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У житомирському парку задля
реконструкції набережної
видалять понад 200 дерев с. 3
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«Мертві душі»
у бібліотеці, або
Як депутат районної
ради розтрачує
бюджетні кошти
с. 6-7

Шановні працівники суду!
Вітаю вас з професійним святом - Днем
працівника суду! Нехай ваша робота буде
добросовісною, з терпінням і розумінням!
Бажаю вам подальших успіхів у справі
захисту законності та правопорядку!

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Голова Житомирського обласного
відділення Союзу юристів України

вул. П. Болбочана, 58

Олег Горай

Яйця курячі 1к

Ковбаса Олів’є 1с
поліамід (великий
батон) ТМ Ранчо

Сік «Томат»,
«Мультивітамін»
0,95л ТМ Сандора

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»

Ананаси кільце 580 мл
ТМ «Долина Бажань»

2 30

62 40

19 65

16 50

24 75
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У Житомирі
підготували
звернення до Путіна
з вимогою звільнити
українських моряків

Жителі Польової обурені
через будівництво нового
десятиповерхового будинку
Анастасія Ліберман

Тому 7 грудня на позачерговій сесії Житомирської міської ради
мешканці будинків по
вулицях Кибальчича
та Космонавтів підготували звернення
до депутатів.

Анастасія Ліберман

Житомирські
депутати звернулись
до президента РФ
Володимира Путіна
з вимогою звільнити усіх захоплених
у полон моряків.
За ві д пові д не звернен н я
проголосували місцеві чиновники на позачерговій сесії Житомирської міської ради.
Депутат міської ради Любов Цимбалюк запропонувала
звернутися до Верховної Ради
щодо чіткої позиції громади
стосовно агресивних дій РФ:
«Наша Верховна Рада приймала таке звернення? Якщо ні, то
давайте звернемось до неї, щоб
за ініціативи від Житомирської
міської ради зробили звернення
від Верховної Ради до РФ».
Текс т звернен н я зачи тав
міський голова Сергій Сухомлин: «Ми, депутати Житомирської міської ради, звертаємося
до Вас від жителів багатонаціонального 270-тисячного міста
з вимогою звільнити українських моряків, які опинилися
у російській неволі. 25 листопада 2018 року військовослужбовці РФ підло і по-піратськи,
нехтуючи міжнародними законами та угодою про співробітництво між Україною та
Російською Федерацією щодо
використання Азовського моря

і Керченської протоки, що була
ратифікована парламентами
обох країн, зчинили відкритий
акт агресії проти суверенної
держави Україна. Вочевидь,
Вас і Ваших підлеглих політиків
тішить ця «велика перемога»
над трьома невеличкими українськими суднами і 24 українськими військовими, які навіть
не збиралися стріляти у відповідь. Але ніякі політичні амбіції
не варті того, щоби калічити
долі людей! Виникає запитання,
чому ми звертаємося до Вас. За
4,5 років неоголошеної війни
житомирська громада втратила
десятки кращих синів і дочок.
На захист своєї Батьківщини
стають житомирські військові,
добровольці, волонтери. Вам цю
війну не виграти! Авторитарні
політичні режими, якими б
міцними вони не здавалися,
змінюються, а стосунки між
людьми залишаються. Не робіть майбутні покоління росіян
заручниками своїх сьогоднішніх
політичних амбіцій! Вимагаємо
від Вас негайного звільнення
українських моряків, захоплених у Керченській протоці, а також повернення усіх полонених
українців, які незаконно утримуються у в’язницях Російської
Федерації».
Як повідомлялося раніше,
кораблі Російської Федерації
25 листопада вчинили агресивні
дії проти українських кораблів,
які здійснювали плановий перехід з Одеси у Маріуполь. Російські спецпризначенці обстріляли й захопили три українські
кораблі в Керченській протоці
та 24 моряків.

У документі вони виклали своє
невдоволення через будівництво десятиповерхівки біля їх панельних
п’ятиповерхових будинків.
«Ми, мешканці житлового будинку по вулиці Космонавтів 44,
Кибальчича, 20 та 22, звертаємось
за допомогою у вирішенні питання будівництва десятиповерхового
двохпід’їздного будинку поруч з нашими будинками. На сьогодні підготовча робота по будівництву розпочались без громадських обговорень.
Як стало відомо, за проектом планується знесення зелених насаджень
на території, яка облаштована для
дитячого дозвілля. У нас панельні
будинки, тому ми хвилюємось, що

вони можуть не витримати навантажень через будівництво. Тож хто
дасть гарантію відновлення помешкання? Ми – люди пенсійного віку,
не спроможні купити нове житло.
Ми не проти розташування будівництва, але не за рахунок погіршення
умов проживання інших», – зачитала звернення жителька будинку по
вул. Космонавтів, 44.
Житомирянка додає, що нещодавно вперше за 30 років район
нижньої Польової отримав нове
асфальтне покриття, проте через
проведення потрібних комунікацій для нового десятиповерхового
будинку покриття пошкодили,
розкопавши його.
«Нове асфальтоване покриття
вже перекопали, а це значить, що
ведуться електричні мережі до нового будинку. Працівники показали мешканцям дозвіл на розкопку
нового асфальту, якого ми чекали
30 років! Тому просимо розглянути місце розташування нового
будинку. Ми хочемо нормальних
життєвих умов. У нас є 167 підписів
жителів вищезгаданих будинків на
Польовій. Тому у нас до вас поки
що прохання: розберіться!» – зауважила житомирянка.
На це міський голова відповів,

що ще у 2008 році дана земельна
ділянка була виділена під будівництво житла для працівників
Державної прикордонної служби
України, які несуть службу у Житомирському гарнізоні.
«Цю ділянку було виділено під
будівництво для прикордонників ще
у 2008 році. В бюджеті Укаїни у минулому році були закладені кошти
для більше 50 сімей прикордонників, які вже отримали квартири. На
наступний рік в бюджеті заплановано кошти для будівництва багатоповерхового будинку на 86 квартир
для прикордонників, які проходять
службу в Житомирському гарнізоні.
На сьогодні декларація на початок
будівництва не відкривалась. Тому
потрібно з цим розібратись: якщо
можна скорегувати земельну ділянку під будівництво – то треба
це зробити, але так, щоб зробити це
максимально швидко і якісно, щоб
прикордонники отримали житло
у наступному році. Тому даю розпорядженя розглянути питання
профільній комісії», – відповів мер
Сергій Сухомлин.
Наші журналісти слідкуватимуть за подальшим розвитком подій, про що повідомлять на сторінках газети та на сайті «20 хвилин».

Житомирським освітянам
не вистачає 20 млн грн
на заробітну плату
Анастасія Ліберман

Працівники загальноосвітніх шкіл міста
у грудні мають усі
шанси залишитись без
щомісячної плати.
Це стало відомо під час звіту директора профільного департаменту
Діни Прохорчук на позачерговій
сесії міської ради.
«Наразі існує невирішене питання виплати заробітної плати
за грудень працівникам ЗОШ,
сума – близько 20 мільйонів гривень.
Верховна Рада затверджувала перерозподіл видатків з державного бюджету, тому ми очікуємо додаткову
суму освітньої субвенції. Якою буде
сума – наразі невідомо», – повідомила начальник департаменту бюджету та фінансів Діна Прохорчук.

Також Діна Прохорчук розповіла, через що відбулась затримка
місцевим працівникам освіти заробітної плати за листопад поточного року.
«Затримка виплати зарплати за
листопад працівникам шкіл була
через те, що 1 числа приходить
субвенція, але, враховуючи вихідні,
вона надійшла 3 числа, ми надали

всі необхідні документи, і вони були
проведені 5 листопада»,– додала директор профільного департаменту.
Аванс сподіваються у департаменті бюджету та фінансів виплатити освітянам за рахунок субвенції.
Якщо вона не надійде, то на сесії
міськради 18 грудня перерозподілятимуть кошти з міської кишені,
аби погасити заборгованість.
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Гучні концерти, ярмарок та фестивалі:
як у Житомирі відзначатимуть
новорічно-різдвяні свята
Анастасія Ліберман

Під час засідання
5 грудня виконком
міської ради прийняв
рішення щодо організації та проведення
новорічних та різдвяних свят в період
з 19 грудня до 19 січня
2019 року у місті Житомирі.
Цьогоріч на житомирян та
гостей міста очікує надзвичайно
насичена та яскрава програма зимових святкувань – переконують
у міській раді.
«Святкування розпочнуться
19 грудня із відкриття та запалення головної ялинки міста та триватимуть до 19 січня. В цей період на
житомирян очікують: концерти за
участі різних творчих колективів,
ярмарок від народних майстрів,
безліч дитячих локацій, перший
фестиваль панчохи та багато іншого. Не менш яскравою та цікавою
буде новорічна ніч з 31 грудня на

1 січня», – розповіла секретар міської ради Наталія Чиж.
Цього разу на вже традиційному Різдвяному ярмарку на майдані Корольова будуть продавати
лише вироби ручної роботи. Локації зі смаколиками перемістили до
кінотеатру «Жовтень». У фуд-зонах
цьогоріч не реалізовуватимуть
алкогольні напої, виключення –
столові вина та глінтвейн.
«У будиночках будуть знаходитись лише майстри, які будуть реалізовувати все, що вони виготовили
своїми руками. Що стосується алкоголю, то це буде лише глінтвейн
та столові вина. Ми вже проводили
бесіди з підприємцями, які будуть
працювати на фаст-фуді, і прийняли таке рішення: якщо хтось
побачить, що хтось реалізує алкогольні напої – міні-заклад одразу
зачиняється, і ми забороняємо
їм далі працювати. За це все несе
відповідальність підприємець», –
зауважила Наталія Чиж.
Член виконкому Марія Бовсуновська висловила своє невдоволення через організацію міською
владою гучних новорічних гулянь,
грунтуючись на тому, що в країні
війна та оголошено воєнний стан.
«У нас в країні йде, прямо кажучи, війна. В 10 областях – воєн-

ний стан, з Житомирської області
загинуло 217 військовослужбовців.
Як ми будемо дивитися в очі тим
людям, які чотири з половиною
роки живуть війною, а ми живемо концертами?» – запитує Марія
Бовсуновська.
Зі свого боку Наталія Чиж
пояснила, що новорічно-різдвяні свята – це чудова нагода для
об’єднання громади міста, а не
лише феєричне шоу.
«“Mad Heads” – це українські
пісні і український гурт. У всіх містах проходять концерти, у Києві
буде аж 36 концертів, ми говоримо
про один концерт. Взагалі це свято
буде проходити для об’єднання
громади міста, у нас буде загальна хода духовенства усіх конфесій
міста, з житомирянами – святкова хода. Ми долучаємо школи.
Ми хочемо на ці свята людей
об’єднати. Свята продовжуються,
і ми нічого такого не влаштовуємо, феєрверків у нас не буде», –
роз’яснює секретар Житомирської
міської ради Наталія Чиж.

Програма відзначення
новорічних та різдвяних свят
21 грудня на вулиці Михайлівській відбудеться перший жи-

томирський фестиваль «Різдвяна
панчоха» та концертна програма
за участі творчих колективів закладів освіти міста
22 та 23 грудня на Михайлівській для дітлахів відбудеться
Свято української казки «Багаття
казок» від відомого українського
казкаря Сашка Лірника. На гостей
чекатимуть театральна вистава,
інтерактивні вікторини, виставка-презентація українських книг,
майстер-класи з виготовлення
новорічних сувенірів, виступ вихованців «Школи лісництва».
2 5 г р уд н я н а м а й д а н і
ім. С. П. Корольова з 15.00 до

18.00 за григоріанським календарем житомиряни святкуватимуть Різдво Христове. У цей
день відбудеться спільна молитва, виконання різдвяних пісень,
розіграш різдвяної лотереї, вистава-вертеп, інтерактивні танці,
хороводи, виступ гурту «Music
life band».
В ніч з 31 грудня на 1 січн я 2 0 19 р ок у на май дан і
ім. С. П. Корольова з 22.00 до
03.00 виступ кавер-бенду «Світ
Sugar» та Альони Апалькової,
мистецької формації «Вулба»,
Житомирської студії вогню «Дім
Сонця» та багато іншого!

