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17 млн гривень  
на вирощування раків, або 
"Публічне обговорення",  
про яке ніхто не знав

Вручення нагород, акція протесту, звер-
нення громадян та розмова про розвиток 
промисловості – як проходив візит  
Дмитра Разумкова на Житомирщину

Транспортною 
системою міста  

і виконкомом керують 
ПЕРЕВІЗНИКИ!?

Не помажеш - не поїдеш

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

с. 4
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Валерія Наумова

Минулого тижня, 5 грудня, 
виконавчий комітет Жито-
мирської міської ради пого-
див підняття вартості проїзду 
у громадському транспорті. 
З 10 січня 2020 року вартість 
проїзду у комунальному тран-
спорті становитиме 5 грн, безго-
тівково – 4 грн. Вартість проїзду 
в маршрутках готівкою – 7 грн, 
безготівково чи «карткою жито-
мирянина» – 6 грн.

Журналісти редакції «20 
хвилин» вирішили дізнатися 
у житомирян, чи до вподоби їм 
такі транспортні зміни.

«Ні. Я проти підняття про-
їзду, бо для того, щоб піднімати, 
треба нормальний транспорт 
зробити, а не сараї на колесах», – 
зазначає касир Олена, 44 роки.

«Ви бачили стан наших марш-
руток? Це тільки у Житомирі 

таке можливо, щоб наглі переві-
зники ставили собі ціну за про-
їзд високу, а возили по місту на 
маршрутках, які ледь дихають», – 
ділиться студентка Ніна, 19 років.

«Рано чи пізно підняли б. Від 
цього нікуди не дітися. Так, час-
то транспорт занедбаний, але є 
і нормальний – зелені автобуси 
і нові маршрутки. З часом онов-

ляться», – сподівається медик 
Григорій, 37 років.

«А до скількох хочуть підня-
ти? Боже… Це усі так їздити-
муть? Я пенсіонерка, мені хоч би 
де дали безкоштовно з магазину 
додому проїхати, дві зупинки. За 
що такі гроші?» – дивується пен-
сіонерка Алла Іванівна, 69 років.

«За логікою речей, якщо підні-
мати вартість проїзду, то треба 
транспорт зробити комфорт-
ним, бо ми платимо не за від-
стань і кількість зупинок, у нас 
місто невелике. Ми платимо за 
насамперед. А коли маршрутка 
забита, брудна або коли тобі ха-
мить водій, то про які 7 гривень 
мова?» – зазначає домогосподар-
ка Дарина, 29 років.

«Це забагато. Це майже 20 гри-
вень, щоб мені доїхати до школи. 
Ну, може, і возитимуть школярів 
по 3 гривні, але я б боявся давати 
3, можуть кричати давай більше 
за проїзд», – розповідає школяр 
Артур, 11 років.

Валерія Наумова

Якими будуть голо-
вні красуні 3-х облас-
них центрів і столиці 
України – далі.

Ялинка у Житомирі
19 грудня біля пам’ятника 

Сергію Павловичу Корольову 
відбудеться запалення вогників 
на головній зеленій красуні міста. 
Блакитна ялина заввишки 17 ме-
трів, яка росла поблизу Житомир-
ського міського ліцею № 25, стане 
цьогорічним головним різдвяним 
символом Житомира. 10 грудня її 
зрізали і зовсім скоро встановлять 
на майдані Корольова. Її та усі на-
ближені до локації ялинки при-
красять яскравою ілюмінацією. 
Іграшки залишать минулорічні.

Ялинка у Вінниці
19 грудня у Вінниці, у Цен-

тральному міському парку, 
відбудеться святкове відкриття 
головної ялинки 2020 року. Мину-
лого року новорічне вбрання для 
головної ялинки було повністю 
оновлене. Ялинка складена з но-

вого каркасу та матиме зовсім 
інші прикраси. До речі, прикрас 
буде рівно 4000 шт., і серед них 
з'явиться більше зірок та бантиків.

Традиційно планується, що 
висота ялинки сягатиме 24 м.

Ялинка у Києві
Українська столиця поступо-

во поринає в атмосферу зимових 
свят. Так, на Софійській площі 
вже розпочалася підготовка до 
встановлення головної ялинки 
країни. Новорічне дерево сягне 30 
метрів заввишки. Його складуть із 
майже 400 сосен та ялиць, виро-
щених на Житомирщині. Ялинку 
прикрасять понад 750 іграшками, 
а гірлянд для неї знадобиться 
аж 4 кілометри. Навколо дерева 
спорудять восьмикінцеву зірку 
з арками, в яких «ховатимуться» 
фрагменти казки про Лускунчика.

Ялинка у Львові
Головна новорічна ялинка 

у Львові буде відкрита 19 груд-
ня перед Оперним театром. 
За інформацією від Львівської 
міської ради, на 2020 рік пла-
нується виділити 0,3 млн грн 
на облаштування новорічної 
ялинки. Святкове дерево при-
красять ілюмінацією та вели-
кими іграшками.

Що житомиряни думають  
про підняття проїзду  
у громадському транспорті?

Як виглядатимуть новорічні ялинки  
у Житомирі, Вінниці, Києві та Львові

Директор 
газети  
"20 хвилин 
Житомир"  
Олександр 
Васильков-
ський

Шановні 
житомиряни! 
Дорогі друзі!

Кожен день нашого, вже пере-
дноворічного, життя дарує без-
ліч випробувань, пропонує нам 
низку проблем, для вирішення 
яких у нас немає бодай наймен-
ших шансів. Але попри все ми 
живемо, сподіваємось і віримо 
у наше оптимістичне майбуття. 
Нам нелегко, і ми сьогодні точ-
но знаємо: ворог не збирається 
з нами миритися виключно через 
те, що ми, українці, ще живі і не 
збираємося здаватися. Це голо-
вний висновок не лише для Росії, 
але й для Європи.

Для нас, українців, для жито-
мирян, як частини великої україн-
ської сім’ї, важливо зберегти віру 
у наше оптимістичне майбуття, 
яке сьогодні всуціль залежить ви-
ключно від нашої наполегливості, 
нашого завзяття і нашої гідності.

