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Скандальна 
історія про 
те, як святий 
Миколай став 
несвятим  
і безробітним

З повагою
Віктор Пеньківський

Вітаю з Різдвом Христовим і Новим роком!

Нехай ці чудові зимові свята 
будуть радісними і щедрими та 
додадуть життєвих сил. Хай з 
Вами завжди будуть вірні друзі, 
удача й успіх, а в домі - світло та 
радісно від любові і добрих 
новин.

Здоров’я, добробуту, сімейно-
го затишку Вам і Вашим рідним.

Щиро вітаю вас з Новим роком
                              та Різдвом Христовим!
Щиро вітаю вас з Новим роком
                              та Різдвом Христовим!

З повагою в.о начальника управління
капітального будівництва
Глазунов Вячеслав Володимирович

Нехай з останніми хвилинами старого року Вас 
залишать турботи  і негаразди, а прекрасні зимові свята 
принесуть благополуччя, родинне щастя, достаток і тепло 
Вашим домівкам!

Нехай доля буде прихильною до Вас, даруючи  приємні 
враження, цікаві зустрічі, любов і віру у власні сили!
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Микола Корзун

У Житомирі мину-
лого тижня побував 
Ігор Смешко. Жито-
миряни, які стежать за 
новинами політичного 
життя країни, неодно-
разово чули і бачили 
виступи Ігоря Петро-
вича в ефірах всеукра-
їнських телеканалів 
та під час виступів на 
радіо.

Генерал-полковник у відставці, 
доктор технічних наук і лідер гро-
мадського руху «Сила і Честь» – це 
далеко не повний перелік тих звань, 
яких І. П. Смешко був удостоєний 
упродовж свого життєвого шляху. 
У Житомирі минулої п’ятниці він 
взяв участь в ефірі популярного 
телеканалу «Союз-TV», а потім 
упродовж години спілкувався із 
житомирськими активістами та 
представниками кількох громад-
ських організацій.

Найцікавіше, що колишній вій-
ськовий розвідник і керівник СБУ 
у 2003–2005 роках під час свого ви-
ступу у Житомирі виявив блискучу 
ерудицію та феноменальне вміння 
розповісти про важливі факти з іс-
торичного минулого нашої країни. 
Під час телеефіру гостеві поставили 
запитання про гетьмана Павла Ско-
ропадського, який відомий багатьма 
державницькими здобутками у 1918-
му році. Так от, на прикладі аналі-
зу подій столітньої давнини Ігор 
Смешко дуже вдало розкрив осно-
вні помилки сучасних українських 
політиків. Трохи пізніше, вже під 
час прес-конференції, він знову ж 
таки, звертаючись до історії Укра-
їнської революції 1917–1921 років, на 
прикладі трагічної долі полковника 
Петра Болбочана розповів про голо-
вні стратегічні помилки українських 
політиків у відповідальні періоди 
побудови засад національної дер-
жавності. Тим паче, що саме сьо-
годні помилки і П. Скоропадського, 
і С. Петлюри, так само, як і когорти 
інших українських державотвор-
ців, знову виявилися актуальними. 
Більше того, нинішнє керівництво 
України, за словами Ігоря Смешка, 
не використовує, а ще точніше – 
просто марнує чудові шанси для 
зміцнення держави та державності.

Звісно, як військовий, як ка-
дровий розвідник і як колишній 
керівник Служби безпеки України, 
І. П. Смешко чудово розуміє небез-
пеку для України з боку агресив-

ної держави-сусідки. Тим паче, що 
Україна у силовому протистоянні 
змушена була не просто захищати-
ся, але й водночас відновлювати свій 
військовий потенціал. Але якби ж то 
лише у тому полягали наші біди та 
негаразди! За словами Ігоря Смеш-
ка, нинішні політики, які прийшли 
до влади під знаменами Революції 
Гідності та під гаслами Євромайда-
ну, мало чим відрізняються від сво-
їх попередників, яких вони багато 
критикували напередодні усім відо-
мих подій взимку 2013/2014 років. Ба 
більше, сьогодні все очевиднішою 
стає схожість нинішньої української 
влади із владою у путінській Росії, 
де також процвітає нажива на бю-
джетних грошах і квітне корупція 
і хабарництво.

Звісно, як військового, Ігоря 
Смешка житомирські журналісти 
намагалися «завантажувати» питан-
нями із проблематики державної 
безпеки, очікуючи на кваліфіковану 
відповідь щодо аспектів діяльності 
держави у сфері оборони, питаннях 
запровадженого нині воєнного ста-
ну та перспективи його можливого 
продовження. Але відповідаючи на 
цілком конкретні запитання щодо 
військово-оборонної тематики, Ігор 
Смешко давав абсолютно вичерп-
ні та конкретні відповіді стосовно 
можливих та необхідних дій ниніш-
ньої української влади. По-перше, 
він неодноразово наполягав на тому, 
що найкращий і єдино можливий 
шлях українських перемог – це 
наведення порядку в українській 
економіці. Звісно ж, першим і най-
головнішим кроком у наведенні та-
кого порядку є нещадна боротьба 
із корупцією. Тут же Ігор Петрович 
наголосив, що корупція не виникає 
сама по собі. Найбільшою мірою 
до її появи призводить відсутність 
вільної ринкової конкуренції, 
яку тут же намагається замінити 
український чиновник, що швидко 
перетворюється на хабарника-каз-
нокрада. Чого боїться корупціонер 
та злодій? За словами Ігоря Смешка, 
найбільше недобросовісні чиновни-

ки бояться відкритості, гласності 
усіх рядків Державного бюджету. 
Журналісти цікавилися думкою ко-
лишнього керівника СБУ, наскільки 
потужним для того, щоб переборо-
ти нинішні економічні негаразди, 
є потенціал українських вчених, 
менеджерів, які мають достатній 
авторитет у науковому середовищі, 
а також – продемонстрований рані-
ше досвід успішної державницької 
діяльності. Ігор Смешко назвав цілу 
низку відомих в Україні авторитет-
них науковців, державних діячів, які 
мають незаплямовану репутацію та 
бездоганний авторитет. Володимир 
Горбулін, Володимир Лановий, Єв-
ген Марчук та Віктор Пинзеник, на 
думку І. П. Смешка, мають цілком 
конкретні рецепти лікування сучас-
ної української економіки та інших 
галузей державного життя.

Безумовно, кожен приїзд на-
уковця, військовика, політика чи 
державного чиновника високого 
рангу (нехай навіть і без посади) 
сьогодні сприймається у Житомирі 
(точно так і по всій Україні), як під-
готовка чи «розминка» на шляху 
очікуваної кампанії з виборів Пре-
зидента України. У Ігоря Смешка 
ніхто із телеглядачів-житомирян 
не запитав, чи, бува, генерал-пол-
ковник із докторським ступенем та 
багатим досвідом відповідальної 
та результативної роботи не зби-
рається йти у Президенти України. 
Адже у порівнянні із артистами, 
співаками, а тим паче – на «фоні» 
десятка українських політиків, що 
вже висловили свою готовність 
змагатися за посаду Президента 
України, Ігор Смешко однозначно 
має куди привабливіший вигляд 
і отримав би симпатії дуже багатьох 
українців. Найпершим чином – тих, 
хто насправді розуміється на рівні 
складнощів, які вже не перший рік 
нам усім серйозно заважають. Так 
що Ігорю Смешку таки варто про 
це подумати, бо життя вимагає 
приходу до влади професіоналів із 
бездоганною репутацією, сміливих, 
мужніх і чесних людей.

Нехай ці величні зимові свята, як і всі дні на-
ступного року, будуть щедрими на любов і доброту, 
взаєморозуміння і повагу, а Різдвяна зоря запа-
лить у ваших серцях вогонь віри, надії і впевненос-
ті у здійсненні найзаповітніших бажань. Зичимо 
міцного здоров’я, добробуту, сімейного затишку та 
щасливої долі вам і вашим родинам!

P. S. Редакція газети «20 хвилин» йде на зимові 
канікули. Наступний номер вийде 16 січня 2019 р.

Анастасія Ліберман

Останні декілька 
років клімат в Україні 
дещо змінився, через 
це сніжна погода на 
Новий рік стає рід-
кісним явищем. Тож 
який прогноз погоди 
очікує на житомирян 
у Новий 2019 рік?

Прийдешня новорічна ніч 
прогнозується без снігу. За 
інформацією Житомирського 
гідрометеоцентру, у новорічну 
ніч холодів і морозів не перед-
бачається. Загалом, в останній 
тиждень грудня погодні умови 

будуть в межах норми та без 
аномальних холодів.

За словами синоптика гідро-
метеоцентру Анни Матяш, погода 
в ніч з 31 грудня на 1 січня буде 
з незначними опадами у вигляді 
мокрого снігу, а стовпчик термо-
метра показуватиме 0 градусів.

«Потепління розпочнеться 
ще з 26–27 грудня. І надалі до 
новорічної ночі морозів не перед-
бачається. Вночі з 31 грудня на 
1 січня очікується мокрий сніг, на 
термометрі буде 0 градусів», – роз-
повіла журналістам «20 хвилин» 
Анна Матяш.

Загалом, народні та метеоро-
логічні прогнози віщують укра-
їнцям на Новий 2019 рік незна-
чні морози та опади у вигляді 
мокрого снігу. Однак обіцянки 
провідних експертів збігаються 
не у всьому, подекуди можливі 
морози до –4 градусів.

Хвороба важка,  
але пацієнт не безнадійний!
Про найближчі українські перспективи  
говорив у Житомирі генерал Ігор Смешко

Щиро і сердечно 
вітаємо з Новим  
2019 роком та 
Різдвом Христовим!

Якою буде погода  
в новорічну ніч  
у Житомирі: чи варто 
чекати снігу?
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Аліна Бойко

У Житомирський 
геріатричний пансі-
онат, аби приділити 
увагу тим, на чию 
долю випали важкі 
випробування, заві-
тав лідер Радикальної 
партії України Олег 
Ляшко.

Зустріч народного депутата, 
колективу та підопічних закладу 
відбулась 19 грудня, у День Свято-
го Миколая. Народний обранець 
привітав зі святом пенсіонерів, 
вручив їм квіти та подарунки.

«На Миколая усі звикли вітати 
діточок, і це правильно. А я той, 
хто ламає традиції; я вважаю, 
що свято Миколая – це свято 
і для кожної людини, адже ми 
всі родом з дитинства. Мені дуже 
важливо, щоб згадували про вете-

ранів, про людей праці, про тих, 
хто все життя відпрацював. Саме 
тому в це свято я приїхав до вас, 
щоб ви хоча б на хвилину пори-
нули спогадами в дитинство, аби 
ви згадали свої найкращі роки», – 
зверувся до підопічних закладу 
Олег Ляшко.

Лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко також подякував персоналу 
геріатричного пансіонату за турбо-

ту і відданість своїй справі навіть 
при таких копійчаних зарплатах.

А також нардеп назвав своїм 
головним завданням зниження 
ціни на газ та комунальні по-
слуги, радикальне збільшення 
заробітної плати вчителям, ме-
дикам, соціальним працівникам, 
збільшення пенсій і відновлення 
державного контролю за цінами 
на ліки. Олег Ляшко наголосив 

і на інвестиціях у сфери охорони 
здоров’я та освіти.

«Окремо я хочу звернутись до 
колективу. Ви робите дуже важли-
ву та відповідальну роботу. Я вам 
хочу подякувати за велике серце, 
терпіння і любов до людей. В той 
час несправедливо, що ви отри-
муєте копійчану зарплатню. Усе, 
що я найперше зроблю після пре-
зидентських виборів, – перегляну 
бюджет так, щоб підняли зарплат-
ню вчителям, лікарям, соціальним 
працівникам, аби ці достойні люди 
отримали гідну заробітню плату. 
Я хочу, щоб кожен з вас гідно жив! 
Головне – це інвестиції в охорону 
здоров’я, освіту. Сьогодні Украї-
ну перетворили на велику руїну. 
Моє завдання – із руїни зробити 
прогресуюче будівництво. Украї-
на отримає першого президента, 
який подбає про робочих людей, 
про відновлення економіки та 
про збільшення добробуту кож-
ної української сім’ї», – зауважив 
нардеп Олег Ляшко.

Нинішні пенсії людей, які все 
життя пропрацювали, лідер Ради-
кальної партії вважає принизли-

вими. Олег Ляшко переконаний, 
що влада повинна пам’ятати та 
підтримувати людей праці, вете-
ранів і пенсіонерів.

«Я зроблю все, щоб наша краї-
на була найкращою, аби в ній по-
важали людей праці, ветеранів, 
аби з повагою ставились до пен-
сіонерів. Я доб’юся перерахунку 
пенсій, адже 1500 гривень – це при-
низлива сума для людей, які важко 
працювали усе життя. Я відновлю 
контроль за цінами на ліки, щоб 
коли ви прийшли в аптеку, вас не 
грабували і не забирали останні 
кошти. Фундамент, на якому по-
винна стояти Україна, – це повага 
і справедливість. Тоді буде все інше: 
і церква, і мова, і армія», – резюму-
вав лідер Радикальної партії.

Житомирський геріатричний 
пансіонат потребує реконструкції 
медичного відділення, вартість 
якої – 4 млн гривень. Нардеп 
особисто взяв під контроль ви-
рішення цього питання та пообі-
цяв керівництву закладу всіляко 
посприяти виділенню коштів на 
реконструкцію з обласного та 
державного бюджетів.

Зі святом!

Олег Ляшко: «Люди праці, ветерани  
та пенсіонери повинні відчувати 
повагу та мати справедливу пенсію»

2014 2015 2016 2017 2018

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

Õàé ãîðÿòü äî íàñòóïíîãî ãðóäíÿ!