У житомирському парку задля реконструкції
набережної видалять понад 200 дерев
Анастасія Ліберман

120 зелених насаджень – здорові,
проте усі вони заважають реалізації
нового проекту
у міському парку
ім. Гагаріна.
Рішення про їх видалення
прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 5 грудня.
Усі видалені дерева не несуть
історичної цінності, – про це
розповіла заступник директора
інспекції з благоустрою Тетяна
Степаницька.
«Жодне дерево, яке було висаджене Шодуаром, ми не будемо чіпати. Видаляємо лише
ті, які не несуть історичної цінності, вони за проектом заважа-

ють реконструкції набережної
у парку імені Юрія Гагаріна», –
пояснила Тетяна Степаницька.
Головний архітектор міста
Юрій Безбородов на своїй сторінці в соцмережі поділився ескізами проекту з реконструкції
набережної.
«За проектом передбачається капітальний ремонт сходів
Шодуара (а саме поновлення
покриття, втрачених огорож та
освітлення), а також створення

дитячого майданчика з гойдалками, гірками тощо, амфітеатру
зі сценою (з можливістю проведення невеличких виступів та
організації літнього кінотеатру)
та велосипедної доріжки. Разом
з цим облаштовується і нижній
рівень набережної з місцями
для сидіння та фотолюмінісцентним покриттям у мощенні», – йдеться у дописі головного
архітектора міста.
Також за проектом передба-

чається реконструкція човнової
станції та понтонного причалу
біля неї.
«Не забули і про ротонду
з альтанкою та поновленн я
доріжок до них. Багато різноманітного озеленення, місць
для відпочинку та спорту. Не
забули й про рибалок та відпочиваючих у води – для них
облаштовані невеличкі місця
безпосередньо біля Тетерева», –
пише Юрій Безбородов.
Житомиряни бурхливо обговорюють представлений архітектором проект реконструйованої
набережної. Хтось додає свої
пропозиції, комусь подобається,
а дехто просто не вірить в реалізацію запланованого.
«Проект класний, однак не
бачу (можливо, не помітила),
чи передбачений спуск сходами
(чи може є інший спосіб) для
маломобільних груп населення?» – запитує Олена Семенюк.
«Дуже крутий проект, просто чудово, що наш парк перетвориться на міні-місто май-

бутнього. Я переконаний, що
реалізація проекту стане новим
подихом у житті нашого трішки
сумного та депресивного міста», – пише Кирило Журавський.
«Проект цікавий. Було б доречно передбачити гойдалки
для дорослих! Або, так би мовити, сімейні гойдалки, де діти
з батьками могли б посидіти
і поспілкуватися та відпочити,
але не на лавці. Також можливо розглянути варіант вуличних
меблів, зокрема лавок нестандартних, де могло б одночасно
сидіти по 3–4 людини», – пропонує Наталія Тарасенко.
«Ви знущаєтесь? Такий проект передбачає багато коштів,
сил, розуму, терпіння та чесності влади. А де ви таку побачили?
Тому я впевнений, що це все
лише чергові обіцянки, та ще
й перед виборами!» – обурений
житомирянин Максим Кравець.
Як було відомо раніше, реалізація проекту відбуватиметься
за рахунок коштів Європейського Союзу.
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У Житомирському драматичному
театрі напередодні дитячих
вистав відключили опалення

Завдання чесних
політиків – повернути
довіру людей
За декілька тижнів офіційно стартує президентська виборча кампанія. Якщо не відбудеться ніяких
змін, пов’язаних із воєнним станом
та термінами його дії, є усі шанси, що
вже з 1 січня 2019 року розгорнеться
повномасштабна кампанія декількох
десятків кандидатів у президенти.
Фактично агітаційно-інформаційна кампанія розпочалася ще навесні цього року. Вже тоді почали
з'являтися перші борди, партійні
намети та ролики на телебаченні.
Передвиборна кампанія 2019
року має ряд особливостей та відмінностей від попередніх. На цих
виборах немає двох явних фаворитів. Раніше основна боротьба та
змагання відбувалися між двома
основними кандидатами. Кравчук – Чорновіл, Кучма – Кравчук,
Янукович – Ющенко, Янукович –
Тимошенко.
В цій кампанії ми побачимо
щонайменше 5–7 кандидатів, які
будуть мати усі шанси на вихід до
другого туру та перемогу. І хоча багато соціологій показують перевагу
(інколи і перемогу) певних політиків, насправді не варто поки на це
зважати. Більшість політиків, яким
малюють високі рейтинги, мають
в рази більші антирейтинги та дуже
низьку довіру. Незважаючи на те, що
до виборів залишається трохи більше 4 місяців, ніхто не може точно
назвати, хто вийде до другого туру.
Сьогоднішні фаворити в результаті
можуть навіть не увійти до першої
п’ятірки. Партійні структури та завішані борди можуть не спрацювати. Адже суспільство змінюється
швидше, ніж політичні еліти. Те, що
працювало 5–10 років тому, зараз
вже не працює. Люди навчилися
розрізняти фальш та брехню.
Знаю, що певні партійні штаби будуватимуть «сітки», скуповуватимуть
голоси, використовуватимуть адміністративний тиск, щоб отримати
владу. Але це не означає, що варто
продавати свій голос. Впевнений,
що абсолютна більшість не продасть
майбутнє за декілька сотень гривень.
В часи тотальної зневіри та апатії
українського суспільства завдання
чесних політиків – повернути довіру людей. Чесної України ми поки
не здобули. Протягом наступних
місяців усі опиняться під «бомбардуванням» інформації та обіцянок.
Головне – усім мати холодний розум, гарну пам’ять та не помилитися
у своєму виборі.

Акцент тижня

Руслан Мороз

У Житомирському
академічному музично-драматичному
театрі імені Івана Кочерги з 4 на 5 грудня
майже напередодні
дитячих вистав відключили опалення.
За чутками, зникли гроші,
які були виділені на оплату за
газ для опалення. Під питанням
було проведення дитячих вистав
і взагалі робота акторів у таких
умовах. Адже не факт, що хтось
із батьків погодиться привести
свою дитину в холодне приміщення. А самі актори ризикували
масово піти на лікарняний ще до
початку дитячих новорічних свят.
Взагалі відвідувачі драмтеатру
постійно скаржились на досить
низьку температуру в залі. Навіть
майстерність акторів не завжди
допомагала зігрітися, і маленькі
глядачі часто були змушені дивитися спектаклі у верхньому одязі.
У другій половині дня 5 грудня опалення знову з'явилось, але
для цього були задіяні зв'язки
декількох народних депутатів та звернення до уряду. Ми
отримали коментар начальника
управління культури і туризму
Житомирської обласної державної адміністрації Тетяни Парфентієвої: «Ви телефонуйте в «Житомиргаз» та запитуйте, на якій
підставі відключили газ. Тендер
виграла харківська фірма, і вона
повинна була дати в «Житомиргаз» підтвердження лімітів. Поки
йшло переписування між організаціями, газ вже підключили до

котельні і в театрі запустили опалення. Підтвердження прийшло
о 2:30 ночі (в ніч на 5 грудня – авт.).
Зазвичай 5-го числа нам виставляють рахунки, і ми проплачуємо. Тобто з нашого боку там
було все нормально. Це суб'єкти
господарської діяльності за газ
не могли домовитися між собою.
Тендер укладає театр самостійно,
наше управління тільки виділяє
гроші на утримання цих інституцій, а закупівлі виставляються на
«Прозорро», та через тендер вже
визначається переможець торгів.
Тому це суто господарська діяльність самого театру».
У прес-службі ПАТ «Житомиргаз» нам повідомили, що
дійсно, станом на 6 грудня 15 підприємств Житомирської області
залишилися без газу. Причина –
непідтверджені «Укртрансгазом»
обсяги природного газу на актуальний період. У переліку було
9 бюджетних установ (з них – 6
навчальних закладів) та 6 підприємств. Та вже 7 грудня цього року
газорозподільне підприємство
ПАТ «Житомиргаз» проінформувало, що газорозподільні компанії, що працюють під брендом
РГК, готують звернення до Антимонопольного комітету України з проханням перевірити дії
«Укртрансгазу», які спрямовані
на дискредитацію конкурентів і посилення монопольного
становища групи «Нафтогаз»
на ринку. Протягом листопадагрудня газорозподільні компанії
(Оператори ГРМ), що працюють
під брендом РГК, стикнулися
з некоректною роботою інформаційної платформи для добового балансування і регулярними
проблемами в отриманні номінацій від «Укртрансгазу».
Зловживання в газовій сфері
неодноразово ставали об'єктом
журналістських розслідувань.

Цього разу ми також поцікавилися, з якою фірмою був укладений контракт Житомирським
музично-драматичним театром
імені Івана Кочерги через тендер на постачання природного
газу. Результати виявилися дуже
типовими для того, щоб підозрювати якусь корупційну складову
як в самому законодавстві, так
і в здійсненні угоди. Якщо з боку
керівництва театру видно тільки
непрофесіоналізм і невміння відсікти підозрілих претендентів
на торгах, то в чинному законодавстві депутати Верховної Ради
України прописали дуже цікаві
нюанси, які дозволяють існувати фірмам-прокладкам з однією
єдиною метою – привласнювати
левову частину коштів, що виділяються на закупівлю товару.
Так на сайті Держзакупівлі.
онлайн ми можемо побачити,
що єдиним учасником і переможцем тендеру на постачання
природного газу Житомирському муздрамтеатру стала фірма
«Укртранссервіс-Груп». Далі ми
знаходимо просто «цікавинки»:
Харківський «УкртранссервісГруп» зі статутним капіталом
5 тис. грн був створений у липні

2015 року. Він належить екс-голові
Дергачівської райдержадміністрації Миколі Веретейнікову та
його екс-заступниці на цій посаді
Катерині Каратаєвій.
Веретейніков також володіє
ТОВ «Моноліт» разом з екснардепом від «Батьківщини» Віталієм Даніловим, помічником
якого він був під час парламенту
VI скликання. Данілов є бізнеспартнером нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького по
ТОВ «Сахалінське», а того, у свою
чергу, називають довіреною особою міністра МВС Арсена Авакова. За часів Януковича Данілов
очолив харківську організацію
«Батьківщини» після того, як її
тодішній голова Аваков був змушений тікати від кримінальної
справи до Італії.
Таким чином, фірма, маючи в своєму статутному капіталі всього 5 тис. грн, отримує
замовлень за контрактами на
608 млн грн. І це незважаючи
на те, що фірма має 91 документ
в судовому реєстрі. Чудовий
приклад отримання коштів за
примарні послуги за рахунок
бюджету. Тобто наших з вами
грошей.
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Точка зору

«Дежавю» по-житомирськи:
звіт мера у «камерному варіанті»
Микола Корзун

12 грудня 2018-го
року Житомирський
міський голова Сергій Сухомлин порадує городян своїм
щорічним звітом за
проведену роботу.
У службовій кар`єрі мера Житомира це буде вже третій звіт
Сергія Сухомлина, хоча попередні два його «звітні» приклади
можна віднести до відверто невдалих. Це якщо по формі. Для
житомирян можемо нагадати,
що вперше Сергій Сухомлин звітувався про перший свій відрізок
перебування на посаді очільника Житомира у грудні 2016-го
року. Щоправда, свідками його
звіту стало близько двох десятків
житомирських журналістів, які
почули та побачили розповідь
Сергія Сухомлина, грунтовно
оснащену так званою «презентацією» слайдів, схем та ілюстрацій. Для журналістів у доповіді
мера Житомира все начебто
було зрозумілим, але громада
міста, численний загал активістів
і громадських діячів опинилися поза можливістю споглядати
або ж навіть і почути розповідь

міського голови про конкретні
звершення і такі ж конкретні помилки чи прорахунки.
Вже за рік, врахувавши певні
зауваження, отримавши відповідні пропозиції від колег чи
помічників, Сергій Сухомлин
звітувався у невеличкому залі
Будинку української культури.
Знову ж таки – за присутності
півтора десятка журналістів
і двох десятків пенсіонерів, які
дивовижним чином «вчасно» дізналися про звіт міського голови
за попередній рік своєї роботи.
Однак головною вадою минулорічного звіту Сергія Сухомлина перед міською громадою
також стала певна засекреченість важливої для житомирян
події, коли мало хто зміг вчасно
і заздалегідь дізнатися про саму
подію звіту мера Житомира.
Нинішнього року звіт Житомирського міського голови призначений на 12 грудня і пройде
у залі Житомирського центру
розвитку місцевого самоврядування. Власне кажучи, коли читач
прочитає рядки цього матеріалу,
звіт Сергія Сухомлина вже стане
історією і (очевидно) розпочне
активно обговорюватися у середовищі житомирян. Щодо
представництва громади міста,
то воно очікується незначним,
оскільки можливості залу вищезгаданого центру розвитку місцевого самоврядування стосовно
спроможності розмістити потуж-

ну аудиторію є дуже скромними:
всього-на всього 30–40 осіб. Вже
сам факт вибору місця для розмови із громадою житомирян неабияк дивує, оскільки у Житомирі є вдосталь залів та приміщень,
куди без проблем змогли б прийти і вміститися сотні активних
житомирян. Варто зауважити,
що ті громадяни, які цікавляться
діяльністю влади, часто відвідують засідання міськвиконкому
чи сесії Житомирської міської
ради, сподівалися, що сам факт
звіту мера Житомира, як винятково важливої події у житті
громади міста, мав би бути активніше анонсований та рекламований у міському середовищі. Адже можливості для цього
у міської влади також величезні.
Проте жоден із житомирських
інтернет-ресурсів (сайтів) так
і не розмістив хоча б короткого
анонсу-повідомлення про місце
і час звіту міського голови. Тому
висновок напрошується сам по
собі: як і у минулі роки, Сергій
Сухомлин не бажає звітувати
перед якомога більшою аудиторією житомирян. А тому немає
реклами, повідомлень, а саме
приміщення для звіту вибране
із таким розрахунком, щоб туди
потрапило не більше декількох
десятків охочих почути виступ
мера Житомира.
Чому Житомирський міський голова знову, як і торік
(і позаторік), не бажає прозві-

туватися перед житомирянами в умовах великої аудиторії
з мож ливістю отримати ві д
городян хоча б із десяток запитань? Можливо, не зовсім зручних, можливо – неприємних,
які стосувалися б не перемог
і здобутків, а проблем, негараздів та прорахунків міської
влади? Звісно, меру буде важко
пояснити житомирянам, чому,
наприк ла д , бі льш іс т ь йог о
підлеглих отримує щомісяця
премії, двократно більші за посадові оклади. Цілком логічно,
що жителі вулиці Параджанова, які заздалегідь знали б про
місце і час звіту міського голови, могли б прийти на зустріч із
Сергієм Сухомлиним і запитати
у нього про те, що саме за реконструкція здійснюється на шляху, який став непридатним для
проїзду транспорту. Можливо,
мер Житомира зміг би відповісти людям, чому у жовтні та
листопаді 2018-го року у школах
та дитсадках міста піднялася
справжня «буря» невдоволення навколо довідок про місце
реєстрації школярів. І таких запитань, які стосуються логіки
дій та результативності міської
влади, у житомирян – хоч відбавляй. Але ж це нормально. Навіть
куди краща і ефективніша влада,
аніж та, що у Житомирі, завжди
може і обов’язково отримає від
населення міста (селища чи села)
багато запитань, які засвідчують

певні проблеми, негаразди чи
навіть зловживання. Але ж, власне, для цього й влаштовуються звіти міських (чи сільських,
селищних) голів. Аби почути
народ! Аби знати про те, що
людей хвилює найбільше і на
що звернути найбільшу увагу.
Якби міський голова прагнув
насправді розповісти громаді
міста про те, що вдалося зробити у місті упродовж 2018-го
року, а ще більше – чого не вдалося, тоді його звіт можна було
провести у залах телецентру,
драмтеатру, конгрес-холу інституту медсестринства. Та що там
театр чи філармонія! Мер міг
би прозвітуватися перед працівниками бюджетної сфери
у актовій залі будь-якої школи
Житомира. Адже напередодні
виборів, аби переконати людей,
що він, і тільки він, може очолити міську владу, Сергій Сухомлин виступав у десятках малих
і великих аудиторій. А сьогодні,
коли минуло три роки, мер все
ще не може (а, швидше за все,
не бажає) прозвітуватися перед
житомирянами так, як того вимагає не лише законодавство,
але й здоровий глузд. Тому й
проходять звіти міського голови у напівтіньовому, або, як
кажуть театрали, у камерному
варіанті. Звісно, після таких
звітів у житомирян запитань
не поменшає. Так само, як і претензій до влади!

