуватись з директором. 
Бідкалась, що буде скаржитись 
у різі інстанкції, однак все марно. 
«Я говорила, що буду скаржити-
ся, піду до департаменту, буду 
звертатися до інших органів. Він 
сказав: йди, куди хочеш. Тобто 
сперечатися було марно. Довід-
ки, які я принесла, він не брав до 
уваги, наводячи купу інших аргу-
ментів, зрозуміло, що не на мою 
користь. Ще був такий момент, 
що у нас вводилися нові вакансії, 
на які можна було перевестися. 
Я писала заяву і туди, але знову ж 
таки мою кваліфікацію не взяли 
до уваги, ні пільги, які я маю. Як 
сказав директор, залишили лю-
дей, у яких є більше досвіду», – 
розповіла Олена Августович.

Так у відчаї жінка, яка опіку-
ється хворими мамою та дочкою, 

кожного дня переймається дум-
ками, як її там син, що боронить 
країну в зоні бойових дій, почала 
шукати правди та підтримки.

«Зараз я звернулася з позо-
вною заявою до суду і в спілку 
учасників бойових дій за допо-
могою. Там мені пообіцяли під-
тримку та юридичну допомогу. 
Позов подали декілька днів на-
зад, тому поки залишається че-
кати», – сказала Олена.

За словами заслуженого 
юриста України, правозахисниці 
Наталії Циганчук звільнення не-
законне, адже в даному випадку 
було порушено ряд статтей ко-
дексу законів про працю. «Так, 
у позовній заяві ми вимагаємо 
визнати незаконним наказ про 
звільнення та скасувати його, 
поновити Олену Августович на 
роботі, стягнути з відповідача 
середньомісячний заробіток за 
час вимушеного прогулу, а та-
кож матеріальні та моральні 
шкоди», – наголосила Наталія 
Циганчук.

Журналісти «20 хвилин» три-
матимуть під контролем розви-
ток подій у даній справі. Тому 
яким буде рішення суду та як 
складатиметься розвиток по-
дій – дізнаємось згодом.

Житомирські нотаріуси заробляють 
на засвідченні нерегламентованих 
документів землеустрою

Матір АТОвця  
незаконно звільнили з роботи
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Алла Гетьман

Щороку кожен з нас 
чекає на цікаві та нові 
події у наступному 
році. Однак варто 
пам’ятати і ті, які відбу-
лися в поточному році.

Для своїх читачів журналісти 
«20 хвилин» підготували головні 
знаменні події, які відбулися у Жи-
томирі, зокрема, у культурній сфері.

Пам’ятник Олегу Ольжичу
У Житомирі на розі вулиць 

Перемоги та Ольжича відбулось 
офіційне відкриття скверу та 
пам’ятнику Почесному громадя-
нину Житомира, археологу, ви-
датному поету, політичному діячу 
Олегу Ольжичу. Пам’ятник вигото-
вили львівські скульптори. Цьогоріч 
у місті відзначили 110-ту річницю 
від дня народження видатного зем-

ляка, презентували документаль-
ний фільм «Вогонь самопосвяти» 
і облаштували сквер імені Ольжи-
ча. Варто відзначити, що пам’ятник 
Ольжичу у Житомирі перший не 
лише в Україні, але й у світі.

Кінофестиваль «ЖУК»
У 2017 році учнівський кінофе-

сиваль «ЖУК» розширив свої межі 
та вийшов на загальноукраїнький 
рівень. Тепер участь у конкурсі 
можуть брати не лише школярі 
Житомирщини, а й усієї Украї-
ни. Вперше кінофестиваль поча-
ли проводити в 2014 році. За цей 
період діти відзняли близько 100 
короткометражних фільмів. Осо-
бливістю кінофестивалю є те, що 
він тематичний. Тема цьогорічного 
фестивалю була «Моя сила – сім’я!». 
У Житомирі за нагороди в 11 но-
мінаціях боролися 16 команд, які 
змогли дійти до фінальної стадії 
і створити свої фільми. Організа-
тори заходу подарували незабутні 
враження для учасників конкурсу 
та святкових гостей – червона до-
ріжка, інтерв’ю з учасниками, фото-

сесія, нагородження з виступами, 
призами та подарунками. Нагороду 
«Кращий фільм» отримала команда 
житомирської ЗОШ № 19.

Військовий Благодійний Бал
Цього року у Житомирі впер-

ше відбувся військовий благодій-
ний бал учасників АТО. Протягом 
трьох тижнів професійні хорео-
графи з 8 парами займались ви-
вченням вальсу для того, щоб ви-
ступити в Будинку офіцерів.

Головна мета балу – благодій-
ність. Під час проведення аукціону, 
реалізуючи роботи житомирських 
художників, організатори перш за 
все планували зібрати кошти на 
автомобіль швидкої допомоги 
для 30-ої механізованої бригади. 
Спільними зусиллями на придбан-
ня автомобіля швидкої допомоги 
волонтери зібрали 60 000 грн.

Головна танцювальна  
подія року

У Житомирі відбулась Між-
народна Хореографічна Асамблея 

імені Наталії Скорульської – відомої 
артистки балету і землячки жито-
мирян. В асамблеї взяли участь 
представники чотирьох країн: 
Болгарії, Грузії, Польщі, Білорусі 
та семи областей України. Близько 
500 учасників змагалися у балетно-
му мистецтві, танці «Модерн» та 
дитячому танці. А у Міжнародно-
му фольклорному фестивалі про-
демонстрували свою культуру та 
традиції Грузія, Болгарія та Україна. 
Гостею Асамблеї стала Заслужена 
артистка України Тісато Кікава – 
суперфіналістка телепроекту «Тан-
цюють всі-4». Юні митці, які стали 
переможцями, отримували нагоро-
ди, оплески зали за свої таланови-
ті виступи. Під час Гала-концерту 
мер Житомира Сергій Сухомлин 
відзначив Кубком міського голови 
танцювальну студію «ФЕЙМ» з міс-
та-побратима Плоцьк (Польща).

Музей історії ансамблю 
«Льонок» ім. Івана Сльоти

Цьогоріч у Житомирі в при-
міщенні обласної філармонії від-

крито музей історії поліського ака-
демічного ансамблю пісні і танцю 
«Льонок». Імені Івана Сльоти, який 
свого часу мріяв про такий музей. 
3 грудня йому виповнилося б 80 
років. Тож відкриття музею і було 
присвячене митцю, який понад 40 
років свого життя присвятив ле-
гендарному колективу «Льонок», 
маючи у своєму доробку сотні пі-
сенних і поетичних творів. Серед 
них і візитівка колективу – відома 
пісня на слова Василя Юхимовича 
«А льон цвіте». Із цією та ще з ін-
шими відомими піснями й хоре-
ографічними номерами колектив 
побував в багатьох країнах, висту-
пав на сценах усіх міст України. 
Тепер про цю 60-річну історію 
колективу, а водночас і про істо-
рію поліської пісні, можна довіда-
тися у новому музеї. Є тут афіші, 
фото, документи, книги, платівки 
1958–1960 років, публікації в пре-
сі, музичні інструменти, рідкісні 
книги- збірки українських пісень. 
Словом, тут зібрані оригінальні 
експонати, у яких відтворене життя 
колективу від першого дня засну-
вання і до сьогодення.

Відеоролики про життя 
видатних земляків

У житомирських школах за-
провадили демонстрацію навчаль-
них роликів про життя визначних 
земляків, відзнятих на замовлення 
Житомирської міської ради. Пер-
шим відеороликом, який презенту-
вали учням, став документальний 
фільм «Вогонь самопосвяти», при-
свячений життю нашого видатного 
земляка Олега Ольжича. Режисе-
ром циклу міні-фільмів виступить 
Петро Авраменко.

Житомир культурний: основні культурні 
події, які варто відзначити у 2017 році
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Україна в шоці: Житомирський суд 
виправдав обвинуваченого у вбивстві,  
хоча докази свідчать протилежне

Звернення до житомирян

Сергій Герман

Зневірившись 
у правосудді, брат 
жорстоко вбитого 
житомирянина Олек-
сандра Жадька, якого 
знайшли з десятком 
ножових поранень, 
поїхав до Верховної 
Ради України – вима-
гати справедливого 
суду.

Першим вийшов до трибуни 
народний депутат України Ан-
тон Геращенко. Парламентарій 
розповів подробиці кривавого 
вбивства у Житомирі.

«Я сьогодні запросив вас усіх, 
щоб розповісти одну жахливу іс-
торію із життя міста Житомира. 
Поруч зі мною стоїть Юрій Жадь-
ко. У нього був брат – Олександр 
Жадько, якого вбили у 2014 році 
жахливим способом – йому за-
вдали більше 20 ножових пора-
нень. Здавалось би цей злочин 

було дуже легко розкрити, адже 
було багато відеозаписів, на яких 
є вбивця, що ходив за Олексан-
дром, слідкував за ним. І є віде-
озапис, який показує, що в той 
день і час він був поруч. Є мотив 
у цього вбивці – він вважав, що 
Олександр Жадько мав відноси-
ни з його дружиною, однак суд 
вирішив інакше», – сказав Антон 
Геращенко.

На думку народного обранця, 
суд прийняв хибне рішення – ви-
правдавши ймовірного вбивцю, 
і причина тому – впливові родичі 
обвинуваченого.

«У Житомирі був суд, однак 
через те, що родичі підозрюва-
ного у вбивстві – колишні праців-
ники правоохоронних органів, 
Юрій вважає, і я думаю, що це 
небезпідставно, що суд вирі-
шив відпустити підозрюваного 
у вбивстві, не маючи для цього 
достатньо підстав. Зараз буде 
апеляційний суд, і ми сподіває-
мося, що за рахунок залучення 
думки громадськості, засобів ма-
сової інформації, апеляційний 
суд зважить усі «за» і «проти» та 
прийме виважене рішення від-
носно кари за найстрашніший 
злочин, який є – за вбивство», – 
наголосив Антон Геращенко.

Другим узяв слово брат вбито-
го – Юрій Жадько. Чоловік розповів 
журналістам все спочатку, а саме 
того страшного дня –– вбивства 
його брата і не менш жахливого 
дня для усієї сім'ї Жадьків – виро-
ку суду, коли правосуддя стало на 
бік обвинуваченого та виправдало 
Володимира Довгалюка.

«Хочу донести вам інфор-
мацію, про те беззаконня, яке 
коїться. 15 листопада 2017 року 
Житомирський районний суд ви-
правдав вбивцю мого брата, тобто 
взагалі не звернув увагу на ті дока-
зи, які були зібрані на досудовому 
та судовому слідстві, які 100% під-
тверджували вину обвинуваченого 
Володимира Довгалюка», – розпо-
вів Юрій Жадько.

Брат вбитого переконаний: суд 
несправедливо виніс рішення і не 
тому, що доказів було недостаньо, 
їх було навпаки занадто. Справа 
у родинних зв’язках як підозрюва-
ного у вбивстві, так і самих суддів.

«Хочу зупинитися, чому так 
відбулося.На мою думку, те без-
законня та безкарність, яке від-
бувається в житомирських судах, 
причиною цього є кумівство, ко-
рупція, яка пронизала усю судову 
систему і відповідно безкарність 
суддів, що судять там і вирішу-

ють свої особисті проблеми. Мого 
брата жорстоко вбили. Єдиного 
підозрюваного Володимира До-
вгалюка 29 серпня 2014 року суддя 
Корольовського районногу суду 
Житомира Олена Рожкова від-
пускає під заставу в 200 тис. грн 
на волю. Таким чином, обвинуваче-
ний міг впливати на весь досудовий 
і судовий процес в нашій справі. 
Чому я саме хочу звернути ува-
гу на корупційну складову, тому 
що суддя Рожкова О. С. є рідною 
дочкою Станіслава Башинського, 
який був головою Житомирського 
районного суду, де розглядалася 
наша справа і де приймалося таке 
беззаконе рішення – виправдали 
вбивцю. Відповідно зараз голова 
суду, яким є Віктор Мокрицький, 
він є кумом судді Рожкової. Тобто 
йде покриття, кругова порука, кож-
ного судді, кожного рішення і без-
відповідальність, безкарність даних 
суддів», – розповів Юрій Жадько.

Родина Жадьків не полишає 
надії та сподівається, що верховн-
ство права все таки є і правда вос-
торжествує.

«Звертаюся до Президента 
України, гаранта Конституції, 
моїх прав і прав моїх батьків, які 
втратили сина, захистити наші 
права і відновити справедливість. 

Звертаюсь до Генерального про-
курора України Юрія Луценка 
взяти під особистий контроль 
дане кримінальне провадження, 
судовий процес, відповідно про-
вести внутрішнє розслідування, 
як працювало досудове слідство, 
державне обвинувачення в нашій 
справі, і покарати винних. Також 
звертаюсь до народних депутатів, 
щоб вони внесли зміни в законо-
давство, а саме в Кримінальний 
кодекс України в частині права 
суддів, встановлення такої міри за-
побіжного заходу як застава, тому 
що це – корупційна складова для 
суддів», – закликав Юрій Жадько.

Нагадаємо, судова тяганина 
у цій справі тривала більше трьох 
років. Після десятка судів (дебати, 
останнє слово), зрештою 15 лис-
топада 2017 року Житомирський 
райсуд виносить вирок – визнати 
невинним Володимира Довгалю-
ка. Свідчення свідків, які бачили 
убивцю Олександра Жадька, ві-
део з камер спостереження, на 
яких був зафіксований чоловік, 
що переслідував потерпілого, ви-
сновки експертів, які, на думку 
прокуратури, доводять провину 
обвинуваченого, суд визнав не-
достатніми для винесення обви-
нувального вироку.

Віталій Сівко 
та Ірина Мороз: 
«2017 рік став роком, 
коли на наших очах 
Житомирська міська 
рада і Сергій Намєс-
нік збрехали майже 
тисячі житомирян 
та їх родинам. По-
трібний Житомиру 
такий керівник Ко-
ординаційної ради 
з питань "Бюджету 
участі"?».

У травні, коли Комунальним 
підприємством 0628 (що займа-
ється вивозом сміття в Жито-
мирі на полігон) були придбані 
140 із 190 контейнерів для роз-
дільного сміттєзбирання, ми 
отримали дзвінок від Сергія 
Намєсніка, який дуже поспі-
шав їх виставити у місті і запро-
понував, що готовий поїхати 
на ринок, придбати балончик 

з автомобільною фарбою та 
пофарбувати у колір, який ще 
не допоставив завод-вироб-
ник. Звісно, ми були проти та-
кої «ідеї» і ще 2 тижні чекали, 
поки всі контейнери надійдуть 
на КАТП 0628. Презентували 
в центрі міста дві локації.