Ìàãàçèí "Äîáðèé Ãîñïîäàð"
âóë. Ãàãàð³íà, 13/69
òåë.: 096 440 93 02

âóë. Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 7/20
òåë.: 098 175 48 42
dtv-instrument.com

Нового 2019 ро�
     та Різдва Хри�ового!
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2019 має стати  
роком змін   

Рік, що минає, видався врожай-
ним на політичні події. В очікуван-
ні президентських виборів основні 
кандидати та політичні партії акти-
візували свою діяльність ще з літа 
цього року. Хоч офіційно виборча 
кампанія стартує 31 грудня, фак-
тично кампанія в самому розпалі. 
Сотні політичних бордів, партійні на-
мети на вулицях міста, формування 
списків та збирання підписів є нічим 
іншим, як виборчою кампанією, яка 
триває поза межами офіційної ви-
борчої кампанії.

І хоча ніхто вже давно не вірить 
політикам і лозунгам, які ті пишуть 
у своїй рекламі, вони досі залиша-
ються відірваними від людей та їх-
ніх проблем. Особливість виборів 
2019 року буде в тому, що боротьба 
відбуватиметься не між двома кан-
дидатами. Їх буде набагато більше, 
вони матимуть реальні шанси на ви-
хід у другий тур і перемогу. Окремі 
кандидати, які навіть офіційно не 
заявили про свою участь, вже зараз 
мають більше шансів на перемогу, 
ніж діючий Президент. Особисто 
в мене немає жодних сумнівів, що 
ці особи висунуть свої кандидатури.

Цього року нинішній владі загалом 
немає чим хизуватися: економічного 
стрімкого росту не відбулося, тарифи 
та ціни знову зросли, усі гучні коруп-
ційні скандали та суди завершилися 
нічим, і жодних покарань ніхто не по-
ніс. На цьому фоні історія з Томосом 
та воєнним станом, який закінчується 
26 грудня, виглядають не інакше, як 
намаганням накачати рейтинги для 
чинної влади. Створення помісної 
церкви є надзвичайно важливою 
для країни та історично запізнілою 
подією. Але як на мене не варто це 
використовувати для власного по-
літичного піару. Особисто я не маю 
жодних сумнівів, що отримання То-
мосу за декілька місяців до виборів 
Президента не є випадковим збігом 
дат. Але це та навіть той адмінресурс, 
який вже починають задіювати для 
«організації» виборів, не допоможе 
нинішній владі переобратися повтор-
но ні в першому, ні в другому турах.

Ті рейтинги, які постійно малюють, 
пропонуючи нам вже готові варіан-
ти для вибору, нічого не коштувати-
муть вже за декілька тижнів, коли 
в розпал виборчої гонки кандидати 
зрозуміють, що віртуальні рейтинги, 
намальовані у київських офісах, не 
мають нічого спільного з реальністю 
та вибором людей.

У новий рік варто входити з гарни-
ми думками та вірити в те, що зміни 
на краще можливі. Адже будь-яка 
влада є тимчасовою.

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

У Житомирі виділили  
2 млн грн на ремонт ліфтів

Стало відомо, куди житомиряни можуть 
здати на утилізацію святкові деревця

Анастасія Ліберман

На капітальний 
ремонт ліфтів у ба-
гатоповерхівках 
Житомира виділили 
2 млн грн замість 
зазначених у проекті 
рішення 500 тис. грн, 
а на виплату зарп-
латні працівникам 
КАПТ 0628–545 тисяч 
гривень.

Дане рішення прийняли 
18 грудня на сесії міської ради. 
Також були підтримані пропо-
зиції депутатських комісій та по-
годжувальної ради до програми 
розвитку житлово-комунального 
господарства на 2018–2020 роки:

• капітальний ремонт ліфтів 
житлового фонду, в т. ч. житлових 
будинків ОСББ – визначити обсяг 
фінансування у сумі 2 млн грн 
(в проекті рішення 500,0 тис. грн);

• доповнити програму за-
ходом «Фінансова підтримка на 

відшкодування витрат з випла-
ти основної заробітної плати та 
сплати податків і зборів на зарп-
лату для КАТП-0628 Житомир-
ської міської ради» та визначити 
орієнтовний обсяг фінансування 
на 2018 рік у сумі 545 тис. грн;

• доповнити програму за-
ходом «Фінансова допомога 
КП «ВЖРЕП № 11» для від-
шкодування понесених витрат 
КАТП-0628 та виконані роботи 
з вивезення та захоронення по-
бутових відходів з території КП 
«ВЖРЕП № 9» та КП «ВЖРЕП 
№ 11» та визначити орієнтовний 
обсяг фінансування на 2019 рік 
у сумі 900 тис. грн.

Нагадаємо, КАТП 0628 ого-
лосило про підвищення тари-
фів на вивіз сміття на 60–70%. 
Отже, для населення діючий 
тариф у 50,45 грн за кубометр 
сміття хочуть підвищити на 
33 гривні, або на 60%, для бю-
джетних установ – на майже 
32 гривні, або 58,9%, для ін-
ших споживачів – на 66%. Для 
мешканців багатоквартирних 
будинків і приватного сектору 
тариф у 7,36 грн на місяць на 
одну людину збираються збіль-
шити удвічі.

Пункт прийому 
дерев для утилізації 
розпочне роботу вже 
2 січня 2019 року.

Як зазначають у Житомир-
ській міськраді, прийматиме яли-

ни та сосни на утилізацію після 
новорічних свят КП «Зеленбуд».

Як зазначає директор цього 
комунального підприємства 
Олександр Шевчук, на спеціаль-
ному тріскоподрібнювачі зібрані 
дерева перероблять на тріску, яку 
буде використано для обігріву 
теплиць, де вирощуються квіти.

Свої ялинки, сосни або сме-
реки жителі міста можуть при-
везти до пункту збору за адресою: 
пров. Кавалерійський, 13 у місті 
Житомирі.

У підприємстві закликають 
житомирян проявити свою 
екологічну свідомість: не ви-
кидати ялинку на смітник, 

а знайти час і привезти ново-
річне дерево на утилізацію 
в пункт прийому. Пункт при-
йому розпочне свою роботу 
вже із 2 січня 2019 року.

Минулого року комунальне 
підприємство «Зеленбуд» при-
йняло на утилізацію понад ти-
сячу ялинок.

Руслан Мороз

Вкрай неприємний 
подарунок зробив 
Житомирський ви-
конком на своєму 
засіданні 19 грудня.

На виконкомі були присутні 
16 членів, 13 з них проголосу-
вали за підвищення тарифів на 
тепло на 18%.

Одразу на офіційній сторінці 
КП «Житомиртеплокомуненерго» 
у Фейсбуці з'явилось повідомлення 

такого змісту: «Виконком Жито-
мирської міської ради скоригував 
ціни на теплову енергію. 19 грудня 
виконком Житомирської міської 
ради ухвалив рішення про коригу-
вання тарифів на тепло. Цей крок є 
наслідком рішення Кабінету Міні-
стрів щодо балансування цін на газ 
для різних груп споживачів. Сума 
платежів за опалення для населен-
ня зросла на 18%. Для бюджетних 
та інших установ зменшилась на 
17,8%. Для релігійних організацій 
тариф зріс на 75,1%».

Житомиряни зустріли новину 
з обуренням і активно почали ко-
ментувати новину у соцмережах, 
навіть є заклики до акції протесту: 
«Житомиряни! Після свят почина-

ємо систематичні акції протесту 
проти тарифного геноциду, почне-
мо з облгазу. Час і день уточнимо. 
Крапля точить камінь».

Нагадаємо, 17 жовтня поточного 
року на засіданні Житомирського 

виконкому вже піднімали тарифи 
на теплопостачання таким чином: 
для населення – на 12,3%; для бю-
джетних установ – на 6,3%; для ре-
лігійних організацій – на 16,4%; для 
інших споживачів – на 6,4%.

Виконком підняв 
тарифи на тепло  
ще на 18%
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ПРОВАЛ РОКУ: 
куди відлітають 
бюджетні кошти

Руслан Мороз

Житомирський 
виконком на своєму 
засіданні 19 грудня 
нарешті заслухав звіт 
про витрати на про-
ведення фестивалю 
«Крила».

Організатор фестивалю «Кри-
ла» Максим Козловець розповів 
про витрачені та зібрані кошти 
під час проведення заходу, що від-
разу викликало дуже бурхливу 
реакцію з боку членів виконкому.

Ще напередодні в соціальних 
мережах було розповсюджено 
інформацію про вимогу прозві-
туватися про проведений захід, 
адже він викликав багато запитань 
до організаторів, особливо щодо 
фінансової частині.

На позачерговому засіданні 
член виконкому Олександр Тар-

гонський озвучив пропозицію за-
слухати організаторів фестивалю.

– Нехай на наступному засі-
данні відзвітують організатори та 
представники управління куль-
тури щодо фестивалю «Крила», 
бо соцмережі бурлять, всі про це 
говорять, – сказав Таргонський.

Тоді мер Житомира Сергій 
Сухомлин підтримав цю пропо-
зицію.

Внаслідок цього свій звіт на ви-
конкомі Максим Козловець почав 
з того, що назвав громадян, які 
підписали електронну петицію 
з цього приводу, та деяких присут-
ніх на виконкомі «якби громадою 
Житомира».

Почався невеличкий скандал, 
після чого член виконкому Ната-
лія Волинець зробила зауваження, 
що пан Козловець був запроше-
ний на виконком, щоб прозвіту-
ватися, а не ображати присутніх. 
«Я ще відразу говорила, що це був 
«междусобойчик» та фестиваль не 
відповідав заявленій меті», – зазна-
чила вона.

Максим Козловець намагався 
виправдовуватися, але не зовсім 

успішно:
-  16  т равн я  цьог о  рок у 

в цьому залі ми провели прес-
конференцію, де публічно відкри-
ли скрині, перерахували гроші 
і поклали їх на спеціальний ра-
хунок фонду, який був відкритий 
саме під фестиваль. Зібрана сума 
складає 11 412,45 грн.

Наталія Волинець одразу 
нагадала, що коли виділялись 
150 тис. грн на проведення фес-
тивалю, Максим Козловець обіцяв 
зібрати майже півтора мільйона 
гривень на реставрацію літака:

– Якщо ми виділили 150 ти-
сяч, а зібрали лише 11 тисяч, то 
я як громадянка можу сказати, що 
ваш фестиваль не вдався. Логічно?

Одразу почалися питання 
щодо доцільності витрачання 
коштів, адже згідно з одним із 
документів, було придбано лише 
пального на 31995 гривень. У Жи-
томирі навіть почали жартувати 
на цю тему: «Скажіть, будь ласка, 
куди літав цей ТУ-104, що спалив 
стільки бензину?»

На рекламу в соціальних мере-
жах, згідно з тим же документом, 

витрачено 30156 гривень.
Член виконкому Олександр 

Таргонський зауважив, що були 
ще внески від підприємців, а за 
32 тисячі гривень можна придбати 
тонну бензину.

– Ці кошти були тільки 
в скриньці. А ще благодійні вне-
ски робилися фізичними та юри-
дичними особами. Ми не бачимо 
звітів по цих коштах. Я знаю, що 
тільки Кропивницький пожертву-
вав 10 тисяч грн. Ще другі також 
10 тисяч, треті – 20 тисяч. Де ці 
кошти? Де чеки? Ви надали лише 
одні листи погоджень, – наголосив 
Олександр Таргонський.

Організатор фестивалю за-
явив, що весь скандал почався піс-
ля того, як він подав апеляційну 
скаргу на результати голосування 
щодо проектів бюджету участі. 
Незважаючи на це, він так і не 

зміг надати членам виконкому 
жодного фінансового документа. 
Члени виконкому запропонували 
створити робочу групу спільно 
з представниками міського управ-
ління культури Житомира, яка 
з'ясує всі обставини справи та має 
відзвітуватися на першому викон-
комі в січні 2019 року.

Нагадаємо, що фестиваль 
«Крила» пройшов 12 травня 
2018 року. Під час проведення 
вдалося зібрати 11 482 гривні на 
реставрацію літака ТУ-104 в Жи-
томирському парку культури та 
відпочинку. В лютому 2018 року 
ГО «Молодіжна організація «Зер-
но» стала одним із переможців 
конкурсу грантів та отримала 
153 тисячі гривень на проведення 
в Житомирі заходу «Благодійний 
розважально-музичний фестиваль 
«Крила».

Житомиряни закликають владу посилити 
контроль за прибиранням тротуарів

Руслан Мороз

Неприбрані тро-
туари вже не перший 
тиждень жваво обго-
ворюються містянами.

Останнім часом почастішали 
випадки травматизму серед жите-
лів міста, особливо після того, як 
випав сніг і почав танути, а вночі 
все замерзає та вулиці перетворю-
ються на справжню ковзанку, на-
віть повністю покривається льодом 
проїжджа частина. Самі ж тротуа-
ри перетворюються в центрі міста 
на непереборні дюни.

На околицях міста ситуація 
ще гірша. На фото читачі можуть 
побачити центральні вулиці міста, 
покриті сніговими горами, і су-
цільний лід на тротуарах. Шанс 
отримати травму залишається 
досить високим. До травмпунктів 
звертається безліч постраждалих 
з вивихами, переломами, роз-

тягуваннями. Однак навіть після 
звернень до відповідних служб 
тротуари не прибираються.

Навпаки, влада Житомира 
сама закликає прибирати приле-
глу територію від снігу та льоду. 
Цілком логічно, але де ті служби, 
які повинні це виконувати? Крім 
того, необхідно очистити дахи, во-

достічні труби, карнизи від льоду 
і вжити заходів безпеки. Самим 
мешканцям це зробити буде дуже 
важко.