У Житомирі пройшов традиційний
дитячий конкурс краси
Традиційно в Житомирі 9 грудня пройшов довгоочікуваний
конкурс краси «Мініміс Житомира 2018»,
«Міні-топ-модель
Житомира 2018» та
«Міні-містер Житомира 2018».

Фестиваль проходив у Житомирській обласній філармонії
імені Святослава Ріхтера. Конкурс проводився під патронатом
Любові Цимбалюк. Організатор
конкурсу – перша професійна модельна агенція «Gloria Models».
Офіційними спонсорами заходу
були ТОВ «Океан» та «Батьківщи-

на молода». Святкову атмосферу
створювали професійні ведучі:
В`ячеслав Жила, Єлизавета Щукіна та Анастасія Прозор.
20 у часників виборювали
найголовніший титул Житомира. Отож, «Міні-міс Житомира
2018» у своїх вікових категоріях:
Вахнован Єва, Зінчук Божена, Ліпінська Яна та Марчук
Ілона, «Гран-Прі»: Свістельник
Маргари та, Жаворон кова
Мілана, Купчинська Іларія,
Пуздрач Мирослава; «І Віцеміс Житомира 2018»: Куделькіна Поліна, Гарбузова Марія,
Станіславова Софія, Поліщук
Анастасія; «ІІ Віце-міс Житомира
2018»: Монзолевська Варвара,
Страшок Анастасія, Гайдай
Дарія, Купчинська Крістіна.
Серед хлопчиків титул «Мінімістер Житомира 2018» отримали:

Станіславов Олександр і Башинський Андрій, «Гран-Прі»
отримав Заблоцький Нікіта. Титул «Міні-топ-модель Житомира
2018» одержала Гаврилюк Софія.
Поряд з учасниками конкурсу
на сцені виступали курсанти Житомирського військового інституту
ім. С. П. Корольова. Всі гості заходу змогли насолодитися чудовими
творчими номерами танцювального гурту «Світлячок», шоу-театру
«Клем», танцювальної майстерні
«Classic Ukrainian Dance», співом
Світлани Ніконорової, Вадима
Маєвського, Єлизавети Біденко,
дизайнерським виходом Алевтини Біденко. Творчими номерами
порадували і неперевершені ведучі В’ячеслав Жила та Єлизавета
Щукіна.
Захід пройшов на одному
диханні та з великим позитивом.
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Тема номера

«Мертві душі» у бібліотеці,
або Як депутат районної ради
розтрачує бюджетні кошти
Тетяна Козак

Є такий собі в Житомирі комунальний
заклад «Централізована бібліотечна система» Житомирської
міської ради.
Зрозуміло, що цей заклад не
приносить прибутку, а, навпаки, фінансується з бюджету. Не
секрет, що і бюджет бездонний,
але наскільки він бездонний, не
здогадаєтесь ніколи. Забігаючи
наперед, розкрию таємницю,
а, може, для багатьох чиновників
це і не будете великим секретом,
наприклад, для управління культури при міській раді, адже лише
тільки премія директорки стано-

вить 12 тис. грн в місяць. Та й для
деяких головних бухгалтерів премія у розмірі 250% від посадового
окладу – це норма. Непогано для
бібліотечної системи?
Коли до редакції «20 хвилин»
зателефонували працівники
цієї ж бібліотечної системи та
повідомили про свавілля з боку
директорки Лариси Петрівни
Харчук, яка, до речі, є депутатом
районної ради, спочатку важко
було повірити, що у такому закладі застосовуються методи рабства
та відкритої боротьби із невгодними. А невгодні – це ті, хто не
дозволяє «обтирати об себе ноги».
Але більше усього були сумніви,
що в такий скрутний час, який
переживає наша країна, а це –
і відсутність коштів у бюджеті,
і кредитні зобов’язання країни,
і щоденне пролиття крові воїнами-захисниками за суверенітет
України, а сьогодні ще і воєнний

час в країні, – якась собі директорка бібліотечної системи дозволяє так безбожно витрачати
бюджетні кошти на «мертвих
душ», на незароблені премії, та
ще й у такому розмірі.
Далі – розповідь від імені працівниці бібліотечної системи.
Мені пощастило – мене прийняли на посаду заступника директора з господарської частини.
Чому пощастило? Тому що саме
у прямому підпорядкуванні заступника і мали бути «мертві
душі».

А чому б не розвіятись
із зіркою у Львові
У перший день мого призначення на роботу сама директор
Лариса Петрівна Харчук поїхала
розвіятись до міста Львова, аби
побачити шоумена Зеленського.
При цьому не писала ні заяви
на відпустку, ні будь-яких інших
причин не шукала, а просто поїхала собі і все. Відповідальна особа за ведення табелю робочого
часу, звісно ж, проставила в ньому
три робочих дні по 8 годин, на
які потім ще й премію нарахували, а окрім премії – надбавку
за особливі умови праці. Адже
гуляти по Львову – це ж складно та напружено, а головне – це
особлива умова отримати «на
халяву» бюджетні кошти. Попри це, Харчук безоглядно вела
переписку зі сторінки Фейсбука
з підлеглою, яка відповідає за облік робочого часу. Директор виставляла фотографії на Фейсбук із
Зеленським, хвалилась підлеглій
Франчук Ж. М., а Франчук Ж. М.
також під час робочого часу відповідала директорці, що їй сподобались фото зі Львову.
Але це все квіточки. Перед
від’їздом Харчук Л. П. надала мені
мобільний телефон різноробочого, який прийнятий на постійну
роботу в бібліотечну систему, та
роз’яснила, що останній – Бойковський Сергій – за телефонним
дзвінком може вийти на роботу,
якщо у тому буде потреба. Тому,
що Сергій прийнятий на посаду
різноробочого на повну ставку
і, відповідно, отримує зарплату як за весь відпрацьований
місяць, а за фактом – на роботу
не виходить, лише інколи, і то,
коли зателефонують, директор
не надавала ніякого значення,
а, навпаки, всіляко наголошувала,
що це – норма в очолюваній нею

установі. Пізніше я дізналась, що
Бойковський – це свояк директорки. Отож за те, що проживає з її
рідною сестрою, і має пріоритети
з бюджету.

Витрати бюджетних
коштів вражають
Якщо ж порахувати за рік
безпідставно виплачені кошти
одній «мертвій душі», виходячи
із найменшого посадового окладу
у 3500 грн та обов’язкового перерахування єдиного соціального
внеску 22%, виходить близько
52 тис. грн на рік. І це мінімальний розрахунок на одну «мертву
душеньку», а їх Харчук «наплодила» чимало.
Наприк ла д , крім с вояка
Бойковського, який не ходить на
роботу, але щомісяця отримує
зарплату з бібліотеки, ще є прийняті на посади бібліотекарі,
яких директор просто оформляє
бібліотекарями у бібліотечну систему, а насправді вони працюють
продавцями у власному магазині
директорки. У таких «бібліотекарів» Харчук Л. П. при прийомі на
роботу відразу вимагає заяву про
звільнення без дати. У минулому
році директор навіть сама дату
проставила у заяві на звільнення
бібліотекарю, яка рахувалась в бібліотеці, а фактично працювала
у її власному магазині. Жінка не
стала доводити це у судах, а просто забрала трудову і пішла, адже
скарги в управління – марні.
Сума – 52 тис. грн за одного
сачка без врахування премії та
надбавок. А надбавки у цій системі можуть бути безмежні, і премія також без меж – саме так зазначила у колдоговорі директор.
Далі підрахуємо, скільки ж
на свої потреби директор Харчук Л. П. списує бюджетних
коштів, причому не просто незаконно та безпідставно, а так
нахабно, що невгомонні апетити
Лариси Петрівни просто неможливо зупинити.
Рахуємо: посадовий оклад –
4252 грн, на який нараховувалася премія у розмірі 14 тис. грн,
а це близько 330% від посадового
окладу, надбавка 100% за особливі умови праці від посадового
окладу, всього – 22504 грн в місяць. Особливі умови праці для
директорки – це її відсутність на
робочому місці, при цьому за її
вказівкою під час її відсутності
на роботі (а часто це і відсутність

в Україні, бо дуже любить Харчук
їздити до Іспанії) проведення табелювання із внесенням завідомо неправдивих даних у табель,
а точніше – взятих зі стелі по 8
робочих годин, на які нараховуються премії та надбавки. І так
щомісяця.

«А мне все мало, мало»

Працівники, які не один рік
працювали із Харчук Л. П., розповіли ще багато цікавого. Але от
тільки для бюджету це не цікаво,
а плачевно.
– Влітку директор надала довідку-виклик з навчального закладу, а сама поїхала до Іспанії.
Звісно ж, бухгалтерія нарахувала
та виплатила їй кошти начебто за
навчальну відпустку. Насправді ж
вона була за кордоном. Усі працівники знали, що Харчук – в Іспанії,
але ніхто не міг їй заперечити,
оскільки боялись звільнення.
Директор могла звільнити кожного, – розповідає екс-працівник
бібліотечної системи Сергій Валерійович (ім’я змінено). – Це можна
перевірити шляхом надання запиту до міграційної служби та
порівнянням з табелем робочого
часу і датами, – продовжив Сергій.
Жадібність директорки, яка
не має меж, вражає. Невже не
вистачало коштів?
Інші колеги повідали, як
директор прийняла на роботу
працівника, який рахувався у бібліотечній системі, і, відповідно,
отримувала за нього зарплату
з бюджетних коштів, а насправді
чолов’яга працював за кордоном.

Табір книголюбів
чи табір здирництва?
Починаючи з 18 червня до
23 серпня 2018 року, Харчук Л. П.
влаштувала у бібліотеці табір
книголюбів. Не соромлячись, на
дешевих рекламних листках перерахувала зміни у таборі, а їх всього було 5, у кожній зміні – близько
30 дітей, та надрукувала в наказовому порядку, що дітям з собою
щодня потрібно мати кошти на
обід. Не забула і про благодійний
внесок на придбання футболки
та кепки. Такий внесок становив
250 грн з кожної дитини. Гроші
так манили директорку, що вона
і не згадувала про види діяльності
бібліотеки. За видами економічної
діяльності у бібліотеці займатись
посередницькими послугами заборонено. А послуги ці полягали
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у тому, що, збираючи добровільно-примусові благодійні внески
на придбання футболок і кепок,
Харчук Л. П. отримувала готівкові
кошти від батьків малечі, потім
замовляла у занадто сумнівній
фірмі футболки і кепки для дітей,
а на рахунок бібліотечної системи «не падало» ні копійки. Крім
того, щодня отримувала кошти
з кожної дитини на харчування.
Зрозуміло, що харчування у бібліотеці також не передбачено
видами економічної діяльності.
Отож, Харчук Л. П. щодня отримувала готівкові кошти від батьків
дітей і жодного разу не оприбуткувала їх на рахунок бібліотеки
та не уклала жоден договір із
харчуючими установами. Але
це все щодо незаконного обігу
коштів. А от чому директор не
враховувала та не переймалась за
життя дітей та їх здоров’я – питання і досі відкрите. Мабуть, тому,
що не має власних дітей.
– Харчуванням дітей бібліотека не має права займатись взагалі. Це ж діти. Якісне чи неякісне
харчування, та ще й влітку, без
проведення відповідної процедури закупівлі, пропонувати дітям
директор бібліотечної системи не
мала права. А вона їм фактично
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надавала харчування невідомо
якої якості. Якби хтось із дітей
отруївся, то вона би понесла
кримінальну відповідальність, –
говорить юрист Сергій Ботнєв.
Цікаво, що у цей самий період
надання заборонених для бібліотеки посередницьких послуг із
харчування та забезпечення футболками і кепками дітей управління культури Житомирської
міської ради не звертало уваги на
численні порушення, а, навпаки,
погодило преміювання Харчук
у розмірі 14 тис. грн за місяць.
Це сума без врахування інших
надбавок та посадового окладу.

Невгодних звільнити

Повернемось до моєї посади
у бібліотечній системі. Прямо
підпорядкований мені різноробочий Бойковський (свояк
директорки) відмовився вийти
на роботу, а своє обурення, що
я зателефонувала йому та попросила з’явитись на робочому місці,
висловив у вигляді нецензурної
лайки. Дочекавшись керівницю
зі Львова, я написала доповідну
записку з приводу невиходу на
роботу Бойковського. Розлючена
Харчук Л. П. кричала, що мені потрібно звільнитись і що тільки

вона буде вирішувати, кому та як
ходити на роботу. Про нераціональне використання бюджетних
коштів на виплату зарплати тим,
хто не з’являється на роботу, і слухати не хотіла. Я не звільнилась
і вирішила написати заяву на
ім’я міського голови. Написала
ще у жовтні 2018 року. Майже
півтора місяці була тиша з боку
міської ради. За цей час директорка разів з десять мені погрожувала скороченням. І лише декілька
днів тому мені зателефонувала
начальник управління культури
міської ради, запросивши до себе.