Про наш проект на своїй 
сторінці навіть написав місь-
кий голова Сергій Сухомлин. 
У червні Житомирська міська 
рада (після погоджень і візувань) 
оприлюднила на офіційному 
сайті 48 місць, де будуть розмі-
щені контейнери та повідомила, 
що КАТП 0628 проводиться ро-
бота по їх розміщенню в місті. 
У серпні ми запропонували для 
високої рентабельності проекту 
запустити його поряд із усіма 
ОСББ міста (поряд із 309 бага-
топоверховими будинками), але 
отримали дзвінок від Сергія На-
мєсніка, який сказав, що ми по-
спішаємо і це все згодом. Потім 
в серпні Сергій Намєснік поїхав 
на відпочинок. Згодом у верес-
ні виявилося, що КАТП 0628 не 
може ніяк використати виділені 
на початку року 18 тисяч гри-
вень для виготовлення наліпок 

на контейнери, а відтак не може 
їх розставити по місту. А в груд-
ні ми вперше почули, що без 
нашої згоди всі контейнери Жи-
томирська міська рада і Сергій 
Намєснік планують розставити 
біля усіх загальноосвітніх шкіл, 
так би мовити, житомиряни не 
готові до проекту та що все по-
чинається із школи.

Ми свідомі люди і говоримо 
прямо:

1. Такими діями Сергій На-
мєснік, Координаційна рада 
і Житомирська міська рада дис-
кредитують «Бюджет участі» 
в Житомирі.

2. Розвиток освіти та куль-
тури починається із виховання 
дітей в сім’ях, а не в школах.

3. Житомиряни готові до 
даного проекту і підтримали 
його на міському голосуванні 
(нагадаємо, що «Житомир – не 
смітник!» здобув 4 місце).

4. Рентабельним проект для 
міської ради точно не стане піс-
ля розміщення 190 контейнерів 
по усьому місту біля шкіл.

P. S. Сьогодні кілограм лише 
пластику приймають по 5–6 
гривень. От уявіть, скільки що-

дня житомиряни викидають 
пляшок на смітники і скільки, 
наприклад, 500 контейнерів 
для пластику можуть прино-
сити прибутку Житомирській 
міській раді (6 грн. х 500 контей-
нерів х 20 кг. зігнутого пластику 
= 60 тисяч гривень). При цьому 
витрати на збирання і переве-
зення не перевищать 15 тисяч. 

Тобто, за два-три дні житоми-
ряни за свої ж відходи можуть 
отримувати в місцевий бюджет 
по 30–40 тисяч.

Житомирська обласна 
молодіжна громадська  

організація «ХХІ покоління» 
та Молодіжний  
Актив Розвитку  

Житомирської області
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Сотні історій успіху за рік!

вул. Бориса Тена, 2а
kpartner@ukr.net

www.fdesign.com.ua
067 662-82-06, 063 134-64-68

Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім,
А в ньому щастя, поміж тим,
Тепла, та ніжності в родині,
Та у рідненькій Україні!
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www.teplosystem.com.ua

10024, м. Житомир, вул. Заводська, буд. 23
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор

Нехай Новий рік увійде у ваші домівки щедрим і 
веселим гостем, засіє ваші родини злагодою, подарує 
багато нових успіхів на життєвих шляхах!

Бажаємо, щоб для кожного з нас цей рік став кращим із 
кращих, приніс добре здоров’я, достаток, багато радісних 
днів. Хай він буде роком справжнього економічного 
піднесення, результати якого відчує кожна сім’я!

Добра і щастя всім вам!

Вдячні
        за Ваш
                вибір!!!

Вдячні
        за Ваш
                вибір!!!

Страхова група ТАС щиро вітає усіх
з Новим роком та Різдвом Христовим!

Хай Новий рік приносить Вам нові досягнення, нові враження, 
нові успіхи, творчі  злети. Бажаємо Вам, Вашим  родинам бути 

здоровими і щасливими, багатими і веселими, життєрадісними і 
усміхненими. З новими надіями, з новими звершеннями, з 

новим благополуччям.

Дякуємо усім,
хто за нас голосував!

Зичимо Вам міцного здоров’я, творчих натхнень, здійснення 
ваших професійних планів, особистих бажань та усіх мрій.

Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам тільки добробут, 
благополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів та 
партнерів, шани та любові від рідних та близьких Вам людей.

Щасливих та яскравих подій та усього найкращого!

ТРЦ Глобал, вул. Київська,77

Від щирого серця вітаємо Вас із Різдвом Христовим
та наступаючим Новим Роком!

Дякуємо за довіру!
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Алла Гетьман

Міську ковзанку 
розміром 597 кв. м 
встановлять у цен-
трі Житомира – на 
перехреcті вулиць 
Михайлівської та Ля-
тошинського.

Ідея стосовно облаштування 
ковзанки належить міському го-
лові, адже це покращує дозвіл-
ля як житомирян, так і гостей 
міста. Про це у коментарі жур-
налістам «20 хвилин» розповів 
головний архітектор Житомира 
Юрій Безбородов.

«Обов’язково буде прокат ков-
занів, ціна на них буде не біль-
шою, ніж на інших ковзанках 
міста. Працюватиме екран, буде 
музичний супровід, мікрофон 
тощо. Управління культури ор-
ганізує урочисте відкриття ков-
занки за участі колективів міста 
з фігурного катання.

Також буде локація, де стоїть 
фонтан, він буде законсервова-
ний і закритий щитами, а поверх 
нього буде невеликий постамент, 
на якому ми влаштуємо вертеп. 
Можна буде підійти сфотогра-
фуватися, таким чином ми уни-
каємо пошкодення фонтану. Ще 
буде зона комфорту, можна буде 
підійти попити кави, чаю, там 
повинні бути випромінювачі 
уфо, щоб містяни могли зігрі-
тися. Поряд з ковзанкою вста-
новлять дві лавочки підприємці 
власним коштом. Ще у нас буде 
озеленення. «Зеленбуд» встанов-

лює ялинки по вулиці, буде під-
світка ліхтарями та оздоблення 
гірляндами. З боку площі Коро-
льова коштом спонсорів будуть 
встановлені льодові скульпту-
ри», – розповів Юрій Безбородов.

Як зауважив головний архі-
тектор, минулого року був при-
крий випадок, коли льодові фі-
гури пошкодили.

«Сподіватимемось, що гро-
мадяни будуть свідомі і не псу-
ватимуть те, що для них роблять. 
Також скульптури і все, що буде 
встановлено на Михайлівській, 
охоронятиме спеціальна невідо-
мча охорона. Втім містянам теж 
потрібно за цим пильнувати, 
якщо бачать людей напідпитку 
або інше, які здійснюють нама-
гання вандалізму, то потрібно 
цьому запобігти, зокрема викли-
кати поліцю», – наголосив Юрій 
Безбородов.

Також Юрій Безбородов 
запевнив, що будь-які застере-
ження, що ковзанка пошкодить 
плитку на Михайлівській, є 
марними.

«Ковзанка влаштовується та-
ким чином, що там буде піщана 
подушка, в яку будуть вмонтовані 
трубопроводи з охолоджуючою 
рідиною, яка буде циркулювати 
під повехнею ковзанки, так ми 
закриваємо плитку. Також ми 
контролюватимемо стан плитки 
до монтажу і після, за це відпо-
відатиме фізична особа-підпри-
ємець, що займатиметься уста-
новкою ковзанки», – зазначив 
головний архітектор.

Дата відкриття ковзанки на-
разі ще уточнюється, втім від-
критись вона повинна до 15 груд-
ня, але не пізніше відкриття 
головної ялинки міста.

У Житомирі  
на час новорічних 
свят відкриють 
безкоштовну 
ковзанку

Алла Гетьман

Працівники 
управлінь авто-
мобільних шляхів 
в області вже понад 
5 місяців не отри-
мують заробітної 
плати через борги 
підприємства.

ДП «Житомирський облав-
тодор» не виплачує зарплатню 
працівникам через кредиторську 
заборгованість у 55 млн грн. Про 
це під час сесії повідомив голо-
ва Житомирської обласної ради 
Володимир Ширма.

«Колишні начальники служ-
би доріг області створили такі 
умови, що наразі виникла за-
боргованість у розмірі 55 міль-
йонів гривень. Облавтодор зна-
ходиться в плачевному стані. 
Люди вже по 5 місяців не отри-
мують зарплатню та починають 
масово звільнятися», – сказав 
Володимир Ширма.

Також голова обласної ради 
додав, що за останні роки ніх-
то нічого не вкладав в ремонт 
доріг. Зараз відбувається про-
цес передачі доріг: держава 
передає дороги державного 
значення на баланс облдер-
жадміністрації. Найближчим 
часом ОДА планує створити 
відділ, який буде вирішувати 
це питання. Тому до квітня за 
очистку доріг відповідає авто-
мобільна служба доріг.

Наступного дня, 22 грудня, 
житомирські працівники облав-
тодору через борги із заробітної 
плати перекрили дорогу по ву-
лиці Перемоги біля адміністра-
ції свого підприємства. Обурені 
люди блокували дорогу близько 
5-ти годин, аж поки до них не 
приїхало керівництво.

Намагався заспокоїти лю-
дей тимчасово виконуючий 
обов’язки голови правління 
ДАК «Автомобільні дороги 
України» Роман Косинський. 
Посадовець повідомив, що ко-
шти за серпень та половину ве-
ресня (майже 4 млн грн) вже на 
рахунках.

«Якщо ми беремо за серпень, 
вересень у вас 5 млн грн забор-
гованості, то 3,4 млн грн ми вже 
сьогодні вам виплатимо. Це вже 
перша ваша перемога, або наша 
перемога. Вони вже у вас на ра-
хунках. У нас залишається жов-
тень 3,6 млн грн і залишається 
за листопад 3 млн грн. Особисто 
я можу зараз пообіцяти, що зі-
звонювався з Укравтодором: ко-
шти на Службу автомобільних 
доріг будуть в середу. І як тіль-
ки кошти потрапляють туди, 
одразу у цей же день ці кошти 
підуть на ДП», – сказав Роман 
Косинський.

Т а к о ж  в и к о н у ю ч и й 
обов’язки голови правління 
ДАК «Автомобільні дороги 
України» повідомив, що на-
разі чекають надходження ще 

більш ніж 7 млн грн. Ця сума 
може повністю погасити борги 
працівників по зарплаті. Од-
нак, якщо використати усі ці 
кошти на зарплату, ДП «Жито-
мирський облавтодор» взагалі 
доведеться закрити, адже не 
буде навіть чим заправляти тех-
ніку та закуповувати матеріали.

Роман Косинський пообі-
цяв працівникам, що особис-
то контролюватиме процес 
погашення заборгованості по 
зарплаті.

«Я буду приїздити, скільки 
потрібно і контролювати цей 
процес. Я планую, як тільки 
кошти заходять, приїжджаю до 
Вас і сиджу тут, поки не побачу, 
що остання копійка не піде на 
заробітну плату», – пообіцяв 
Роман Косинський.

Своєю чергою, вислухавши 
керівництво, працівники об-
лавтодору повірили обіцянкам, 
однак заявили – обслуговува-
ти дороги в «кредит» не будуть 
і вийдуть працювати у звичай-
ному режимі лише тоді, коли 
на їхніх рахунках будуть кошти. 
Кажуть, хоча б за три місяці.

За допомогою ка-
мери можна в режимі 
реального часу спо-
стерігати за тим, що 
відбувається на вули-
ці Михайлівській.

Веб-камеру встановив жито-
мирянин Роман Кравчук, про що 
і написав у мережі Фейсбук.

«Як це не дивно, але навіть 
міста анексованого Криму мали 
онлайн-трансляції, не кажучи 
вже про весь світ.Тепер ми сидя-
чи дома або подорожуючи світом 
можемо завжди подивитись як 
там у нас справи в центрі міста», – 
пише у Фейсбуці житомирянин 
Роман Кравчук.

Також чоловік наголосив, що 
у його планах встановити ще 
кілька таких камер на інших 

вулицях Житомира.
«В планах встановити ще де-

кілька подібних онлайн-камер. 
Якщо маєте пропозиції та можете 
допомогти з технічною можливіс-
тю, пишіть мені», – додає Роман 
Кравчук.

Нагадаємо, раніше на Михай-
лівській стояла веб-камера місце-
вої газети, яка у 2013 році зафіксу-
вала бійку на пішохідній вулиці. 
Проте, нині вона не працює.

Півроку без зарплати: працівники 
автомобільних доріг в Житомирській 
області блокують дороги

У Житомирі з'явилася перша 
веб-камера високої якості 
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Аліна Бойко

Пропонуємо вам 
згадати найважливіші 
звершення та падіння 
у спортивному житті 
нашого міста.

«Космічний 
напівмарафон-2017»

Вже вдруге у Житомирі відбу-
лось велике спортивне свято – «Кос-
мічний напівмарафон», який при-
святили 1133-річниці міста. Бігуни 
з усієї України долали дистанції 
у 21 та 5 км. Цього року зареєструва-
лось вдвічі більше охочих, ніж мину-
лоріч. Головною перевагою свята був 
цікавий маршрут через вулиці, які 
проходять центральною, історичною 
та рекреаційною зонами нашого 
міста.Загалом, другий «Космічний 
напівмарафон» обійшовся бюджету 
Житомира у 600 тис. грн. Грошовий 
призовий фонд спортивного свята 
складав 64 тис грн, які були роздані 
переможцям забігів на 21 км і 5 км.

ФК «Полісся»  
знову без тренера

В кінці листопада 2017 р. голо-
вним тренером "Полісся" став Воло-
димир Мазяр, але він покинув клуб 
через три тижні після призначення 
заради роботи в казахстанській ко-
манді "Акжайик" Уральськ.

На сьогодні колишній головний 
тренер "Металіста 1925" Олександр 
Призетко є основним претендентом 
на посаду тренера житомирського 
ФК "Полісся". 46-річний фахівець 

близький до підписання контрак-
ту з житомирським клубом і може 
очолити команду ще до кінця року.

Останнім тренером, під керів-
ництвом якого житомирський клуб 
проводив матчі, був Едуард Хавров. 
Він покинув команду 20 листопада 
разом з 11 гравцями.

Олександр Призетко почав тре-
нерську кар'єру в 2011 році, з 2015-
го працював в системі Металіста, 
а в квітні 2016-го після відставки 
Олександра Севідова виконував 
обов'язки головного тренера.

З 2016 по 26 вересня 2017 р. При-
зетко був головним тренером «Ме-
таліста 1925» чоловік вивів команду 
з аматорів у другу лігу. Причиною, 
через яку тренер покинув команду, 
став конфлікт з керівництвом клубу.