Нас страхають дефолтом, але 
ми його не боїмося, нам погро-
жують наступом агресора, але 
ми впевнені у тому, що він завер-
шиться тільки нашою перемогою.

Ми бачили горе, ми пережи-
ли лихоліття, але ніхто і ніколи 
не зміг поставити українців на 
коліна. Як би там не було – ми 
змогли вижити, відродити свою 
державність і сьогодні все ж таки 
входимо до сонму тих народів, 
які визначають долю європей-
ського, а значить і світового роз-
витку. Саме тому ми маємо віру 
і плекаємо надію на те, що ми 
прорвемося! Однозначно і неза-
перечно ми будемо у числі тих, 
хто визначатиме долю розви-
тку не лише континенту, але й 
усього світу.

Сьогодні, зважаючи на під-
сумки низки подій міжнарод-
ного життя, ми сміливо, чесно 
і повноправно можемо сказати 
«Слава Україні!». При цьому ми 
маємо право сподіватися на те, 
що звичне для нас гасло «Героям 
слава!» буде звичним і зрозумі-
лим для багатьох людей великої 
до безмежності планети Земля. 
Бо для нас понад усе – не лише 
Україна. Для нас понад усе – 
мир, процвітання та добробут 
для кожного народу. У цьому – 
велич України, її божественна 
місія і її майбуття.

КОЛОНКА
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Ірина Хоцька

Хімчистка 
ТОВ «Чистий дім» 
вже роками є лідером 
у сфері надання по-
слуг не лише житоми-
рянам, а й столичним 
чиновникам. Якість 
виконаних робіт про-
сто вражає! Як міні-
мум, це підтвердив 
моніторинг ступеню 
добротності реалі-
зованих замовлень: 
відмінний результат – 
ідеальна чистота. Ми 
особисто поспілку-
валися з директором 
підприємства пані 
Наталією і з перших 
вуст довідалися про її 
шлях до успіху.

�� Скільки років хім-
чистка «Чистий дім» дивує 
житомирян добропоряд-
ністю виконаних робіт на 
ринку послуг у місті?

– Дуже багато. Наша хім-

чистка відкрилася ще у далекому 
2009 році. Як сьогодні, пам`ятаю 
цей особливий день. 5-е липня… 
Саме того дня ми активно розпо-
чали свою роботу. До речі, в дуже 
короткий часовий проміжок за 
рішенням установчих зборів ке-
рівником підприємства обрали 
мене. Тоді я одразу відчула всю 
відповідальність за покладені на 
мене обов̀ язки і вирішила, що, 
беручись за ведення клінінг-біз-
несу та надаючи людям послуги 
хімчистки, потрібно викладатися 
на повну у своїй роботі. Тож я по-
радилася зі своїм чоловіком Вален-
тином, і ми прийняли рішення 
полетіти до Іспанії з робочим 
візитом. І ця поїздка виявилася 
дійсно продуктивною, оскільки 
нами було запозичено новітні 
технології у цій сфері, а також 
придбані найновітніші реактиви 
та плямовивідники у наших єв-
ропейських колег.

�� Які особливі техноло-
гії чистки речей та приби-
рання помешкань є у робо-
чому арсеналі ТОВ «Чистий 
дім»?

– Дійсно, певні секрети та 
технології безперебійно-успішної 
роботи все ж таки є (усміхається – 
авт). Наразі ми маємо технології 
сухого чищення, екочищення та 
навіть аквачищення. А найціка-
віше те, що наша компанія на-

стільки наполегливо та сумлінно 
береться за роботу, що нам навіть 
під силу прання речей з текстилю, 
шкіри та штучного хутра. І для 
нашого міста це дійсно дуже со-
лідно. Скажу навіть більше, за-
вдяки цим технологіям ми змогли 
не просто завоювати авторитет 
серед своїх конкурентів, а й під-
нести нашу хімчистку ще на один 
щабель вище серед інших пред-
ставників надання сфери послуг 
у м. Житомирі.

�� Як можете описати 
свій річний клієнтопотік?

– Скажу так: ми дуже пиша-
ємося тим, що обслуговуємо не 
лише фізичних осіб, а й юридич-
них так само. Тобто розуміємо, 
що до нас звертаються не лише 
одиничні особи, а й цілі органі-
зації. А щодо річної статистики, 
зараз дуже складно порахувати, 
але точно гарантую, що в серед-
ньому до нас звертаються від 10 
до 80 чоловік.

�� Хто з медійних облич 
нашого міста є вашими по-
стійними споживачами?

– У нашому почесному списку 
фігурують імена таких успішних 
людей, як мер міста Сергій Сухом-
лин, ексгубернатор Ігор Гундич 
зі своєю дружиною, керівник ТК 
«Ринг» і так само керівниця «Ко-
ролівської бочки» Галина Гринчук, 
Петро Рудь – президент компанії 

«Житомирський маслозавод», Іри-
на Башмакова – керівниця комп-
лексу «Дубки», та колишній мер 
м. Житомира Георгій Буравков. 
Але найцікавішим є той факт, що 
вже багато років ми маємо дові-
ру навіть дружини експрезидента 
України Марини Порошенко. До 
речі, нашими клієнтами є так 
само інші столичні депутати. При-
міром, Андрій Богдан та Анатолій 
Гриценко.

�� За якими саме послу-
гами ці люди найчастіше 
звертаються до підприєм-
ства?

– Вектор направлення дуже 
різний. ТОВ «Чистий Дім» дій-
сно є універсальною фірмою, що 
може задовольнити навіть найви-
багливішого клієнта. Ми можемо 

не лише почистити одяг, диван чи 
навіть килим, а й ще пропонуємо 
прибирання квартир, миття вікон 
та фасадів, як в особистому житлі, 
так і в комерційних приміщеннях.

�� Чи є у планах розши-
рення штату працівників 
та відкриття додаткових 
пунктів хімчистки у місті?

– Так, навіть не стану при-
ховувати цього факту (усміха-
ється – авт.) Політика нашого 
підприємства є дуже лояльною 
та доброзичливою до своїх пра-
цівників, тому до нас дуже часто 
звертаються за роботою, і, частіше 
за все, ми ідемо назустріч людям. 
А щодо довготривалих планів на 
майбутнє, давайте залишимо це 
ще в секреті, оскільки вірю, що 
щастя любить тишу!