На сайті Житомирської місь-
кради з'явилося повідомлення:

– Шановні суб'єкти господа-
рювання! Відповідно до Правил 
благоустрою, забезпечення чисто-

ти, порядку і дотримання тиші в м.
Житомирі, затверджених рішен-
ням Житомирської міської ради від 
29.03.2012 № 325, суб'єкти підпри-
ємницької діяльності зобов'язані 
забезпечувати благоустрій та 
утримувати в належному стані 
прилеглу територію до об'єктів 
торгівлі, ресторанного господар-
ства та сфери послуг.

Згідно з вищевказаними 
правилами, в зимовий період 
з настанням снігопаду суб'єкти 
господарювання зобов'язані здій-

снювати прибирання прилеглої до 
об'єктів території від снігу, льоду 
і забезпечити її обробкою піщаною 
сумішшю та іншими дозволеними 
для цього матеріалами.

– Звертаємося з проханням 
вжити всіх необхідних заходів для 
створення комфортного і безпеч-
ного пересування жителів і гостей 
міста в зимовий період! – заявили 
в міськраді.

Але ніхто цього не робить, та 
ніякого контролю за виконанням 
цих рішень не ведеться.
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Анастасія Ліберман

2018 рік – злети та 
падіння, здобутки та 
втрати: традиційно 
журналісти «20 хви-
лин» згадують най-
важливіші події року, 
що стали ключовими 
для житомирян.

«Скандал року»
Цьогоріч скандальним яви-

щем у місті можна впевнено 
назвати «Бюджет участі 2018». 
Через величезну кількість зло-
вживань та маніпуляцій під 
оголошення переможців про-
ектів так званого громадського 
бюджету участі міська влада 
вирішила заветувати резуль-
тати голосування. За словами 
мера, цього року за «Бюджет 
участі» проголосували 12 тисяч 
житомирян. І ті, хто приходив 
голосувати за проекти чесно, 
з розумінням поставляться 
до такого рішення. Гроші, які 
були заплановані цього року на 
проект розвитку, спрямують на 
якийсь інший загальноміський 
проект. Та це вже вирішуватиме 
депутатський корпус. Традицій-
но після такої заяви міського 
голови здійнявся галас. Члени 
координаційної ради звинува-
чували мера, соцмережі та ЗМІ 
у тому, що не мали конкретних 
фактів, які б підтвердили зло-
вживання, а лише розмови. Ав-
тори проектів звинувачували 
і мера, і координаційну раду 
в тому, що даремно витратили 
гроші на свої проекти, та погро-
жували влаштувати в Житомирі 
«Майдан».

«Реконструкція року»
Житомирська міська гімназія 

№ 3 зі 150-річною історією була 
реконструйована за кошти ДФРР 
і місцевого бюджету згідно зі 
стандартами Нового освітнього 
простору. У 2016 році було за-
плановано капітальний ремонт 
старого корпуса міської гімназії 
№ 3. Однак вчасно вдалося вия-
вити, що в несучій стіні є тріщи-
на, тому будівля була аварійна й 
несла загрозу для життя дітей.

У 2018–2019 навчальному році 
в гімназії № 3 навчаються 1102 
учні, серед яких 104 першоклас-
ники. В новій будівлі за парти 
сіли 450 школярів. Загальна ко-
шторисна вартість нового чоти-
риповерхового корпусу склала 
понад 101 млн грн, з яких 45 млн 
187 тис. грн виділені з міського 
бюджету та 55 млн 568 тис. – 
з держбюджету. За ці кошти були 
також закуплені меблі, мульти-
медійне обладнання для класів, 
обладнання для лінгафонного 
кабінету та харчоблоку, виконані 
роботи по перенесенню кому-
нікацій Теплокомуненерго, об-
лаштування прилеглої території; 
спортивних майданчиків тощо.

«Провал року»
Благодійний розважально-

музичний фестиваль «Крила», 
який відбувся у Житомирі ще 
навесні, заслужено став найпро-
вальнішою подією 2018 року. 
Розмови про рівень проведен-
ня та факт його фінансування 
з міської скарбниці не вщуха-
ють й досі. Зі слів організаторів, 
метою заходу було привернути 
увагу житомирян до питання 
реконструкції відомого у міс-
ті об'єкта – літака у міському 
парку культури та відпочинку 
імені Ю. Гагаріна. Крім того, 
на фестивалі проходив збір ко-
штів безпосередньо на ремонт, 
виконання зовнішніх робіт та 

художнє оформлення крила-
того велетня ТУ-104а. Амбітні 
організатори під час проведення 
свята планували зібрати 1 млн 
500 тисяч гривень. Саме тому, 
згідно з рішенням виконавчо-
го комітету, за рахунок коштів 
міського бюджету на проведен-
ня свята було виділено чималу 
суму, а це – 153 тисячі 100 гри-
вень. Проте вже згодом ідею 
зібрати кошти для реставрації 
пасажирського реактивного лі-
така на фестивалі «Крила» мож-
на було вважати провальною. 
У результаті проведення свята 
зібрали всього 11 тисяч гривень, 
а це – майже в сто разів менше, 
аніж озвучили організатори, 
і в 15 разів – ніж витратили за-
галом на свято. Тому недивно, 
що до сьогодні у соцмережах 
критикують сам фестиваль, а та-
кож натякають, а іноді напряму 
вказують на марнотратство ко-
штів платників податків міста 
з боку організаторів фестивалю 
«Крила».

«Обіцянка року»
Наймасштабнішою обіцян-

кою року від міської влади стало 

будівництво спортивно-рекреа-
ційної зони у Житомирі.

Велосипедний маршрут, 
скейт-парк, скеледром, мо-
тузковий парк, нові спортивні 
майданчики, відкриті сцени, 
майданчики для пікніків, а ще 
пандуси для маломобільних 
груп населення – все це обіцяний 
простір площею у 2,63 га, який 
планує міська влада побудувати 
на набережній річки Тетерів.

Проект будуть реалізовувати 
протягом кількох років (скіль-
ки саме, не уточнюють: чи то 
2, а, можливо, й 10). Загальний 
захмарний бюджет проекту – 
40,5 млн грн.

«Резонанс року»
Моторошна подія, що на-

була розголосу по всій Україні, 
сталась саме під Житомиром. 
Дорожньо-транспортна пригода 
за участі маршрутного автобуса 
та великогабаритної вантажівки 
сталась на 127 км автодороги 
«Київ – Чоп», поблизу с. Глибо-
чиця Житомирського району. 
У результаті на місці події за-
гинули 10 людей та ще 9 отри-

мали травми різного ступеня 
тяжкості. Встановлено, що водій 
маршрутного автобусу сполу-
ченням Київ – Рівне, рухаючись 
у напрямку м. Житомира, скоїв 
зіткнення з вантажівкою «DAF» 
з напівпричепом, що їхала у по-
путному напрямі.

«Спортивне  
досягнення року»

Українська спортсменка, 
житомирянка Дарина Сам-
чик вперше в історії країни 
завоювала «золото» першості 
планети. Дар’я Самчик стала 
кращою у ваговій категорії до 
52 кг. У фіналі змагань Дарина 
перемогла шведку Ніну Бек. Бій 
завершився в третьому раунді 
нокаутом. Відразу після оголо-
шення результату Дарина Сам-
чик загорнулася в український 
прапор. Чемпіонат світу про-
ходив в Бахрейні – це перший 
в історії об'єднаний чемпіонат 
світу Міжнародної федерації 
змішаних бойових мистецтв 
(IMMAF) і Всесвітньої Асоціації 
ММА (WMMAA).

Підсумки року: події, що 
вплинули на життя житомирян

 На фото: чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств ММА Дарина Самчик
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Ольга Сідлецька

У Житомирі роз-
горівся конфлікт між 
членом Житомир-
ського виконкому 
Вірою Гринишиною 
та журналістом на-
шої газети Русланом 
Морозом.

Неприємна подія трапилася 
23 грудня у резиденції святого 
Миколая на майдані Корольова, 
де Руслан Мороз власне і грав 
роль Миколая. До цього жодних 
інцидентів за його участю у ролі 
святого, яку він грає вже другий 
рік, не було.

Ми вислухали обидві сторони 
конфлікту, а також поспілкува-
лися із заступницею начальни-
ка управління культури Жито-
мирської міської ради Наталією 
Марчук, яка теж була присутня 
в резиденції, щоправда, не від 
початку.

«Я працюю на площі Ко-
рольова в резиденції святого 
Миколая майже третій рік. За 
весь цей час не було жодного 
зауваження. Але Вірі Гриниши-
ній не сподобалося інше. Вона 
вломилася прямо в будиночок 
разом зі своєю донькою, в якої 
був включений відеозапис на те-
лефоні, та почала з'ясовувати, хто 
мені дозволив працювати святим 
Миколаєм у резиденції», – розпо-
вів Руслан Мороз. На його думку, 
Віра Гринишина прийшла не 
з претензіями щодо якості його 
роботи, а тому, що він висвітлю-
вав у ЗМІ непристойну поведінку 
жінки, зокрема секс-скандал, що 
порочить не лише її, а й інших 
представників виконкому.

Зі слів журналіста, його обу-
рило те, що член виконкому 
Гринишина у резиденції поча-
ла здирати його бороду. «Коли 
в будинку вона почала ображати 
мене, я попросив їх вийти, але 
вона продовжувала запитувати, 
хто ж дозволив мені працювати 
з дітьми. Я викликав поліцію. 
Віра тоді намагалася вийти, на що 
я відповів, що всі будуть чекати на 
прибуття патруля примо тут. Її 

донька почала погрожувати мені, 
що «вона мені цей глінтвейн…». 
Вже не витримав, сказав, що була 
заява відносно самої Гриниши-
ної, що на ній немає де клеймо 
ставити та вона не має права при-
криватися дітьми. В мене знову 
намагалися ткнути глінтвейном, 
я відкинув на підлогу стакан 
з глінтвейном та знову сказав, 
що всі будуть чекати в будинку. 
Віра одразу наказала доньці, щоб 
та зателефонувала якомусь Юрі-
єві», – повідомив Руслан Мороз.

У Віри Гринишиної свій по-
гляд на ситуацію, що склалася. 
Вона лише хотіла з’ясувати, хто 
дозволив Руслану Морозу грати 
роль Миколая. На підтвердження 
своїх слів вона 24 грудня на своїй 
сторінці у Фейсбук виклала відео. 
Від себе зауважимо, що на ньому 
знято момент, коли конфлікт вже 
у самому розпалі. Інша ж сторона 
скандалу, тобто журналіст Мороз, 
зауважує, що відеоролик спеці-
ально зняли саме у цей час, щоб 
показати його дії у невигідному 
ракурсі, пропустивши епізод, 
з якого все почалося.

Ось що нам розповіла Віра 
Гринишина: «На різдвяному 
ярмарку був святий Миколай. 
І коли я побачила, що цей святий 
Миколай, який приймає діток, 
це – прихильник руського міру 
Руслан Мороз, бо він є членом 
громадських організацій проро-
сійських, я трохи здивувалася. Як 
така людина може бути святим 
Миколаєм? Для мене це був шок. 
Я зайшла до будиночка зі своєю 
дитиною запитати його, хто при-
ймає це рішення і хто призначив 
його, чому саме він став святим 
Миколаєм. Він поводив себе не-
адекватно, я почула від нього 
купу лайок, звинувачень, він себе 
агресивно поводив, штурхав мене, 
погрожував і говорив, що я вже до-
гралася. Він ніс таку нісенітницю, 
що я не могла зрозуміти, до чого 
це все. Я у нього запитую, хто вирі-
шує, а він не міг це пояснити, але 
якраз так трапилося на моє щастя, 
що була представник культури На-
талія Миколаївна, яка з’явилася 
в дуже потрібний момент».

Зі слів Віри Вікторівни, На-
талія Марчук повідомила їй, що 
такі питання вирішує управ-
ління культури. «Ми збиралися 
вже вийти, а Руслан Мороз не 
дав мені дійти до дверей, почав 
мене штурхати, відштовхувати від 
дверей. Я не хочу сказати, що він 
мене вдарив чи бив, але штурхав 
він мене сильно. Але ж він чоло-

вік, а я – жінка. По руці він мене 
нормально так вдарив. Я нама-
галася його заспокоїти, щоб він 
продовжив роботу, а він не давав 
мені і дитині вийти. Його заспо-
коїла представниця управління 
культури. Ми дочекалися приїзду 
працівників поліції, я написала 
заяву. Моя донька і представник 
культури дали пояснення», – по-
яснила Віра Гринишина.

Руслан Мороз зауважив, що 
трапилося ще дещо: до приїзду 
правоохоронців його намагав-
ся побити в резиденції на очах 
у дітей колишній чоловік Віри 
Гринишиної – Юрій Жуковський.

«На превеликий жаль, спів-
робітникам управління культури 
вдалося умовити мене продовжу-
вати працювати з дітьми, а що 
Гринишина залишить будинок. 
Практично через декілька хви-
лин після того, як я знову почав 
працювати, в будиночок увірвався 
Юрій Жуковський та намагався 
мене вдарити прямо при дітях», – 
розповів журналіст. Зі слів чолові-
ка, їх розборонив один із батьків, 
який був присутній у резиденції, 
а після цього Юрій Жуковський 
зник ще до приїзду поліції.

У коментарі нашій редакції Віра 
Вікторівна розповіла, що не бачила, 
щоб хтось бив Руслана Мороза: «Я 
його точно не била, а хто його на-
магався бити – не знаю. Я нікого зі 
своїх знайомих не просила його 
бити, тому що ми стояли з пред-
ставником культури під будиноч-

ком і чекали поліцію. Думаю, що 
це якісь здогадки Руслана».