Вперше за 40 років 
Чемпіонат України з шахів 
у Житомирі

Вперше з 1977 року наше міс-
то приймало фінал Чемпіонату 

України з шахів. Україна отрима-
ла нову чемпіонку з шахів серед 
жінок. Нею стала Юлія Осьмак 
(міжнародний гросмейстер, май-
стер спорту України, член націо-
нальної збірної України з шахів). 
Новим чемпіоном серед чоловіків 
став Петро Голубка (міжнародний 
майстер, майстер спорту України). 
Представник Житомирщини Ігор 
Випханюк отримав 4 очки і відпо-
відно 9 місце, він в 11 турі зумів 
зіграти внічию проти Володимира 
Онищука, який посів 2 місце.

«Спортивні перемоги-2017»
Житомирянка Дарина Сам-

чик виграла чемпіонат Європи 
зі змішаних єдиноборств ММА, 
який 10 грудня завершився в Ні-
меччині. Наша спортсменка 
у фіналі вагової категорії 52 кг 
перемогла Антоніну Kулешову, 
володарку кубку республіки Бі-
лорусь по ушу-саньда. Поєдинок 
за версією Міжнародної асоціації 
«WMMAA» проходив в 2 раунди 

по 5 хвилин. І вже на третій хви-
лині 2-го раунду житомирянка 
задушливим прийомом здобула 
дострокову перемогу.

13–16 грудня 2017 р. відбувся 
чемпіонат України з парапла-
вання. Житомирську область 
на чемпіонаті представляли 4 
спортсмени.Чемпіонат був від-
бірковим етапом підготовки до 
міжнародних змагань з плавання, 
який відбудеться на початку 2018 
року. Житомиряни привезли до-
дому золоту нагороду на дистан-
ції 50 м. батерфляєм та трі срібні 
нагороди на дистанції 50 м. бра-
сом, 100 м. батерфляєм та 400 м. 
вільним стилем.

Житомирянин Петро Пах-
нюк виборов дві срібні медалі 
у Кубку світу з гімнастики (FIG 
World Challenge Cup Paris 2017), 
який відбувся восени у Парижі, 
Франція. На паралельних брусах 
спортсмен посів ІІ місце, посту-
пившись українському гімнасту 
Олегу Верняєву. Цього року у Куб-
ку взяли участь 200 найкращих 
гімнастів з 40 країн світу.

Будівництво  
довжиною у вічність

Вісім губернаторів, міль-
йони гривень та 12 
років безупинного 

будівництва – усе це частина 
історії реконструкції цен-
трального стадіону «Полісся» 
на Старому бульварі. Вперше 
про реконструкцію головної 
спортивної арени Житоми-
ра заговорили в далекому 
2005 році. Тоді вперше про-
звучала фраза «розпочато ре-
конструкцію». Але відтоді усе 
відбувалось, як у відомій фразі: 
«ремонт можна розпочати, але 
не можна закінчити». Тепер же 
в 2017-му, коли в місті поступо-
во відроджується професійний 
футбол, питання завершення 
реконструкції стадіону постає 
усе більш гостро.

Колишній голова обласної 
федерації футболу ще рік за-
прошував на стадіон інспекто-
рів Федерації футболу України, 
аби ті вказали на недоліки та 
підказали, що потрібно змі-
нити в проекті, щоб стадіон із 
однойменною назвою відпові-
дав стандартам і міг приймати 
матчі професійного рівня.

Житомирській облдержадмі-
ністрації обіцяли завершити об-
лаштування футбольного поля 
та благоустрій прилеглої терито-
рії до початку листопада, однак 
на сьогоднійшній день можна 
сказати, що стан розваленого 
стадіону незадовільний.

Марафон спортивних подій,  
якими жили житомиряни у 2017 році
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2017 рік –здобутки 
і втрати, звершення 
та провали: тради-
ційно «20 хвилин» 
згадує найважли-
віші події року, що 
стали ключовими 
для міста.

«Скандал року»
Майже місяць Житомир об-

говорював «аморальність» за-
ступника голови ОДА Олексія 
Ясюнецького, якого звинуватили 
у походеньках «наліво». Через 
це, начебто, місцева влада зна-
ходиться в патовій ситуації.

Ще наприкінці вересня у со-
цмережах з’явилися скріншоти 
переписки між заступником го-

лови Житомирської ОДА Олек-
сієм Ясюнецьким, депутатом об-
лради від «Самопомочі» Оленою 
Галагузою та членом Житомир-
ського міського виконкому Ві-
рою Гринишиною, яка засвідчує 
наявність між ними тривалого 
«шведського» роману. Галагуза, 
між іншим, є головою постійної 
комісії обласної ради з гумані-
тарних питань, курує питання 
моралі. Невідомо, чи дійсно 
між депутатами були певні сто-
сунки, пристрасті вщухли, але 
все одно – сексуально-еротична 
«клякса» на одязі житомирської 
влади залишиться надовго, хоч 
би як хто не старався її зачистити 
чи відмити.

«Реформа року»
З 27 лютого 2017 р. в реалі-

зацію у кіосках Житомирського 
трамвайно-тролейбусного управ-
ління надійшов е-квиток. Впро-
вадження електронного квитка 
у громадському транспорті Жи-
томира містяни сприйняли нео-

днозначно: хтось вважає цю інно-
вацію актуальною і необхідною, 
а хтось шукає «підводні камені» 
і не впевнений у доцільності ре-
форми в Житомирі.

Реформа дісталась і до вар-
тості проїзду у маршрутному 
таксі. Проїзд у маршрутках 
Житомира влітку зріс до 5 грн, 
проте депутат Житомирської 
міської ради Олександр Рако-
вич 11 вересня виграв суд щодо 
скасування рішення виконкому 
про підвищення вартості про-
їзду. Своєю чергою, міська рада 
подала апеляцію, яку 21 листо-
пада програла. Рішення суду 
першої інстанції вступило в дію, 
але вартість проїзду не зменши-
лася. І вже з 1 грудня за умови 
встановлення валідаторів у кож-
ному маршрутному таксі міста 
вартість проїзду так і залиши-
лась 5 грн.

Ще однією інновацією у сфе-
рі транспортного реформування 
для житомирян стала співпра-
ця КП «Житомиртранспорт» зі 

Всеукраїнською книгою скарг 
«Каратєль», завдяки чому міс-
тяни можуть повідомляти про 
факти правопорушення у гро-
мадському транспорті за допо-
могою смартфону. Наразі по 
всій Україні мобільним додат-
ком користується майже 15 тис. 
користувачів. Щоб скористатись 
сервісом «Каратєль», потрібно 
завантажити на смартфон од-
нойменний мобільний додаток. 
У меню застосунку є опція «Кни-
га скарг». На цьому екрані кожен 
зареєстрований користувач за 
допомогою смартфону може вне-
сти пропозиції або поскаржити-
ся на порушення, надіславши 
пропозицію безпосередньо до 
КП «Житомиртранспорт». Аби 
зафіксувати правопорушення 
у додатку, потрібно: вказати 
номер маршруту, державний 
номер транспортного засобу чи 
його бортовий номер та зробити 
короткий опис проблеми і за-
значити, коли було зафіксовано 
проблему. Також, опціонально, 

можна додати фото або відео для 
підтвердження своїх слів.

«Резонанс року»
Справа, що має розголос вже 

на всеукраїнському рівні, сталась 
саме у Житомирі, де суд виправ-
дав єдиного обвинуваченого 
у вбивстві Олександра Жадька.

Суд у справі жорстокого 
вбивства 43-річного Олександра 
Жадька, якого знайшли з десят-
ком ножових поранень, тривав 
більше трьох років. Олександр 
Жадько проживав у селі Зарі-
чани, де у 2014 р. чоловіка було 
жорстоко вбито. На його тілі 
судмедексперти нарахували 11 
ножових ран. Єдиним підозрю-
ваним у вбивстві був 30-річний 
мешканець Житомирської об-
ласті Володимир Довгалюк, який 
має впливових родичів у право-
охоронних органах. Майже два 
місяці він знаходився під вартою, 
втім 26 вересня 2014 р. суддя Ко-
рольовського райсуду Житоми-
ра Рожкова ухвалила рішення 
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відпустити його під заставу 
у 200 тисяч гривень. Так судова 
тяганина тривала більше двох 
років. Після десятка судів 15 лис-
топада 2017 року Житомирський 
райсуд виносить вирок – визнати 
невинним Володимира Довгалю-
ка. Свідчення свідків, які бачили 
убивцю Олександра Жадька, ві-
део з камер спостереження, на 
яких був зафіксований чоловік, 
який переслідував потерпілого, 
висновки експертів, які, на думку 
прокуратури, доводять прови-
ну обвинуваченого, суд визнав 
недостатніми для винесення об-
винувального вироку.

«Реконструкція року»
Навесні цього року завер-

шили реконструкцію єдиної 
пішохідної вулиці міста. Після 
закінчення роботи з укладання 
гранітної плитки на Михай-
лівській було проведено бла-
гоустрій – встановлення лавок, 
смітників та болардів, а також 
висадження дерев та проведення 

нового освітлення. На сьогодні 
готовий перший модуль параме-
тричної лавки, яку запроектував 
київський архітектор Ілля Си-
роватський. Її дивна форма – це 
повністю комп’ютерне моделю-
вання, продукт сучасного під-
ходу в дизайні. Другий модуль 
лавки планується змонтувати 
ближче до весни. Загалом, на ре-
конструкцію пішохідної вулиці 
з міського бюджету витратили 
15 млн грн.

«Відкриття року»
На майдані Корольова вліт-

ку відкрили пам’ятник Героям 
Небесної Сотні. Обговорення 
пам’ятника мало не перетвори-
лося на скандал, після чого об-
лдержадміністрація зняла з себе 
відповідальність за його будів-
ництво. Конкурсна комісія ще 
у 2016 р. визначилася з кращим 
проектом, який обрали шля-
хом онлайн-голосування. 
І нарешті, 15 червня 2017 
р. департамент містобу-

дування, архітектури, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства Житомирської 
облдержадміністрації підпи-
сав угоду про виготовлення за 
700 тисяч гривень. Торги про-
йшли у вигляді переговорної 
процедури закупівлі, бо товар – 
пам’ятний знак – закуповували 
в переможця архітектурного 
конкурсу. Встановлення самого 
пам’ятника та благоустрій те-
риторії обійшлися ще у майже 
400 тис. грн.

«Провал року»
Ц ь ог ор і ч  ж и т ом и ря н и 

мали б відзначати річницю 
реконструкції центру міста. 
Натомість, відзначаємо 
річницю процесу укла-
дання бруківки (ро-

боти розпочались ще у серпні 
2016 року). Минуло 15 місяців, 
а роботи з укладання бруківки 
досі не завершені. 27 мільйо-
нів гривень, саме на таку суму 
в липні 2016 року міська рада 
уклала з однією з будівельних 
компанія одразу три угоди на ре-
конструкцію тротуарів у центрі 
Житомира: близько 5 мільйонів – 
на капітальний ремонт вул. Теа-
тральної, понад 12 мільйонів – на 
ремонт Київської і ще майже 10,5 
мільйонів – на ремонт Великої 

Бердичівської. Сам підрядник 
на своєму сайті повідомляв, що 
проект планували завершити за 
2–3 місяці, але станом на грудень 
2017-го реконструкція на жодній 
з вулиць остаточно не завершена.

«Досягнення року»
Житомиру вдалося потрапи-

ти до ТОП-10 областей у загаль-
ному рейтингу серед загально-
освітніх шкіл України і зайняти 
5-те місце за підсумками здачі 
ЗНО серед обласних центрів. 
Житомирські випускники сво-

їми досягненнями під час 
ЗНО-2017 обійшли такі 

великі міста як Дніпро, 
Миколаїв, Запоріж-

жя та Харків.
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Український та європейський стиль 
життя: спільні риси та особливості

Найбільшою цін-
ністю для громадян 
України є збереження 
миру. Це підтвердили 
56.6% співгромадян 
Інституту Горшеніна 
в ході соціологічного 
опитування, проведе-
ного спільно з пред-
ставництвом Фонду 
Фрідріха Еберта. На 
другому місці для 
українців – цінність 
людського життя, за 
що віддали свої голоси 
42.7% опитуваних.

Разом з тим, для європейців, на 
думку українців, найважливішою 
цінністю є демократія, на другому 
місці – верховенство права, на тре-
тьому – права людини і лише по-
тім ідуть мир і цінність людського 
життя. Також українці вважають, 
що толерантність для європейців є 
важливішою, ніж самореалізація. 
Однак, згідно даних, отриманих 
соціологами, солідарність і під-
тримка ближнього – на останньому 
місці у європейців.

Загалом дослідження свідчить, 
що наші громадяни визнають єв-
ропейців кращими за себе у бага-
тьох аспектах життя. Переважна 
більшість опитаних переконані, що 
українці гостинніші за європейців, 
але приблизно так само освічені та 
інтелектуально розвинені. За всіма 
іншими параметрами сусіди об-
ганяють нас: європейців визнали 
більш релігійними, толерантними, 
законослухняними. Вони, на думку 
українців, ведуть здоровіший спо-

сіб життя, дбайливіше ставляться 
до своєї культури та історії, до на-
вколишнього середовища. Водночас 
європейці також більш схильні пла-
нувати своє життя та більш орієн-
товані на матеріальні блага.

Отож, давайте спробуємо 
разом розібратися, чим відрізня-
ється менталітет та спосіб життя 
переважної більшості українців та 
європейців. На перше місце слід 
було б поставити основну рису 
сучасного – довіру. Довіру до не-
знайомих перехожих, подорожніх, 
співробітників, представників си-
лових структур, сервісних служб, 
влади, тощо. З цим у жителів Єв-
ропи, як кажуть «Все окей!». Ба, 
більше, – довіра сягає немислимих 
для нас масштабів та проявів, по 
суті, пронизуючи всі суспільні 
відносини, – від прибиральниці до 
представників влади, правоохорон-
ців і політиків найвищого рівня!

У нас, в Україні, однозначно, 
з цим є серйозна проблема, яка 
струмує та не дає рухатися далі сус-
пільству, а політикам випрацювати 
спільну позицію щодо стратегічно-
го розвитку країни.

Другою, та не менш позитивно 
сталою європейською практикою, 
можна вважати справедливість.
Зрозуміло, що це– відносна річ, але 
широко забезпечений соціальний 
баланс в суспільстві, можливість 
отримати освіту, роботу без хабаря, 
набуття статусності та визнання без 
значних грошей та владних покро-
вителів, всі ці речі сталими реалія-
ми післявоєнної Європи, хоча і не 
ідеальною складовою, як і все інше 
у нашому світі. Говорячи конкрет-
ніше про прояви справедливості, 
варто розуміти, що за необхідності 
всі європейці, незалежно від тру-
дового стажу та інших чинників, 
отримують соціальну допомогу 
від держави. Грошові виплати та 
пенсійне забезпечення залежно від 

попереднього стажу і заробітків, 
страхового медичного обслугову-
вання забезпеченого державними 
та не державними фондами. Окрім 
цього, безробітні та соціально не-
захищені європейські громадяни 
отримують державне соціальне 
житло, системну фахову підготовку 
та перепідготовку задля подальшої 
участі на ринку праці.