Ірина Хоцька

Намагання змінити 
життя міста на краще 
завжди залишається 
модною тенденцією 
житомирян. Отож ми 
відібрали найактуаль-
ніші петиції людей до 
міської влади з про-
ханнями удосконали-
ти систему життя гро-
мадян та пропонуємо 
вам до ознайомлення.

Транспорт для людей  
має бути доступним  
за своєю ціною!

Не будемо приховувати, що 
нещодавня новина про чергове 
підвищення вартості проїзду 
в комунальному транспорті м. 
Житомира не на жарт обурила 
містян. Тому містянин Іван Гушко 

звернувся до депутатів із прохан-
ням не вчиняти таких дій.

«Вартість проїзду потрібно 
зменшити. Враховуючи стан 
маршруток та електротранспорту, 
а також заробітні плати та пенсії. 

Що стосується учнів. Під час літ-
ніх канікул учні можуть здавати 
екзамени або ЗНО, тому проїзд 
для учнів потрібен бути однако-
вим під час всього року (2 грн)», – 
написав автор петиції.

Зауважимо, що лише за один 
день перебування на сайті місь-
кради електронне звернення під-
тримали 44 голосами.

Про дітей треба дбати
Саме з таким головним месе-

джем звертається до виконавців 
народної волі Сергій Папіжук. 
На жаль, район міськмолзаводу 
дійсно значно відстає у розвитку 
інфраструктури на противагу ін-
шим мікрорайонам міста.

«У районі міськмолзаводу побу-
дувалося багато будинків. Живе бага-
то дітей. А немає жодного дитячого 
садочка та школи. Прошу знайти 
місце та побудувати школу та ди-
тячий садок», – просить пан Сергій.

Безпека на дорозі гарантує 
збереження людських життів

Маємо 4 навчальних заклади, 
одну із центральних автомо-
більних доріг міста, а достатньої 
кількості регуляторів дорожньо-
го руху – ні. На це звертає увагу 
житомирянин у своєму електро-
нному зверненні.

«Зверніть увагу!!! Прошу по-
ставити світлофор на перехресті 
вул. Коростишівської та Саєнка 
задля безпеки життя дітей шкіль-
ного віку, оскільки поряд знахо-
дяться 4 навчальні заклади (в тому 
числі дітей з обмеженими вадами 
слуху). Для життя дітей це є небез-
печне перехрестя доріг», – просить 
Ігор Бутинець.

Сподіватимемося на те, що 
прохання небайдужого жито-
мирянина не залишиться поза 
увагою влади.

Наталія Юхимчук: «Вже багато років ми маємо довіру 
дружини експрезидента України Марини Порошенко»

Що хочуть житомиряни: зниження вартості 
проїзду, будівництво дитячої інфраструктури  
та встановлення додаткових світлофорів 
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Валерія Наумова

Вже з 10 січня 2020 
року житомиряни 
їздитимуть у марш-
рутках по 7 гривень, 
у електротранспорті – 
по 5 гривень.

На засіданні виконавчого 
комітету Житомирської міської 
ради 5 грудня обговорили шість 
транспортних питань, ключо-
вим з яких було питання про 
підвищення тарифів на проїзд 
у комунальному та приватному 
транспорті.

Також було презентовано 
суми, які планується виділити на 
фінансування Програми розвитку 
громадського транспорту.

З а г а л ь н и й  о б с я г  ф і -
н а н с у в а н н я  с т а н о в и т ь 
1 019 871,6 тис. грн, в т. ч.:

Кошти місцевого бюджету – 
599 871,6 тис. грн:

• 2020 рік – 173 148,5 тис. грн.
• 2021 рік – 191 276,3 тис. грн.
• 2022 рік – 235 446,8 тис. грн.
Кошти позабюджетних дже-

рел – 420 000,0 тис. грн (кредитні 
кошти ЄБРР).

У межах програми передба-
чено придбання 49 тролейбусів 
від білоруської компанії БКМ. 
З лютого-березня партіями по 
10 тролейбусів вони будуть по-
ставлятися у Житомир.

Також під час засідання 
виконкому озвучили нові та-
рифи проїзду у громадському 

транспорті.
З 10 січня 2020 року вартість 

проїзду в автобусних маршрутах 
становитиме:

• готівкою – 7 гривень;
• безготівково – 6 гривень;
• карткою житомирянина – 

6 гривень.
В електротранспорті вар-

тість проїзду становитиме:
• готівкою – 5 гривень;
• безготівково – 4 гривні;
• карткою житомирянина – 

4 гривні.
Пільгові категорії та учні на 

період навчального року платити-
муть за проїзд 3 гривні. Пільгові 
категорії, передбачені законодав-
ством, їздитимуть безкоштовно.

Як наголосили у міській 
раді, тариф на приват-
ному маршруті набуде 
сили після встановлен-
ня у маршрутках валі-
даторів.

Після таких заяв у голові 
з’являється лише одна фра-
за «Наша пісня гарна й нова». 

У 2017 році, коли піднімали вар-
тість проїзду до 5 гривень, умовою 
підняття тарифів також було вста-
новлення валідаторів, не кажучи 
вже про оновлення рухомого скла-
ду, комфортні умови перевезення 
та багато інших умов. Виконано 
з цього до сих пір – майже нічого. 
Лише деякі перевізники оновили 
рухомий склад, проте якість пе-
ревезень – низька. Житомиряни 
постійно скаржаться на те, що 
маршрутки не мають чіткого гра-
фіку руху, водії хамовиті, говорять 
по телефону за кермом, палять, 
в салоні часто брудно.

Під час громадських слухань, 
що проводили у міській раді, 
містяни наголошували, що вони 
виступають проти підвищення 
вартості проїзду, проте заступник 
міського голови Дмитро Ткачук 
пояснив: «Під час громадських 
слухань всі могли висловити свої 
побажання та пропозиції, але 
фраза "ми – проти" – це не пропо-
зиція. На громадських слуханнях 
не було пропозицій».