Наші журналісти поспілкува-
лися також із заступницею Ната-
лією Марчук, яка частково бачила 
події того дня: «Я якраз зайшла 
в будиночок Святого Миколая, 
коли вони вже спілкувались. Ви-
никла дуже негарна ситуація. 
Я не можу звинувачувати ні Віру, 
ні Руслана, тому що я спочатку 
не чула. Але те, що я чула, то він 
негарно про неї говорив. Віра на-
магалася поставити питання: хто 
вирішив, що ви будете Святим 
Миколаєм? Він зі свого боку почав 
її ображати. Коли я сказала Вірі, 
що то було рішення управління 
культури, вона сказала, що йде 
звідси, а він її не випускав, вибив 
з рук глінтвейн».

У міськраді вирішили, що 
після інциденту Руслан Мороз 
не може працювати святим 
Миколаєм. Повідомлення про 
це з’явилося на сторінці Жито-
мирської міської ради у Фейсбук: 
«Після неприйнятної ситуації, 
яка склалася у суботу, ми виріши-
ли, що працювати у будиночку 
Святого Миколая Руслан Мороз 
не буде. Ми вже знайшли іншого 
актора на роль Святого Миколая».

Хто винен у конфлікті – ви-
рішувати не нам. Однак виникає 
немало запитань, відповіді на які 
шукатимуть представники по-
ліції, для того, щоб розібратися, 
на чиєму боці правда, оскільки 
обидві сторони написали заяви.

Скандальна історія про те, 
як святий Миколай став 
несвятим і безробітним

 На фото: член Житомирського виконкому Віра Гринишина

 На фото: журналіст газети «20 хвилин» Руслан Мороз
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Руслан Мороз

Огляд коментарів 
на сайтах та невелич-
ке опитування дало 
зрозуміти, які куль-
турні заходи в Жи-
томирі найбільше 
запам'яталися жито-
мирянам у 2018 році.

Отже, наш рейтинг!

1. Міжнародна 
хореографічна асамблея 
ім. Н. Скорульської

У Житомирі протягом чо-
тирьох днів півтисячі учасників 
показували свою майстерність на 
IV Міжнародній хореографічній 
асамблеї ім. Н. Скорульської. Гала-
концерт зібрав понад 200 учасни-
ків з різних куточків України.

Нагадаємо, Наталія Ско-
рульська – балерина, хореограф, 
педагог і лібретист, учениця 
Житомирської хореографічної 
школи, заслужена артистка УРСР, 
видатний діяч епохи становлення 
української класичної хореографії 

та розвитку танцювального мис-
тецтва в Україні.

2. Святкування Дня міста
Заходи відбувалися з 6 до 

9 вересня.На житомирян і гостей 
міста очікувала яскрава та різно-
манітна програма святкування. 
Це й культурно-мистецьке свято 
«З Днем народження, Житомир!», 
і Всеукраїнський фестиваль вій-
ськових духових оркестрів «Ми 
єдині!» за участі 16 найкращих 
військових духових оркестрів 
України, і «Нова Пошта Косміч-
ний напівмарафон», присвячений 
цього року першому космонавту 
незалежної України Леоніду Ка-
денюку.

На Культурній версії 2018 
симфо-рок-оркестр Lords of the 
Sound подарував гостям свята 
«П'ять історій про кохання»: При-
вид опери, Нотр-Дам де Парі, Ро-
мео і Джульєтта, Дракула, Моцарт.

3. Відкриття ІІІ-го 
Відкритого всеукраїнського 
фестивалю театрів ляльок 
«Світ ляльок»

Урочисте відкриття фестивалю 
«Світ ляльок» відбулося 23 квітня 
на вулиці Михайлівській, де на 
всіх гостей чекало яскраве та феє-
ричне шоу! Режисером святкового 

дійства став заслужений артист 
України Петро Авраменко.

Відкритий всеукраїнський 
фестиваль театрів ляльок «Світ 
ляльок» проводиться раз на три 
роки у м. Житомирі на базі Жи-
томирського академічного облас-
ного театру ляльок. Засновниками 
та організаторами фестивалю є 
управління культури та туризму 
Житомирської облдержадміні-
страції та Житомирський акаде-
мічний обласний театр ляльок.

4. Урочисте запалення 
головної ялинки міста

Урочисте запалення головної 
ялинки міста Житомира відбулося 
ввечері 19 грудня 2018 року в День 
Святого Миколая. В рамках дій-
ства житомирянам представили 
святкові виступи. Привітали жи-
телів міста із початком новорічних 
та різдвяних свят житомирські 
вокалісти В’ячеслав Жила, Олек-
сандр та Яніна Яремчуки, а також 
Артем Кондратюк.

Під час заходу житомирянам 
передали Вифлеємський вогонь 
миру. Також на майдані відкрили 
новорічну ярмарку, яка діятиме до 
19 січня. Звісно ж, не обійшлося 
і без поздоровлень від Святого 
Миколая, який разом з казковими 
героями запалив вогні новорічної 

ялинки та побажав всім гарних 
і незабутніх новорічних свят.

5. IV Міжнародний 
молодіжний фестиваль 
мистецтв «Пісенний спас»

Міжнародний молодіжний 
фестиваль мистецтв «Пісенний 
Спас» є масовим комплексним 
молодіжним культурно-мис-
тецьким дійством, що поєднує 
різні види, жанри та форми 
творчої художньої діяльності, які 
пов’язані з пісенною творчістю 
та сприяють її розвитку. Метою 
фестивалю є підтримка молодих 
митців, створення сприятливих 
умов для реалізації їх творчого 
потенціалу на досвіді кращих пі-
сенних традицій Європи, України 
та Поліського краю. Засновником 
та головою оргкомітету фестива-
лю є заслужена артистка України 
Ірина Шинкарук.

6. Житомир приєднався  
до Дня вуличної музики

День Європи 20 травня 2018 
року у Житомирі завершився від-
значенням Дня вуличної музики. 
На Михайлівській вихованці та 
викладачі музичних шкіл міста 
влаштували на декількох локаціях 
справжнє свято найрізноманітні-

ших музичних стилів. Сотні жи-
томирян та гостей міста отримали 
незабутні враження та позитивні 
емоції від творчих здобутків як 
зовсім юних, так і дорослих му-
зикантів та солістів.

Довідково: День вуличної му-
зики (Street Music Day) – це на-
ймасштабніший міжнародний 
музичний волонтерський проект, 
який цьогоріч вп’яте проходив 
в Україні. День вуличної музики – 
веселе і добре міжнародне свято, 
ініціатором якого у 2007 році ви-
ступив легендарний литовський 
музикант Андрюс Мамонтовас. 
За останні роки до цього про-
екту приєднався добрий десяток 
країн від Ірландії та Грузії до Ні-
дерландів, Норвегії, Португалії 
та Вірменії.

7. Житомир долучився 
до Всесвітнього дня 
вишиванки

Цього року 17 травня у Жито-
мирі відзначили Всесвітній день 
вишиванки. Житомиряни змогли 
приєднатися до Дня вишиванки 
і взяти участь у заходах з цієї 
нагоди. На гостей заходу чекав 
ярмарок національного вбрання, 
етно-прикрас та аксесуарів. Діяла 
чудова фотолокація та відбувся 
розиграш подарунків.

Які культурні заходи в Житомирі найбільше 
запам'яталися містянам у 2018 році

Свято наближається: як виглядають 
ялинки у різних містах України

Анастасія Ліберман

До початку різдвяних 
і новорічних свят залиша-
ються лічені дні. Кожне 
місто готується до них, 
намагаючись якнайкра-
ще прикрасити новорічні 
дерева і, таким чином, 
вирізнитися серед інших.

Ми підготували підбірку голо-
вних красунь у містах країни, які 
вже запалили ялинку.

Харків
Головна зелена красуня Харко-

ва визнана найвищою в Україні – її 
висота сягає 40 метрів. Крім цього, 
вона є і однією з найдорожчих: на 
її спорудження витратили близько 
трьох мільйонів гривень.

Київ
Цього року 25-метрову ялин-

ку прикрашають понад 1,5 тисячі 
іграшок та 3 км гірлянд із ліхта-

риками холодного білого кольору, 
деякі – у формі кристалів.

Львів
У Львові 20-метрова лісова кра-

суня засяяла вогнями на площі 
біля оперного театру. Цього року 
за доброю традицією її подарува-
ла обласному центру жителька 
села Буда. Красуня майже 40 років 
росла на її садибі.

Одеса
Висота головної ялинки, вста-

новленої поряд з Одеською мері-
єю, – 20 метрів, ширина – 9 метрів. 
Зібрали зелену красуню з метале-
вого каркаса і штучної хвої з італій-
ської сировини. Прикраси ялинки 
складаються з гірлянд і дюролайту 
(прозорого шнура з розташовани-
ми всередині світлодіодами), за-
гальна протяжність яких становить 
близько 4 кілометрів. 100 тисяч світ-
лодіодів світяться зеленим, синім 
і золотистим кольорами. Оформле-
на ялинка унікальною прикрасою: 
довкола неї по спіралі крутиться 
метелиця з 10 тисяч світлодіодів, 
а по гілках донизу скочуються ве-

личезні подарунки і ялинкові кулі 
у великий червоний мішок.

Житомир
У Житомирі на майдані Ко-

рольова встановили 15-метрову 
ялинку, яка раніше росла на те-
риторії одного з дитячих садоч-
ків міста. Прикрасили новорічне 
дерево звичайними вогниками та 
іграшками, здебільшого кульками.

Маріуполь
Новорічна 16-метрова маріу-

польська красуня встановлена на 
Театральній площі біля драматич-
ного театру. Цього року її доповни-
ли новими іграшками, а гірлянду – 
двома додатковими програмами. 
Крім того, навколо драматичного 
театру з’явилися нові арт-об’єкти 
та «венеціанська карусель».

Луцьк
У цьому році тріо новорічних 

луцьких ялинок не програє кра-
суням з інших міст. Головна ялин-
ка Луцька уже встигла потішити 
лучан своїм оновленим та дуже 
стильним виглядом.



9 Середа, 26 грудня 2018WWW.ZT.20MINUT.UA Власна кишеня

Пільги на навчання  
для учасників АТО

До Ємільчинського бюро 
правової допомоги звер-
нувся учасник АТО Борис 
Яковенко (ім’я та прізвище 
змінені з етичних мірку-
вань, – прим. автора). Чо-
ловіка цікавило питання, 
чи має його дитина пільги 
на навчання. Роз’яснення, 
в межах проекту «Я маю 
право!», надали фахівці 
Ємільчинського бюро пра-
вової допомоги.

Держава забезпечує учас-
никам бойових дій та їх ді-
тям державну підтримку 
для отримання професій-
но-технічної та вищої освіти 
в державних і комунальних 
навчальних закладах. У тому 
числі підтримка надається ді-
тям, які навчаються за ден-
ною формою навчання у про-
фесійно-технічних та вищих 
навчальних закладах – до 
закінчення навчання, але 
не довше ніж до досягнення 
ними 23 років. Така підтрим-
ка може надаватися у формі:

• безкоштовного забез-
печення підручниками, до-
ступом в Інтернет, до систем 
баз даних в навчальних за-
кладах, проживання в гур-
тожитках;

• виплати соціальної сти-
пендії;

•  повної  або часткової 
оплати навчання за раху-
нок бюджетних коштів або 
шляхом надання пільгових 
довгострокових кредитів для 
здобуття освіти та ін.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультаці-
єю звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової 
допомоги. Їх адреси та кон-
такти 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 на-
дання безоплатної правової 
допомоги).

КОЛОНКА

Анастасія Ліберман

Для українців 
новорічні свята – це 
не лише приємні 
турботи, а й значні 
витрати. Розваги на 
свята, подарунки 
родині та друзям, 
новорічний стіл – 
усе це істотно спус-
тошує гаманець під 
кінець грудня.

Останні кілька років вар-
тість святкового столу стабільно 
зростає: у 2015 році його можна 
було накрити за 703 грн, у 2016-
му – вже за 830, у 2017 році – за 
1018 грн, 2018–1330 грн.

У середньому по Україні 
вартість новорічного столу для 
сім’ї з 4 осіб підвищиться по-
рівняно з минулорічним майже 
на 20% і складе 1647 гривень.

Щоб догодити символу 
року – Свині, ставити  
на новорічний стіл  
можна наступне:

• свіжі, мариновані та солоні 
овочі;

• рибу;
• птицю;
• яловичину, телятину, ба-

ранину;
• гриби;
• картоплю;
• фрукти

Новорічні салати
«Олів'є» за традиційним ре-

цептом обійдеться у 129,76 грн. 
Це на 25% більше, ніж при свят-
куванні Нового 2018 року. Отож, 
рахуємо:

• ковбаса – 53,08 грн за 
0,5 кг,

• 0,5 кг зеленого горошку – 
27 грн,

• 6 яєць – 15,10 грн
• 180 г майонезу – 9,50 грн,
• цибуля, морква, картопля 

та солоні огірки – у 25,08 грн.
Салат «Оселедець під шу-

бою» (1,5 кг) обійдеться трохи 
дешевше – у 118,32 грн. Левову 
частку його вартості складе 
філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. 
Майонез – 9,50 грн, морква – 
2,38 грн (1 шт.), буряк – 2,35 грн 

(1 шт.), цибуля – 2,15 грн (1 шт.), 
картопля – 1,94 грн (2 шт.).