Як правило, в більшості євро-
пейських країн, батьки на утри-
мання малолітніх дітей отримують 
рошову допомогу. Не лише середні 
освітні заклади, але й професійні та 
вищі навчальні установи також пе-
реважно знаходяться на утриманні 
держави, при існуванні альтерна-
тивного приватного та комерцій-
ного сектору здобуття освіти.

Не секрет, що фінансова міць 
будь якої держави в значній мірі 
залежить від заможності її гро-
мадян. Адже, на відміну від укра-
їнців, всі, або майже всі, бюрге-
ри, мсьє, сеньйори, сери та пери 
тримають кошти в банківських 
установах, як запоруку безпечного 
зберігання та гарантованого по-
вернення своїх вкладів. До речі, 
зберігання коштів в багатьох єв-
ропейських країнах ведеться під 
дуже і дуже незначний відсоток, 
близько 1, 5% в рік. У деяких кра-
їнах, а то і дивно для нас, навіть 
з нульовою ставкою! Зрозуміло, 
що держава вільно та зі знанням 
справи використовує фінанси – 
«кров» економіки, а це левова част-
ка обороту всієї господарки.

При цьому, Багатство великої 
частини громадян, Скромність 
можновладців будь яких рангів та їх 
рівноправність в соціумі, є основою 
Рівності в суспільстві, запорукою 
спокою та злагоди. Престижне авто, 
дороговартісний будинок, солідний 
банківський рахунок, наявність ко-
штовностей, колекція цінних кар-
тин не є для європейців предметом 

для хизувань, показником персо-
нальних переваг, виокремлення на 
фоні інших, це – буденний стиль 
життя, звична поведінка, звичного 
європейця, яка сформувалася бага-
то років, а то і століть тому.

Все це породжує масову та 
природну Доброзичливість. 
Європейці, як правило, не схиль-
ні засуджувати тебе поспіхом за 
вчинені ненароком дрібні прогрі-
хи, бо прекрасно розуміють, що 
можуть опинитись в аналогічній 
ситуації. Головне для них – дати 
людині шанс усвідомити здійсне-
не і виправитися.

Щирі посмішки однозначно 
підбадьорюють, надають сил і на-
снаги. Тим більше, що отримувати 
такий безкоштовний дар є змога 
і щоденно, і щохвилинно. Як Ви зна-
єте, українці в цьому сегменті по-
водять себе дещо по-іншому, отож, 
на сьогодні, і напевно, поки що, це 
і буде одна з наявних і суттєвих від-
мінностей між нами.

Багато мефшканців Європи 
пишаються таким незвичним для 
нас поняттям як егалітарність. Це 
реальна можливість спілкувати-
ся з політичними та правлячими 
елітами країни, бути так собі за-
панібрата з сильними світу цього, 
що робить мешканця не просто 
громадянином, платником податків 
та виборцем, а реальним учасником 
державотворчих процесів, на які він 
може практично вплинути.

Прозорість у відносинах зі 
всіма – це саме та риса сучасного 
європейця, яка вигідно відрізняє 
його від мешканця іншого конти-
ненту або соціуму. В Євросоюзі 99% 
мешканців взагалі не розуміють, 
що таке хабар, вимагання коштів 
чи домовленості «під сукном». Вони 
повністю позбавлені цього «дива» 
пострадянського, латиноамерикан-
ського та частини африканського 
способу життя через вирішення 
низки питань у такий ганебний 
спосіб. І тут справа не в менталітеті, 
а в правлячих елітах, які з приходом 
до влади вирішили отримувати за 
це додаткові та не передбачені по-
садою та функціями дивіденди. 
Колосальний дефіцит побутових 
товарів в радянський і пострадян-
ський часи, не узгодженість та за-
борони при будівництві, виділення 
земельних наділів, ведення підпри-
ємницької діяльності та багато чого 
іншого, породили це явище серйоз-
но, і як ми бачимо в Україні, досить 
на довго.

Скромність, Людяність, 
Терпимість, це саме ті якості, які 
сміливо можна застосувати до су-
часного мешканця європейської 
спільноти. Адже при низці еконо-
мічних, сексуальних та інших су-
часних «революцій», бурхливому 
притоку емігрантів, європейці за-
лишили відчуття та розуміння при-
родності таких процесів, сприйнят-
тя їх, як даність часу, з якою можна 

боротися, а можна успішно жити, 
не роблячи з цього проблем.

Попри королівське, графське, 
баронське та інше титуловане похо-
дження чималої частини населення, 
попри традиції, багатства, естетику 
та інші важливі атрибути, європей-
ці з цього приводу не мають жодної 
пихи, ведуть себе скромно і толе-
рантно, як і всі інші.

Терпимість до іншої раси, ві-
росповідання, сексуальних уподо-
бань, стилю та способу життя – це 
вигідна та стала практика сучасної 
цивілізації, до якої прагне населен-
ня України, як гармонійна складова 
сучасної Європи та світу.

Турбота про Довкілля є ста-
лою рисою сучасного мешканця 
Європи, який свідомо розуміє свою 
відповідальність за стан природи 
та оточуючого середовища перед 
нинішнім і прийдешніми поколін-
нями. Відмова від пакунків з поліе-
тилену, заміна природного газу та 
атомної енергетики на відновлювані 
джерела енергії є свідомим вибо-
ром європейських урядів і, як наслі-
док, сталим поступом в наступному 
етапі розвитку суспільства.

Дещо дивно для нас, але ве-
лика частина мешканців Європи 
свідомо відмовляється від власних 
авто, переходячи на велосипеди, 
таким чином, як кажуть у нас, вби-
ваючи «двох зайців»: підтримують 
себе в гарній фізичній формі та 
зберігаючи чистим та незабруд-
неним довкілля. Сортування твер-
дих побутових відходів, продукту 
життєдіяльності людини є щоден-
ною нормою кожної людини, не 
залежно від віку та походження. 
Зараз викинути скляну або плас-
тикову пляшку у звичний смітник 
стало майже неможливим і за по-
дібні порушення закону перед-
бачене суворе покарання.

Опис позитивних рис су-
часного європейця можна про-
довжувати і продовжувати, але 
варто зазначити, що всі переліче-
ні надбання сучасної цивілізації 
прийшли не одразу. Суспільство 
довго йшло до цього, боролося, 
долало супротив, десятиліттями 
доводило переваги та недоліки 
тих чи інших явищ та тенденцій.

Ми, українці, також на шляху 
до вже апробованої та добре себе 
зарекомендованої цивілізації, ру-
хаємося хоча і повільно, з зупин-
ками, але в вірному напрямку. Все 
те позитивне, або майже все, може 
та має бути застосоване на теренах 
України та дасть не гірший резуль-
тат ніж у сучасній Європі.

Ця публікація була підго-
товлена в рамках проекту "Про-
сування реформ в регіони" за 
сприяння Європейського Союзу 
(http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст 
цієї публікації є виключною від-
повідальністю автора і жодним 
чином не відображає точку зору 
Європейського Союзу
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Подарунки, які варто дарувати 
у Новий рік-2018: поради експертів

Рік Жовтого Земляного Собаки: на які зміни 
чекати житомирянам у наступному році

Новорічні подарун-
ки є одним з найпри-
ємніших і найваж-
ливіших атрибутів 
свята. Слід грамотно 
підійти до їх вибору, 
і тоді ви зможете по-
радувати близьких, 
а наступний рік стане 
для вас вдалим.

У 2018 році на зміну Вогня-
ному Півневі прийде Жовтий 
Земляний Собака. При виборі 
подарунка слід враховувати ха-
рактеристику цієї тварини-та-
лісмана, а також його звички 
і смаки. Експерти допоможуть 
вам зробити правильний вибір, 
і ваш подарунок стане не про-
сто приємним знаком уваги, але 
і запам’ятається на все життя.

Собака – добра, практична 
і домашня тварина. Тому по-
дарунок на 2018 рік має бути 
зроблений від душі і корисний 
в побуті. Важливо враховувати 
не тільки захоплення і смаки 
адресата, а й його вік.

Подарунки батькам  
на Новий рік

Для кожної людини батьки – 
найулюбленіші і близькі люди, тому 
і знак уваги має бути унікальним.

Зима – найхолодніша пора року. 
У цей час багато людей мріють опи-
нитися в теплому місці і погрітися 
під сонцем. У цьому випадку кра-
щий подарунок – квитки на літак 
до теплої країни.

Книга – найкращий подарунок, 
і про це знає кожен. Якщо подару-
вати своїм близьким твір їхнього 
улюбленого автора, це буде гарним 
знаком уваги.

У будь-якому віці жінки хочуть 
виглядати добре, тому натуральна 
косметика або крем стануть корис-
ним подарунком для вашої мами.

Враховуйте захоплення своїх 
батьків. Якщо ваш тато любить хо-
дити на риболовлю, а мама – готу-
вати, то чудовим подарунком будуть 
рибальські приналежності, техніка 
для кухні або форми для випічки.

Новорічні подарунки  
для бабусь і дідусів

У холодну пору року бабусям 
і дідусям необхідно особливо берег-

ти своє здоров’я. Теплий плед, шаль 
або рукавиці будуть гріти їх всю 
зиму, а ваша турбота зігріє серце.

Люди похилого віку дуже тре-
петно ставляться до ведення госпо-
дарства, до домашнього та кухонно-
го начиння. Тому навіть звичайна 
запальничка для плити, підвіска 
для білизни або набір посуду ста-
нуть корисним і необхідним пода-
рунком. Якщо ваш дідусь – майстер 
на всі руки, то новий набір інстру-
ментів явно порадує його.

Щоб ваші близькі могли по-
стійно стежити за своїм здоров’ям, 
подаруйте їм корисні медичні 
прилади.

Подарунки дітям  
на Новий 2018 рік

Щороку турботливі мамусі і та-
тусі всерйоз замислюються про те, 
що покласти під ялинку улюбле-
ному чаду.

Більшість дітей люблять тварин, 
але багато батьків категорично від-
мовляються купувати їх для своїх 
малюків. Наступний рік визначено 
натякає вам, що найкращим по-
дарунком для дитини буде щеня. 
В цьому випадку ви порадуєте ваше 
чадо, а новий член вашої сім’ї при-

несе вам удачу в наступному році.
Ваші діти дуже рухливі і лю-

блять спорт? Тож гарним подарун-
ком для дівчинки стануть ковзани. 
Хлопчику можна подарувати набір 
для хокею.

Щоб ваші діти творчо розвива-
лися, можна подарувати їм гарний 
набір для малювання.

Звичайно ж, найпопулярні-
шими подарунками залишаються 
іграшки та солодощі. Щорічно пе-
ред новорічними святами вітрини 
рясніють гарними ляльками для ді-
вчаток і машинками для хлопчиків

Подарунки друзям на Новий 
рік Жовтого Собаки

Подарунки друзям можуть 
бути недорогими, але обов’язково 
повинні бути оригінальними 
і особливими. Зрозуміло, можна 
придбати перевірені подарунки, 
що не менше порадують ваших 
друзів. Останнім часом стало по-
пулярно дарувати оригінальні 
футболки. Такі подарунки будуть 
дійсно корисними і креативними.

Чоловіки люблять приймати 
в дар елітний алкоголь. У подруг 
залишається незмінною традиція 
дарувати одне одному косметику.

Цікавим подарунком буде на-
стільна гра. Такий презент точно 
не буде лежати забутим в шафі. 
А випробувати гру можна вже 
в новорічну ніч.

Не тільки для дітей, а й для 
дорослих солодощі стануть при-
ємним подарунком. Оригіналь-
ний кошик з тістечками або імен-
ні шоколадки додадуть вашому 
сюрпризу оригінальність.

Що подарувати на Новий 
2018 рік коханій людині

Щороку ми хочемо вразити до-
рогих людей і зробити їм приємно 
за допомогою подарунка, тож не за-
бувайте, що найголовніше – це увага.

Багато чоловіків полюбляють но-
сити сорочки і краватки, тому такий 
подарунок точно стане корисним. 
Всі жінки люблять прикраси, неза-
лежно від віку. Звичайно, подарунок 
не обов’язково повинен бути доро-
гим. Якщо ви не маєте можливості 
витратити велику суму на золоті 
аксесуари, то можете замінити їх 
срібними. Також можна подарувати 
красиву якісну біжутерію.

Якщо ваш чоловік – автолюби-
тель, то гарним подарунком стануть 
автомобільні аксесуари.

Алла Гетьман

Тривала економічна 
криза, військові дії, по-
літична нестабільність 
і напружена ситуація 
в суспільстві – численні 
труднощі з року в рік 
український народ 
стійко переносить на 
своїх плечах, однак зав-
жди продовжує споді-
ватися на краще.

Щороку влада обіцяє містянам 
чимало змін, і стосуються вони на-
самперед кращого. Наші журналісти 
спробували з’ясувати, на які ж зміни 
чекати житомирянам у 2018 році.

Станція доочистки води
М іська  вла да  п лан у ва ла 

у 2017 році побудувати сучасну стан-
цію доочистки води, однак не поча-
ли, оскільки виникла необхідність 
в будівництві нових споруд і застосу-
ванні сучасних технологій. Йшлося 

про «абсолютно чисту воду» для меш-
канців Житомира. Тому будівництво 
планують почати тільки в 2018 році 
за умови відповідного фінансування.

Гідроелектростанція  
на річці Тетерів

У Житомирі за адресою про-
вулок Паперовий, 16 мають намір 
звести гідроелектростанцію на річці 
Тетерів. Найкращий інвестиційний 
проект в рамках конкурсу запро-
понувало ТОВ «Житомиркомун-
сервіс». Як зазначають у мерії, ГЕС 
встановлять неподалік Житомир-
ського картонного комбінату.

Садочок на Крошні
У 2018 році плануюють відкри-

ти дитячий садочок № 58 на Крош-
ні. Наразі тривають будівельні робо-
ти, даний об’єкт мають намір здати 
в експлуатацію в наступному році. 
Садок розрахований на 320 дітей 
у 12 групах. У новому приміщені 
буде сучасний спортзал, харчовий 
блок і музична зала – усе для повно-
цінного розвитку дитини.

Велопрокат
Вже навесні 2018 року у Жито-

мирі може з’явитись велопрокат, 

який не потребуватиме створен-
ня станцій для зберігання вело-
сипедів. У вересні на Михайлів-
ській представники міської влади 
та приватної китайської компанії 
презентували систему електро-
нного замка, який відкривається 
за допомогою QR-коду.