На засіданні виконкому 5 груд-
ня виставлені ті самі умови, і влада 
вирішила закрити очі на недо-
тримання цих же умов раніше – 
прийняти рішення про підняття 
вартості проїзду.

Тобто гарантії, що якість 
перевезення покращить-
ся чи що умови будуть 
дотримані, – немає.

Під час обговорення заступник 
міського голови Дмитро Ткачук 
наголосив на тому, що валідатори 
повинні працювати, а не лежати 
залиті кавою в «бардачку»: «Якщо 
не працює валідатор, то ми ви-
писуємо новий, і це передбачено 
в договорі, а не лежати залиті ка-
вою в "бардачку" без діла».

Невідомо, чим аргумен-
товане дане підняття 
проїзду, якщо приватні 

перевізники навіть не 
надали розрахунки ви-
трат на обслуговування 
транспорту та про пере-
везення одного платно-
го пасажира.

Проте, можливо, міська влада 
погодила дане рішення, оскільки 
злякалась маніпуляцій перевізни-
ків, які незадовго до засідання ви-
конкому розклеїли оголошення 
про те, що вони «більше не в змозі 
вести господарську діяльність 
в таких умовах» і з 5 грудня 2019 
року суттєво обмежать кількість 
автобусів на міських та приміських 
маршрутах.

Також міський голова Сергій 
Сухомлин виніс питання про пере-
везення інвалідів другої групи. За 
його словами, тариф доцільно під-
німати, якщо інвалідів другої гру-
пи перевозитимуть безкоштовно.

«А інваліди другої групи?» – 
запитав міський голова.

«А відшкодування?» – запита-
ли перевізники.

«Нам про це треба говорити 
на сесії. Тарифи будуть підвищені, 
тільки якщо інваліди другої групи 
будуть їздити безкоштовно», – на-
голосив Сергій Сухомлин.

На встановлення валідаторів 
міська рада дала місяць. Але це 
ще не всі сюрпризи від пере-
візників. Також у додатку 2 за-
значається, що з 1 червня 2020 
року пропонують перевозити 
пасажирів автобусами за 10 гри-
вень, безготівково – 8 гривень, за 
картою житомирянина – 6 грн. 
В електротранспорті – 8 гривень, 
безготівково – 6, за картою жито-
мирянина – 5 грн.

За підняття вартості проїзду 
в додатку 1 та додатку 2 проголо-
сувало 9 із 10 членів виконкому. 
Вартість проїзду підвищать, а от 
чи дотримаються маршрутники 
вимог і поставлять валідатори 
і скільки вони пропрацюють – 
побачимо зовсім скоро.

Транспортною системою міста 
і виконкомом керують ПЕРЕВІЗНИКИ!?

Ірина Хоцька

Відтепер прізвище 
лікаря Павлусенка 
доповнює лави по-
чесних громадян 
м. Житомира.

На жаль, у багаторічній бо-
ротьбі із тяжкою хворобою тала-
новитий медик, головний лікар 
КУ ЦМЛ № 2 Віктор Павлусенко 
все ж таки залишився переможе-
ним у цьому нерівному двобої та 
полишив цей світ 14 черня 2019 
року. Депутатами міськради було 
вирішено увінчати ім`я людини, 
котра своїм багаторічним досвідом 
і знаннями врятувала сотні жит-
тів містян, не лише присвоївши 

його Богунській лікарні, а й за 
клопотанням того самого медич-
ного закладу присвоїти Віктору 
Павлусенку звання «Почесний 
громадянин м. Житомира».

«Враховуючи клопотання 
комунального підприємства 
"Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусен-
ка" Житомирської міської ради, 
присвоїти звання "Почесний гро-
мадянин міста Житомира" (по-
смертно) за багаторічну, сумлінну 

працю, високу професійну май-
стерність, добросовісне та відпо-
відальне ставлення до службових 
обов’язків, творчу ініціативність, 
вагомий особистий внесок у роз-
виток медичного обслуговування 
населення міста та області, досяг-
нення високих показників у роботі 
Павлусенку Віктору Петровичу, 
директору комунального підпри-
ємства "Лікарня № 2" Житомир-
ської міської ради», – йдеться у за-

твердженому на сесії документі.
Нагадаємо, що Віктор Петрович 

Павлусенко був заслуженим ліка-
рем України та водночас депутатом 
міської ради двох скликань – 1999 та 
2004 року. За життя був нагоро-
джений відзнакою «За заслуги» ІІІ 
ступеня у 2004 році та ІІ ступеня 
у 2009 році, орденом Данила Га-
лицького у 2009 році, а у 2013 році 
став лауреатом державної премії 
О. Ф. Гербачевського.

Одностайно «ЗА»: депутати Житомирської міськради 
присвоїли Віктору Павлусенку посмертне звання
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Ірина Хоцька

5 грудня 2019 року 
у приміщенні Жито-
мирської районної 
державної адміні-
страції експерти об-
говорили можливий 
варіант удосконален-
ня адміністратив-
но-територіального 
устрою районного 
рівня Житомирської 
області.

«Приводом до такої ідеї стало 
несистемне формування мережі 
територіальних органів централь-
ної виконавчої влади. Це призве-
ло до того, що житель одного й 
того ж населеного пункту району 
для отримання відповідних по-
слуг мусить їхати у різні 
місця області», – зазна-
чили експерти.

На сьогодні мо -
жемо бачити сумну 
тенденцію стосовно 
дублювання влади різ-
ними інституціями. 
А це, як мінімум, стає 
загальною тенденцією 
стосовно неефективного 
витрачання коштів дер-
жавного та відповідних 

районних бюджетів на утриман-
ня управлінського апарату.

Стосовно того, що думають 
науковці щодо нинішньої ситу-
ації в області та можливої реа-
лізації проєкту, співробітник Ін-
ституту регіональних досліджень 
НАН України Петро Жук відпо-
вів: «За результатами першого 
етапу реформи децентралізації 
Житомирщина увійшла до числа 
областей, які очолюють рейтинг 
регіонів України щодо формуван-
ня територіальних громад. В об-
ласті утворено 57 ОТГ. Причому 
у 15 районах такі об`єднання 
займають понад 50% території, 
у 6 районах – менше половини, 
а є й райони, у яких ОТГ зовсім 
не створені».