М’ясні продукти
Ціна на м'ясні продукти цьо-

го року значно зросте. Півкіло 
нарізки з сирокопченої ковбаси 
салямі коштуватиме в середньо-
му 80 грн, стільки ж підчереви-
ни копченої – 75 грн, а биток зі 
свинини – 78,50 грн. За кілограм 
курячого філе доведеться за-
платити в середньому 111 грн. 
Загалом, вартість 2,5 кг м'ясних 

продуктів на новорічному столі 
складе 344,50 грн.

Овочі та фрукти
Ціна овочів на новорічному 

столі становитиме приблизно 
159,48 грн. Картопля (2 кг) ко-
штуватиме цього року 13,84 грн, 
гриби (1 кг) – 47,90 грн, перець 
(0,5 кг) – 51 грн, огірки свіжі 
(0,5 кг) – 16,77 грн, помідори 
(1 кг) – 29,97 грн. Фрукти на 
святковому столі обійдуться 
у 100 гривень. За 2 кг мандари-
нів заплатимо 66 грн., 1 кг ба-
нанів обійдеться в середньому 
у 27 грн, лимон (200 г) – 7 грн.

Десерти
І звичайно, не варто забувати 

про десерти. Створити святковий 
настрій допоможуть: домашнє 
печиво з ароматними спеціями, 
його вартість складе 80 гривеньза 
кілограм, шоколадний пудинг – 
120 грн за кг, желе – 15 грн за 1 
порцію. Якісні цукерки цього-
річ обійдуться житомирянам 
у 170 грн за кілограм.

Алкоголь  
та безалкогольні напої

Вартість алкогольних напоїв 
зросла приблизно на 20%. За 

пляшку шампанського дове-
деться віддати 98 грн. У півтора 
рази більше доведеться заплати-
ти за пляшку коньяку – 155 грн. 
У багатьох супермаркетах за-
раз проходять акції на спиртне. 
Наприклад, 0,7 л пляшку віскі 
або рому середнього ціново-
го сегмента можна купити на 
25–30% дешевше звичайного – 
за 190–200 грн. Безалкогольні 
напої обійдуться у 76,10 грн: за 
2 л соку доведеться заплатити 

38,30 грн, за мінеральну воду 
(1,5 л) – 11,30 грн, за солодку 
воду (2 л) – 26,50 грн.

Делікатеси
Сім’ям, які мають можли-

вість купувати делікатеси, до-
ведеться додатково заплатити 
близько 470 грн. Баночка чер-
воної ікри (120 г) обійдеться 
у 250, а 200 г червоної риби – 
у 220 грн.

За результатами підрахун-
ків журналістів «20 хвилин», 
вартість бюджетного варіанту 
новорічного столу у Житомирі 
складе 1647,60 грн, що на 13,6% 
більше вартості новорічного 
столу минулого року. Стіл з де-
лікатесами обійдеться житоми-
рянам у 2057 грн.

Цікаво знати
Ошатний новорічний стіл – 

це не тільки смачні страви, а й 
красива сервіровка і святковий 
декор. Щоб догодити Жовтій 
Земляній Свині, новорічний 
стіл 2019 повинен бути при-
крашений в жовтих, червоних 
і золотистих тонах.

У скільки житомирянам 
обійдеться новорічний  
стіл - 2019
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ПОБУТОВА ТЕХНІКАПОБУТОВА ТЕХНІКА

tehnosklad.ua

Напередодні новорічних свят хочемо поба-
жати, щоб у кожну вашу оселю завітав Дід 
Мороз і виконав ваші найзаповітніші бажан-
ня.

Нехай прекрасні зимові свята принесуть 
мир, спокій і злагоду, впевненість у майбут-
ньому. Зичимо вам міцного здоров’я, успіхів, 
родинного щастя, достатку і 
благополуччя! Бажаємо гарного 
настрою і любові, нехай у 
вашому житті панують гар-
монія та удача!

Вітаємо з Новим роком
та Різдвом Христовим! 

Дорогі житомиряни!Дорогі житомиряни!

Наталія ЛеонченкоНаталія Леонченко

Новим роком та
Різдвом Христовим!
Новим роком та
Різдвом Христовим!

Щиро вітаю з прийдешніми святами -Щиро вітаю з прийдешніми святами -

З повагою депутат Житомирської міської ради

Бажаю, щоб у кожній родині 
оселились щастя і радість, мир і 
любов, затишок й добро!

Будьте здорові, успішні і впевнені у 
завтрашньому дні!

Вітаємо Вас з Новим 2019 роком
та Різдвом Христовим!

Щасливого Нового року
та Різдва Христового!

Щиро бажаємо Вам щастя, успіхів у здійс-
ненні задумів та міцного здоров’я на довгі 
роки. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш 
дім радість, затишок та добробут, а 
наступний рік стане для нашої рідної Украї-
ни роком миру, злагоди та процвітання. Хай 
завжди Вам посміхається доля, несуть 
тільки радість прожиті роки. Хай здоров’я 
не зрадить ніколи, хай збудуться мрії, 
побажання, думки!

м. Житомир,
вул. Корольова, 30

(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332
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Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один 
одному любові та віри в себе і процвітання нашій 
країні. Подаруємо найдорожче, найцінніше — 
любов і тепло наших сердець, увагу і турботу 
наших близьких, аби в новому році щасливих 
людей стало більше. Бажаємо всім вам, щоб 
новий рік приніс мир, спокій, справедливість та 
здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому 
дні.

Успіхів вам, щастя і благополуччя!

Дякуємо усім,
хто голосував за нас!
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вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

ÑÌÀ×ÍÎ

ÊÎÐÈÑÍÎ

ÁÅÇÏÅ×ÍÎ

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

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

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

Ласкаво просимо до свiту
Органiчних продуктiв!

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

вул. C. Ріхтера, 40вул. C. Ріхтера, 40



(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20

ПОБУТОВА ТЕХНІКАПОБУТОВА ТЕХНІКА

tehnosklad.ua

від -2%від -2%

-20%до
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Ольга Сідлецька

Житомиряни об-
рали кращих із кра-
щих у традиційному 
і по-справжньому 
народному конкурсі 
«Народний бренд», 
організатором якого 
вже 9-й рік поспіль 
виступила газета «20 
хвилин».

«Народний бренд» – це мож-
ливість кожного споживача 
проголосувати за улюбленого 
представника бізнесу. Завдя-

ки конкурсу, який проходив 
під девізом «Ви обираєте – ми 
нагороджуємо!», читачі про-
тягом більш ніж двох місяців 
мали змогу віддати свій голос 
за кращі підприємства, закла-
ди і торгові марки Житомира. 
А обирати дійсно було з чого. 
Близько 1000 «акул бізнесу» зма-
галися за право стати першими 
у 49 номінаціях.

А 21 грудня у комплексі 
«PLAZA» відбулася офіційна 
церемонія нагородження пере-
можців. Церемонія нагороджен-
ня розпочалася з урочистих слів 
директора газети «20 хвилин» 
Олександра Васильковського: 
«Хочеться побажати кожному 
підприємцю, який тут при-
сутній або хто є представником 
організації, не боятися робити 

кроки, ризикувати, іти вперед, 
можливо, десь втрачати кошти, 
але всі одно розвиватися. Ми 
ніколи не знаємо, звідки при-
йде успіх, який наш проект «ви-
стрілить», тому кожному з вас 
бажаю наснаги у наступному 
році. Дякую вам за те, що ви 
зробили все, щоб перемогти, 
тому що перемога не всім дава-
лася легко. Пам`ятайте: життя 
дається нам лише раз, і ми ма-
ємо використати його на повну. 

Щоб нами гордилися наші діти 
і наші онуки».

Особливу подяку колектив 
газети «20 хвилин» на чолі з ди-
ректором Олександром Василь-
ковським висловив партнерам 
конкурсу: преміум-партнеру 
ЖК «Преміум Парк»,  гене-
ральному партнеру компанії 
«Perfect», мегапартнеру «До-
брий Господар», ексклюзивно-
му партнеру ТМ «Центр Уте-
плення», офіційним партнерам 

«Корпорація Океан», «Компанія 
РОС», ТМ «Житомир Сучас-
на», «Комтех Полісся», «Жито-
мирський лікеро-горілчаний 
завод»,  а  також партнерам 
«Чернігівське ЕКО», «Варюш-
ки Андрюшки», фітнес-клубу 
«Імпульс», «Котрек», «Фото+», 
«Студія Краси INNA BILA», «60 
minutes квеструм», «Коваль По-
лісся», «Житомирські ласощі», 
«Uzor. Group».

Гарний настрій і позитивну 

  «Народний бренд 2018»:   споживачі обрали кращих
            виробників товарів   і послуг Житомира 
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  «Народний бренд 2018»:   споживачі обрали кращих
            виробників товарів   і послуг Житомира 

атмосферу створював ведучий 
Олексій Кузьменко, а під музи-
ку від Олега Толстова винуват-
ці вечора – призери отримали 
традиційний символ «Народ-
ного бренду» – статуетку Ніки, 
а також дипломи переможців 
конкурсу.

«Сьогодні ми – треті в кате-
горії «Забудовник». Нам дуже 
приємно, що в Житомирі від-
буваються такі події.  Саме 
на таких подіях ти бачиш, як 
представлений на ринку, зна-
ють про тебе чи ні, що про тебе 
пишуть, що про тебе кажуть, 
відгуки. І для нас це дуже важ-
ливо, оскільки це – дуже гар-
ний зворотній зв’язок з нашими 
клієнтами і взагалі з житоми-
рянами. Раді брати участь у та-
кому заході, раді бути сьогодні 
тут – виступати партнерами. 
Ми підготували свою ново-
річну фотозону, щоб був у всіх 

гарний настрій, і нагадали, що 
свята вже зовсім скоро», – роз-
повіла регіональний керівник 
житлового комплексу «Преміум 
Парк» у місті Житомирі Лілія 
Пелихата.

У перервах між нагороджен-
ням переможців за допомогою 
лототрону визначали щасливчи-
ків, які стали власниками цінних 
призів від партнерів і перемож-
ців конкурсу. Святкову атмос-
феру своїми виступами створю-
вали співачка Ірина Пустохіна, 
хореографічний театр «ЕнергіЯ», 
школа східних танців «Amberly». 
Фотопідтримку вечора забезпе-
чив Олександр Титарчук.

«Дякуємо усім, хто підтри-
мав нас своїми голосами. Ми 
працюватимемо і розвиватиме-
мося і надалі, щоб виправдати 
вашу високу довіру. Газеті «20 
хвилин» величезна подяка за 
такий конкурс. Щиро віримо, 

що наше партнерство буде до-
вгим і успішним», – поділилася 
мегапартнер заходу і перемо-
жець у номінації «Магазин са-
дової техніки», директор мережі 
магазинів «Добрий Господар» 
Тетяна Дубовик.

Церемонія нагородження 
завершилася урочистим роз-
різанням святкового двоярус-
ного торту від Андрушівського 
хлібозаводу та торгової марки 
«Ясна Поляна», які займаються 
виготовленням тортів на будь-
який смак. Потім усі бажаючі 
могли потанцювати на запаль-
ній дискотеці.

Більше фото з заходу мож-
на побачити за посиланням 
https://fex.net/373450601391 світ-
лини будуть доступні для збе-
реження протягом 6 днів.
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Що чекає українців у 2019 році:  
нова мінімалка, здорожчання сигарет, 
зростання пенсій для військових

Як комуністи, регіонали та їх діти  
і онуки побили офіцера АТО

У новому році укра-
їнцям варто підготу-
ватися до ряду змін як 
приємних, так і, м`яко 
кажучи, не дуже. До 
яких саме – читайте 
далі.

Зростуть зарплати
З 1 січня 2019 року в Україні 

мінімальна зарплата зросте з 3723 
до 4173 грн, тобто збільшиться 
на 450 грн. Таке нововведення 
торкнеться всіх, хто офіційно 
заробляє менше мінімалки. Що 
цікаво, за даними Держстату, та-
ких в Україні – кожен четвертий 
працюючий. Поступово буде зрос-
тати наступного року і середня 
зарплата, йдеться в консенсус-про-
гнозі Мінекономрозвитку. Про-
гнозується, що вона становитиме 
10 395 грн (зараз – 8,8 тис. грн).

Куріння стане  
дорогим задоволенням

На українських курців чекає 
з січня неприємний сюрприз – 
з нового року підвищуються 
акцизи на тютюнові вироби. 
Прогнозується, що в середньо-
му вартість однієї пачки, залеж-
но від марки сигарет, збільши-
тися на 1–2 грн. Крім того, на 
тютюновому ринку плануються 
значні зміни: так, у зв'язку з но-
вим законом, заплановано під-
вищення акцизу на сигарети на 
20% в рік. У 2019 році інфляція, 
за даними НБУ, складе 6,3%, 
у 2020-му – 5%. В кінцевому 
результаті до 2024 року акциз 
збільшиться приблизно на 
125%. Тоді вартість пачки си-
гарет може сягати 100 грн. А де-
шеві сигарети можуть взагалі 
зникнути з прилавків магазинів, 
оскільки в Україні можуть ввес-
ти додатковий «податок».

Зростуть ціни на опалення
В більшості українських міст 

вже встигли перерахувати і навіть 
затвердити тарифи на опалення. 
Здебільшого тарифи зростуть вже 
з 1 січня. Так, у нових цінах враху-
вали не тільки подорожчання газу, 
але і зростання зарплат (в окремих 
постачальників заробітні плати 
зросли на 40%), інфляцію, подо-
рожчання ремонтних робіт і т. д.

Військовим  
підвищать пенсії

З 1 січня 2019 року колишнім 
військовослужбовцям у черговий 
раз підвищать пенсії.

Понад півмільйона колишніх 
військовослужбовців з 1 січня 
2019 року отримають підвищені 
пенсії. Про це повідомив міністр 
соціальної політики Андрій Рева.