Ейфелева вежа
На центральній алеї парку 

Гагаріна біля пішохідного мосту 
планують встановити 22-метрову 
копію знаменитої Ейфелевої вежі. 
Головний архітектор міста Юрій 
Безбородов зазначив, що подібний 
подарунок від коростенського під-
приємця підсилить ефект пішохід-
ного мосту та стане чудовою лока-
цією для фотосесій. Сама споруда 
виготовлена з металевих листів та 
посилена каркасом і має 22 метри 
заввишки.

«Картка житомирянина»
Вже на початку 2018-го паса-

жири пільгових категорій зможуть 
отримати «картку житомирянина» 
для проїзду в громадському тран-
спорті. За словами заступника 
міського голови Дмитра Ткачука, 
це будуть двохчипові картки, які 
отримають понад 50 тисяч осіб. На 

одному чипі буде банківський про-
дукт, а інший – обслуговуватиме 
систему автоматизованої оплати 
проїзду, а також дозволятиме до-
датково запускати різного роду 
соціальні програми, здійснювати 
виплати на ці карти. А вже з тран-
спортного рішення це поступово 
переростатиме в «картку житоми-
рянина» з набором сервісів для со-
ціального захисту наших містян.

Торговельно-офісний центр 
з підземним паркінгом

У квітні 2018-го в центрі Жи-
томира планують почати будів-
ництво 7-поверхового торговель-
но-офісного центру з підземним 
паркингом. Новий проект на своїй 
сторінці у соціальній мережі Фей-
сбук показав головний архітектор 
міста Юрій Безбородов.

«Житомир світлодіодний»
У наступному році місто має 

повністю перейти на світлодіодне 
освітлення вулиць, збільшивши 
кількість світлодіодних ліхтарів до 
8600 одиниць. В минулому році 
LED-освітлення вулиць Житоми-
ра нараховувало 5200 світлодіодів. 
Також була впроваджена система 

енергетичного моніторингу в усіх 
комунальних установах міста.

Сонячна електростанція
У Житомирі планують збудува-

ти сонячну елекростанцію. Для цьо-
го міською радою було виділено 18 
гектарів землі та змінено її цільове 
призначення. Відповідне рішення 
було підтримано більшістю депу-
татів міськради. Сонячна електро-
станція матиме потужність десять 
мегават та повинна окупитись за 
п’ять років. Повідомляється, що со-
нячну електростанцію планують 
збудувати коштом кредитних гро-
шей та гранту від уряду Словенії.

Нова меблева фабрика
На території житомирського ін-

дустріального парку «ЖИТОМИР-
CХІД» збудують «Житомирську ме-
блеву фабрику» на 1250 робочих 
місць. Інвестор обіцяє платити се-
редню зарплату не менше 8 тисяч 
гривень. Депутати Житомирської 
міської ради одноголосно проголо-
сували за підписання меморандуму 
про партнерство з ТОВ «Житомир-
ська меблева фабрика». На фабриці 
будуть займатися виробництвом та 
складанням меблів з продукції, яку 
виробляють у Коростені.
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Тел.: (0412) 42-54-54
(067) 410-15-81

(093) 797-62-31

www.pervocvit.com

Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, 
нехай яскраві вогники подарують добру надію. 
Бажаємо з новими силами та щасливими відчуття-
ми досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у 
новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай 
вдача буде поруч увесь рік.

З Новим роком!
колектив ПП «Технопласт Полісся»

Прийміть щирі вітання
з Новим 2018 роком

та світлим святом Різдва Христового!

ПП «Технопласт Полісся»
м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 6
тел./факс: 0412 42 24 10, 067 412 47 07
www.tehnoplast.com.ua

Дякуємо за ваш вибір!

Нехай новий рік буде добрим та 
щасливим, нехай здійсняться усі Ваші заповітні мрії, 
нехай душі сяють радістю, немов новорічна ялинка 
яскравими вогнями, а очі блищать від щастя, наче сніг 
узимку на сонці.

Âàøà «Ëþáà Ôëîðà»
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2014 2015 2016 2017

Õàé äí³â ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ
Íå çìàðíîâàíî áóäå é ñåêóíäè!
² ùàñòÿ âîãí³, ðîçïàëåí³ â ñ³÷í³,

Õàé ãîðÿòü äî íàñòóïíîãî ãðóäíÿ!

Магазин «Добрий Господар»
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70

Вітаю з Новим роком!
Бажаю від усієї душі великих справ та 

доброї вдачі, міцного здоров’я та щирої 
любові, неймовірного щастя та здійснення 
бажаної мрії, вірних друзів та веселих 
свят з дорогими серцю людьми.

Ç ïîâàãîþ, Êîì³íàðåöü ²âàí

Також дякуємо, що підтримали в конкурсі

Народний Бренд 2017

м. Житомир, вул. Вітрука, 9а
(0412) 44-67-02

(097) 245-56-36, (063) 134-02-87
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Решение о под-
держке законопроек-
та № 6191 депутаты 
приняли единоглас-
но.

– Из Украины выехали ра-
ботать и учиться около 8 млн 
человек, в основном молодежь. 
Наша задача – изменить ситуа-
цию и создать условия для полу-
чения молодежью в нашей стране 
качественного образования и ра-
боты с достойной заработной 
платой в родной стране, – сказал 
сопредседатель фракции «Оппо-
зиционного блока» в парламенте 
Александр Вилкул.

Он подчеркнул: «В законопро-
екте № 6191 мы увеличиваем ко-
личество получателей стипендии 
и в 1,5–2 раза повышаем ее раз-
мер. Этого тоже недостаточно, 
но дает возможность иметь хоть 
какие-то средства студентам из 
малообеспеченных семей. Потому 
что решение правительства не 
платить стипендии большинству 
студентам лишит молодежь, ко-
торая приезжает из других горо-
дов, и чьи родители не в силах 

давать детям деньги, возможности 
учиться в ВУЗах».

По сравнению с 2013, власть 
почти в 2 раза уменьшила количе-
ство студентов, получающих сти-
пендию (2013–75% студентов, 2017–
35–40%, план на 2018–15–25%). При 
этом, в долларовом эквиваленте 
минимальная академическая сти-
пендия в ВУЗах уменьшилась в 2,3 
раза – 91 долл (2013 год: 730 грн по 
курсу 8) до 39,7 долл (2016: 1110 грн 
по курсу 27,7).

�� Для поддержки студен-
тов законопроект № 6191 пред-
усматривает:

Практически двукратное уве-
личение количества студентов, 
которые будут получать академи-
ческую стипендию (с нынешних 
30–35% студентов до 65–75%, а это 
дополнительно около 200 тысяч 
студентов)

Устанавливает, что мини-
мальный размер академической 
и социальной стипендии должен 
быть не менее прожиточного 
минимума (сейчас это 1700 грн). 
Соответственно, при увеличе-
нии прожиточного минимума, 
должен быть автоматически 
увеличен размер минимальной 
стипендии.

Справочно: В настоящее вре-
мя минимальный размер акаде-
мической стипендии для учащих-
ся ПТУ – 415 грн, для студентов 
ВУЗов 1–2 уровня аккредитации – 
830 грн, а студентов ВУЗов 3–4 
уровня аккредитации – 1100 грн.

Возвращение государствен-
ного гарантирования стипендий 
студентам ПТУ. С 1.01.2017 эта 
норма была отменена.

Для студентов – детей-сирот 
возвращается норма, что их со-
циальная стипендия должна быть 
минимум в полтора раза больше 
академической стипендии в этом 
учебном заведении.

Также возвращается ежегод-
ная материальная помощь сту-
дентам этой категории на покуп-
ку учебников в сумме не менее 3-х 
размеров их стипендий.

Для студентов с инвалидно-
стью устанавливается, что они 
будут получать и социальную 
стипендию в полном объеме, 
и пенсию по инвалидности.

Соавторами законопроекта 
также являются народные депута-
ты Андрей Гальченко, Константин 
Павлов и Дмитрий Колесников.

– Повышение стипендий 
и поддержка студентов – это инве-

стиции в будущее нашей страны, – 
подчеркнул Андрей Гальченко.

Напомним, что 6 декабря 
2016 года провластная коалиция 
в Верховной Раде приняла закон, 
в соответствии с которым было 
отменено гарантированное го-
сударством право на стипендию 
в ПТУ; также отменена норма, 
что стипендию должны полу-
чать от 2/3 до 75% студентов; 
а также снижен уровень соци-
альной защиты студентов-сирот 

и с инвалидностью.
После того как законопроект 

единогласно поддержали в Ко-
митете Верховной Рады по науке 
и образованию, следующий шаг – 
его голосование в зале.

– Результаты голосования 
покажут реальное отношение 
фракций к молодежи, которой 
и так осталось мало в Украине. Но 
мы в любом случае продолжим 
защищать права студентов, – под-
черкнул Вилкул.

Комитет ВР поддержал законопроект Вилкула об 
увеличении в 1,5-2 раза академической стипендии  
и количества студентов, получающих стипендию

Держприкордонслужба презентувала систему 
фіксації біометричних даних громадян 

Державна при-
кордонна служба 
України 21 грудня 
презентувала систему 
фіксації біометрич-
них даних іноземців 
та осіб без громадян-
ства. Інформація з неї 
передаватиметься до 
Національної сис-
теми верифікації та 
ідентифікації грома-
дян України, інозем-
ців та осіб без грома-
дянства.

Запуск системи фіксації біо-
метричних даних Держприкор-
донслужби – це ще один крок 
щодо покращення безпекової 
складової при перетинанні кор-
дону та вдосконалення системи 
прикордонного контролю. «Вве-
дена система дає більш високу 
гарантію, що до нас не будуть 
потрапляти сумнівні елементи 
з країн Азії, Близького Сходу, 
в тому числі з Російської Феде-

рації», – зазначив Міністр вну-
трішніх справ України Арсен 
Аваков. Держприкордонслуж-
ба готується до зняття відбитків 
всіх 10 пальців. Обов’язкову фік-
сацію біометричних даних за-
стосовуватимуть у відповідності 
до визначеного МЗС переліку 71 
країни (у т. ч. РФ), які віднесено 

до категорії ризику. Решта іно-
земців – за результатами аналізу 
та оцінки ризиків.

Прикордонне відомство по-
вністю готове до запуску функ-
ціонування системи фіксації 
біометричних даних іноземців 
та осіб без громадянства. Але 
враховуючи масштабність цього 

новітнього проекту, а також вели-
ку складність його безперебійної 
реалізації, запуск системи фікса-
ції біометричних даних інозем-
ців та осіб без громадянства буде 
здійснюватися поетапно, а саме – 
з 1 січня 2018 року старт системи 
відбудеться у столичних міжна-
родних аеропортах та в пунктах 
пропуску українсько-російської 
ділянки державного кордону. В по-
дальшому ця система буде актив-
но впроваджуватися на всіх ділян-
ках державного кордону України.

«На сьогодні всі пункти про-
пуску на кордоні з Росією облад-
нані системою біометричного 
контролю, і вже в наступному 
році будуть обладнані решта 
пунктів пропуску, в тому чис-
лі і місцеві», – зауважив Голова 
Державної прикордонної служ-
би України Петро Цигикал. На-
голосимо, що для створення цієї 
системи необхідно дообладнати 
157 пунктів пропуску та 3 КПВВ 
на адмінмежі з ТОТ АРК. На сьо-
годні Держприкордонслужбі ви-
ділено 300 мільйонів грн (загальна 
потреба в коштах – 532 млн грн 
(орієнтовна вартість). Зокрема, 
буде доукомплектовано більше 
400 автоматизованих робочих 
місць сканерами відбитків паль-

ців, розгорнуто більше 320 нових 
робочих місць на І-й та ІІ-й лінії 
контролю, а також 420 в заліз-
ничних пунктах пропуску, мо-
дернізовано сховище зберігання 
біометричних даних.

Слід зазначити, що під час пас-
портного контролю інспектори 
Держприкордонслужби здійсню-
ватимуть перевірку паспортних 
документів іноземців, у тому числі 
за базами Інтерполу. Також відбу-
ватиметься зчитування інформації 
(відбитки пальців) за допомогою 
рідерів, яка надходитиме до під-
системи обробки біометричних 
даних відомства. Крім того, через 
міжвідомчу інформаційно-теле-
комунікаційну систему «Аркан» 
вона надходитиме до Національ-
ної системи біометричної верифі-
кації та ідентифікації громадян 
України, іноземців та осіб без 
громадянства Державної мігра-
ційної служби. При повторному 
перетині особою кордону здій-
снюватиметься процес ідентифі-
кації особи. При цьому інспектор 
бачитиме чи здавала людина свої 
біометричні дані і здійснюватиме 
їх перевірку. У разі не співпадін-
ня даних особу буде направле-
но на додатковий контроль для 
з’ясування обставин.



23 Середа, 27 грудня 2017WWW.20MINUT.UA Реформи

Головна ялинка країни  
засяє у новорічну ніч на «Інтері»

Реформа комунальних ЗМІ:  
половина редакцій може закритися

31 грудня в 22:30 
«Інтер» запросить 
своїх телеглядачів на 
великий новорічний 
концерт «На Інтер – 
Головна ялинка краї-
ни». Щоб разом з улю-
бленими артистами 
відзначити справ-
жній, традиційний, 
Новий рік.

Новорічна ніч на «Інтері» буде 
дуже щирою і емоційної. Телека-
нал вирішив відійти від формату 
«вогника» і подарувати глядачам 
яскравий святковий концерт. 
Зйомки пройшли в Національ-
ній опері України, де панує осо-
блива атмосфера – урочиста, але 
при цьому дуже затишна.

«Ми вирішили зробити не 
класичний новорічний вогник, 
а щось більш емоційне, – розпові-
дає Ганна Безлюдна, керівник Inter 
Media Group. – Всі наші вогники 
були дуже успішними, але в цьому 
році виникло внутрішнє відчуття, 
що людям потрібно більше душев-
ності, більше щирості. Звичайно, 
гумор, видовищність також будуть 
в нашому великому святковому 
концерті. Люди втомилися від си-
туації навколо: суєти, агресії, не-
впевненості в завтрашньому дні. 
У Новий рік хочеться все це від-
пустити і зустріти свято нормаль-
но, радісно, як ми звикли. Це те, 
чого чекають мільйони. Концерти 
«Інтера» – це така мова, на якому 
ми говоримо зі своїми глядачами, 
і вони нас чують і розуміють».