Зазначимо, що експертна 
думка є важливою і буде вра-
ховуватися під час підготовки 
проєкту Закону України щодо 
адміністративно-територіально-
го устрою України, розроблення 
якого припаде на 2020 рік.

Валерія Наумова

Під час засідання 
Житомирського 
виконкому 5 грудня 
розповіли, де саме 
буде організовано 
тимчасові торговель-
ні майданчики для 
торгівлі хвойними 
деревами.

З 16 грудня до 31 грудня 2019 
року ялинку або сосну можна буде 

придбати за такими адресами:
• вулиця Велика Бердичівська, 

71 (ріг вулиць Великої Бердичів-
ської та Довженка);

• вулиця Вітрука, 13, 41;
• вулиця Покровська, 96, 131, 

151;
• вулиця Чуднівська, 133;
• проспект Миру, 8–10;
• вулиця Київська, 97а-99 (май-

данчик через проїзну частину);
• вулиця Небесної Сотні, 8–10, 

12, 14.
Минулого року придбати 

ялинку можна було неподалік 
скверу на Лятошинського. Цього 
року торгової точки ялинками 
там не буде.

У РДА обговорили 
варіант нового 
районного поділу 
Житомирщини

У Житомирі більше  
не продаватимуть 
ялинки біля скверу  
на Лятошинського

У Житомирі на-
прикінці листопада 
відбулося урочисте 
відкриття пам’ятної 
таблиці Францу Кар-
ловичу Бржезицько-
му, в’язню концентра-
ційних та радянських 
таборів, на фасаді 
будинку, де він про-
живав.

Передувало урочистостям по-
кладання квітів на могилі пана 
Франца на Корбутівському кла-
довищі.

Перед початком заходу було 
зачитано листа, який організато-
ри отримали від Національного 
музею у Майданеку. У відкритті 
меморіальної дошки взяв участь 
генеральний консул РП у Вінниці 
Дамян Цярцінський. Освятив до-
шку отець Вальдемар Павелець.

На церемонію відкриття мемо-
ріальної дошки зібралася велика 
кількість людей, серед них пред-
ставники дипломатичних установ 
Польщі (військового аташату РП 
у Києві, Генерального консульства 
РП у Вінниці), відділу Інституту 
національної пам’яті у Любліні, 
представники Товариства лагер-
ників солдатів Армії Крайової 
(Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej), пред-
ставники міської та обласної вла-
ди, родина Бржезицьких, голови 
польських громадських організа-
цій міста та області, ветерани Вій-
ська Польського Житомирщини, 
представники обласної і міської 
ветеранських організацій, меш-

канці будинку та міста, друзі, 
краєзнавці, духовенство, преса.

Захід продовжився у Gnatyuk 
Art. Center, де пройшов вечір 
пам’яті пана Франца Бржезиць-
кого. Після перегляду фільму 
зі спогадами пана Франца про 
перебування в таборах виступи-
ли представники громадськості, 
згадуючи про цю неймовірну 
людину.

Франц Карлович Бржезиць-
кий – це людина, яка заслуговує 
на шану, довгу пам'ять і збере-
ження його доброго імені, це 
незламна людина, поляк з Жи-
томира, який був і залишається 
прикладом для нас усіх.

Автор книги «Остання війна» 
Олександр Гуцалюк писав: «Бій-
теся байдужих – це з їх мовчазної 
згоди чиняться у світі найстраш-
ніші злочини. Пан Францішек 
слугує нам зразком бути небайду-
жими. Бути патріотами й громадя-
нами, берегти мир, демократичні 
цінності, свободу й життя. Знати 

історію й культуру свого народу. 
Франц Карлович Бржезицький 
вчить нас толерантності у відноси-
нах між різними національностя-
ми. Вчить пам’ятати та не забувати 
минуле. Ця людина заслуговує на 
те, щоб про неї сказати такі добрі 
слова: поляк по крові, український 
державник і Громадянин з великої 
літери».

Ініціатором та організатором 
заходу є Студентський польський 
клуб у Житомирі за підтримки 
Сенату Республіки Польща за по-
середництвом Фонду «Допомога 
полякам на Сході». Співоргані-
заторами є Товариство ветеранів 
Війська Польського Житомирщи-
ни та Польський дім у Житомирі.

Нагадаємо, рішення «Про 
надання згоди громадській ор-
ганізації «Студентський поль-
ський клуб» на встановлення 
меморіальної дошки Францу 
Бржезицькому» було прийнято 
виконавчим комітетом міської 
ради 20 листопада 2019 року.

Валерія Наумова

Під час зимового 
періоду у Житомирі 
призупинять рух тро-
лейбусного маршруту 
№ 5-А «Богунія- 
Корбутівка».

Відповідне повідомлення 
з’явилося на сайті Житомир-
ської міської ради. «У зв’язку із 

зменшенням пасажиропотоку 
на тролейбусному маршруті 
№ 5-А, з 07.12.19 на зимовий 
період у вихідні дні рух зазна-
ченого маршруту буде при-
зупинено.  По вих і дним на 
зимовий період тролейбус 5-А 
не здійснюватиме перевезень, 
маршрут буде забезпечено 6-ма 
комунальними автобусами», – 
йдеться в публікації.

Крім того, начальник авто-
бусного парку ЖТТУ Роман Му-
сійчук розповів на своїй сторінці 
у Фейсбук про нову схему руху на 
автобусному маршруті № 3.

«Автобусний маршрут № 3 
у робочі та вихідні дні курсу-
ватиме за маршрутом "Кор-
бутівка – Театральна – площа 
Перемоги – вул. Перемоги – Бо-
гунія". З 07.12.2019 змінюється 
схема руху по автобусному 
маршруту № 3 "Богунія-Кор-
бутівка", а саме рух буде здій-
снюватися з Ялинки – вулиця 
Перемоги –  через площу Пе-
ремоги – Телецентр – Автодо-
рожній коледж – Корбутівка, та 
у тому ж порядку у зворотному 
напрямку», – написав очільник 
автобусного парку ЖТТУ.