«З 1 січня 2019 року будуть під-
вищені пенсії військовослужбов-
цям. Це понад півмільйона наших 

громадян, які отримують пенсії 
згідно із законом про пенсійне за-
безпечення військовослужбовців. 
Ми в минулому році підняли їм 
пенсії на 50%, в цьому році ще на 
25%, як це передбачено постано-
вою Кабінету Міністрів», – зазна-
чив Рева.

Нові правила оплати 
електроенергії

З 1 січня 2019 року в Україні 
запускається перший етап ре-
форми ринку електроенергії. Так, 
зовсім скоро послуги спожива-
чам будуть надавати дві окремі 
компанії – оператор розподільних 
систем і постачальник.

Перша компанія буде займа-
тися виключно розподілом елек-
тричної енергії та експлуатацією 
електромереж. А друга буде по-
стачати електроенергію спожива-
чам, контролювати нарахування 
платежів і розрахунки.

Це означає, що українцям по-

трібно переукласти договори, за 
якими вони з лютого-2019 почнуть 
отримувати нові платіжки. Потім 
вони почнуть отримувати рахун-
ки за спожиту енергію за зразком 
заяв про приєднання до так зва-
них «умовам угоди споживача 
про надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії». 
Буде вже два договори: про на-
дання послуг з розподілу і про 
постачання електричної енергії.

Нові правила для посилок
Стягнення ПДВ будуть про-

водити з ввезених до України 
товарів, вартість яких перевищує 
еквівалент 100 євро. Операторів 
поштового зв'язку та експрес-пе-
ревізників пропонують визнати 
податковими агентами. Цю нор-
му намір вводити з перехідним 
періодом: з 1 січня по 30 червня 
2019 року – для товарів сумарною 
вартістю в еквіваленті більше 150 
євро, після закінчення цього тер-
міну – 100 євро.

Олександр Коцюбко

80-річний Петро 
Лотюк – 3-й заступник 
голови Житомирської 
облспоживспілки – за-
пропонував демобілі-
зованому офіцеру АТО 
узяти в оренду при-
міщення у 12 кв. м для 
здійснення підприєм-
ницької діяльності.

Лотюк запевняв майбутнього 
орендаря, що орендна плата буде 
мінімальною. Офіцер погодився 
та зробив капітальний ремонт 
приміщення – поміняв двері, вікна, 
переробив стелю та підлогу. Коли 
ремонт закінчився, П. Лотюк ви-
ставив офіцеру АТО орендну плату 
у 15000 грн за 12 кв. м. Орендатор 
не погодився та захотів, щоб Лотюк 
відшкодував вартість ремонту. Ста-
рий комуняка визвав свого онука – 
начальника Житомирського МРЕВ. 
І той, разом з колишнім началь-
ником екоінспекції Войцещуком 

(зараз перебуває під слідством за 
хабарі), представниками служби 
безпеки Житомиробленерго, при-
їхали до атовця-орендатора, який 
відмовився виселятися, та жорстоко 
його побили так, що останній по-
трапив до лікарні. Після цього ато-
вець звернувся до поліції з приводу 
побиття. Була порушена криміналь-
на справа про побиття людини. 
Далі офіцер АТО подав заяву до 
суду про відшкодування збитків.

А Лотюк подав заяву до суду 
з проханням вигнати атовця-орен-
датора з приміщення. 23 грудня 
2018 року поліцейський слідчий 
Євген Янович разом з поліцейським 
інспектором Богданом Малинов-
ським принесли офіцеру АТО по-
станову суду про арешт його майна.

Після цього офіцер звернувся 
до громадськості з проханням ви-
світлити ці події та дати їм народну 
оцінку. Воїн АТО звертався до мене 
особисто, як до громадського діяча, 
з проханням знайти справедливість.

Ми з’ясували, що 80-річ-
ний П. Лотюк одержує пенсію 
у розмірі 20 тис. грн та зарплату 
в облспоживспілці 40 тис. грн на 
місяць, працює в Житомирській 
облспоживспілці з 1971 року.

Ми з’ясували, що третьому 

заму начальника Житомирської 
облспоживспілки Лотюку спілка 
подарувала прохідну підприєм-
ства споживспілки «Ялинка». Ми 
здізналися, що це не єдиний по-
дарунок, який дарує Житомирська 
облспоживспілка.

Ми з’ясували, що у Лотюка є 
онук, задля якого і старався дід Ло-
тюк. Це начальник Житомирського 
МРЕВ – 23-річний Юрій Опанащук, 
син сумнозвісного комуніста Юрія 
Яковича Опанащука, колишнього 
директора готелю «Житомир». Юрій 
Якович Опанащук позбувся своєї по-
сади після того, як слідчий Михайло 
Шилкін та журналіст Віктор Котенко 
викрили дитячу порностудію у готелі 
«Житомир» у номері 331. Два роки 
її очолював громадянин Швейцарії 
58-річний Ганс Петер Бірхер з Цю-
риха. Це все відбувалось за часів 
Януковича. Громадянин Швейцарії 
був пійманий «на гарячому» та засу-
джений до 15 років позбавлення волі. 
Адміністрація готелю тоді вийшла 
сухою з води. В часи Януковича ко-
муністи та регіонали були при владі, 
тому ці страшні факти не були озву-
чені і ця історія не набула розголосу.

Повернемось все ж таки до 
онука Лотюка, сина цього Опана-
щука. Одразу ж після закінчення 

університету він потрапив до Києва 
у МРЕВ України (колишнє ДАІ). 
Після цього його, 23-річного моло-
дика, призначили у Житомир на 
посаду начальника Житомирського 
МРЕВ (ДАІ).

Мені згадується випадок, коли на 
посаду полковника – начальника ДАІ 
у Житомирі призначили 33-річного 
капітана. Це було за часів Януковича. 
Піднялась величезна хвиля громад-
ського обурення, в тому числі у ЗМІ. 
А зараз призначили 23-річного мо-
лодика, і усі мовчать.

Справа про побиття офіцера 
АТО загальмувалась, оскільки Опа-
нащук бравує тим, що його «хре-
щений батько» – Геннадій Зубко.

Для чого онуку П. Лотюка по-
трібне це приміщення площею 12 
кв. м? А для того, щоб відкрити там 
МРЕО та оформлювати автомобілі. 
Адреса даного приміщення – про-
спект Миру, 50, за готелем «Ялин-
ка», біля автостоянки.

Хочу звернути увагу громад-
ськості, що 4 жовтня 2018 року 
дід П. Лотюк продав дане при-
міщення Юхиму Бику 1951 р. н., 
що проживає в смт Гуйва, вул. Зе-
лена, 9 (цікаво, хто його сусіди?), 
а значить, не мав законного права 
здавати приміщення в оренду офі-

церу АТО та вести переговори по 
цьому приміщенню.

Я завжди стверджував, що при 
владі залишились усі ті самі кому-
ністи-регіонали, а зараз вже їх діти 
та онуки. До речі, атовець Сергій 
до цих пір їздить на передову ра-
зом з орденоносною волонтеркою 
Юлією Толмачовою.

Зараз атовці Житомирщини 
підключилися до цієї справи. Тому 
за їх дорученням я особисто буду 
доводити до відома громадськос-
ті усі деталі даної справи. Я буду 
розказувати про «гідру», яка спо-
дівається, що буде при владі вічно.

Хочу нагадати аналогічний ви-
падок. Два роки тому, зі слів постраж-
далого, Пухтаєвич та його подільники 
побили інваліда ЗСУ Пилипчука – 
жителя села Стрижівка, який на-
магався зупинити грабіж держави 
та зупинити незаконний видобуток 
піску на Стрижівському кар’єрі.

Комісія з Києва оцінила збитки, 
нанесені державі незаконною ді-
яльністю, у 126 мільйонів гривень. 
Була конфіскована уся техніка, 
задіяна у незаконному видобутку 
піску на Стрижівському кар’єрі. За-
раз триває суд у місті Коростишеві. 
Громадськість, народ завжди будуть 
стояти на боці захисників держави.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

DОДИТЕЛЕЙ В СЛУЖБУ «ЭКО 
ТАКСИ». ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВО.ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРО-
ЦЕНТ. БЕЗ АРЕНДЫ ЗА АВТО-
МОБИЛЬ. 0675488050

•	Вантажне СТО	запрошує	на	

постійну	роботу	Автослюсаря	з	

ремонту	вантажних	авто	з	до-

свідом	роботи.	Робота	в	Києві	

(лівий	берег),	житлом	забезпе-

чуємо.	ЗП	-	50%	від	заказ/на-

ряду,	робота	в	боксах,	об`єми	

великі,	інструмент,	обладнання.	

0960443604

•	Вантажник. Можливо	без	до-

свіду	роботи	(навчаємо).	З/п	від	

10000	грн.	Офіційне	працевла-

штування.	Надаємо	житло.	РО-

БОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

•	Высокооплачиваемая работа	

в	Польше,	Чехии,	Латвии,	Из-

раиле	.	Оформление	и	проезд	

за	наш	счет.	З/п	от	20	000	до	

60	000	грн.	0685859090

• ДЛЯ РОБОТИ НА БУДІВНИЦТВІ 
В КИЇВ ПОТРІБНІ МОНТАЖНИ-
КИ, МОНОЛІТНИКИ, АРМАТУР-
НИКИ, РІЗНОРОБОЧІ, ПРОРАБ, 
КОШТОРИСНИК. КОМПАНІЯ НА-
ДАСТЬ ЖИТЛО ІНОГОРОДНІМ. 
0973297339,0689290102

ДВОРНИК. УДОБНЫЙ ГРА-
ФИК. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

КАФЕ ПОНЧИКИ ПРОВОДИТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ. РА-
БОТА В С. СТАВЫЩЕ, ЖИТО-
МИРСКОГО Р-НА. . Г/Р 1/2, З/П 
ВЫСОКАЯ. ПОДВОЗ, РАЗВОЗ, 
ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ЖИЛЬЕ! 
0978889964

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБЕН В ПРИВАТНУ 
СТОМАТОЛОГІЮ. ДЕТАЛІ ЗА 
0976626417

•	Менеджер з	логістики.	Заробіт-

на	плата	4000	грн	0672466598
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•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	

30/15,	20/10,	15/15.	З/п	250-300	

грн/зміна	на	руки.	Харчування,	

проживання	за	рахунок	піприєм-

ства.	0952858123,0674206449

ПОВАР В ДЕЛИКАТЕС МАР-
КЕТ «ЧЕШИРСКИЙ КОТ». ГРА-
ФИК-2/2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА-СТАВКА, ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 
0675488050

ПОВАР ХОЛОДНОГО ПРО-
ЦЕССА НА РАБОТУ В РЕС-
ТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
В КОМПАНИЮ ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ПОЛИГРАФИИ. СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

•	Офіц. робота	в	Європі.	Поль-
ща,	Латвія,	Чехія,	Фінляндія.	
Житло	б/к.З/П	14000-52000.	
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.	
0979391431,0662731011

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА 
ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РО-
БОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИ-
ВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ 
РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-
ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

ПОМОЩНИК ПОВАРА НА ПО-
СТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ В 
РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

ПОСУДОМОЙЩИЦА НА ПО-
СТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ В 
РЕСТОРАН ДИВНЫЙ САД. Г/Р 
ПОСМЕННЫЙ. 0974823119

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (-К). ГРАФІК 
РОБОТИ З 15-00 ДО 22-00, 3/3 
ДНІВ. МІСЦЕ РОБОТИ ТРЦ ГЛО-
БАЛ. 0975557577

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ В 
ДЕЛИКАТЕС МАРКЕТ «ЧЕ-
ШИРСКИЙ КОТ».ГРАФИК-7/7. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-СТАВКА, 
ПЛЮС ПРОЦЕНТ. 0675488050

РАЗНОРАБОЧЕГО В ЦЕХ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИГРА-
ФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА. 
0675488050

•	Регіонал. дистриб`ютор	

франц.ароматів	Fleur	parfum.	

Вигідні	 умови,	вільний	 гра-

фік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	

0990140026;0989489508

•	Регіональний торгівельний	

представник	по	засобам	за-

хисту	рослин	на	постійну	ро-

боту.	Бажано	з	агрономічною	

освітою	 та	 власним	 авто.	

0509375657,0675101307,email

:atontd2013@g
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл.будинок заг.пл. 74.2 кв.м., зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1822086500:06:001:0056 
та зем.ділянка пл. 0.15 га, К/Н1822086500:06:001:0057 за адресою: Житомирський р-н, 
с. Двірець, вул. Висілкова, 10. Дата торгів: 17.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №322169;

2. Нежиле приміщ. заг.пл. 690,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Баранів-
ський р-н., смт. Довбиш, вул. Стадіонна, 3. Дата торгів: 17.01.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №322148;

3. Садовий будинок заг.пл. 43,10 м.кв. та зем.ділянка К/Н1822083000:06:000:0447, 
пл. 0.045 га, за адресою Житомирський р-н, Іванівська сільрада, "Барвінок" садово–
городн. Товариство, № 131. Дата торгів: 17.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №322254 (уцінено лот № 313264);

4. 3-кімн. квартира заг.пл. 108,2 м2, за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 
10 кв. 1. Дата торгів: 17.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №322259 
(уцінено лот № 313263);

5. 3-кімн. квартира заг.пл. 59.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Вокзальна, 42 а, кв. 9. Дата торгів: 18.01.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №321930;

6. Житл. будинок  заг.пл. 45,0 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,068 га, К/
Н1811000000:00:006:0010 за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський, 
вул. Б.Хмельницького, 3. Дата торгів: 18.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №322002;

7. Житл.будинок № 7 заг.пл. 90,3 кв.м., житл.будинок № 8 заг.пл. 28.2 кв.м. та 
зем.ділянка пл. 0.162 га., К/Н1822082500:02:001:0007, за адресою: Житомирський р-н, 
с. Зарічани, хутір Бровари. Дата торгів: 18.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №322461;

8. Житл.будинок заг.пл. 172.5 кв.м. та зем.ділянка пл. 907 кв.м, за адресою: 
Житомирський р-н, м. Новоград-Волинський, вул. Чайковського, 21. Дата торгів: 
21.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №321986;

9.  Ма га зи н заг.пл.  36.1  кв.м.  та зем.д і лянка заг.пл.  0.0098 га,  К/
Н1822510100:01:006:0278, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., м. 
Коростишів, вул. Петровського, 15. Дата торгів: 21.01.2019 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №322710;

10. Житл.буд инок  заг.пл. 56.78 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,1 га, К/
Н1811000000:00:019:0034, за адресою: Житомирська обл, м. Новоград-Волинський, 
вул. Гетьмана Сагайдачного,48. Дата торгів: 21.01.2019 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №323088 (уцінено лот № 314193);

11. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0090, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 25. Дата торгів: 21.01.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №322969;

12. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0091, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 26. Дата торгів: 21.01.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №322903;

13. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820983601:01:001:0387, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Осівці, вул. Любарська, 202. Дата торгів: 21.01.2019 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №322742;

14. Зем.ділянка пл. 0.25 га, К/Н1820982001:01:001:0092, за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Хутір Перемоги, 20. Дата торгів: 21.01.2019 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №322940.   