Домовленості
у кабінеті чиновниці
Посади в управліннях міської
ради є посадами органів місцевого самоврядування, відповідно,
без проходження конкурсного
відбору призначення неможливе.
Головною складовою частиною
конкурсу є знання законодавства,
у тому числі особливу увагу приділяють Закону України «Про
запобігання корупції». А от як
приділяють – судіть самі.
У кабінеті начальника управління знаходилось нас четверо:
я, директор бібліотечної системи

Тема номера
Харчук, начальник управління та
заступник з економічних питань.
Вислухавши практично все
те, що я виклала у письмовому
вигляді, мені запропонували домовитись. Чесно кажучи, я була
шокована, як в управлінні міської
ради нехтують законом «Про запобігання корупції», адже факт
нераціонального використання
бюджетних коштів у бібліотеці
на кожному кроці, а зі мною домовляються. Ледь стримуючи
себе, я слухала це більше години. Мене невдало «обробляли»
з усіх сторін, нагадували про
скорочення, потім начальник
управління все ж таки визнала,
що директорку за таке потрібно
звільняти, але тут же сказала, що
вона – хороший керівник, і тому
нам краще домовитись, аби її
залишити на роботі. Крім того,
надала пораду, що мені краще
з ними товаришувати.
Після годинного психологічного тиску на мене у кабінеті чиновниці усі радісно розійшлись.
Але остаточного рішення все ж
не прийняли.
Через декілька днів директор
знову погрожувала скороченням
та тим, що живемо в одному місті.
Потім, не соромлячись, заявила,

що завдяки їй мого чоловіка не
прийняли на іншу роботу. Після
невдалих домовленостей приховати факт крадіжок бюджетних
коштів управління культури начебто має призначити комісію
для розгляду моєї заяви. Нагадаю, що з моменту письмового
звернення минуло більше 45 днів.
Але заслухати та відібрати
пояснення у попереднього головного бухгалтера та інших
працівників, які вимушені були
звільнитись, але є свідками невиходу на роботу «мертвих душ», начальник управління категорично
відмовилась. А навіщо ті, хто скаже правду? Краще ж опитати зацікавлених осіб директора та тих,
хто надасть завідомо неправдиві
свідчення, бо за правду директор
звільняє, оскільки вважає себе
президентом – саме так вона себе
називала, та ще й примушувала
працівника бібліотеки знімати це
власною відеокамерою…
Якими ж будуть висновки
чиновників управління культури
міської ради, можна тільки здогадуватись.
Чи закінчить директор, вона ж
депутат районної ради, відкрито
красти бюджетні кошти та чи покарають її – читайте згодом.

Куди відлетіли гроші з фестивалю «Крила»:
житомиряни чекають звіт від організаторів
Анастасія Ліберман

Чи мало місце нераціональне використання бюджетних
коштів під час проведення благодійного
фестивалю «Крила»?
Саме це питання цікавить багатьох містян
і не тільки.
Благодійний розважальномузичний фестиваль «Крила»
відбувся у Житомирі ще навесні
2018 року. Проте розмови про
рівень проведення та факт його
фінансування з міської скарбниці
не вщухають й досі. Зі слів організаторів, метою заходу було
привернути увагу житомирян до
питання реконструкції відомого
у місті об'єкта – літака у Міському парку культури та відпочинку
імені Ю. Гагаріна. Крім того, на
фестивалі проходив збір коштів
безпосередньо на ремонт, виконання зовнішніх робіт та художнє
оформлення крилатого велетня
ТУ‑104а.
Амбітні організатори під час
проведення свята планували зібрати 1 млн 500 тисяч гривень. Саме
тому, згідно з рішенням виконав-

чого комітету, за рахунок коштів
міського бюджету на проведення
свята було виділено чималу суму,
а це -–153 тисячі 100 гривень.
Проте вже згодом ідею зібрати
кошти для реставрації пасажирського реактивного літака на фестивалі «Крила» можна було вважати провальною, адже в результаті
проведення свята зібрали всього
11 тисяч гривень, а це – майже в сто
разів менше, аніж озвучили організатори. І в 15 разів – ніж витратили
загалом на свято.
Тому недивно, що до сьогодні
у соцмережах критикують сам
фестиваль, а також натякають,
а іноді напряму вказують на марнотратство коштів платників податків міста з боку організаторів
фестивалю «Крила».
«Рівень цього фестивалю не
дотягує і до 50 тисяч витрачених
наших з вами коштів. Цікаво, хто
з діячів міської ради отримав відкат від горе-організаторів?» – пише
у соцмережі житомирянин Андрій
Бурковський.
«Це добре, що є гарні ідеї, але
навіщо відразу перетворювати
це все у бізнес? Дуже шкода, що
150 тисяч гривень направили
невідомо куди і кому в кишеню.
Краще б ці кошти виділили онкохворим діткам, які потребують
негайної допомоги!» – обурена
Марина Маслюківська.
«Організатор Максим Козловець відомий своїми аферами не

тільки по так званому фестивалю.
Він має публічно прозвітувати за
кожну бюджетну копійку. Потрібно покарати брехунів», – пропонує
Олег Отаров.
Редакція газети «20 хвилин»
має у розпорядженні офіційні
документи з розрахунком видатків та кошторису на проведення заходу, де одержувачем
коштів виступає ГО «Молодіжна
громадська організація Зерно»,
яка стала переможцем з надання фінпідтримки на реалізацію
соціально-культурних проектів.
У фінансовому документі зазначається, що лише на придбання

канцелярських товарів організатори витратили більш як 22 тисячі
бюджетних гривень, і це в порівнянні з тим, що на розміщення
реклами про фестиваль у ЗМІ та
мережі Інтернет було витрачено
25 тисяч 746 грн. Ще більшу суму
витратили на придбання бензину – 31 тис. 995 грн, а це, до відома,
більш як 1 тисяча літрів (бензин
А‑92-К5 Євро, ціна за 1 л – 28 грн/
гуртом) палива. Виникає логічне
запитання: організатори заправляли бензином автомобіль для
подорожі по Європі і навіть далі?
Решту міських коштів направили
на світлове та звукове забезпечен-

ня, рекламу у соцмережах та виготовлення поліграфічної продукції.
Саме через бурхливі обговорення фестивалю у соцмережах та
ряд питань до організаторів заходу
10 грудня, за ініціативи волонтера
та члена виконкому Олександра
Таргонського, було прийняте
рішення про публічний звіт організатора фестивалю «Крила»
Максима Козловця.
Маємо надію, що організатори фестивалю «Крила» не стануть
прикладом для наслідування іншим «ідейникам», які мають багато
амбіцій, що, на жаль, не підтверджуються діями.
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Політична позиція

Нові петиції: заборона гральних
закладів, відміна преміювання
чиновників і збереження дерев
Анастасія Ліберман

Журналісти «20 хвилин» продовжують
моніторити актуальні
електронні петиції,
подані містянами
на розгляд місцевій
владі.
Проти видалення 200
дерев для реконструкції набережної в парку
Житомиряни проти видалення більше 200 дерев, які виконавчий комітет дозволив видалити
в Житомирському парку культури
і відпочинку ім. Гагаріна. У міськраді кажуть: це необхідно для
реконструкції набережної. Майже
половина дерев – здорові.
«Категорично проти вирізання
200 дерев для реконструкції набережної. У нас і так дуже мало
дерев. Кожне за ціною золота.
Потрібно берегти природу, а не
знищувати її!» – написав автор
петиції Дмитро Антонець.

Премії чиновників – на
допомогу атовцям!
Житомиряни просять позбавити чиновників міської ради усіх
преміальних виплат і надбавок,
а заощаджені кошти виділяти
атовцям. Відповідну електронну
петицію оприлюднили на сайті
Житомирської міської ради.
«Жодному чиновнику міської
ради – жодної премії чи надбавки, доки йде АТО. Заощаджене –
АТОвцям!!! З метою підвищення
патріотизму – таким чином будемо
економити кошти та допомогати
військовим», – пише автор петиції
Дмитро Безус.
Заборонити гральні заклади!
Гральний бізнес успішно розвивається у Житомирі та області. Тому
вже вкотре житомиряни звертаються до місцевої влади заборонити та
закрити усі гральні заклади міста.
«Просимо ліквідувати гральні
заклади!!! Тільки на Богунії на проспекті Миру в районі панчішної
фабрики – чотири заклади з гральними автоматами», – пише Олена
Вакуленко.
Електронний документ з моменту публікації набрав 2.8% від
потрібної кількості підписів.

Проти переіменування
проїзду Ю. Кондратюка
Наприкінці жовтня до Житомирської міськради надійшла петиція з проханням перейменувати
проїзд Юрія Кондратюка на проїзд
імені Марини Поплавської – зірки
«Дизель Шоу», яка трагічно загинула в ДТП. За декілька тижнів
з моменту публікації петиція набрала 250 необхідних підписів.
Тому петицію розглянули та повідомили, що рішення міської ради
про перейменування проїзду Юрія
Кондратюка на проїзд імені Марини Поплавської буде підготовлено
з врахуванням думок громадськості.
Проте не всі житомиряни згодні
з таким рішенням, тому на сайті
електронних петицій з’явився документ з проханням не перейменовувати проїзд.
«Прошу Вас не розглядати петицію про іменування проїзду Юрія
Кондратюка, краще переіменувати
вулицю, яка підходить під декомунізацію»,– пише автор Іван Вілько.
Нагадаємо, петиції мають
набрати не менше 250 підписів
впродовж трьох місяців для їх
подальшого розгляду відповідальними особами Житомирської
міської ради.

У Житомирі
в дитсадку №53
встановили камери
відеоспостереження
Анастасія Ліберман

Саме дитячий
садок в районі Малікова став першим
закладом, який обладнаний об’єктами
відеоспостереження,
загалом їх – 24.
Повна вартість реалізації
проекту – 199 тис. гривень. З них
175 тисяч – виділено з міського бюджету, 24 тисячі – кошти батьків.
Проект дозволить зокрема
охороні контролювати територію в різну пору доби. Заступниця директора департаменту
освіти Світлана Ковтуненко розповіла: «У нас в місті діє програма «Безпечне місто», в ній є
багато об’єктів, які, відповідно,
або на рівні вивчення чи реалізації. Один з таких – центр
розвитку дитини № 53 в районі

Малікова. Ініціатором реалізації проекту стали батьки дітей,
які навчаються у закладі. Вони
зібрали кошти, хоч і незначні,
але для нас це стало стимулом
продовжити вивчати проект.
Батьки зібрали 24 тисячі гривень, решту – виділив міський
бюджет за ініціативи управління освіти. Встановлено 24 камери, вони охоплюють не тільки
вхід і вихід даного закладу, а й
частину території, де є ігрові
майданчики. Тому працівникам
охорони буде зручно спостерігати за усіма куточками закладу.
Батьки наразі ініціюють питання про те, щоб встановити
камери і у внутрішній частині
закладу, у групах».
Наразі батьки ДНЗ № 53
обговорюють питання й про
те, щоб встановити внутрішні
веб-камери у закладі. Пізніше,
за результатом та аналізом пілотного проекту, буде вирішено
доцільність встановлення відеоспостереження в інших дошкільних закладах міста.

Вилкул потребовал защитить трудовые
коллективы и перенести приватизацию
стратегических объектов
Военное положение,
которое руководство
страны пыталось
использовать для
переноса выборов
президента, нанесло
серьезный удар не
только по правам жителей 10 регионов юга
и востока Украины,
но и по экономике
страны.

«Пользуясь тем, что серьезные
инвесторы в условиях беззакония
и хаоса, а тем более военного положения, не придут в Украину и не
заплатят реальную цену, руководство страны хочет по заниженным
ценам продать «своим» важнейшие
предприятия. Я защищаю интересы государства и трудовых коллективов этих предприятий. Поэтому
требую перенести приватизацию
стратегических объектов на пери-

од после президентских выборов
и стабилизации экономики», – об
этом заявил народный депутат от
Оппозиционного блока Александр
Вилкул во время выступления
с трибуны парламента.
«Люди, предприятия и бизнес
понимают, кто сейчас у власти,
и боятся беспредела во время военного положения. Накануне Нового
года люди не знают – им покупать
спички, соль, крупы или эти деньги
потратить на праздничный стол.
А предприятия, у которых объемы
экспорта с начала года уже на 25%
ниже показателей 2013, считают
убытки и готовятся к очередному
сокращению персонала. Это связано с тем, что международные
партнеры, в том числе из Европы,
переходят на предоплату или разрывают договоры. Военное положение – это форс-мажор, с Украиной
не хотят иметь дело», – отметил
оппозиционер.
«Обратите внимание – во время военного положения выборы
в объединенных территориальных
громадах были отменены и для их

проведения нужен отдельный закон. А приватизация не была остановлена. В результате сейчас целый
пакет мощнейших госпредприятий
страны может быть продан совокупно за цену, меньшую, чем стоил
в 2013 только один Одесский припортовый завод»,– сказал Вилкул.
Напомним, что, например,

Одесский припортовый завод в 2018
году был выставлен на продажу по
цене 54 млн долл., что в 15 раз ниже,
чем пять лет назад (в 2015 году стартовая цена была более полумиллиарда долларов, а в 2013 речь шла
о более 800 млн долл.). При этом,
в соответствии с планом Кабмина,
общий доход от всей приватизации

стратегических предприятий в 2019
запланирован на уровне всего около
600 млн долл.
В том числе запланирована
приватизация Турбоатома, Электротяжмаша, Сумыхимпрома,
Одесского припортового завода,
Запорожского титано-магниевого
комбината, «Индара» – единственного в Украине завода с полным циклом производства инсулина и т. д.
Продажа должна начаться уже
13 декабря. Например, за 78% акций
Центрэнерго (второе место среди
тепловых энергогенерирующих
компаний страны – около 14% от
общей мощности электростанций
Украины) Кабмин выставил стоимость всего около 200 млн долл.
«Народ и государство платят дорогую цену за желание руководства
страны в очередной раз нажиться,
а также попытку военным положением сорвать выборы президента,– подчеркнул он.– После победы
мы пересмотрим экономическую
стратегию Украины. Мы должны
развивать то, что имеем, а не разворовывать и разбазаривать».
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Це неприємно, незрозуміло
та боляче для віруючих людей, –
митрополит Житомирський
і Новоград-Волинський Никодим
про обшуки в Житомирській єпархії
Руслан Мороз