У Житомирі відкрили меморіальну 
дошку останньому в’язню  
концтабору Майданек  
Францу Карловичу Бржезицькому

У Житомирі відмінили тролейбус 5-А у 
вихідні, а автобус № 3 змінив маршрут
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Вручення нагород, акція протесту, звернення громадян 
та розмова про розвиток промисловості – як проходив 
візит Дмитра Разумкова на Житомирщину

Руслан Мороз

Голова ВР України 
Дмитро Разумков 
9 грудня 2019 року 
відвідав Житомир-
щину із робочою 
поїздкою.

Розпочався візит із відвід-
ування КУ «Житомирський 
обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомир-
ської обласної ради, де відбулося 
невеличке спілкування у форматі 
запитання-відповідь з вихован-
цями закладу.

Незважаючи на відверто під-
готовлені запитання, які ставили 
ліцеїсти, наприклад про ЗНО та 
подальшу освіту, яка у деяких 
країнах стає безкоштовною, 
Дмитру Разумкову довелося 
відповісти на досить непросте 
питання щодо продажу землі. 
Але відповідь не зовсім сподо-
балась присутнім.

Відповідаючи на запитання 
про роботу парламенту України, 
Дмитро Разумков також поін-
формував про підсумки пер-
ших 100 днів роботи Верховної 
Ради ІХ скликання.

«За сто днів ми прийняли сто 
законів, навіть більше», – сказав 
він, зауваживши, що 82 відсотки 
у цьому скликанні Верховної 
Ради України – це люди, які не 
мали досвіду роботи у якості 
народних депутатів України 
раніше. «Добре це чи погано? 
Мабуть, не мені про це треба 
говорити – треба дивитися на 
результати роботи. Однак це 
скликання Верховної Ради по-
казує досить високу ефективність 
і в якості, і в кількості законо-
проєктів, які опрацьовуються 

та приймаються», – наголосив 
голова Верховної Ради.

Після ліцею Голова Верховної 
Ради відвідав Центр вертеброло-
гії, де вручив відзнаки Верховної 
Ради України. Грамоти за заслу-
ги перед українським народом 
отримали фізичний терапевт 
відділення реабілітації № 1 за-
кладу Валерій Славінський та 
лікар-ортопед-травматолог від-
ділення вертебрології закладу 
Олександр Рудой. Крім цього, за 
вагомий особистий внесок у роз-
виток сфери охорони здоров’я, 
надання кваліфікованої медич-
ної допомоги, сумлінну працю 
та високий професіоналізм на-
городили цінним подарунком 
(годинником) голови Верховної 
Ради України медичну сестру 

із лікувальної фізкультури від-
ділення відновного лікування 
закладу Наталію Пивовар.

Дмитро Разумков наголосив 
на важливості відновлення ме-
дичної інфраструктури. «Багато 
захисників України сьогодні по-
требують підтримки держави. 
Важливо, щоб вони проходили 
через добрі руки цих лікарів», – 
сказав політик і підкреслив, що 
медики такі ж герої, як і воїни на 
фронті. Він також зауважив, що 
багато хто з лікарів теж пройшов 
фронт: «Це дуже важлива праця – 
повернути людей до нормального 
фізичного і морального стану».

Після вручення нагород жур-
наліст нашого видання поставив 
Дмитру Разумкову ряд запитань: 
«Чому тривають політичні ре-
пресії проти журналістів, не 
розслідуються напади на жур-
налістів, немає свободи слова? 
Чому у вашому оточенні безліч 
порохоботів, а злодійкуваті чи-
новники замість в'язниці йдуть 
на підвищення?»

Голова Верховної Ради відпо-
вів, що не все ще вирішено з ка-
дровою політикою у країні, але 
вдалося хоча б змусити народних 
депутатів працювати та відвід-
увати засідання ВР. Відповіді на 
іншу частину запитання голова 
ВР вирішив уникнути і передав 
спілкування присутньому на-
родному депутату.

Ще одна незручність для 
приймаючої сторони виникла, 
коли на виході з Центру верте-
брології Дмитра Разумкова зу-

стріла група протестувальників 
проти будівництва АЗС «UPG». 
Мешканці будинків по проспекту 
Незалежності, 29 звернулися до 
голови ВР з проханням допомог-
ти заборонити будівництво АЗС 
«UPG» та зі скаргами на неадек-
ватні дії міського голови Сергія 
Сухомлина, який вирішив взагалі 
зникнути під час зустрічі, хоча 
спочатку був присутній. Мешкан-
ці будинків відверто звинуватили 
міського голову у брехні та у неба-
жанні допомогти і передали своє 
звернення Голові Верховної Ради.

До речі,  наступного дня 
мешканці будинків по проспек-
ту Незалежності, 29 були на 
особистому прийомі в одного 
із заступників керівника Офісу 
Президента. Про результати зу-
стрічі ми поінформуємо читачів 
додатково.

Потім голова парламенту 
України вручив відзнаки Верхо-
вної Ради військовослужбовцям 
95-ої окремої десантно-штурмо-
вої бригади Десантно-штурмо-
вих військ Збройних сил України.

«Сьогодні держава докладає 
максимум зусиль для того, щоб 
більше ніколи ми не чули про 
втрати на фронті або поране-
них. Це непростий і нешвид-
кий шлях, але ми маємо його 
пройти. І тут не повинно бути 
політики – лише спільна держав-
ницька позиція», – підкреслив 
Дмитро Разумков.

Голова ВР також висловив 
глибоку повагу та вдячність вій-
ськовослужбовцям і зауважив, 

що народним депутатам варто 
брати приклад з української 
армії. «Ми маємо працювати, 
незважаючи ні на своє здоров’я, 
ні на своє життя, віддаючись слу-
жінню державі повністю, – так, 
як це робите ви», – зазначив він.

Військовослужбовці отрима-
ли з рук голови ВР почесні гра-
моти і цінні подарунки. Також 
за заслуги перед українським на-
родом грамоту вручили усьому 
колективу 95 ОДШБр ДШВ ЗСУ. 
Крім цього, Дмитро Разумков 
оглянув матеріально-технічну 
базу військової частини.