Для концерту «На Інтер – Голо-
вна ялинка країни» сцена опер-
ного театру перетворилася до 
неймовірності. Щоб подарувати 
телеглядачам справжню казку, 

художники-постановники створи-
ли новорічне оформлення із сотні 
кілометрів золотистого шнура, 
«кришталевих» штор, зібраних 
вручну з більш 30 тисяч скляних 
намистинок. Таке шоу і таку кіль-
кість зірок оперний театр навряд 
чи коли-небудь бачив: Софія Ро-
тару, Наталя Могилевська, Таїсія 
Повалій, Ані Лорак, Loboda, Олег 
Винник, Monatik, Ольга Полякова, 
Регіна Тодоренко, Злата Огневич, 
Надія Мейхер, Віталій Козлов-
ський, Світлана Тарабарова, El 
Кравчук, Alekseev, Наталія Гор-

дієнко, Міла Нітіч, Влад Ситник, 
Наталія Бучинська, Сергій Гладир, 
групи Kadnay, «Авіатор», Open 
Kids, RealO, Freedom-Jazz і інші 
артисти. Багато з відомих вико-
навців виступали в Національній 
опері України вперше.

У новорічному концерті «Інтера» 
прозвучать найпопулярніші пісні 
2017 року і улюблені новорічні хіти 
різних років. Серед них – музичні 
твори з фільмів, культові пісні групи 
ABBA, Френка Сінатри і Джорджа 
Майкла, українські народні пісні 
та композиції, без яких не обхо-

диться жодна новорічна вечірка. 
У виконанні Віталія Козловського 
прозвучить Last Christmas. Група 
Kadnay підірве зал своєю версією 
Let it snow, Злата Огневич виконає 
«Мені подобається, що ви хворі не 
мною», а Український народний хор 
ім. Г. Верьовки наповнить зал опери 
багатоголосим звучанням нашого 
улюбленого «Щедрика».

Не пропустіть! Надихаючий, 
такий звичний і рідний Новий 
рік у святковому концерті «На 
Інтер – Головна ялинка країни» – 
31 грудня о 22:30.

Фахівці проаналі-
зували стан реформу-
вання комунальних 
ЗМІ і прийшли до 
невтішного висновку: 
половина з них має усі 
шанси закритися.

Згідно з результатами аналізу, 
виконаного Українською Асоціа-
цією Медіа Бізнесу (УАМБ), за 2 
роки реформ:

• 128 видань з переліку тих, 
хто підлягає реформуванню, по-
вністю завершили реформування, 

тобто перетворили редакцію газе-
ти на приватну юридичну особу 
та переоформили на себе засно-
вницькі права на друкований засіб 
масової інформації;

• 140 редакцій розпочали, 
але ще не завершили процес 
реформування. Це означає, що 
певні юридичні дії вже вчинено 
(наприклад розпочато процедуру 
припинення діючої редакції, вже 
створено приватну компанію) але 
засновницькі права ще не пере-
дані;

• 328 (або біля 55%) комуналь-
них друкованих ЗМІ все ще не вчи-
нили практичних дій, спрямова-
них на перетворення на приватні.

Перший етап реформування 
державних та регіональних ЗМІ 
фактично не відбувся: протягом 
2016-го року не з'явилось жодного 
реформованого видання.

"Зараз ми можемо говорити, 
шо реформа активно здійсню-
ється. За даними аналітики на 
листопад 2017 року ми маємо 
123 реформовані редакції (при-
близно 23% від загальної кількос-
ті видань), а ще 143 – розпочали 
процес», – такі дані моніторингу 
процесу роздержавлення преси 
наводить Олександр Дяченко, ке-
рівник юридичного відділу Укра-
їнської асоціації медіа бізнесу. Але 
попри обнадійливу статистику, 

навіть якщо реформування мати-
ме таку ж позитивну динаміку як 
зараз, у червні 2018 року (тобто за 
6 місяців до завершення реформи) 
реформованих видань все одно 
буде менше половини.

Дослідження проводилося 
у вересні – грудні 2017 року. Метою 
дослідження був збір актуальної 
статистики та аналіз динаміки ре-
форми державних та комунальних 
ЗМІ. УАМБ зібрала та порівняла 
інформацію з відкритих реєстрів, 
а також провела опитування пред-
ставників редакцій. У випадках 
конфлікту даних з різних джерел, 
до уваги було взято найбільш ак-
туальні та/або офіційно підтвер-

джені – зокрема, інформацію 
з діючих передплатних катало-
гів, актуальні відомості з Реєстру 
друкованих ЗМІ та ЄДР. Для більш 
глибокого розуміння процесів, що 
відбуваються в редакціях ЗМІ, 
у грудні 2017 року було проведено 
письмове анкетування, в ході якого 
представники редакцій надали 
відповіді на 43 питання – у тому 
числі про основні показники ді-
яльності, про стан менеджмен-
ту, про процедури планування 
та контролю виконання планів, 
а також про дотримання законо-
давства у редакціях. Всього в ході 
опитування зібрано інформацію 
від 196 редакцій з усіх областей 
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Під знаком реформ.  
Чим запам’ятався 2017 рік? 

Рік, що минає, був багатим 
на економічні та політичні 
події.

Українці нарешті отримали довгоочіку-
ваний безвіз, вітчизняні компанії вийшли 
на північноамериканський ринок у рамках 
зони вільної торгівлі з Канадою, повноцінно 
запрацювала Асоціація з ЄС. Це свідчить, що 
Україна змогла суттєво зміцнити свої позиції 
на міжнародній арені. Однак серйозні зміни 
відбувалися і всередині держави. Чого вда-
лося досягти за цей час в економіці, бізнесі 
та соціальній сфері – підсумки року підбили 
експерти Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Парад реформ
Найбільший суспільний резонанс 

у 2017 році викликали чотири ключові ре-
форми: пенсійна, медична, освітня та судова. 
Попри різні оцінки, аналітики, як і громадя-
ни, сходяться на думці, що застаріла постра-
дянська система в означених галузях не була 
ефективною та потребувала перетворень. 
Міжнародні експерти схвально оцінили зру-
шення, які відбулися у цих сферах.

«Ми дуже задоволені прогресом, досягну-
тим урядом за останній рік, – вони провели 
дуже важливі реформи і просунули країну 
вперед. Ми сподіваємося, що в країні збе-
режеться політична стабільність і реформи 
продовжаться», – зазначила директорка Сві-
тового банку у справах України, Білорусі та 
Молдови Сату Кахконен.

Першою стартувала освітня реформа. 
5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про 
освіту». Тож для малечі, яка піде у перший 
клас у 2018 році, термін навчання у школі 
становитиме вже 12 років. 4 роки діти про-
ведуть у початкових класах, 5 років триватиме 
базова середня освіта, а останні 3 роки учні 
здобуватимуть профільну середню освіту, вже 
орієнтуючись на майбутню професію. Втім, 
головним досягненням, на думку педагогів, 
стало запровадження інклюзивної системи: 
дітлахи з особливими потребами почали 
навчатися разом зі своїми звичайними од-
нолітками.

«Дуже довго в нашому суспільстві такі 
діти були ізольовані. Суспільству треба зро-

зуміти, що інклюзія необхідна для усіх дітей. 
Дитина повинна не тільки айк’ю розвивати 
чи інтелект, а й співчуття та любов до ближ-
нього. А з’явиться воно тоді, коли в класі бу-
дуть різні діти», – переконаний заслужений 
вчитель України Віктор Громовий.

На початку жовтня парламент запустив 
пенсійну реформу, яка дозволила підняти 
пенсії для 10,2 мільйонів українців. Чимало 
дискусій викликало поступове збільшен-
ня трудового стажу до 35 років у 2028 році. 
Експерти по-різному оцінюють такі ново-
введення, але це рішення дозволило не під-
вищувати пенсійний вік. Наступним кроком 
стане перехід від солідарної системи до на-
копичувальної, завдяки якій, за прогнозами 
Кабміну, протягом 10 років вдасться подола-
ти дефіцит Пенсійного фонду. Сьогодні він 
складає понад 140 млрд грн, а це 11% ВВП.

У жовтні Верховна Рада також дала старт 
медичній реформі. За словами радника в. о. 
Міністра охорони здоров’я Юрія Джигира, 
сьогодні Україна витрачає на медицину по-
над 60 млрд грн щорічно, втім, якість послуг 
залишається низькою, а смертність – висо-
кою. Головне завдання реформи – змінити 
підхід до фінансування, щоб кошти йшли 
на лікування громадян, а не на утримання 
ліжко-місць. Це також позначиться на зарп-
латі медперсоналу первинної ланки допо-
моги: терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів. 
Вони отримуватимуть 370 грн за пацієнта 
у 2018 році та 450 грн – з 2019 року.

А наприкінці року перейшла на наступ-
ний щабель судова реформа. 15 грудня почав 
роботу новий Верховний суд, склад якого 
обирали шляхом публічного та відкритого 
конкурсу. За словами урядовців, це відправна 
точка для перезавантаження судової систе-
ми, в рамках якої вже з нового року будуть 
створені нові апеляційні та місцеві суди, що 
сформує систему повністю незалежного су-
дочинства в Україні.

«Прийнято зміни до Конституції, новий 
закон про судоустрій та статус суддів. І в цих 
законах ми бачимо незалежність не лише як 
гасло, а як реальні норми», – підкреслила голо-
ва Верховного Суду Валентина Данішевська.

Вихід із кризи
Економічне життя також зазнало сут-

тєвих змін. Протягом 2017 року Держстат 
фіксував зростання реального валового 

внутрішнього продукту (ВВП): у першо-
му кварталі – на 2,5%, у другому – на 2,3%, 
а в третьому – на 2,1% порівняно з анало-
гічними періодами 2016 року. За оцінками 
аналітиків, це означає, що країна почала 
виходити з дворічної рецесії 2014–2015 років.

«Статистика – головний свідок тому, що 
найгірше в українській економіці вже точно 
в минулому. Зазнавши надзвичайно потуж-
ного удару – через війну, агресивне закриття 
Росією донедавна найбільшого нашого ринку 
і навіть через російську блокаду експорту 
в треті країни – ми не просто вистояли, не 
просто уникнули дефолту. Ми – заклали осно-
ву для сталого розвитку», – зауважив Прези-
дент України Петро Порошенко.

За словами директора Світового банку 
у справах України, Білорусі та Молдови Сату 
Кахконен, цього все ще недостатньо для під-
вищення рівня добробуту громадян. Проте, 
за різними оцінками, ВВП буде зростати 
і надалі. МВФ прогнозує, що у 2018 році він 
сягне 3,1%, а Світовий банк передбачає циф-
ру у 3,5%. Тож є всі шанси, що вже незабаром 
це відчують і українці. У бюджеті на 2018 рік 
вже закладено підвищення прожиткового 
мінімуму для працездатної особи протя-

гом року з 1762 до 1921 грн, а мінімальної 
зарплати з 3200 до 3723 грн. Тим часом глава 
держави Петро Порошенко звернувся до 
уряду з пропозицію підняти її до 4100 грн. 
Чи підтримає Верховна Рада його ініціативу, 
дізнаємося невдовзі.

На думку аналітиків, показники ВВП 
у 2017 році поповзли вгору завдяки збіль-
шенню цін на зовнішніх ринках на українську 
сировину, зокрема, зернові культури, метал 
та залізну руду. Ще одна ключова причина – 
пожвавлення ділової активності всередині 
країни. Найбільш відчутні зміни відбулися 
у будівельній сфері: за простотою отримання 
дозволів на будівництво Україна увійшла 
у топ-35 країн. А за рівнем легкості ведення 
бізнесу наша держава піднялася на 4 позиції 
і посіла 76 місце серед 190 країн світу в між-
народному авторитетному рейтингу Doing 
Business. За останні шість років Україна до-
сягла найбільшого поступу в цьому рейтин-
гу серед інших республік пострадянського 
простору – зауважує британське видання 
Financial Times. Чи вдасться країні закріпити 
ці успіхи у 2018-му році – покаже час.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю
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Новорічні вихідні – чудо-
вий час, щоб мандрувати 
країною. Для тих, хто не 
планує провести усі свята 
вдома та втомився від звич-
них поїздок до Києва або 
Львова, Центр громадського 
моніторингу та контролю 
зібрав 5 цікавих напрямків, 
куди можна вирушити на 
новорічні свята.

1. Моршин
На Новий рік Моршин – досить тихе 

містечко, де можна насолодитись спокоєм 
далеко від галасливого мегаполісу, погуля-
ти навколо озера або поїхати на екскур-
сії по Закарпаттю. Крім того, новорічні 
канікули у Моршині можна присвятити 
оздоровчим процедурам.

Найзручніше дістатися до Моршина зі 
Львова або Івано-Франківська. Наприклад, 
зі Львова можна доїхати всього за 30 хвилин 
маршрутним таксі, вартість квитка 69 гри-
вень. Зупинитись у Моршині можна в одно-
му із численних оздоровчо-відпочинкових 
комплексів. Вартість путівки складає близько 
900 грн. Ще одним варіантом є готелі, вар-
тість номеру у новорічну річ коливатиметься 
від 1500 грн. Середній чек замовлення в рес-
торані у новорічну ніч – 250 грн.

2. Кам’янець-Подільський
Місто відоме старовинною забудовою, ве-

личезною фортецею і мальовничою річкою 
Смотрич. Головні пам’ятки: Кафедральний 
костел Петра і Павла, мінарет зі скульптурою 
Богоматері та найстаріша ратуша в Україні.

У центрі міста оренда квартири буде ко-
штувати від 300 грн за добу, а готель – від 500. 
Середній чек у кав’ярні – близько 50 гривень, 
у ресторанах української та європейської 
кухні – від 200 грн.

Дістатися до Кам'янець-Подільського 
можна автобусом, потягом і на авто. Про-

те потяги у Кам'янець ходять лише з Ки-
єва із зупинками у Козятині, Вінниці та 
Хмельницькому. Купе коштує – 134 гривні, 
плацкарт – 92 гривні. Автобусом дістати-
ся до Кам'янець-Подільського зручно із 
Хмельницького або Чернівців. Залежно від 
часу відправлення квиток коштуватиме від 
55 до 75 грн. На авто варто їхати трасою 
Житомир-Кам'янець-Подільський-Чернівці 
або регіональними дорогами через Чортків 
або Гусятин.

3. Тернопіль
Тернопіль – одне з найбільших міст 

Західної України, проте не настільки по-
пулярне серед туристів, як Львів. А дарма. 
Старовинна австрійська та польська забудова, 
костели та храми, сучасні будинки – все це 
органічно переплітається у центрі міста. 
У місті є тематичні паби і ресторани, які 
будуть у нагоді для новорічних святкувань

Доїхати до Тернополя можна рейсовими 
автобусами із Херсону, Одеси, Житомира 
та Харкова. Залежно від відстані вартість 
складатиме від 70 до 450 грн за квиток. 
Крім того, на святковий тиждень «Укрза-
лізниця» призначила два додаткові рейси 
швидкісних поїздів із Києва до Тернополя. 
Вартість квитка у першому класі – 321 грн, 
у другому – 223 грн.