Владика Никодим
дав офіційний коментар з приводу обшуків
у приміщеннях єпархії.
Чим більше церкву гонять,
тим сильнішою вона стає. Не повторювати печальну історію, не
руйнувати храми, не руйнувати
віру в серцях людей, – на цьому наголосив в своєму коментарі житомирським ЗМІ 6 грудня керуючий
Житомирською єпархією Високопреосвященнійший митрополит
Житомирський і Новоград-Волинський Никодим стосовно обшуків
у приміщеннях єпархії, в якому він
категорично заперечив звинувачення в розпалюванні релігійної
ворожнечі та що під час обшуків
була знайдена якась екстремістська
література.
На деяких житомирських сайтах з'явилася інформація про те,
що під час обшуків у приміщеннях
Української Православної церкви
Московського патріархату були
знайдені екстремістські матеріали,
брошури, листівки тощо. Проте

 На фото: митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим
навіть в офіційному повідомленні
СБУ відносно знайдених матеріалів
жодним чином не згадувалося про
те, що ці матеріали були знайдені
саме в Житомирській єпархії.
Митрополит Никодим підкреслив, що під час обшуків, які
були проведені в єпархіальному
управлінні правоохоронцями та
СБУ, не було знайдено нічого такого, що можна було б інкримінувати як розпалювання релігійної
ворожнечі.
«Ми сьогодні не є тими, хто
розпалює міжконфесійну ворожнечу. Нещодавно, 3 грудня, відбулися обшуки. Звичайно, це неприєм-

но, незрозуміло, навіть боляче для
віруючих людей. Проте я звертаюсь до віруючих і прошу зрозуміти: у кожного своя справа, і навіть
ті, хто сюди приходив, казали, що
є певні накази і вони мають їх виконувати… У нас нічого не було
знайдено. Але чомусь у деяких ЗМІ
було написано, що в Житомирській
єпархії у м. Житомирі було вилучено якісь чи записки, чи брошури,
що розпалюють міжконфесійну
ворожнечу. Сьогодні я офіційно
заявляю: у нашій єпархії не було
вилучено ні однієї листівки, ні однієї брошури з тим характерним,
що шукали, а саме того, що несе

загрозу миру, суспільству і нашому
народу», – зазначив владика.
Він закликав віруючих до молитви і мужності: «Ми, як Церква,
молимося і будемо молитися, яка б
влада не була, хто б сьогодні що не
казав, і віримо, що Господь посеред
нас, Господь дасть нам мужність
перетерпіти все. Ми просимо свій
народ стояти у вірі Христовій Православній, не ворогувати один з одним. У кожного є право на власну
думку. Ми маємо Конституцію
і свою віру, яку ми проповідуємо
у храмах Божих. Ця віра не несе
ворожнечі, вона приносить лише
мир. Будь-хто і будь-коли може зайти у храм Божий і там почує лиш
молитву про Україну…».
Владика звернувся до всіх, хто
має віру у своєму серці, із закликом «проявляти толерантність
та любити один одного», щоб із
Божою допомогою «всі ці процеси
пройти мирним шляхом».
«Чим більше Церкву гонять,
тим сильнішою Вона стає, Вона
очищується – стільки вже було
прикладів з історії. Не будьмо повторювати ту історію, не будемо
руйнувати храми, не будемо руйнувати віру в серцях наших вірних
людей. З наступаючим Різдвом
Христовим, давайте його зустрінемо у мирі і злагоді», – побажав
владика Никодим.

Розлючені жителі «Бумажки» вимагали
на виконкомі звільнення Дмитра Ткачука
Руслан Мороз

На засідання виконавчого комітету
5 грудня прийшли
розлючені жителі
району паперової
фабрики, яких обурює бездіяльність та
обіцянки заступника
мера з питань транспорту Дмитра Ткачука.
Сам Дмитро, ймовірно, під
впливом постів у соцмережах, не

з'явився на виконком, але за нього
це зробили його колеги Іван Фурлет та Влад Пучич. Хоча Дмитро
Ткачук розповідає, що проблема
з транспортом вирішена, люди
так не вважають. По-перше,
перевізник на маршруті № 110
(який продовжили) відмовився
перевозити пільговиків. Виникає
питання: одним можна не возити,
іншим – ні? Як розуміти: це такі
встановлені правила в ручному
режимі? Чи взагалі, як Дмитро
Ткачук розставляє пріоритети
і порушує закони України? Подруге, люди кажуть, що не можуть
у вихідні дні виїхати у місто зранку, а у будні – ввечері.
Як тільки обурені жителі
«Бумажки» пішли з міськради,
на диво, швидко на засідання ви-

 На фото: заступник міського голови Дмитро Ткачук
конкому прийшов Дмитро Ткачук.
Очевидно, Іван Фурлет та Влад Пучич оперативно поінформували

свого друга про те, що небезпека
минула. Але от чи надовго – невідомо…

КОЛОНКА

Судова практика:
безкоштовне
встановлення
індивідуальних
лічильників
природного газу
Чи зобов'язані газорозподільні організації безкоштовно
встановити газові лічильники
всім споживачам для обліку
природного газу? З таким питанням часто звертаються люди
до фахівців системи безоплатної
правової допомоги.
Відповідно до частини першої
статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу» суб'єкти господарювання, що здійснюють
розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані
забезпечити встановлення лічильників газу для населення,
що проживає у квартирах, у яких
газ використовується тільки для
приготування їжі. Платити за
його встановлення споживач
не зобов’язаний, оскільки у тарифах передбачені витрати на
встановлення лічильників газу.
Така ж позиція викладена
і у постанові Верховного Суду,
де він зазначив про «обов'язок
встановлення відповідними
суб'єктами господарювання – газорозподільними організаціями
лічильників для такої категорії
споживачів природного газу, як
населення, у вигляді приладів
обліку природного газу, що дозволяють визначати обсяги споживання газу кожним окремим
споживачем. При цьому таких
споживачів не зобов'язано відшукувати джерела фінансування вказаних приладів та робіт,
оскільки відповідне фінансування уже закладено у тариф
на оплату спожитого газу».
Вказана вище правова позиція викладена в Постанові
Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі
№ 484/301/18 – https://goo.
gl/KLgQUU
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги)
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tehnosklad.ua



ПОБУТОВА ТЕХНІКА

від -2%
%
до

-20

вул. C. Ріхтера, 40
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

Ласкаво просимо до свiту
Органiчних продуктiв!

ÑÌÀ×ÍÎ

• ПРИРОДНІЙ СМАК ТА ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗАВДЯКИ НАТУРАЛЬНИМ
МЕТОДАМ ПЕРЕРОБКИ ТА ТРАДИЦІЙНИМ РЕЦЕПТАМ

ÊÎÐÈÑÍÎ

• ДЖЕРЕЛО КОРИСНИХ І ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, ВІТАМІНІВ, МІКРО- І
МАКРОЕЛЕМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я УСІЄЇ РОДИНИ!

ÁÅÇÏÅ×ÍÎ

• ОРГАНІЧНА СИРОВИНА, БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ, ГЕРБІЦИДІВ,
КОНСЕРВАНТІВ ,БАРВНИКІВ ТА ПОЛІПШУВАЧІВ СМАКУ.

Чекаємо Вас за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 61

11

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 12 грудня 2018

Споживачу

12

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 12 грудня 2018

Споживачу

13

WWW.ZT.20MINUT.UA

Споживачу

Середа, 12 грудня 2018

ЖАЛЮЗІ

РОЛЕТИ захисні
тканинні
СИСТЕМА «День-Ніч»

Римські штори

ВАСТО

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua
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418-189

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПРЕМІУМ ПАРТНЕР

МЕГАПАРТНЕР

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Проспект Незалежності, 91/1,
м. Житомир, тел.: 36-25-95

м. Житомир, вул. Вітрука, 3; вул. Вокзальна, 23а
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ОРГАНІЗАТОР:

Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2018

ПАРТНЕРИ:

Автосалон: Житомир-Авто, Автомир 57 «ОПАД»
вул. Рильського, 9, оф. 506
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio
Агенція нерухомості: АН «Надійний світ», АН «Білий Дім», АН «Сіті», АН «Мегаполіс», АН «Максимус», АН «SolidWall»
Аптека: Санітас, Скарбниця здоров’я
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк», АБ «УКРГАЗБАНК»
Бар, паб: Espresso bar "CAPPUCCINO", Паб Чеширський кіт, Три Гуся
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, УютСтрой, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна
Виробник молочної продукції: Молокія
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Оконич, Фабрика вікон «Океан»,
Альянс Буд Сервіс, ТОВ «Агронас», Євролайн
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан»
Дизайн студія: DD Studio, EDS Studio, VS WallDecor
Дитячий магазин: CUBI, Варюшки-Андрюшки, Дитяча планета
Дитячі центри: Амі Гамі, Kids Sity
Забудовник: ЖК «Преміум Парк», ЖК «Тетерівський бульвар», ЖК «777», ЖК «Перлини Корбутівки»,
ЖК «Полісся 2»
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study, «Perfect»
Кафе: Alyssum, Тераса, New Island
Кондитерські вироби: Ненажерка, Вацак, Житомирські Ласощі, Руден
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Магазин автозапчастин: Stop Transit, Океан
Магазин будматеріалів: Епік, Океан, Котрек, Центр утеплення, Майстерпол, Олді
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Технікс, Технобаза
Магазин квітів та декору: Greenflora, Люба Флора
Магазин меблів: Океан, Коло меблів, Меблі склад №1
Магазин опалення: Центр Утеплення, Фенікс, Прометей
Магазин садової техніки: Добрий Господар, Оптима
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення
Магазин одягу: Класік, Colins
Медичний центр: Лелека, Асклепій, Клініка Зір, Медібор
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Фенікс
Напій алкогольний: ТМ «Житомир Класична», ТМ «Житомир сучасна», ТМ «Президентський стандарт»
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське»
Натяжні стелі: Костриця
Охорона та безпека: Явір, Управління поліції охорони в Житомирській області, BSI-Group
Продуктовий магазин біля дому: Люцина, Полісся-Продукт, Рукавичка
Ресторан: Дубки, Вульф
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Multizoo
ТОВ Радомисль ТК -офіційний дистриб’ютор
Салон краси: Бджілка, Кураж, Студія краси INNA BILA, студія краси Шефель Ольги
в житомирській області
Спортзал: Lime, Адреналін, Імпульс, Clubnika fitness, Спорт Go
м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4
СТО: Stop Transit, Букко, Океан-авто, Каприз, «СТО Сінгури»
Стоматологічна клініка: Стоматологія Сіроша, Омега дент
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Естет, Аванте
Торговельний центр: ТРЦ Глобал.UA
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл
Ювелірний магазин: КЮЗ
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Болюче питання

У Житомирі пройшов міжвідомчий
форум протидії насильству

Руслан Мороз

У Житомирі
10 грудня, у Міжнародний день прав
людини, пройшов
міжвідомчий форум
протидії насильству,
організований за ініціативою благодійного фонду «Нехай твоє
серце б'ється».
Щорічно з 25 листопада до
10 грудня у регіонах України
в рамках загальнонаціональної
акції «16 днів проти насильства»
проводяться різноманітні заходи,
спрямовані на те, щоб привернути
увагу суспільства до проблем насильства в сім’ї, торгівлі людьми,
захисту прав дітей, жінок тощо.
Ця акція була започаткована
Першим всесвітнім інститутом
жіночого лідерства 1991 року.
Власне тоді визначився зв’язок
між насильством стосовно жінок
та правами людей. У цей період входять й інші важливі для
демократичної спільноти дати:
25 листопада – Міжнародний день
ООН з викоренення насильства
щодо жінок, що присвячений
сестрам Мірабаль, які були жорстоко вбиті під час диктатури
Трухильо у Домініканській Республіці у 1960 році; 1 грудня –
Міжнародний день боротьби зі
СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством,
3 грудня – Міжнародний день
інвалідів, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня –
річниця інциденту в Монреалі,

коли 14 жінок-студенток були
вбиті злочинцем лише через те,
що «вони були феміністками»,
9 грудня – Міжнародний день
боротьби з корупцією, 10 грудня – Міжнародний день прав
людини; 10 грудня – День прав
людини, коли уряди країн-членів
ООН 10 грудня 1948 року визнали
права людини «на життя, свободу
та недоторканність особи для всіх
без винятків», підписавши Загальну декларацію прав людини.
Основними завданнями акції
є:
– привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії
торгівлі людьми та жорстокого
поводження з дітьми, гендерного
насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;
– активізація партнерського
руху органів державної влади,
державних закладів, громадських
організацій до проблем насильства в сім’ї та захисту прав жінок
в Україні;
– проведення інформаційних
кампаній з метою підвищення
обізнаності населення України
з питань попередженн я насильства в сім’ї, жорсткого поводження з дітьми, формування
свідомості всіх верств населення
щодо нетерпимого ставлення до
насильства;
– проведення місцевих або регіональних заходів, громадських
слухань з питань попередження
насильства в сім’ї, гендерного насильства та торгівлі людьми;
– підтримання представників
соціальних закладів щодо популяризації соціального ефекту,
результатів від звернення за допомогою при насильстві.
Участь у даному форумі взяли
представники Національної полі-

ції, громадських організацій, студенти та фахівці з прав людини,
юристи. Фахівцями з соціальної
роботи проводиться інформування серед навчально-виховних закладів та населення району з метою попередження домашнього
насильства, організація активних
форм профілактичної роботи
щодо запобігання насильству
в будь-якому його прояві. Учасниками цьогорічного форуму був
здійснений огляд змін у законодавстві з питань запобігання та
протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі,
повноважень органів та установ,
на які покладається здійснення

матизації та координації їхньої
роботи. Він призначений стати
загальним інструментом або
керуючим інструментом в їхній
діяльності із запобігання, захисту,
щоб належним чином вирішувати проблеми насильства стосовно
постраждалих.
Думки учасників форуму:
Наталія Нагорна, директор благодійного фонду «Нехай твоє серце б'ється»:
– Проблема гендерного насилля дуже актуальна на сьогодні, та дуже знакове те, що
сьогодні, 10 грудня, у День прав
людини, ми проводимо форум
за підтримки канадського Фонду