Після цього робоча поїздка 
перемістилася до Бердичева, де 
спікер Верховної Ради оглянув 
соціально важливі об’єкти Бер-
дичівського району. Так, Дмитро 
Разумков разом із головою ОДА 
Віталієм Бунечком та головою 
обласної ради Володимиром 
Ширмою оглянули ПрАТ «Бер-
дичівська фабрика одягу». Та-
кож голова парламенту України 
поспілкувався із педагогічним 
колективом і учнями Центру по-
зашкільної освіти ім. Олександра 
Разумкова.

Крім цього, він ознайомився 
із умовами роботи Бердичівсько-
го музично-драматичного театру 
на Європейській після проведе-
них ремонтно-реставраційних 
робіт. Але перед цим його знову 
чекали місцеві жителі зі своїми 
проблемами.

Підсумовуючи враження 
від візиту Голови ВР Дмитра 
Разумкова на Житомирщину, 
можна зробити висновок, що 
місцеві органи влади майже 
не реагують на потреби гро-
мадян. Інакше навіщо чекати 
представника влади з Києва, 
щоб просити в нього допо-
моги на місцевому рівні?

Довідково
Дмитро Разумков народився 

8 жовтня 1983 року у Бердичеві 
Житомирської області. До 14 ро-
ків Дмитро мешкав у Бердичеві, 
після чого переїхав до Києва. 
У президентській компанії 2019 
року працював речником вибор-
чого штабу кандидата Зеленсько-
го. Стверджував, що працював на 
волонтерських засадах і не мав 
домовленостей щодо посади, міс-
ця або перспектив. Разумков очо-
лив партію «Слуга народу» після 
призначення її колишнього голо-
ви Івана Баканова 22 травня 2019 
року заступником голови СБУ, 
начальником Головного управ-
ління по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю 
Центрального управління СБУ. 
Очолив виборчий список партії 
«Слуга народу» на парламент-
ських виборах 2019 року.
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У грудні «Чорний ворон» для 
житомирян виявився непомітним

Микола Корзун

Фільм – не за сю-
жетом роману, а за 
його мотивами

Коли у стрічці загальноукра-
їнських новин з’явилося повідо-
млення про прем’єрний показ 
кінофільму «Чорний ворон», 
у багатьох, хто читав одно-
йменний роман українського 
письменника Василя Шкляра, 
виникло нестерпне бажання 
побачити «кіношний» варі-
ант справжнього українського 
бестселлера. До того ж хотіло-
ся побачити і відчути прогрес 
у процесі кіновідтворення та 
мистецького осмислення укра-
їнської минувщини. Адже хто б 
і що не казав, але зняті раніше 
«Крути», «Таємний щоденник 
Симона Петлюри» та ряд ін-
ших кінофільмів на історичну 
тематику відверто грішили ху-
дожньо-естетичними вадами, 

які пояснювалися здебільшого 
періодом непростого станов-
лення нового українського кіно. 
Отож спроба відтворити на 
екрані сторінки роману «Чор-
ний ворон» мала дуже велике 
значення у мистецькому житті 
української держави та укра-
їнської нації. Зауважимо, що 
роман, який надруковано ще 
у 2010-му році і який вже дав-
но побив усі рекорди тиражів 
української книги, досягнувши 
мільйонної кількості примір-
ників, одразу став очікуваним 
об’єктом для намірів багатьох 
кіносценаристів та режисерів, 
які прагнули екранізувати 

літературне дітище Василя 
Шкляра. Сам автор «Чорного 
ворона», зрозумівши марність 
сподівань від чиновників часів 
Януковича – Табачника на те, 
щоб отримати фінансову допо-
могу у кінозйомці фільму, взяв-
ся збирати гроші самотужки.

Із самого початку було зро-
зуміло, що найскромніший 
бюджет для створення «кіно-
шної» версії «Чорного ворона» 
сягатиме не менше мільйона 
добре знайомих нам умовних 
одиниць. У 2016-му році вже 
нова українська влада виділи-
ла майже половину очікуваної 
і потрібної для зйомок фільму 
«Чорний ворон» суми коштів. 
Іншу частину витрат взяла на 
себе приватна кампанія – студія 
«1 +1» Медіа». У підсумку після 
тривалого підготовчого періоду, 
коли власне змінювалися режи-
сери та кіносценаристи майбут-
нього фільму, коли стало зро-
зуміло, що екранізації роману 
«Чорний ворон» (планувалося 
відзняти фільм із 4-х серій) не 
вийде через ту ж саму грошо-

во-фінансову скруту (куди ж 
тепер без грошей?), у 2018-му 
році розпочався процес зйомок 
кінофільму за мотивами роману 
«Чорний ворон». Тобто йшлося 
не про відтворення сюжетної 
лінії роману Василя Шкляра, 
а про створення двогодинної 
кіноверсії «Чорного ворона».

Слід зауважити, що кіно-
група, яка знімала «Чорного 
ворона», працювала на повну 
потугу, і вже у липні 2019-го 
року зйомки фільму було завер-
шено. Восени того ж року було 
анонсовано час всеукраїнської 
прем’єри «Чорного ворона» – 
5 грудня 2019-го року.