За словами ріелторів, більшість хороших 
помешкань у місті вже заброньовані, але 
знайти житло все ще можливо. Зазвичай 
оренда квартири у місті коштує від 250 грн 
за добу, на Новий рік ціни стартують від 
450 грн. Новорічна ніч у готелі коштуватиме 
від 900 до кількох тисяч гривень.

4. Полтавська область
«Вечори на хуторі біля Диканьки» – 

один із найвідоміших творів Миколи Го-
голя. Диканька і сусідні села Полтавської 
області міцно асоціюються з ковалем Ваку-
лою, красунею Оксаною і відьмою Солохою. 
Тому Новий рік на Полтавщині – це чудова 
можливість провести свято у колоритній 
гоголівській атмосфері.

Місцеві жителі розповідають, що зазви-
чай відзначають свята у найкращих укра-
їнських традиціях. Серед цікавинок: кінні 

змагання, народні пісні, сценки із відомих 
творів і численні страви української кухні.

Дістатися до Полтави досить просто, ре-
гулярно ходять автобуси з Луцька, Львова та 
Кривого Рогу і пасажирські потяги з Києва 
і Харкова. Із самої Полтави до сусідніх сіл 
автобуси ходять щоп’ять хвилин. Оренда 
будиночка у Диканьці коштуватиме від 
250 грн на добу. У готелях ціни стартують 
від 130–150 грн за добу.

Відпочиваючи у Диканьці, обов’язково 
варто скуштувати домашню ковбасу і фір-
мові полтавські галушки. Середній чек у за-
кладах Полтавщини – 200–250 грн.

5. Одеса
Одеса є звичним напрямком для літньо-

го відпочинку українців. Проте на Новий 
рік «перлина у моря» також може здивувати 
святковою атмосферою. Засніжені Потьом-
кінські сходи, новорічна ялинка на Думській 
площі і замерзле море напевне створять 
новорічний настрій.

Доїхати до Одеси можна з будь-якого 
куточка України. Тим паче, що у грудні 
«Укрзалізниця» запустила додатковий ніч-
ний потяг Львів – Одеса. Вартість квитка на 
30 грудня у плацкартному вагоні – 116 грн, 
купе – 567 грн. Повну відстань від Львова 
до Одеси нічний експрес долає за 10 годин. 
Потяг має чотири проміжних зупинки – 
у Тернополі, Хмельницькому, Жмеринці та 
Кам’янці-Подільському. Залежно від бюджету 
зупинитися в Одесі можна у готелі або зня-
ти квартиру подобово. Вартість недорогого 
готелю у новорічну ніч коливається від 300 
гривень. Оренда квартири у центрі коштува-
тиме від 650 грн на добу. За новорічний бенкет 
в одному із центральних ресторанів Одеси 
доведеться заплатити від 600 грн з людини.

5 місць для зимової 
відпустки в Україні
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1. РОБОТА 
1.1. Пропоную 

•	Бригады на	работу	в	г.	Варшаву.	
Каменщики,	штукатуры,	монолит-
чики,	бетонщики,	арматурщики.	З/п	
95	грн./час.	1	день	10	часов	(над-
бавка	коэффициент	1,5	за	перера-
ботку).	Жилье,	проезд	по	Варшаве	
за	счет	работодателя.	Официально.	
Выезд	каждые	2	нед.	Приказ	МС	
0632577199

В МАРКЕТ "ЛАЗУРНИЙ" НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: ПРО-
ДАВЦІ, КАСИРИ, ОХОРОНЦІ, ПРИ-
БИРАЛЬНИЦІ. 0986557248

В СУПЕРМАРКЕТ ВОПАК ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБНІ КАСИРИ ТОРГІ-
ВЕЛЬНОГО ЗАЛУ, ОХОРОНЦІ. ЗП 
СВОЄЧАСНА 0672179978

•	Водителей, механиков,	строи-
телей,	сварщиков,	разнорабочих,	
нянь,	домработниц,	мясников…	в	
США,	Канаду.	Срочное	оформление	
биометрического	паспорта.	Лиц.	
МСПУ	АВ	№	585042.	0672326904

• ВАНТАЖНИКИ. З/П 5200 ГРН, 
НІЧНИЙ КОМІРНИК, З/П 6300 
ГРН. ГРАФІК РОБОТИ: 14/14 
ДНІВ + ПРОЖИВАННЯ + ХАРЧУ-
ВАННЯ + БЕЗКОШТОВНИЙ СПЕ-
ЦОДЯГ. М.КИЇВ, БОРЩАГІВКА. 
0676593198,0673286897

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

•	Грузчик на	постоянную	работу	
в	торговую	компанию.	Детальная	
информация	о	условиях	работы	по	
0675246031

ВОДІЇВ КАТ С,Е. З/П ВІД 15000ГРН, 
- АВТОСЛЮСАРІВ (ВАХТА), З/П 
6000ГРН НА ПП "УКРТРАНС" КИ-
ЇВСЬКА ОБЛ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНЕ 
ПРОЖИВАННЯ. ВЧАСНА З/П. 
0504469849МАРГАРИТАВОЛО-
ДИМИРІВНА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В ЗА 
КОРДОН:СІМЕЙНІ ПАРИ,НЯНІ,Д
ОМОГОСПОДАРКИ,ДОГЛЯДАЛ
ЬНИЦЯ.ГАРАНТОВАНО, БЕЗ ПЕ-
РЕДОПЛАТИ. 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

• ЗАПРОШУЄМО РОБОЧИХ НА 
ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДЖГУТІВ. ЗАВОД ЗНАХОДИТЬСЯ 
В ЗАКАРПАТТІ. РОБОТА З НАВЧАН-
НЯМ. ІНОГОРОДНІХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ-
МО ГУРТОЖИТКОМ. ЗП ВІД 8 700 
ГРН. 0677477060

КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, 
ВЖИВАНІ АБО ВІДПРАЦЬОВАНІ, 
ЦІЛІ І НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. 
ФАХОВА ОЦІНКА ЗА ХВИЛИ-
НУ ЧАСУ. КУПУЄМО ДОРОГО. 
(067)2659482,(050)0719557

Тре
бую

тся

Водители кат. "Е"
067-412-61-36

Автосварщик
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:
В компанию «Петер-Транс»
ТРЕБУЕТСЯ:

Хорошие условия работы

067-412-61-36
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•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-

балети , 	 танцори, 	 офіц іан-

ти.	 Контр.	 від	 3міс.	 Л.МСПУ-

АВ№585291-20.11.12.	kenjob@mail.

ru	0972201876;0936439307

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

• ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ В ПОЛЬЩІ. БЕЗКОШТОВНО! ЛЕ-
ГАЛЬНО! НАДІЙНО! М. ЛЬВІВ. ВУЛ. 
ГЕРОЇВ УПА 73. ЛІЦ. АЕ №460934 
ВІД 8.12.2014 Р. НАШ САЙТ - JDM-
UKRAINE.COM/ +380673732926

• ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО 

ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТО-

ЛОГІЮ. ТЕЛ: 096-741-83-88

ОХОРОНЕЦЬ В МАГАЗИН, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 103. ГРАФІК РОБО-
ТИ 3/3, ЗП ВИСОКА І СВОЄЧАСНА.  
0675084531

•	Охоронники терміново	потрібні,	

чоловіки	і	жінки.	Вахта.	Проживання	

і	проїзд	безкоштовні.	0961835260

ОХОРОННИКИ Ч/Ж. ВАХТА, ПРО-
ЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА РАХУ-
НОК ПІДПРИЄМСТВА. З/П ВИСО-
КА ТА СВОЄЧАСНА. 0983155059

•	Охоронники чоловіки	та	жінки,	

вахтовий	метод	роботи,	харчування	

та	проживання	і	доставка	на	місце	

роботи	за	рахунок	роботодавця.	

0952872944;0677869928

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

ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХ-
ТА 20/10 ИЛИ 30/15. ПИТА-
НИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПРЕД-
ОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО. 
0674206449ИЛИ0952858119

• ПРАЦІВНИКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА 

ТВАРИНАМИ, ПОВАР ДЛЯ ТВАРИН, 

РІЗНОРОБОЧІ ДЛЯ ДРІБНИХ БУ-

ДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ФЕЛЬДШЕР. 

РОБОТА 50 КМ ВІД КИЄВА. ПРИ-

ТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН. 0676567098

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ь

Ав
то

сл
ес

ар
ьНа постоянную работуНа постоянную работуНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. Все детали по тел:

067-412-61-36

ПРОДАМ НОВУ 2-К. КВ. С ДИ-
ЗАЙН. РЕМОНТОМ В НОВО-
БУДОВІ,  12/24 (М.ХАРКІВ, 
ПР.ЮВІЛЕЙНЫЙ, 67Б): ПРОСТОРА 
КУХНЯ+2 СПАЛЬНІ+2 САНВУЗЛА, 
ПРИХОЖА. СУЧАСНИЙ РЕМОНТ 
З ЯКІСНИХ МАТЕРИАЛІВ +НОВА 
САНТЕХНІКА. 0508806979

• РАЗНОРАБОЧИЕ - МУЖЧИНЫ ОТ 
18 ДО 55 ЛЕТ. РАЗМОТКА/СМОТ-
КА ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПРОЖИВАНИЕ В ПОЛЕВОМ ЛАГЕРЕ 
СЕЙСМОПАРТИИ И 3-Х РАЗОВОЕ 
ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО КЗОТ. 
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. 0675545342

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.
ароматів	Fleur	parfum.	Вигідні	умо-
ви,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	
запахів.	0990140026;0989489508
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2.10. Продам Дачі 

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

2.15. Обмiняю Нерухомість 

П Р О Д А Ж А  И Л И  О Б М Е Н 
ДОМА, ВТОР. ЖИЛЬЕ, 3 КОМ., 
1 ЭТ., ОБ.ПЛ. 80М2, КУХНЯ 
10М2, УЧАСТОК 10 С, КИРП.
СТЕНЫ,ДОВБЫШ. ДОМ 1987Г. 
80КВ.М, САРАЙ, КОЛОДЕЦ, ГАЗ, 
ОГОРОЖЕН. ОБМЕН НА ЕКСКА-
ВАТОР КОЛЕС.МАРКИ KOMATSU, 
АТЛАС, LIEBHERR С КОВШЕМ НЕ 
МЕН.1М3 АБО ПОЛУПР. TRAPAL 
0977085708,0631116792

ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН УЧАС. 
ПОД ЖИЛ. ПЛ. ОТ 13.5 С, 
УЛ.ВЫГОВСКОГО,75.  ЦЕНА 
256.500. УЧАСТОК РОВНЫЙ, 
ПРЯМОУГ., ПРИВАТИЗ., В НАЛ. 
ВСЕ ДОК. ВТОР. ЖИЛЬЕ. ОБМЕН 
НА ЕКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ 
МАРКИ KOMATSU, АТЛАС, 
LIEBHERR С КОВШЕМ НЕ МЕНЕЕ 
1М3 АБО ПОЛУПРИЦЕП TRAPAL 
0977085708,0631116792

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-К ІМ .
КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬ-
НЕ ТБ.  Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2 -Х  К ІМ .  КВ . 
V IP -КЛАСУ ,  ЄВРОРЕМОНТ , 
В  ЦЕНТРІ  МІСТА ,  250ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 
3.2. Автомобілі. Продам 

•	Продам автомобіль	МАЗ	5551	
1992	р.в.	в	хорошому	стані,	нові	
акумулятори	та	передні	шини.	Мож-
ливий	торг.	0982754640.

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИ-
ЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗ-
МОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВ-
ТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОС-
ЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ 
СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕ-
БУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, 
КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-
ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИД-
КО. 0731617000,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО 
АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИ-
ЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. 
ШВИДКО ТА ДОРОГО. 06774598
77,0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Куп.токарську оснастку,	верстати,	
лещата,	патрони,	фрези,	свердла,	
розгортки,	плашки,	мітчики,	різці.	
sky85593@gmail.com.	0964180586

•	Куплю напівпричіп-рефрижиратор:	
ALKA-13,	ОДАЗ,	Тіраспольку,	тер-
мичку,	ізотермічний	фургон,	вагон-
чик,	побутівку,	контейнер,	фургон	
(будка	КАМАЗ/МАЗ).	0674201570

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.
RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158
585,(067)9040066

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

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

1. Квартира заг.пл. 192,2 кв м, жит. пл. 99,9 кв м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Корольова, 48-б, кв.49. Дата торгів: 22.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №256534 (уцінено лот № 247948);

2. Підвальне приміщення заг.пл. 323.8 кв м, за адресою: м. Житомир, пров. 
Червоний, 45. Дата торгів: 22.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№256537 (уцінено лот № 247953);

3. Нежитлова будівля магазину заг.пл. 267,2 кв м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 22. Дата торгів: 22.01.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №256597;

4. Житловий будинок заг.пл. 174.0 кв м та земельна ділянка 0.1170 га, К/№ 
1822083200:06:001:0158, за адресою: Житомирська обл., с. Довжик, пров. Вчених, 4. 
Дата торгів: 22.01.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №256442.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАЙТВУД» 
має намір отримати в Управлінні екології та природних ресурсів  

Житомирської облдержадміністрації дозвіл на викиди  забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Основним видом діяльності підприємства  є  виробництво фанери, дерев'яних 
плит і панелей, шпону.

Юридична та фактична адреса: 12452, Житомирська обл., Житомирський район, 
село Кодня, вул. Гонти, 1. Викиди забруднюючих речовин виділяються в атмосферне 
повітря  при роботі теплогенераторів – 2шт., котлів – 3 шт., парогенератора. 

Відбуваються викиди: речовин у вигляді суспендованих твердих части-
нок – 6,079т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 11,798 т/рік;    
оксиду вуглецю – 13,714 т/рік; вуглецю діоксиду – 7628,5 т/рік. Сумарний обсяг 
викидів ЗР– 7660,1 т/рік. 

Перевищення санітарно – гігієнічних показників якості атмосферного повітря 
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери 
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ТОВ 
«ВАЙТВУД»  пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції  громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
направляти до місцевих органів влади за адресою : м. Житомир, вул. Лесі Укра-
їнки, 1, тел.: (0412) 42-47-03 та до ТОВ «ВАЙТВУД».

Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО – МБ». Тел.: (0412) 461 660

• УБОРЩИКИ И УБОРЩИЦЫ НА 
РАБОТУ В Г.КИЕВ. УДОБНЫЙ 
ГРАФИК РАБОТЫ, СПЕЦОДЕЖ-
ДА. ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВА-
ЕМ, ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕЗД ДО 
Г.КИЕВА. ЗАРПЛАТА 5000-8000 
ГРН. 0689838536,?0992189656.