заходів з попередження домашнього насильства. Розглянуті також питання реалізації державної
політики з питань запобігання та
протидії домашньому насильству
та діяльність міжвідомчих рад,
притулку для постраждалих осіб,
мобільних бригад.
Основною метою форуму було
визначення організаційно-правових засад запобігання та протидії
домашньому насильству, порядок
взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у даній сфері, порядок
взаємодії суб'єктів при зверненні
осіб по допомогу.
Під час форуму учасниками
був підписаний Меморандум
міжвідомчого співробітництва
для комплексного реагування на
випадки домашнього насильства
на місцевому рівні. Суть цього
Меморандуму полягає в тому,
щоб надати затверджену письмову процедуру, встановлену
для всіх відповідальних місцевих
органів влади стосовно того, що
треба зробити, як і коли, щоб визначити і забезпечити адекватне
реагування на потреби жертв,
постраждалих від насильства.
Цей Меморандум є робочим
інструментом, який розроблено
і погоджено усіма сторонами,
що його підписали для систе-

з питань взаємодії поліції з громадою на засадах партнерства
(CPIF), Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP), що
реалізовується в Україні компанією «Агрітім Канада Консалтинг
Лтд». Форум наповнений дуже
цікавими моментами, правовими
знаннями, які отримують всі присутні учасники. Ми не ставимо
крапку в цих заходах і будемо
продовжувати роботу з протидії
насильству та захисту прав людини, привертати увагу суспільства,
громади до цієї проблеми, адже
таке питання потребує особливої уваги з боку правоохоронної
системи.
Андрій Пащенко, головний спеціаліст департаменту
агропромислового розвитку та
економічної політики Житомирської обласної державної
адміністрації:
– Департамент агропромислового розвитку та економічної
політики вже не вперше співпрацює з благодійним фондом
«Нехай твоє серце б'ється», зокрема у 2018 році нам вдалося
реалізувати багато міжнародних
проектів, залучити кошті міжнародних донорів. З канадською
організацією Фонду з питань
взаємодії поліції з громадою

на засадах партнерства (CPIF),
Проекту підтримки підготовки
поліцейських (PTAP), що реалізовується в Україні компанією
«Агрітім Канада Консалтинг Лтд»,
ми почали співпрацювати на початку року та вже зараз маємо
результат. Це не одна акція, яка
відбулася сьогодні, це буде комплекс заходів, в тому числі виступи
на радіо і телебаченні, вуличні
акції та інше.
Ольга Бібла, начальник
служби у справах дітей Житомирської міської ради:
– Сьогоднішня зустріч є дуже
корисною для всіх. Тільки в тісній
співпраці ми зможемо досягти
саме того результату, який маємо
на меті. Ми сподіваємося, що достукаємося до тих родин, в яких
відбувається насильство, та всі разом зможемо допомогти й надати
ту правову і психологічну допомогу, яку ці люди потребують.
Наталія Радушинська,
заступник директора регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській
області:
– Запобігання домашньому
та гендерному насильству – це
справа кожного! Це стосується абсолютно кожної людини.
Майже рік в Україні діє Закон
протидії домашньому насильству,
і суб'єктами цього Закону є абсолютно всі люди, яки перебувають
в родинних та будь-яких інших
близьких стосунках. Система безоплатної правової допомоги стоїть
на захисті прав осіб, які постраждали від домашнього та гендерного насильства, тобто потребують
професійної допомоги юристів із
захисту своїх прав. Сьогоднішній
форум об’єднав всі організації, які
дотичні до надання допомоги
таким особам. Це дуже доречно,
адже Закон був прийнятий і діє
з початку цього року, а порядок
взаємодії розроблений недавно.
Лариса Мозгова, тренер
Житомирського регіонального тренінгового центру «Бібліоміст», заступник директора
з наукової роботи обласної
бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради:
– Ми сьогодні зібралися для
того, щоб озвучити проблему,
яка існує і на Житомирщині – домашнє та гендерне насильство.
Для мене більш актуальною є
проблема дитячого насильства,
оскільки взагалі я працюю в дитячої бібліотеці і ми стікаємось
з такими проявами. Але сьогодні
ми говоримо про те, які формати
та кейси ми можемо запропонувати суспільству для того, щоб
мати дієві інструменти для вирішення цих проблем.
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Здоров'я

Чи будуть послуги сімейних
лікарів, терапевтів і педіатрів
безоплатні з 2019 року?
Кожен другий
українець обрав лікаря. Але лишаються
міфи про підписання
декларацій із сімейними лікарями, терапевтами і педіатрами
та первинну медичну
допомогу.
У МОЗ відповіли на головні
питання та спростували неправдиву інформацію.

Чи будуть послуги сімейних
лікарів, терапевтів
та педіатрів платними
у 2019 році для пацієнтів
без декларації?
Медичні послуги сімейних
лікарів, терапевтів і педіатрів у комунальних медичних закладах
для всіх пацієнтів безоплатні.
До червня 2019 року включно
всі комунальні медичні заклади,
де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, будуть отримувати
оплати за договором з Національною службою здоров’я за пацієнтів, які не підписали декларації та
проживають на території обслуговування медичного закладу. Але
навіть після цього пацієнтам, які
не обрали свого сімейного лікаря
або знаходяться у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар надасть
безоплатно медичну допомогу у невідкладному стані. Це регламентується Наказом МОЗ № 503 «Про
затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну
допомогу, та форми декларації про
вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу».
Водночас сімейний лікар може
запропонувати пацієнтові укласти з ним декларацію. Або якщо
у нього вже достатня кількість
пацієнтів – порадити укласти декларацію з іншим лікарем його
Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД).

Лікар, з яким я хочу
укласти декларацію, набрав
рекомендовану кількість
пацієнтів та більше
не бере нових. Як бути
у такому випадку?

У 2019 році сімейні лікарі,
терапевти та педіатри зможуть

укладати декларації з більшим
числом пацієнтів, ніж рекомендована кількість. Відповідний
проект Постанови Кабінету
Міністрів України вже пройшов громадське обговорення та
готується до розгляду на Кабміні. Лікарі первинної ланки
зможуть набирати додатково
ще половину від встановленого
ліміту, якщо мають можливість
і ресурси надати їм необхідну
допомогу. Тобто сімейний лікар
зможе набрати додаткових 900
пацієнтів, терапевт – 1000 пацієнтів, а педіатр – 450.
Але наголошуємо, що рішення про укладання декларацій
понад норми – це особистий вибір лікаря. МОЗ України лише
надає таку можливість першою
чергою медичним зак ладам
у сільській місцевості, де є така
необхідність.

Як бути, якщо у моєму місті
не вистачає лікарів?
Місцева влада має забезпечити належну кількість лікарів
первинної медичної допомоги,
оскільки саме вона є власником
медичних закладів та має забезпечити рівний доступ до медичної допомоги для всіх жителів.
Місцева влада може оголосити конкурс на посаду сімейного
лікаря в своєму місті або селищі, забезпечити йому комфортні
умови праці та життя. А Національна служба здоров’я забезпечить достатнє фінансування
для встановлення достойних
заробітних плат для медиків,
що надають первинну медичну
допомогу. Ті медичні заклади,
що вже уклали договори з Нацслужбою здоров’я, отримали
оплати за послуги до двох разів
більше, ніж це було за старої
моделі фінансування.
Передусім таке збільшення
фінансування відобразилося на
зарплатах лікарів та медичного
персоналу. Наприклад, лікарі
Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)
№ 2 Д н і провс ьког о район у
Києва отримують зарплату від
18 до 22,5 тис. грн, а медсестри
близько 10 тис. грн. Зарплата
медичного персоналу зросла до
20%. У ЦПМСД Нової Каховки
на Херсонщині зарплата лікарів
складає 15–16 тис. грн, а зарплата
медсестер зросла до 10 тис. грн.

Як обрати свого
сімейного лікаря,
терапевта чи педіатра?
Обрати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра кожен може
самостійно. За 9 місяців кампанії
«Лікар для кожної сім’ї» понад
22 млн українців знайшли свого
сімейного лікаря.
Якщо ви ще не уклали декларацію зі своїм сімейним лікарем,
терапевтом чи педіатром, нагадуємо, як це можна зробити:
КРОК 1: Завчасно запишіться
на прийом до обраного лікаря за
телефоном, онлайн або в реєстратурі. Це зекономить час і дозволить уникнути живої черги.
КРОК 2: Візьміть із собою
паспорт, ідентифікаційний код
і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для
дитини до 14 років – візьміть також
свідоцтво про народження дитини.
КРОК 3: Лікар (це також може
бути працівник реєстратури або
медсестра) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей
код працівнику закладу.
КРОК 4: З електронної системи роздруковується декларація
з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно – працівник
закладу внесе зміни в системі та
роздрукує декларацію ще раз.
Підпишіть два екземпляри
роздрукованої декларації. Один –
ви забираєте з собою, інший залишається у закладі.
КРОК 5: Працівник закладу
підтверджує вашу декларацію
електронним підписом і відправляє в електронну систему.
КРОК 6: Вітаємо, тепер ви маєте свого лікаря! Звертайтеся до
нього, якщо почуваєтеся погано.
Не тягніть до останнього, записуйтеся на прийом завчасно, щоб зекономити власний час. Отримуйте
направлення на аналізи, рецепти
на «Доступні ліки» та інші медичні послуги. Виконуйте приписи
вашого лікаря і будьте здорові!

Чи є рейтинг або список
всіх лікарів в Україні,
з якими я можу укласти
декларацію?
Кожний лікар, який має диплом про закінчення медичного
університету, має право займатися

медичною практикою.
Вибір лікаря – індивідуальний
і суб’єктивний процес. Тож для
кожного пацієнта список чи рейтинг лікарів може складатися на
підставі різних критеріїв. Для когось важливо, щоб у лікаря був великий стаж роботи, хтось орієнтується на його досягнення, а комусь
важливо, щоб лікар був приємним
в особистому спілкуванні.
Водночас МОЗ України вітає
ініціативу створення рейтингів
і довідників лікарів від професійних медичних асоціацій, громадських та пацієнтських організацій
або місцевої влади.

На які послуги я можу
розраховувати, якщо в мене
є декларація з сімейним
лікарем? Чи зміниться цей
пакет послуг у 2019 році?
Гарантований пакет послуг,
який безоплатно надається сімейними лікарями, терапевтами
чи педіатрами, у 2019 році не
зміниться. І наступного року всі
пацієнти можуть розраховувати
на консультацію лікаря, на спостереження за загальним станом
здоров’я, проведення профілактики. Сімейний лікар, терапевт
чи педіатр призначає лікування
та виписує рецепти, за якими
у тому числі можна отримати препарати за програмою «Доступні
ліки», виписує лікарняні, видає
довідки. Також лікарі первинки
мають у своєму арсеналі 8 базових
лабораторних і інструментальних
досліджень.

Чи можу я сьогодні йти,
наприклад, до лора або
іншого вузькопрофільного
спеціаліста самостійно,
без направлення
сімейного лікаря?

Зараз потрапити до лора, хірурга або іншого вузькопрофільного спеціаліста без направлення
від сімейного лікаря, терапевта чи
педіатра не можна.
Практика звернень до вузькопрофільних спеціалістів напряму
без направлень дуже розповсюджена.
З другої половини 2019 року
за медичні послуги в поліклініках
почне платити Національна служба здоров‘я. Тоді без направлення
сімейного лікаря медичні послуги
у цих закладах будуть для паці-

єнтів платними. Звернення без
направлень будуть оплачуватися
НСЗУ тільки у чітко визначеному
переліку випадків.

Коли зміни розпочнуться
у поліклініках?
З липня 2019 почне діяти
программа «Безкоштовна діагностика», до якої зможуть долучитися комунальні та приватні
поліклініки та поліклінічні відділення при лікарнях. У програму
ввійдуть понад 50 медичних послуг – взяття і дослідження аналізів, інструментальні дослідження
(рентгени, УЗД та інші) і послуги
вузькопрофільних спеціалістів. Ці
медичні послуги на 100% оплатить
Національна служба здоров’я.
Послуги можна буде безоплатно отримати тільки за направленням сімейного лікаря, терапевта,
педіатра. Пацієнт може сам обрати медзаклад, у якому отримуватиме медичні послуги програми «Безкоштовна діагностика».
Головна умова – цей заклад має
бути приєднаний до програми.
З липня 2019 року шукайте наліпки «Безкоштовної діагностики»
на дверях вашої поліклініки.
Чи ввійде ваше місто чи райцентр у програму? Запитайте
у свого мера або голови району чи
ОТГ. Головна умова участі у програмі – медзаклад має підписати
договір із Національною службою
здоров’я до 1 липня 2019 року.

Коли Національна служба
здоров’я почне гарантовано
оплачувати медичні
послуги на всіх рівнях
медичної допомоги?
З 2020 року гроші підуть за
пацієнтом до лікарень. Разом
з ухваленням Державного бюджету на 2020 рік буде затверджена
програма медичних гарантій,
в якій визначатиметься конкретний перелік безоплатних послуг
та ліків для кожного.
Таким чином, коли пацієнт
звертатиметься до лікарні за направленням для лікування чи
здійснення планового операційного
втручання, що входить до цього переліку, він отримуватиме допомогу
безоплатно. А Національна служба
здоров’я заплатить гроші лікарні
за надані йому медичні послуги.
За матеріалами
прес-служби МОЗ
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Політична арена

Кінець 20-річної «дружби» з Росією.
Чи відчують українці різницю?
На початку грудня Верховна
Рада проголосувала за припинення дії Договору про дружбу,
співробітництво і партнерство між
Україною та РФ, оскільки ця угода вже давно втратила будь-який
зміст. Вона не завадила Росії анексувати Крим та окупувати Донбас
2014 року і так само не зупиняє її
від подальших провокацій. Чому
Україна не розірвала цей договір
раніше і чи вплине це якось на
майбутні відносини із РФ, розбиралися експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Не грюкаючи дверима

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ був укладений 1997
року, а набув чинності – 1 квітня
1999 року. Умови передбачали
десятирічний термін дії з автоматичним подовженням, якщо жодна зі сторін не висловиться проти.
Таким чином, 2009 року угода була
пролонгована до квітня 2019 року.
На папері Договір закріплював
між Україною і Росією принцип
стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання
не застосовувати силу чи загрозу
силою. А в реальності Росія порушила всі згадані положення. Тож
у квітні 2018 року, на відкритті
Київського безпекового форуму,
Президент України Петро Поро-

шенко заявив, що скасує низку
положень Договору про дружбу,
оскільки його дія «несумісна з національними інтересами держави
та реалізацію нашого права на самооборону». Згодом було вирішено
повністю вийти з цієї угоди – не
розриваючи її, а припиняючи дію,
відповідно до протоколу.
«Ми підійшли досить підготовленими і юридично захищеними
до припинення дії договору про
дружбу, співпрацю і партнерство
між Україною і РФ. Цей договір
з вини Москви вже давно став анахронізмом», – заявив глава держави
в кінці літа, а у вересні – підписав
указ з відповідним рішенням.
Як вимагає угода, МЗС України заздалегідь попередило Росію
про непродовження Договору.
На початку грудня 277 депутатів
підтримали цю ініціативу Президента, і 1 квітня 2019 року угода
припинить діяти.