•	Різнооробочі на	ферму.	Про-

живання.	Оплата	проїзду.	Гід-

на	зарплата.	Львівська	обл.	

0972758396,0985222406

РОБОТА В ЧЕХІЇ: ЗИМОВА ОБ-
РІЗКА ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ, ВА-
КАНСІЯ ТОКАРЯ,З/П ВІД 120 
ГРН/ГОД., БЕЗ ДР, ДОЇЗД, ВІЗИ, 
СТРАХУВАННЯ, СОЦ.ПАКЕТ. З/П 
ВІД 26000 ГРН. НАК.№706 ВІД 
15.05.2018 (067)8270435.

•	Робочі на	виробництво	в	єв-

ропейську	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-україн-

ська	агенція.	Візи	на	Поль-

щу,	Чехію,	Естонію.	Робота	

-	Польща,	Чехія,	Німеччина,	

Швеція,	Естонія,	Словакія.	

Візи	США,	 Канада,	 Англія.	

Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.	

0996348031,0632154039.

•	Терміново! Потрібні	чоловіки,	

жінки,	подружжя	на	роботу	в	Че-

хію,	Литву,	Польщу.	Офіційне	

працевлаштування.	Відкриття	

віз.	http://allwork.com.ua.	Ліц.

МСПУ	125	від	17.02.16.	06858

57654,0951341133,0931341133

•	У просторий	ливарний	цех	
(м.Харків)	потрібні	ливарники	
з	досвідом	роботи.	Лиття	під	
тиском	(алюміній).	108	ливарна	
машина	напівавтомат.	Зарплата	
від	13000	грн.	З	житлом	допо-
можемо.	0995682855Максим.

1.3. Навчання, 
тренінги,семінари 

ПРОПОНУЄМО ВАМ КУРСИ 
ЗВАРЮВАЛЬНИКА, З ПОДАЛЬ-
ШИМ, МОЖЛИВИМ ПРАЦЕВ-
ЛАШТ. В ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ. МИ 
ПРОПОНУЄМО ВАМ: КУРСИ, 
НАВЧАННЯ, ВИСОКОДОХІДНУ 
РОБОТУ, ОФОРМИМО ПОВНИЙ 
ПАКЕТ ДЛЯ РОБОТИ ЗА КОРДО-
НОМ. 0503815077 0979910006, 
0636936035

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

ПРОДАМ В ЦЕНТРІ ХАРКОВА 
СВОЮ КІМНАТУ, СТ. МЕТРО 
"ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ", ВУЛ. 
СУМСЬКА БУД. 6, 15.2 М.КВ., 
ЗАГАЛЬНА 21,5 М.КВ., БОЙЛЕР, 
ПРАС. МАШИНКА, 15000, ТОРГ. 
0639997954,06

2.16. Здам в оренду 

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

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

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• АВТОВИКУП,  ІМПОРТНІ  ТА 
ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,ШЕВР
ОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНД
А,МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙО
ТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, 
БУДЬ-ЯКИЙ  ТЕХСТАН,  ПІС-
ЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬ-
НІ,  НЕСПРАВНІ,  ПРОБЛЕМНІ, 
КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. 
(063)2020817,(098)4491775

•	Запчастини до	китайських	мі-
нітракторів	Фотон,	Донг	Фенг	
Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	
www.agrozone.com.ua	.	(050)1
811180;(097)1811011;(093)08
81880.
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Повідомляємо про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність ТОВ «Граніт 2014» пов’язана 

з наданням спеціального дозволу на користування 
надрами (видобування корисних копалин) на Північній 
ділянці Лизниківського родовища гранітів в Хоро-
шівському районі Житомирської області та зміною 
цільового призначення земель сільськогосподарсько-
го призначення. Північна ділянка Лизниківського 
родовища гранітів, що планується до розроблення, 
адміністративно розташована в Хорошівському районі 
Житомирської області біля с. Лизник (з південно-східної 
сторони села) – на землях сільськогосподарського при-
значення. Загальна площа земельних ділянок на яких 
планується реалізація планованої діяльності, а саме 
площа Північної ділянки Лизниківського родовища 
гранітів, становить 15,4 га. Родовище має розмір близь-
ко 1500×800 м, витягнуте у субширотному напрямку. 
Північна ділянка Лизниківського родовища гранітів є 
північною частиною Лизниківського родовища грані-
тів. Корисною копалиною на родовищі, яка придатна 
в якості сировини для одержання блокової продукції 
є незмінений вивітрюванням граніт коростеньського 
інтрузивного комплексу середнього протерозою. По 
результатах випробувань незмінений вивітрюванням 
граніт Північної ділянки Лизниківського родовища 

придатний для виробництва блоків, які відповідають 
вимогам ДСТУ Б EN1467:2007 «Камінь природний. 
Блоки необроблені. Вимоги». Розвідані промислові 
запаси за категоріями С1+С2, становлять 514,0 тис. М3.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт 

2014», код ЄДРПОУ – 39263920
04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 38 кв. 90, 

тел. 0505727190
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Жи-

томирської ОДА, вул. Театральна, 17/20, м. Житомир, 
10014. Контактна особа – Семенюк М. М. тел./факс 
(0412) 22-08-24

4. Процедура прийняття рішення про прова-
дження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Спеціальний дозвіл на користування надрами. 
Дозвіл видається Державною службою геології та 
надр України згідно Постанови № 615 від 30 трав-
ня 2011 р. «Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами», 
Закону України «Про надра». Розпорядження 
Хорошівської районної державної адміністрації 
про затвердження проекту землеустрою та зміну 
цільового призначення земельних ділянок. Розпо-
рядження приймається Хорошівською районною 
державною адміністрацією Житомирської області 
згідно Земельного кодексу України

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
16.01.2019 р. об 11.00 годині в приміщенні Топорищен-
ської сільської рада, с. Топорище, вул. Житомирська, 
86а, тел.: 7-22-42

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Жито-
мирської ОДА, вул. Театральна, 17/20, м. Житомир, 10014. 
Електронна адреса: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Кон-
тактна особа – Семенюк М. М. тел./факс (0412) 22-08-24

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Жи-
томирської ОДА, вул. Театральна, 17/20, м. Житомир, 
10014. Електронна адреса: pryroda@ecology.zt.gov.ua. 
Контактна особа – Семенюк М. М. тел./факс (0412) 
22-08-24

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності на 186 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного 
у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

– Топорищенської сільської рада, с. Топорище, 
вул. Ленина, 86а. Контактна особа – сільський голова 
Зубрицька Л. Г. З 25.12.2018.

– ТОВ «Граніт 2014». м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 
38 кв. 90. Контактна особа Красова О. В. З 25.12.2018.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Додаток	3
до	Порядку	передачі	документації	для	надання	висновку	з	оцінки	
впливу	на	довкілля	та	фінансування	оцінки	впливу	на	довкілля

_______________________________________________________________________
Дата	офіційного	опублікування	в	Єдиному	Реєстрі	з	оцінки	впливу	на	довкілля	
(автоматично	генерується	програмними	засобами	ведення	Реєстру,	
не	зазначається	суб’єктом	господарювання)	

20187241316_______________________________________________________________________
(реєстраційний	номер	справи	про	оцінку	впливу	на	довкілля	планованої	діяльності)

•	Причепи автомобільні	ТМ	

"Лев",	1-2х	остні.	Розміри:	1,1х1,	

3-3,6х1,	6.	У	вир-ві	використо-

вуємо	високоякісний	метал	і	ні-

мецькі	комплектуючі	(ресори,	

клямки,	замки).	Гар.5р.	Достав-

ка.	Розсрочка.	Завод-виготівник.	

0671181888,0503098085,09395

54802

•	Причіп ГКБ-5382	 до	 Ка-

мАЗа,	фургон	ізотермічний,	

10	тонн,	90	000	грн.,	торг.	

0677505484.

•	п р о д а м  BYD	 New 	 F3 ,	

14г .в . , 	 16тыс.км, 	 после	

ДТП,	 без	 протокола, 	 на	

ходу,	предлагать	варианты	

0665136399,0983468801

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО 
ЗАРУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. 
МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИД-
КО 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 

•	Причепи сільгосптехніки	(само-
скидні)	3ПТС-12,	2ПТС-5,	2ПТС-
4,	нові	шини	і	металеві	борти.	
(096)3507337,(099)0585081

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

•	Причіп тракторний	 (само-
скидний)	-	6	одиниць,	3ПТС-12,	
2ПТС-5,	2ПТС-4,	ГКБ-817,	нові	
шини,	металеві	борти,	зняті	з	об-
ліку.	(050)6146423,(096)3507337

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8),	
СЗ-3.6(5.4),	Тодак-8.	Культива-
тор	КРН-5(6),	КСО-4;6;8.	Діскова	
борона	АГ-2.1-3.1.	0677801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РА-
СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 
ЗИЛ. 0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 

роботи. Послуги 

БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.
М А Л Я Р Н І  Р О Б О Т И  Р І З -
НОЇ СКЛАД, ДЕКОР.ШТУ-
КАТУРКА (ВЕНЕЦІАНСЬКА, 
МАРСЕЛЬСЬКИЙ ВІСК ТА 
БАГАТО ІНШИХ),  УТЕПЛ.
БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 
0633571633,0982599951ЗОЯ

4.25. Буріння свердловин, 

колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕ-
МОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРД-
ЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ 
НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628,0677723483
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ПП «ДІАБАЗ», код згідно з ЄДРПОУ: 
13551380, інформує про намір провадити плано-
вану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання

ПП «ДІАБАЗ», 12402, Житомирська обл., 
Житомирський район, село Оліївка, вул. Звя-
гельська, буд. 12, директор – Нечипорук Л. В. 
тел. 0412511425.

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи

Планована діяльність полягає в розробці 
(продовженні розробки) та подальшої рекуль-
тивації Валентинівського родовища габро 
Північна ділянка яке розташоване в 1 км на 
північний схід від с.Добринь у Хорошівському 
районі Житомирської області, з метою видо-
бування габро, придатного для виробництва 
блоків і плит та виробів з них, а також щебеню. 
Родовище експлуатується з 1999 року. Розроб-
ка родовища буде здійснюватись відкритим 
способом (кар’єром) з в’їздною та нарізною 
траншеями. Система розробки транспортна 
з зовнішнім розташуванням відвалів скельних 
та розкривних порід. По закінченню видо-
бування корисних копалин передбачається 
гірничотехнічна і біологічна

рекультивація порушених гірничими ро-
ботами земель.

Технічна альтернатива 1
Розкриття родовища далі буде здійснюва-

тися відкритим способом з в’їздною траншеєю 
з утворенням робочого майданчика на добув-
ному горизонті і необхідного випередження 
по розкриву. Транспортна система розробки 
з паралельним фронтом робіт і з зовнішнім 
відвалоутворенням розкривних порід, суцільна.

Технічна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище розробляється 

по сучасній технології, яка враховує мінімаль-
ний вплив на довкілля та максимальну еконо-
мічну рентабельність виробництва, технічна 
альтернатива № 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1
Розробка Валентинівського родовища габро 

Північна ділян6ка буде проводитись в 1 км на 
північний схід від с. Добринь у Хорошівському 
районі Житомирської області.

Територіальна альтернатива 2
У зв’язку з тим, що родовище має затвер-

джені запаси корисної копалини, географічну 
прив’язку, альтернатива № 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить 
позитивний аспект. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності полягає в забез-
печенні населення робочими місцями, крім 
того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. 
сплата рентних платежів).

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Площа родовища складає 3,96 га. Балансові 
запаси Валентинівського родовища габро Пів-
нічна ділянка станом на 01.01.2017р. становлять 
512,817 тис.м3. Вихід блоків, відповідно до ро-
бочого проекту розробки родовища становить 
27,8%. При проектній потужності 8990 м3 гір-
ничої маси на рік, забезпечить гірничодобувне 
підприємство сировиною терміном на 57 років.

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно Законодавства 
України з дотриманням нормативів гранично-
допустимих рівнів екологічного навантаження 
на природне середовище, санітарних нормати-
вів, охорони праці, пожежної безпеки, радіацій-
ного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2 Не розгля-
дається.