2. НЕРУХОМІСТЬ 

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, ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ. ЦЕНА 
327 869 ГРН. 0964219625

•	Продам нову	2-к.	кв.	с	дизайн.	
ремонтом	 в	 новобудові,	 12/24	
(м.Харків,	пр.Ювілейный,	67Б):	про-
стора	кухня+2	спальні+2	санвузла,	
прихожа.	Сучасний	ремонт	з	якіс-
них	материалів	+нова	сантехніка.	
0508806979

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ. ,  1/1 
ЭТАЖЕЙ, 48М/31М/9М, ЖИТО-
МИРСКАЯ 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/ПОЛЬ-
СЬКИЙ БУЛЬВАР 18/26. ЦЕНА 1 
134 454 ГРН. 0965349064

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, 
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., АНДРУШЕВ-
СКИЙ Р-Н, С.СТАРАЯ КОТЕЛЬНЯ, 
УЛ.МАЯКОВСКОГО. ЦЕНА 232 432 
ГРН. 0674173339

• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, 
КИЕВСКАЯ ОБЛ., ДНЕПРОРУДНОЕ, 
Р-Н СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА, 
УЛ.ШЕВЧЕНКО. ЦЕНА 1 656 338 
ГРН. 0973239797
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• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВ-
КА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
(050)9242613; WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU 
0505158585, 0679040066

3.7. Автозапчастини. Продам 

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 
ANDORIA 1984 Г., 4 ЦИЛИН-
ДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ ПОЛЬЩИ 
04.02.2016Г, ЦЕНА 470.250 
0977085708,0631116792

3.9. Автосервіс, авторемонт. 
Послуги 

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 
4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

•	Песок, щебень,	 отсев,	 ра-
створ,	бетон.	Доставка	а/м	ЗИЛ.	
0677905739,447067

ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, 
ОВРАЖНЫЙ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ 
ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МА-
РОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА. ПЕ-
РЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40 ТОНН. 
0977085708,0631116792

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.
М А Л Я Р Н І  Р О Б О Т И  Р І З Н О Ї 
СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, 
УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 
0633571633,0982599951ЗОЯ.

6. ПОСЛУГИ 
6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИН-
КУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛ-
ТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, 
КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖ-
НОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGR
OUPCONSULT.COM

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» 
Житомирської міської ради  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Підприємство розташо-
ване на двох майданчиках: майданчик №1-  м. Житомир, вул. Вітрука, 11;

майданчик № 2 - м. Житомир, вул. Ольжича, 1. Джерела забруднення атмосфер-
ного повітря: котельня, що працює на природному газі, горн кузні, печі ТВЧ, пости 
пайки, дільниця лиття пластмасових виробів, мийки, вулканізації, фарбування, по-
сти зварки, металообробні та деревообробні верстати тощо. В атмосферне повітря 
викидаються: найбільш поширені забруднюючі речовини в кількості – 2,056 т/рік, 
небезпечні забруднюючі речовини в кількості – 0,613 т/рік. Як виявив розрахунок 
забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин у при-
земному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосфер-
ного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на 
всіх розрахункових точках та на житлових забудовах. Обгрунтовуючі матеріали для 
отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології 
та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські органі-
зації та окремі громадяни із зауваженнями  можуть звертатись до  місцевих органів 
влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті за 
адресою: м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Розробник 
обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

6.7. Вантажоперевезення. 

Спецтехніка 

У С Л У Г И  Э К С К А В А Т О Р А 
KO M AT S U  Р С  1 8 0 .  КО В Ш 
1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КОПАЕМ 
СТАВКИ, КОПАНКИ. РАЗВА-
ЛИВАНИЕ ЗДАНИЙ, ПОГРУЗ-
КА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, 
СТРОЙМУСОРА, НАЛ.\ БЕЗ-
НАЛ. РАСЧЕТ. ЦЕНА 750 ГРН 
ЗА ЧАС,  БЕЗ ТОПЛИВА,  + 
10 Л ТОПЛИВО. ДОСТАВКА 
НА ТРАЛЛЕ 30 ГРН ЗА 1 КМ. 
0977085708,0631116792

6.13. Ремонт техніки 

Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
КІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮ-
ЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГА-
РАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Гідроциліндри до	всіх	видів	тех-
ніки	(Камаз,	Зил,	Газ,	Маз,	КУН	
та	ін.)	ремонт	гідроциліндрів,	а	
також	запчастин	до	с/г	техніки.	
(068)5308267Сергій.

• К У П Л Ю  В І Д П Р А Ц Ь О В А -
Н І  М А С Т И Л А .  Д О Р О Г О ! 
0967006677,0936939398

ЗАПЧАСТИ:
 � Вся пластмасса для грузовика Reno Premium 2000 от 150 грн
 � Топливный бак 250л для грузовика Renault Премиум 2000 

неиспользованный  5000 грн
 � Рено Премиум 400 2000 г\в капот 2500 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в  дворники в сборе с механизмом 1300 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в вся основная проводка от 200 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в шланги патрубки трубы любые от 100 грн
 � Рено Премиум 400 200 г\в, амортизаторы 2 штуки 500 грн
 � Бачки пластиковые в ассортименте от 1000 грн
 � Решетка бампера передняя (борода) Грузовики  Daf XF 380 3000 грн
 � Крылья , левое и правое в наличии 2 шт  Daf Xf 380 850 грн

Тел.: 0977085708, 0631116792

 � Продам документи на полуприцеп самосвальний " Лангендорф" SKA 
20\25, полная масса 31.05т, 1997г.в, серый. Цена 405.000

 � Полуприцеп самосвальный ИФА HLF 200\28 серый, полная масса 
34т, 1989г.в - 27.000

 � Полуприцеп самосвальный Fruhauf SMKS 24? 1991г.в, зеленый - 40.000
 � Полуприцеп самовальный Kaesbohrer SKH 24\138L. Полная масса 

36.6т, черный, 1991г.в - 27.000
 � Тягач Daf SF 380, дизель, белый, 1999г.в - 67.500

Тел.: 0977085708, 0631116792
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РІЗНЕ

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (063) 733-71-51

нові та вживані
вигідна ціна

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	

250	до	2000	грн	за	1	грамм),	кора-

лові	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

•	САК (сварочный	аппарат),	дизель,	

передвижной,	в	работу,	товарный	

вид.	(096)0795238.(050)6146423

•	Стабилизатори напруги	семістор-
ні!	Укр.вир.	Профес.комплексний	за-
хист.	Гарантія-3р.Сайт:	stabilizator.
dp.ua,	0674928371,0501011184

• РЕМОНТИРУЮ ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ. РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОС-
ТИ, СВАРКА, ВЫЕЗД НА МЕСТО, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ГАРАНТИЯ! ВСЁ 
ЧЁТКО И КАЧЕСТВЕННО. ЦЕНА ДО-
ГОВОРНАЯ. ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
0666697001

•	Термоблоки пінополістирольні,	
система	"Теплий	дім",	від	заводу-
виробника.	(050)5164420,(096)734
8079,(0342)771152.

•	Чоловічі таблетки	д/швидкої	про-
филактики	беспліддя/імпотенції:	
Volume	Pills	і	Віагра-1000грн/10табл.	
http://tele.in.ua/,	0953838182

8. РІЗНЕ 

КУПЛЮ СТАРОВИННІ РУШНИКИ 
ТА СОРОЧКИ. ТЕЛ.: 098-784-72-
25

8.6. Продукти харчування. Куплю 

• КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НА-
СІННЯ, ГРЕЧКУ ТА ІН. ЗЕРНОВІ ВІД 
НАСЕЛЕННЯ. 0679826838

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ 
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТ-
М А С И  ТА  М А К УЛ АТ У Р У . 
0505580047,447919

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю орден	"За	службу	Ро-

дине"	 ВВ	 СССР	 II	 степени	 -	

20000грн.	Другие	награды,	ме-

дали.	(095)3961168

•	Куплю марки,	 альбомы	 для	

марок,	 а	 также	 другую	фила-

телистическую	продукцию.	Ку-

плю	монеты	и	бумажные	деньги.	

0637610940,0506389475

•	Куплю фризер	для	мороженого.	

0663393634
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Гороскоп на 2018 рік

ОВЕН
Протягом усього 

року ви будете руха-
тися тільки вперед. 

Можливо, Овни захочуть від-
крити власну справу або роз-
ширити існуючий бізнес. В осо-
бистому житті все спокійно, ви 
з партнерами будете разом за-
йматися облаштуванням житла. 

ТЕЛЕЦЬ
Для Тельців це 

буде дуже вдалий рік! 
Великі доходи будуть тільки в 
першій половині року, і вам 
варто дуже розумно розпо-
рядитися цими фінансами. В 
особистому житті пощастить 
самотнім Тельцям: вони змо-
жуть вдало одружитися

БЛИЗНЮКИ
У першій половині 

року ви будете неймо-
вірно працьовиті й продуктивні. 
Є висока ймовірність піднятися 
кар’єрними сходами. У сердеч-
них справах на Близнюків чекає 
новий роман, можливо, навіть 
службовий. 

РАК
Протягом всього 

року Раків буде су-
проводжувати відчуття свободи. 
Перед вами відкриється маса 
можливостей, як на роботі, так 
і в коханні. У кар’єрі ви зможете 
проявити всі свої таланти і за-
йняти бажану посаду. Самотні 
Раки будуть відкриті всьому но-
вому: яскраві романи і вільні від 
зобов’язань відносини.

ЛЕВ
У новому році Леви 

будуть в центрі уваги! 
Ваша кар’єра буде успішною, ви 
зможете справити гарне вражен-
ня на партнерів і привернути 
їх до себе. Представники цього 
знака зможуть створити нові ро-
мантичні відносини з вдалим 
продовженням. 

ДІВА
У новому році Діва 

доб’ється успіху як в 
професійному, так і в 

особистому житті. Ви зможете 
реалізувати свій потенціал і про-
сунутися кар’єрними сходами. 
У відносинах ви повинні бути 
максимально спокійні і мудрі, 
не дозволяйте ревнощам «взяти 
гору». Сімейним Дівам потрібно 
приділяти більше уваги партне-
ру і дітям. 

ТЕРЕЗИ
На Терезів чекає на-

сичений рік, сприятли-
вий для реалізації всіх 

планів. Вам слід ретельно плану-
вати всі справи, тоді ви просуне-
теся далеко вперед і отримаєте 
гідний прибуток. Сімейні Терези 
зміцнять свої відносини і змо-
жуть реалізувати спільні плани.

СКОРПІОН
У 2018 році зірки 

рекомендують Скорпі-
онам уникати негативу і спря-
мовувати енергію на вирішення 
реальних, а не надуманих про-
блем. На вас чекає кар’єрний 
злет, ви досягнете усіх цілей і 
реалізуєте себе.

СТРІЛЕЦЬ
У 2018 році Стріль-

ці поставлять собі за-
надто багато завдань. 

Але щоб їх досягти, варто по-
збутися від другорядних ці-
лей. У справах вам потрібно 
бути терплячим і все добре 
планувати. У любові ви будете 
дуже романтичні, непостійні 
і легковажні. 

КОЗЕРІГ
Козероги відчують 

приплив сил і по-
чнуть реалізовувати свої ідеї. 
Ваша розсудливість дозволить 
спрямувати енергію в потрібне 
русло. Для сімейних Козерогів 
настане період оновлення від-
носин, а для вільних настане час 
яскравих романтичних пригод. 

ВОДОЛІЙ
В новому році у Во-

доліїв буде дуже багато 
перспективних ідей, 

але великих успіхів ви досяг-
нете в мистецтві та науці. Пред-
ставники цього знака зможуть 
поліпшити своє фінансове ста-
новище, поєднуючи творчість і 
ділову хватку. 

РИБИ
Риби зможуть ре-

алізувати свої плани, 
обравши найвигідні-

ший спосіб дій. Якщо хочете 
в роботі просунутися вперед, 
то вам слід проявити хитрість. 
Відносини Риб будуть склада-
тися гармонійно. Ви зустрінете 
хороших партнерів і будете аб-
солютно щасливі.
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Фердинанд
Жанр: мультфільм, комедія
Більшість із нас зовсім не такі, які можемо 

здатися ззовні. Так і бик Фердинанд – він ве-
личезний, дуже сильний, але неймовірно до-
брий. Замість того, щоб боцатися з родича-
ми, Фердинанд вважає за краще миролюбно 
гуляти і спостерігати за природою. Але через 
свої значні габарити бика вибирають для 
кориди в Мадриді. Але як він буде битися з 
іншими лютими биками, якщо сам не може 
навіть найменшого гризуна образити? Фер-
динанд повинен відстояти свої переконання 
не дивлячись ні на що. Тільки будучи собою 
цей бик може щось змінити у світі.   

Джуманджі:  
Поклик Джунглів

Жанр: комедія, пригоди, фентезі
Четверо підлітків вирішили пограти у стару 

комп'ютерну гру під назвою "Джуманджі", 
про яку раніше ніхто з них не чув. Тільки ось 
після вибору персонажів щось пішло не так, 
і хлопчики й дівчатка перемістилися у гру, 
перетворившись у своїх персонажів. Один 
став відважним шукачем пригод, другий став 
коротуном, третя перетворилася в старого 
професора, а четверта – у спритну амазонку. 
Всі вони потрапили у небезпечний світ джун-
глів, де померти дуже легко. Вони повинні 
діяти разом, щоб знайти дорогу додому. 

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, до-
поки друзі не стикаються зі справжнім госпо-
дарем цієї гри. Той, кого називають Опівнічна 
людина, дійсно з’являється у будинку опівночі. 
Він значно винахідливіший за юнаків та дівчат, 
що наважилися на гру.   

Зоряні війни: 
Останній Джедай

Жанр: фантастика, пригоди
Події «Останнього джедая» є продовженням 

подій «Пробудження сили». Коли одним ударом 
Верховний порядок знищив столицю Нової Рес-
публіки 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 праг-
нуть 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. 

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

«Русалонька»
29 грудня

Початок о 10.30 та 13.30

«Русалонька»
30 грудня

Початок о 10.30 та 13.30

«Маскарад 
у новорічному лісі»

30 грудня
Початок о 11.00 та 13.00

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

(067) 510-50-75Телефон
уйте

ЖУРНАЛІСТА
запрошуємо на роботу

У редакцію газети «20 хвилин»

ВИМОГИ:
• вища (незакінчена вища) профільна або філологічна освіта;
• творчий підхід до поставлених задач;
• ініціативність;
• вміння шукати потрібну інформацію;
• аналітичне мислення;
• грамотність;
• досвід роботи на аналогічній посаді вітається, але не обов`язковий.