Чому не раніше?

Деякі журналісти й опозиційні
політики закидають чинній владі,
що Договір про дружбу з Росією
слід було скасувати одразу після
початку російської агресії. Однак
політичні експерти одностайно
стверджують, що зробити цього
раніше не можна було. Розірвати
договір в односторонньому порядку, вважає політолог Валерій
Клочко,– означало б порушити вимоги ООН та оголосити війну РФ.

Така поведінка стала б підґрунтям для різноманітних спекуляцій з боку Москви, впевнений
аналітик центру «Нова Європа»
Сергій Солодкий. «Українська
влада свідомо чекала, поки закінчиться термін дії, аби не давати
зайвих підстав Кремлю грати свої
звичні маніпуляції і не виставляти Україну як агресивну сторону,
що порушує свої договори», – зазначив він.
Більше того, за словами дипломатів, дострокове розірвання угоди
погіршило б доказову базу і правову позицію української сторони
в міжнародних судах.
«Ми не зупиняли дію цього
договору лише через те, що він на
нас працював в усіх міжнародних

судових процесах, починаючи від
Стокгольмського арбітражу і до так
званої «трьошки Януковича» (судового процесу про позику у три
мільярди доларів,– ред.)»,– пояснив
міністр закордонних справ України
Павло Клімкін.

Наслідки для України

Експерти переконані, що ніяких негативних наслідків припинення Договору про дружбу з РФ
Україні не принесе. Перед голосуванням у парламенті заступник
міністра закордонних справ Сергій
Кислиця наголосив, що вихід з угоди не впливає на права та обов’язки
Російської Федерації та України,
які виникли до того. Навпаки, це
зміцнить позицію нашої держави

у міжнародному політико-правовому контексті.
На думку колишнього уповноваженого України в міжнародному
суді ООН Володимира Василенка,
відсутність юридичної «дружби»
з РФ дозволить Україні розпочати
підготовку консолідованої претензії до Росії як до держави-агресора
з вимогою покарати винних та відшкодувати збитки від агресії.
«Ми не будемо зв'язані договором, і все вирішуватиметься на
підставі міжнародного права. Це
торкнеться, наприклад, можливих компенсацій за завдані збитки.
Тобто це будуть не партнерські
відносини, а відносини з країноюагресором. У результаті юристам
буде простіше відстоювати українські інтереси в судах», – розповів
член громадської ради при МЗС
Андрій Бузаров.
У Міністерстві закордонних
справ зауважують, що Україна перегляне інші чинні угоди з Росією,
зокрема, щодо акваторії Азовського
моря. При цьому наша держава
надалі використовуватиме всі наявні інструменти, аби притягнути
Москву до відповідальності. Лише
коли Росія поверне українські території та відшкодує всі завдані війною збитки, можна буде говорити
про перегляд «добросусідських»
відносин із Росією.
Матеріал Центру
громадського моніторингу та
контролю

Ще в двох містах Житомирщини
можна укласти «Шлюб за добу»
До проекту «Шлюб
за добу» приєдналося
ще два міста Житомирської області –
Бердичів та НовоградВолинський.
Загалом взяти шлюб всього за
24 години можна 5 містах області.
Ще у 2017 році проект з експресреєстрації стартував у Житомирі,
Коростені та Радомишлі.
Відтепер швидко укласти
шлюб можна вже в п’яти містах
області: Житомир, Коростень,
Радомишль, Бердичів та Новоград-Волинський. У перших трьох
містах з 2017 року зареєстрували
«швидкий» шлюб понад 900 пар.
Проект «Шлюб за добу» передбачає можливість проведення державної реєстрації шлюбу

у місці та у строк, визначений
заявниками, у тому числі в день
подання відповідної заяви.
Механізм надання такої послуги доволі простий: чоловік
та жінка, за умови досягнення
шлюбного віку або отримання
в судовому порядку прав на шлюб,

звертаються до організатора державної реєстрації шлюбу (незалежно від місця проживання та
громадянства), обирають дату та
час реєстрації, узгоджують з організатором всі процедурні питання.
Після цього між організатором
і заявниками укладається дого-

вір у письмовій формі, подається
заявка на проведення державної
реєстрації шлюбу, сплачується
державне мито та платні послуги.
Подана заявка невідкладно
передається до відділу державної
реєстрації актів цивільного стану.
Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану
перевіряє документи, складає та
надає на підписання нареченим
заяву про державну реєстрацію
шлюбу, після чого забезпечує
проведення державної реєстрації шлюбу, в тому числі урочистої церемонії весілля у місці та
в певний час, що були обрані
нареченими. На підтвердження
проведеної державної реєстрації
видаються свідоцтва про шлюб.
Відомості про реєстрацію шлюбу
вносяться до Державного реєстру
актів цивільного стану громадян
у встановленому законодавством
порядку.

Державна реєстрація шлюбу
за скороченою процедурою доступна за такими адресами:
• м. Житомир, вул. Мала
Бердичівська,16а, тел.: (093)
25 55 303, (096) 50 38 229.
• м. Коростень, вул. Грушевського, 3, тел.: (067) 772 76 34,
(04142) 4 33 47.
• м. Радомишль, вул. Плетенецька, 15, тел.: (097) 622 17 30.
• м. Бердичів, вул. Руська, 4.
• м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 6.
Протягом 24 годин дані про
реєстрацію шлюбу вже будуть
внесені до реєстру. Видача свідоцтва про шлюб – протягом дня.
Якщо потрібно ще швидше, то
свідоцтво можуть зробити за півдня. Послуги експрес-реєстрації
шлюбу оплачуються нареченими. Вартість реєстрації шлюбу
у будні може бути від 1 тис. грн,
а у вихідні – від 1,5 тис. грн.
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
DОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО ТАКСИ».
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС
ПРОЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТОМОБИЛЬ. 0675488050
• В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.) на
зимовий сезон запрошуються прибиральниці-посудомийки . Зп 350-400. Проживання та
харчування надається. 0673441413
• В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.)
на зимовий сезон запрошуються хлопці та
дівчата . Зп висока. Проживання та харчування надається. 0673441413
• Вантажне СТО запрошує на постійну роботу Автослюсаря з ремонту вантажних авто
з досвідом роботи. Робота в Києві (лівий
берег), житлом забезпечуємо. ЗП - 50% від
заказ/наряду, робота в боксах, об`єми великі,
інструмент, обладнання. 0960443604
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА
в м. КИЇВ! 0674969050

Бізнес

Середа, 12 грудня 2018

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ГРАФІК РОБОТИ: 25/7 ДНІВ. ЖИТЛО
НАДАЄТЬСЯ. З/П 7000-8000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Водії категорії Е. Київська обл., смт Згурівка. З/п: ставка + %; офіційне працевлаштування; житло безкоштовно. 0681117555
• Высокооплачиваемая работа в Польше,
Чехии, Латвии, Израиле . Оформление и
проезд за наш счет. З/п от 20 000 до 60 000
грн. 0685859090

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРАФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050
• Для роботи на будівництві в Київ потрібні монтажники, монолітники, арматурники, різноробочі, прораб, кошторисник. Компанія надасть житло іногороднім.
0973297339,0689290102

ЗДАМ В ОРЕНДУ (ПРОДАМ) ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН (ПОВНІСТЮ РОБОЧИЙ). ВАРТІСТЬ - 1 820 000ГРН., ОРЕНДА - 10.000+КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.
0678496163,0961546088.КОРОСТИШІВ

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ СТОМАТОЛОГІЮ.
ДЕТАЛІ ЗА 0976626417

ОФІЦІАНТИ, БАРМЕН, КУХАР НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ В КАФЕ. ЗП
ВИСОКА І СВОЄЧАСНА. 0974270393

• Менеджер з логістики. Заробітна плата
4000 грн 0672466598

ОФІЦІЙНЕ НАДАННЯ РОБОТИ ЗА КОРДОНОМ (НІМЕЧЧИНА, ПОЛЬЩА, ЧЕХІЯ,
ФРАНЦІЯ, ПРИБАЛТИКА, НІДЕРЛАНДИ).
ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДО ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ,
ЛИТВИ. БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. ПОВНИЙ СУПРОВІД НА ВСІХ ЕТАПАХ. ЛIЦ. МСПУ 621 ВIД 07.06.2016.
0671314628,0635644683

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИИ. СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ.
0675488050
• Оператори пилорами з д/р на деревообробне підприємство (Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Катюжанка). З/п
від 14000 грн (від виробітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо вахта.
0674443630

ОФИЦИАНТЫ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО
РАБОТЫ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД.
Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 0974823119
• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія. Житло б/к.З/П
14000-52000. Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.
0979391431,0662731011

• Охоронник, зп 8400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за
рахунок фірми. 0730230982
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10,
15/15. З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчування, проживання за рахунок піприємства.
0952858123,0674206449

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРАФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050
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ПОВАР ХОЛОДНОГО ПРОЦЕССА НА РАБОТУ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119
ПОЛІРУВАЛЬНИК КАМЕНЮ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10.000 ГРН.
ГРАФІК РОБОТИ З 9:00 ДО 18:00.
0505566631,0975494062
ПОСУДОМОЙЩИЦА НА ПОСТОЯННОЕ
МЕСТО РАБОТЫ В РЕСТОРАН ДИВНЫЙ
САД. Г/Р ПОСМЕННЫЙ. 0974823119
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ».ГРАФИК-7/7. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА,
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050
РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 0675488050
• Різнооробочі на ферму. Проживання.
Оплата проїзду. Гідна зарплата. Львівська
обл. 0972758396,0985222406

• РАБОТА В ЛИТВЕ НА КОРАБЛЕСТРОЕНИИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДЩИКОВ, МОНТАЖНИКОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ВЕНТИЛЯЦИОНЩИКОВ, СТОЛЯРОВ,
СВАРЩИКОВ. З/П ОТ 54000 ГРН/МЕСЯЦ ПО ЛИТОВСКОЙ РАБОЧЕЙ ВИЗЕ.
УКАЗ МСПУ ОТ 11.04.2017 Г. №606 .
0676745677,0633786828
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів.
0990140026;0989489508
• Регіональний торгівельний представник
по засобам захисту рослин на постійну роботу. Бажано з агрономічною освітою та
власним авто. 0509375657,0675101307,em
ail:atontd2013@g

РІЗЧИЦІ (КИ) ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ
НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН.
0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р- 5-ти денний або вахта. Можливо
без д/р (навчаємо). З/п від 12000 до 26000
грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050
• Спільно польсько-українська агенція. Візи
на Польщу, Чехію, Естонію. Робота - Польща, Чехія, Німеччина, Швеція, Естонія, Словакія. Візи США, Канада, Англія. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0996348031,0632154039.
• Терміново! Потрібні чоловіки, жінки, подружжя на роботу в Чехію, Литву, Польщу.
Офіційне працевлаштування. Відкриття
віз. http://allwork.com.ua. Ліц.МСПУ 125 від
17.02.16. 0685857654,0951341133,09313
41133
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО МУЛЯРІВ
НА БУДІВНИЦТВО КОТЕДЖІВ У ЛИТВІ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
ЗАРПЛАТА ВІД 25000 ГРН. НАКАЗ МСПУ
№1196 ВІД 22.08.2018 ПРО ВИД. ЛІЦ.
З ПОСЕРЕДНИЦТВА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ. 0689423549 VIBER,WHATSAPP)
0689423495(VIBER,WHATSAPP)
• ТОВ "БРЕГО" під-во з виробн. буд. матер.
в пропонує роботу для різноробочих. Вітаються навички роботи з бетоном Обов`язки:
замішування бетону, склад-ня продукції.
з/п-15000 грн. Житло надається 0662552413
Микола

ФАСАДНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ, РОБІТНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ
КЛІНКЕРНОЇ ПЛИТКИ, ПОТРІБН І В М . К И Ї В . Б Е З КО Ш Т О В Н Е
Ж И ТЛ О . З / П - В І Д В И Р О Б І Т К У ,
В И П Л АТА 2 РА З И Н А М І С Я Ц Ь .
0972538810,0995211100

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ПОВЕРХ. БУДИНОК,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БРОДІВСЬКИЙ Р-Н,
С.СУХОВОЛЯ, ВУЛ.СОНЯЧНА. ЦІНА 535
211 ГРН. 0999151048
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля
центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна
договірна. 0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н
Хімволокно). 0673911769

2.15. Обмiняю Нерухомість
ПРОДАЖА ИЛИ ОБМЕН ДОМА, 3 КОМ.,
1 ЭТ., О.ПЛ. 80М2, УЧАСТОК 10 С,
КИРП.СТЕНЫ, ДОВБЫШ, ДОМ 1987Г.
80М2 - САРАЙ, КОЛОДЕЦ; ГАЗ, ОГОРОЖЕН. ОБМЕН НА ЕКСКАВ. КОЛЕС.
МАРКИ KOMATSU, АТЛАС, LIEBHERR С
КОВШЕМ НЕ МЕНЕЕ 1М3 ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП ТРАЛ ГРУЗОП. НЕ МЕН.30 Т.,
КРА 0974251056,0631116792