щодо територіальної альтернативи 1 До-
тримання розмірів СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2 Не 
розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існу-

юча та прийнята за основу, еколого- інженерна 
підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

технічна альтернатива 2 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 1
У зв’язку з тим, що родовище існуюче те-

риторіальна альтернатива 1 не розглядалася.
щодо територіальної альтернативи 2
У зв’язку з тим, що родовище розроблялося, 

територіальна альтернатива 2 не розглядалася.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності 

щодо технічної альтернативи 1 при розробці 
Валентинівського родовища габро на довкілля 
включають:

– клімат і мікроклімат – відсутні;
– грунт – зняття ГРШ з площі земельної 

ділянки відведеної під розробку кар’єру, за меж-
ами виділеної ділянки в місцях збереження 
вплив на ґрунти відсутній.

ПП «ДІАБАЗ» має відведену земельну 
ділянку під розробку кар’єру по видобутку 
габро, також на підсобні приміщення, а також 
інші об’єкти інфраструктури (під’їзна дорога) 
площею 4,3981 га. Після відпрацювання родо-
вища передбачена гірничотехнічна і біологічна 
рекультивація порушених гірничими роботами 
земель відповідно до проекту.

– геологічне середовище – порушення при-
родного рельєфу данної поверхні з утворенням 
гірничої виробки, з тимчасовим зовнішнім від-
валоутворенням скельних порід, тимчасовому 
зниженню рівня поверхневих вод у зоні впливу 
кар’єру на час проведення промислової роз-
робки.

– повітряне – вплив на повітряне середови-
ще відбувається за рахунок викидів в атмосферу 
забруднюючих речовин при проведенні роз-
кривних та видобувних робіт, розвантажуваль-
но-навантажувальних робіт, при роботі двигунів 
кар’єрної техніки та в процесі обслуговування 
техніки. Шумове навантаження пов’язане з ро-
ботою гірничого обладнання, кар’єрних машин 
і ремонтних робіт. При цьому концентрації 
забруднюючих речовин в повітрі, на межі са-
нітарно-захисної зони і на межі найближчої до 
родовища житлової забудови, не перевищують 
рівнів ГДК.

– водне – вплив на ґрунтові води внаслі-
док дренування та відкачки кар’єрної води та 
помірний вплив на поверхневі водні об’єкти 
внаслідок скидання очищених кар’єрних вод 
в р. Паромівка. Аварійних скидів кар’єрних вод 
здійснюватися не буде.

– рослинний і тваринний світ, заповідні 
об’єкти – фізичний і ландшафтно- формуючий 
вплив на флору і фауну району робіт, зміни 
умов існування рослин і тварин на безпосе-
редній тереторії проведення робіт. Території 
об'єктів ПЗФ, та території перспективні для 
заповідання відсутні.

– навколишнє техногенне середовище – 
вплив відсутній.

щодо технічної та територіальної альтер-
нативи 2: Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля згідно із ч. 3, 
п. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля який 
може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля визначається 
згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати частковий вплив на окремі 
параметри довкілля і, отже, підлягає оцінці 
впливу на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни

«Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 

що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення 

планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту 

з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
попереднім абзацом;

– врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження плано-
ваної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 

стадії розгляду уповноваженим органом по-
даного суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість подавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено у оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля встановлюється відповідно 
до Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» та зокрема включає:

1. Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб- сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні 
і пропозиції, необхідно вказати унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду 
зауважень та пропозицій. У разі отримання та-
ких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних даних.

2. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде продовження спеціального дозволу на 
користування надрами Валентинівського ро-
довища габро Північна ділянка, що видається 
Державною службою геології та надр України, 
та інші дозвільні документи, які видаються 
органами державної влади та місцевого са-
моврядування відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до

Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної адміністра-
ції. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 
10014, тел./ факс (0412) 22-08-24;

e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua. Контактна 
особа: Семенюк М. М.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, 
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	 100	 000	 грн.	
без	отказа.	Кредитная	кар-
та	до	50	000	 грн.	Перекре-
дитуем	 ваши	 кредиты	 до	
200	 000	 грн.	 0736917110,	
0675606110,0992906332

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, 
ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, 
ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАН-
ТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виготовляємо, реалізує-
мо.	Опалення	для	цехів,	ви-
робництва,	сушильних	камер,	
теплиць,	пташників,	складів,	
магазинів,	ангарів,	автомийок,	
СТО.	Монтаж	під	ключ.	По-
трібні	дилери,	представники.	
0666008784,0680450764

•	Гіпсоплита 600х300х80,	готові	
стінові	перегородки.	Доставка.	
Сайт:	www.gipsoplita.com.ua	
0675370409.

•	Гранулятори 50-1000	кг/год,	

кормові	екструдери,	плющилки	

зерна,	дробарки,	запчастини,	

вібросита,	матриці,	транспор-

тери	шнекові,	стрічкові,	в	на-

явності.	www.agrostrana.com.ua,	

0982096000,0665669663

•	Ковка та	ковані	елементи	по	

оптовим	цінам.	Доставка	по	всій	

Україні.	Сайт:	KOVOSVIT.NET.	

(096)6406564;(044)3792466.

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чуш-

ка,	лом),	припой	ПОС-30,-40,-61,	

олово.	Терміново,	в	будь-якому	

вигляді	та	кількості.	Дзвоніть,	

за	ціною	домовимось.	Офіс	у	

м.	Кривий	Ріг.	0963409983

•	Куплю дуже	дорого!	Старовин-
ні	ікони,	картини	худ.Марко	Гей-
ко	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,	справед-
ливу	оцінку.	0503466068

•	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,(06
7)9112004

•	Повний комплект	обладнан-
ня	мінізаводу	для	виробни-
цтва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	
транспортне	обладнання	і	т.п.	
(067)5669709

РІДКИЙ ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК 
- СПРАВЛЯЄТЬСЯ З ЗАБРУД-
НЕННЯМИ КОНЦЕНТРОВАНИЙ 
ГЕЛЬ, ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ РОЗ-
ФАСОВАНИЙ В ПЛАСТИКОВІ 
БУТЛІ, ЗА ЦІНОЮ 50 ГРН ЗА 5 
ЛИТРОВ. 0504501080ІРИНА

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ 
ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТ-
МАСИ ТА МАКУЛАТ УРУ. 
0505580047,447919

8.24. Інше. Куплю 

•	Куплю марки,	альбомы	для	

марок,	а	также	другую	филате-

листическую	продукцию.	Куплю	

монеты	и	бумажные	деньги.	

0637610940,0506389475

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Гороскоп на 2019 рік

ОВЕН
Найбільш сприятли-

вий період – на початку 
року. Щоб зберігати 

енергію та гарний настрій, до 
кінця року представникам цьо-
го сузір'я варто використовувати 
додаткові джерела сил. Завзятість 
та цілеспрямованість допомо-
жуть Овнам домогтися успіху 
та укріпити свої позиції.

ТЕЛЕЦЬ
У першій половині 

року Тельцям доведеть-
ся вирішувати старі проблеми, 
але витрачені нерви й енергія 
варті результату. У травні Мерку-
рій перейде у посилену позицію. 
Астрологи акцентують увагу й на 
посиленій Венері, яка допоможе 
Тельцям знайти другу половинку 
або зміцнити поточні стосунки.

БЛИЗНЮКИ
У перші місяці 2019 

року глобальних змін не 
очікується. У цей час Близнюкам 
рекомендується будувати пла-
ни на майбутнє, шукати нові 
можливості. Друга половина 
року стане насиченою у плані 
роботи та фінансів. В особистій 
сфері астрологи не прогнозують 
глобальних змін.

РАК
У 2019 році на Ра-

ків чекає низка змін. 
Можливостей для по-

кращення якості життя стане 
більше, тому є всі шанси, що 
саме в цьому році Раки зможуть 
реалізувати себе і досягти заслу-
женого успіху. Астрологи радять 
не боятися змін й налаштуватися 
на позитивну хвилю вже на по-
чатку року.

ЛЕВ
Вдале розташування 

зірок і планет поспри-
яють зовнішнім змінам і духо-
вному зростанню. Грандіозних 
успіхів досягнуть ті, хто не боїть-
ся змін і рухається до своєї мети, 
незважаючи на труднощі. Пред-
ставники знаку Лева зможуть за-
вести корисні знайомства, знайти 
друзів або другу половинку.

ДІВА
2019 рік вимагатиме 

від Дів підвищеної ак-
тивності на роботі, у справах і по-
буті. Необхідно докласти трохи 
більше зусиль, щоб досягти по-
ставлених цілей, і плоди старань 
стануть помітні вже в середині 
року. Будь-який неправильний 
крок може зруйнувати все, що 
було досягнуто важкою працею.

ТЕРЕЗИ
2019 рік наповнять 

яскраві події та диво-
вижні можливості, але не варто 
братися за все й одразу, інакше 
можна зазнати поразки у всіх 
починаннях. Сатурн допоможе 
добитися успіхів у роботі. У кін-
ці року успіху досягнуть ті, хто 
йшов до своїх цілей протягом 
усіх попередніх місяців.

СКОРПІОН
Початок року спри-

ятливий для нових по-
чинань. У цей час Скорпіони 
отримають енергетичну під-
тримку Марса і завдяки цьому 
зможуть змінити своє життя. 
В особистому житті – труднощі. 
Вплив Венери може зруйнувати 
поточні стосунки й підштовхну-
ти Скорпіонів до необдуманих 
вчинків.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям варто 

піти на ризик й спро-
бувати себе в нових сферах ді-
яльності. Пошуки справжнього 
призначення стануть успішни-
ми, однак для досягнення ба-
жаного потрібен час. Велику 
частину часу варто присвятити 
самоаналізу й активним діям, 
щоб знайти нові шляхи до своїх 
цілей.

КОЗЕРІГ
З перших місяців 

необхідно приступити 
до нових починань і націлитися 
на реалізацію намічених пла-
нів. Гороскоп обіцяє Козерогам 
кардинальні зміни, які позна-
чаться буквально на всіх сферах 
життя. Везіння буде в тих, хто не 
ховається від нових можливостей 
і сміливо йде на ризик.

ВОДОЛІЙ
Протягом року у Во-

доліїв можуть з'явитися 
геніальні ідеї, які зна-

йдуть втілення. Представники 
цього сузір'я зможуть досягти 
поставлених цілей та просуну-
тися кар'єрними сходами. Бага-
то хто зможе усвідомити старі 
помилки, після чого життя 
Водоліїв стане відкритим для 
позитивних змін.

РИБИ
Не варто розповідати 

про свої плани, оскільки 
навіть у колі близьких 

людей можуть знайтися заздріс-
ники, які захочуть втрутитися. 
Весняний час наповниться ро-
мантичними подіями. Завдяки 
впливу Венери представники 
цього сузір'я зможуть знайти 
кохання або перевести стосунки 
на новий рівень.

26
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Ґрінч
Жанр: мультфільм, комедія
Грінч спокійно живе разом із псом Максом 

у своїй печері на вершині гори, і майже 
цілий рік його ніхто не чіпає. Він бачить своїх 
сусідів тільки коли йде за покупками до 
магазину. Але коли приходить час Різдва, ці 
люди шумлять, жахливо голосно готуються 
та просто дратують бідолаху. Але цього 
разу вони вирішили зробити Різдво у 3 рази 
більшим, ніж зазвичай – і тут терпіння Грінча 
закінчилося. Він зрозумів, що пора це все 
зупинити. У його геніальну голову прийшла 
не менш геніальна ідея – викрасти Різдво. 
Грінч прикинеться Санта-Клаусом, щоб це 
свято більше ніколи його не турбувало.   

Бамблбі 
Жанр: пригоди, фантастика
У 1987 році на Землю потрапила одна істо-

та: його звуть Бамблбі і він трансформер – 
робот із іншої планети, який може набувати 
форми земних машин. На батьківщині деякі 
його називають злочинцем, через що йому до-
велося бігти на Землю. Так Бамблбі потрапив 
до одного з каліфорнійських містечок. При-
хистила його вісімнадцятирічна дівчина Чарлі, 
яка, як і багато підлітків, намагається знайти 
своє місце в цьому світі. І разом дівчина та 
трансформер стануть справжньою родиною. 
На жаль, за Бамблбі буде йти хвіст, який хоче 
покарати злочинця. І тоді він зобов'язаний за-
хищати Землю та людство від нових ворогів. 

Аквамен 
Жанр: пригоди, фантастика, екшн
Кожен із нас може хоч на трішки змінити 

світ, якщо того захоче. Але серед нас є на-
віть ті, яким на долі написано вплинути на 
майбутнє всього людства. Артур Каррі має 
вельми незвичайну пару батьків: його тато 
був працівником маяка, а мати – королевою 
Атлантиди. Хлопчик виріс, не знаючи про 
свої сили. Він умів довго затримувати дихан-
ня під водою та розмовляв з рибами, але не 
підозрював, що може зайняти трон Атланти-
ди. Зараз його тримає зведений брат Артура 
на ім'я Орм. На жаль, цей хлопець не має 
добрих намірів до надводного світу та зби-
рається його знищити.

Людина-павук: 
Навколо всесвіту 

Жанр: мультфільм, пригоди
Знайомтесь, це Майлз Моралес. Звичайний 

темношкірий підліток із Брукліна, у якого тато 
працює офіцером поліції. І батько дуже сильно 
любить свого сина, намагаючись дати йому 
найкраще і захищаючи від різних бід. Але 
Майлз не такий звичайний, яким здається – 
він Людина-Павук. Як виявилося, не єдиний. 
Одна штука, яка називається Суперколайдер, 
відкрила паралельні всесвіти, із яких з'явилися 
інші Люди-Павуки: Пітер Паркер, Гвен Стейсі, 
Нуарний павук та інші. Усі вони не підозрювали 
про існування одне одного до цього моменту. 
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