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М:
АУДІ,БМВ,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,Ф
ОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,Т
ОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ
ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775

1. 1-кімн. квартира заг.пл. 39.2 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Сурина Гора
(Маликова) 12, кв.1. Дата торгів: 03.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №319204 (уцінено лот № 312531);
2. Житл. будинок заг.пл. 67,5 кв.м., житл.пл. 35,4 кв.м., та зем.ділянка пл. 0,14
га, К/Н1820355600:01:005:0113 за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н,
смт. Червоне, вул. Лисенка, 14. Дата торгів: 03.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №318802;
3. Житл.будинок заг.пл. 45.7 кв.м. та зем.ділянки заг.пл. 0.6981 га, К/
Н1821486900:00:010:0001, 1821486900:00:010:0002, 1821486900:00:008:0001 за адресою:
Житомирська обл., Романівський р-н, с. Ясногород, вул. Леніна, 63. Дата торгів:
03.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №319212;
4. Зем.ділянка, пл. 0,1 га, К/Н1822082000:02:001:0440, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, пров. Саєнка. Дата торгів: 04.01.2019 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №319524 (уцінено лот № 310073);
5. 1/2 част. нежитл.приміщень цеху дит. іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 04.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №318297;
6. 1/2 част. нежитл. приміщень цеху дит. іграшок заг.пл. 235.70 кв.м. за
адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 3. Дата торгів: 04.01.2019 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №318316;
7. Ж и тл. буд и нок заг.пл. 165.8 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.1488 га, К/
Н1822083000:02:001:0287 за адресою: Житомирський р-н, с. Іванівка, вул. Островського
159. Дата торгів: 04.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №319786
(уцінено лот № 310513);
8. 1/3 част. сховища для техніки №424 пл. 754.4 кв.м. та зем.ділянка пл. 0.1732
га К/Н1810700000:01:005:0037, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 38-Р. Дата торгів: 08.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №319795 (уцінено лот № 305101);
9. Приміщ. магазину, заг.пл. 158.0 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Небесної
Сотні, 52. Дата торгів: 08.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№319792 (уцінено лот № 310796);
10. Зем.ділянка 530,531, пл. 0,12 га, К/Н1822087200:01:000:0257, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н,Тетерівська с/р, садівниче товариство "Міжріччя". Дата торгів: 08.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №319779
(уцінено лот № 310782);
11. 4-кімн. квартира заг.пл. 77,6 кв.м., житл. 58,7 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Котовського, 45, кв.1. Дата торгів: 08.01.2019
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №311028.
• Запчастини до китайських мінітракторів
Фотон, Донг Фенг Сінтай, Джинма, ДТЗ та
інші. www.agrozone.com.ua . (050)1811180;
(097)1811011;(093)0881880.
• Причіп ГКБ-5382 до КамАЗа, фургон
ізотермічний, 10 тонн, 90 000 грн., торг.
0677505484.

3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО.
0677459877, 0632439432,0687905005
• Поршнева група Кострома, гільза, кільця, вкладиші, вали, р/к. Ориг.з/ч КамАЗ,
ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. aktiv-agro.com.ua.
0675702202

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8), СЗ-3.6(5.4),
Тодак-8. Культиватор КРН-5(6), КСО-4;6;8.
Діскова борона АГ-2.1-3.1. 0677801439

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

3.7. Автозапчастини. Продам
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ SW 266 ANDORIA
1984 Г., 4 ЦИЛИНДРА, ПРИВЕЗЕН ИЗ
ПОЛЬЩИ 04.02.2016Г, ЦЕНА 42.000
0974251056,0631116792

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067
ПРОДАМ ПЕСОК МЫТЫЙ, ОВРАЖНЫЙ,
ЩЕБЕНЬ ВСЕХ ФРАКЦИЙ, БЕТОН
ВСЕХ МАРОК, ГРУНТ, ПОДСЫПКА.
ПЕРЕВОЗКИ ОТ 5 ДО 40 ТОНН.
0974251056,0631116792
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• Куплю дуже дорого! Старовинні ікони, картини худ.Марко Гейко та ін. проф.художн. до
1995р. Янтарне намисто(250-1500 грн/1 гр),
коралове намисто, книги видані до 1917р,
коньяки СРСР, ін.предмети старовини. Гарантую порядність, справедливу оцінку.
0503466068
• Куплю постійно лампи, світильники,
прожектори, дроселя та іншу електросвітлотехніку. Складського зберігання. Опт.
0676225257,0503201914,email:fed@atelepor

6.13. Ремонт техніки

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

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола,
строгана в шпунт, столярна дошка
(обрізна, не обрізна різних розмірів,
балки, крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні
відходи з пилорами) з доставкою на
дом. 0673911769

4.25. Буріння свердловин,
колодязі. Послуги
ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ,
ТАМПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ,
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 0677855628,0677723483
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Куплю авто вітчизняного або

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

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

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без отказа. Кредитная карта до 50 000 грн. Перекредитуем
ваши кредиты до 200 000 грн. 0736917110,
0675606110,0992906332

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ
ДОКУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ
УКРАЇНОЮ. 0664133079,0970683443

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ВЫВОЗ МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ,
КАМАЗ. 0969524540
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА KOMATSU РС
180. КОВШ 1М.КУБ, СТРЕЛА 9М. КОПАЕМ СТАВКИ, КОПАНКИ. РАЗВАЛИВ.
ЗДАНИЙ, ПОГРУЗКА СЫПУЧИХ МАТЛОВ, СТРОЙМУСОРА, НАЛ.\ БЕЗНАЛ.
РАСЧЕТ. ЦЕНА 1200 ГРН ЗА ЧАС С ТОПЛИВОМ. ДОСТАВКА НА ТРАЛЛЕ 30
ГРН ЗА 1 КМ. 0974251056,0631116792
Послуги адвоката
Всі види правової допомоги.

Тел.:
093-53-55-934, 067-45-12-042

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• Виготовляємо ковані балясини (для перил) різних видів і складності 0509022014
• Виготовляємо, реалізуємо. Опалення
для цехів, виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО. Монтаж
під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Виробництво транспортерів від 4 000 грн/
метр, рольгангов, норій, зерносушарок, пакувального обладнання, Stretch hood системи,
системи вентиляції. Креслення, доставка.
0960509492,landau.in.ua
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.
NET. (096)6406564;(044)3792466.
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом),
припой ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново,
в будь-якому вигляді та кількості. Дзвоніть,
за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг.
0963409983

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

• Міжнародні пасажирські перевезення: з АС
м.Рівне - 04.30, з АС м.Луцьк - 06.10, з АС
м.Варшава - 08.20, з АС м.Люблін - 11.40. ;
сайти: www.zubustik.com.ua; www.busfor.ua.
(099)2861600,(063)8967762,(067)9112004
• Повний комплект обладнання мінізаводу
для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне
обладнання і т.п. (067)5669709
• Пральний порошок професійної серії "Ariel
Professional" 15 кг, концентрат, економічніший в порівнянні зі звичайними побутовими
порошками. Відправка по Україні будь-яким
перевізником. 0509362150
• Трубогиби, комплекти обладнання для
виробництва кованих виробів та м/п вікон.
Ковані боковини для лавок. Ковані лавки,
столи, гойдалки. 0973588260,decorzabor.
prom.ua

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

8.24. Інше. Куплю
• Куплю марки, альбомы для марок, а
также другую филателистическую продукцию. Куплю монеты и бумажные деньги.
0637610940,0506389475
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Гороскоп на тиждень 12 - 18 грудня
ОВЕН

Ц ього тиж н я по с тарай тес ь у н ик ат и
суперечок з батьками
та начальством. Не беріться за
виконання непідйомних завдань.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період
для завершення незакінчених і відкладених у довгий
ящик справ. У вихідні не піддавайтесь спокусам.

БЛИЗНЮКИ

Час для самореалізації й можливість додаткового заробітку. Ваші ідеї
принесуть потрібний результат
і прибуток.

РАК

Усе залежить від того,
як швидко ви перетворите супротивників на союзників.
У вихідні відчуєте необхідність
у підтримці.

ЛЕВ

Не варто витрачати
багато часу на будівництво повітряних замків. Набагато корисніше буде подбати про
земне і конкретне.

ДІВА

Напружена робота
може послабити ваші
сили, але фінансові перспективи
варті всіх труднощів. Із четверга
бажано знизити темп.

ТЕРЕЗИ

Час радіти життю та
вміло використовувати
інформацію та сприятливі можливості, що відкриваються перед вами.

СКОРПІОН

Зосередьтеся на роботі, вона принесе задоволення й прибуток.
Можливі нові вигідні пропозиції
та зміна обстановки.

За вас ваші справи
ніхто не зробить. У суботу зануртеся з головою в поточні справи, так ви уникнете
інтриг і пліток.

12

грудня
середа

13

грудня
четвер

в середині XIX ст. також в Саксонії.
• Електричною гірляндою з різнокольорових лампочок вперше
була прикрашена ялинка американського Білого дому в 1895-му році.
• Традиція відзначати Новий
рік 1 січня з’явилася на Русі указом
Петра I з 1700 року. До цього церковний Новий рік відзначали 1 березня,
а світський – 1 вересня.
• З 1918 по 1935 роки ялинка, як
символ Різдва, в Росії перебувала
під забороною: радянська влада назвала Різдво Христове і всі ритуали,
пов’язані з ним, буржуазними забо-

14

грудня
п’ятниця

15

грудня
субота

Доведеться розбиратися зі старими проблемами й будувати взаємини
з оточуючими. Не зневажайте
дрібними дорученнями.

ВОДОЛІЙ

Зверніть увагу на знаки, які вам посилає доля.
Бажано втриматися від
авантюр і зближення з незнайомцями.

РИБИ

Робота може зажадати від вас занадто багато
зусиль, тому краще відразу вирішити для себе, з яким
обсягом ви можете реально впоратися.

бонами і мракобіссям. З 1935 року,
за указом Сталіна, Різдво перетворилося на Новий рік, а Вифлеємська
зірка – в червону п’ятикутну зірку.
Тоді ж вперше з’явилися Дід Мороз
і Снігуронька.
• У народних казках Діда Мороза називають різними іменами:
Мороз Іванович, Мороз Червоний
Ніс, Зимник, Дід Тріскун.
• Південній півкулі не пощастило в плані новорічної атмосфери,
оскільки Новий Рік у них припадає
на середину літа, і вони замість ялинок – наряджають евкаліпти.

16

грудня
неділя

17

грудня
понеділок

18

грудня
вівторок
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

ТИСК, ММ
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Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

0°
0°
ТИСК, ММ
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КОЗЕРІГ

Цікаві факти
про святкування Нового року
• Перші документальні свідчення про традиції прикрашати
ялинку належать до початку XVII
століття. Як стверджують історики,
перші прикрашені на честь Різдва дерева з’явилися в Ельзасі. Для
зрубаних ялин, сосен і буків святковими прикрасами служили троянди з кольорового паперу, яблука,
печиво, шматочки цукру і мішура.
• Перша скляна ялинкова бомбочка була зроблена в Тюрінгії (Саксонія) в XVI столітті.
• Промислове масове виробництво
ялинкових іграшок почалося тільки

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій
в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь
в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Лускунчик і 4 королівства
Жанр: пригоди, сімейний, фентезі

У найважчі часи тільки Різдво приносить
щастя в кожен будинок. Тільки ось юна Клара
не хоче нічому радіти. Але її хрещений батько
Дроссельмейер зробив їй незвичайний подарунок, який дозволив дівчинці потрапити
в захопливий світ. Клара потрапила у світ,
створений її загиблою матір'ю. У цьому
королівстві є кілька областей: Країна Снігів,
Країна Квітів, Країна Солодощів. Пробувши
трохи там, дівчина зустрічає солдата Філіпа
та розуміє, що вона принцеса, а мати її – королева. А ще Клара дізналася, що всі ці землі
в небезпеці, адже їх хоче захопити Імбирна
Мати разом зі своєю мишачою армією.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Смертні машини
Жанр: бойовик, фантастика

Світ уже давним-давно не такий, як раніше.
Сотні та навіть тисячі років тому трапився
апокаліпсис, який знищив багато цивілізацій.
Людський рід навчився жити в цьому новому
світі – світі рухомих міст. Тепер ці величезні
згустки металу, каменю та інших матеріалів
розсікають пустельні території в пошуках ресурсів для виживання. І найгірше те, що іноді
великі мегаполіси пожирають маленькі міста
заради цих самих ресурсів. І королем серед
гігантів є Лондон – він знищує все на своєму
шляху. Зупинити його може тільки загадкова
дівчина на ім'я Естер Шоу. Разом з іншими
бунтарями вона готова зробити все.

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Кадавер
Жанр: жахи

Працювати в морзі – не найприємніше,
що є в цьому світі. Кожен день тебе оточують одні мерці. Меган Рід зовсім недавно
влаштувалася в такий похмурий заклад,
адже вона нічого не боїться. Але одна нічна
зміна багато для дівчини змінила. Її так би
мовити "пацієнтом" стала молода жінка
на ім'я Ханна Грейс, над якою проводили
обряд екзорцизму. Сам процес пішов не
за планом і в його ході дівчина загинула.
Кажуть, що якщо обряд не був завершений,
злий дух зможе знайти собі інше тіло... Протягом усієї ночі Меган буде здаватися, що ця
сутність полює за нею та хоче поневолити..

kinoukraina.zt.ua

Брати Сістерс
Жанр: вестерн, комедія, пригоди

Знайомтеся – це брати Сістерс: Елай і Чарлі.
Вони заробляють на життя тим, що вбивають
людей. Ті часи у США ознаменувалися золотою
лихоманкою та постійними вбивствами наліво
та направо. Закон тоді був дуже примарним поняттям. Брати Сістерс ніколи не розраховують
на свій розум – їхнім головним плюсом є нескінченна удача. Таємничий Командор зробив для
хлопців замовлення – убити якогось золотошукача Уоррена. Коли жертва вже майже була
в пащі хижаків, розвідник братів перейшов на
його бік – хлопець знає секрет, як добувати золото. І тепер досвідчені вбивці будуть боротися
проти гострого розуму.