«Чорний ворон» 
популярний у Житомирі 
лише… надвечір

Отож 5 грудня 2019-го року 
у кінотеатрах усіх міст України 
розпочався показ кінофільму 
«Чорний ворон». У Житомирі 
його демонстрували у всіх трьох 
нині існуючих кінотеатрах: імені 
І. Франка, «Україні» та «Муль-
типлексі». Але очікуваного 
ажіотажу у нашому місті не 
вийшло. Насамперед глядачеві 
так ніхто і не нагадав про те, що 
5 грудня 2019-го року на екранах 
з’явиться «Чорний ворон». Що 
вже говорити хоча б про еле-
ментарно проведену рекламну 
кампанію напередодні очіку-
ваної кінопрем’єри. Ну а сама 
прем’єра кінофільму розпоча-
лася напередодні відзначення 
Дня Збройних сил України, 
і хоча б таке свято цілком узго-
джувалося із характером подій 
у кінофільмі «Чорний ворон». 
Але щось не вийшло, хтось 
про щось забув, а чиновницька 
братія, яка начебто відповідає 
за напрям національно-патріо-
тичного виховання, не отримала 
«зверху» звичних вказівок сто-
совно використання «Чорного 
ворона» у виховній роботі із 
старшокласниками, студентами, 
курсантами і т. ін. Ось чому у кі-
нотеатрах Житомира «Чорного 
ворона» вирішили показували 
лише пізно ввечері. В «Україні» 
фільм розпочинався о 21:00, 
у кінотеатрі ім. Франка – о 21:20, 
ну а «Мультиплекс» вирішив 
відправити «Чорного ворона» 
у «нічну зміну», запропонував-
ши глядачеві час початку кіно-
сеансу о 23:45. Можна легко здо-
гадатися, наскільки «масовими» 
і малолюдними виявилися зали 
вищезгаданих кінотеатрів у міс-
ті Житомирі. Але, щоб не бути 
голослівним, зауважу і зазначу, 
що 6 грудня 2019-го року під час 
єдиного сеансу з показу «Чор-
ного ворона» у кінотеатрі імені 
І. Франка у залі, що вміщує май-
же 300 місць, знаходилося лише 
10 глядачів. Неважко підрахува-
ти, що за час прем’єрного показу 
«Чорного ворона», який триває 
у Житомирі із 5 до 12 грудня 
2019-го року, кінофільм, який 
має класично бездоганний при-
годницький сюжет і позначе-
ний гарною грою низки акторів, 
у Житомирі побачать аж раптом 
700–800 глядачів. Це на 270 ти-
сяч жителів, які мешкають в об-
ласному центрі. При тому, що 
лише старшокласників-випус-
кників у житомирських школах 

навчається більше тисячі, а чи-
сельність студентської молоді 
у вузах Житомира сягає майже 
двох десятків тисяч юнаків та 
дівчат! І «Чорний ворон» для 
них, як символ звитяжної бо-
ротьби отаманів Холодного Яру 
проти московсько-більшовиць-
ких зайд на початку 20-х років 
минулого століття, залишиться 
маловідомою і малозрозумілою 
сторінкою поки що не вивченої 
історії власної держави і влас-
ного народу. Ті люди, які чека-
ли на появу «Чорного ворона» 
і поспішали на його прем‘єрну 
появу, ледь не в один голос за-
значають, що фільм виявився 
добротним, чудово відзнятим 
і позначений вдалою грою ці-
лого ансамблю молодих і вже 
досвідчених українських акто-
рів. Відчутний прогрес у якості 
процесу зйомок, у багатьох ком-
понентах, за якими оцінюють 
якість і довершеність кінотворів. 
Фільм «Чорний ворон», як і ро-
ман Василя Шкляра, заслуговує 
на наймасовішу і найширшу 
українську аудиторію. Той, хто 
присвятить дві-три години для 
походу на перегляд «Чорного 
ворона», однозначно краще ро-
зумітиме, у чому суть так зва-
ного «руського міра», звідкіля 
він взявся, яким чином і з якою 
метою він прагне нахабно «вліз-
ти» в Україну.

Чи побачить 
Житомирщина «Черкаси»?

Тепер, зрештою, про голо-
вну проблему, яка досі перешко-
джає жителям Житомирщини 
вчасно знайомитися зі створе-
ними в Україні кінострічками 
на історичну тематику. Якщо 
вище ми зауважили на тому, 
що кінофільм «Чорний ворон» 
упродовж тижня змогли пере-

глянути у Житомирі не більше 
тисячі осіб, то на теренах Жито-
мирської області цей показник 
виявиться ще більш жалюгід-
ним. Виявляється, у більшості 
сіл і навіть міст, райцентрів 
Житомирщини сьогодні немає 
можливості для повноцінного 
перегляду кіносеансів. У ході 
всіляких реформацій, реорга-
нізацій та оптимізацій колиш-
ньої кіномережі Житомирщини 
вийшло так, що колишня база 
виявилася застарілою і непри-
датною, а нових умов для кіно-
прокату на Житомирщині ще 
не створили. Ось чому не лише 
«Чорного ворона», але й цікавого 
кінофільму «Таємний щоденник 
Симона Петлюри», кінофільму 
«Заборонений» про боротьбу із 
комуністичним режимом дис-
идента-письменника Василя 
Стуса жителі Житомирщини 
у більшості своїй у 2019-му році 
так і не побачили. Не змогли по-
бачити жителі сіл і міст нашої 
області і фільму «Крути», а нині 
вже знаменитий український 
блокбастер «Кіборги», який сьо-
годні залюбки переглядають 
у кінотеатрах Європи, також 
обминув кіноглядача Жито-
мирської області. Зовсім скоро, 
у лютому 2020 року, на екранах 
українських кінотеатрів пока-
жуть прем’єру фільму «Чер-
каси», про боротьбу команди 
українського бойового корабля 
із російськими загарбниками 
весною 2014-го року. Кіно -
стрічка має показати україн-
цям багато невідомих деталей 
і фактів про те, як «здавався» 
і як насправді захоплювався 
український Крим. Але питан-
ня, яке вимагає свого вирішен-
ня у Житомирі, не настільки 
драматичне, як у 2014-му році. 
Але досі важливе і невідкладне! 
З багатьох причин.
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У Житомирі ви-
значили термін 
зимових канікул 
у школах.

У житомирських школярів 
канікули стартують 21 грудня. 
Про це повідомляють на сайті 
Житомирської міської ради.

Заклади загальної середньої 
освіти міста Житомира визна-
чились з їх термінами: вони 

триватимуть у період з 21 груд-
ня 2019 року до 12 січня 2020 
року – перерва у навчальному 
процесі триватиме 23 дні.

Зимові канікули по Україні 
анонсовано з 23 грудня 2019 
року до 8 січня 2020 року, отже, 
школярі Житомира відпочи-
ватимуть на тиждень більше.

Весняні канікули розпочи-
наються 23 березня і завершу-
ються 29 березня. Літні каніку-
ли у школярів стартуватимуть 
з 1 червня.

Ірина Хоцька

Український уряд 
збільшив перелік 
категорій дітей, які 
потребують осо-
бливої державної 
підтримки.

Про це стало відомо з по-
відомлення Міністерства со-
ціальної політики в Україні.

«Відповідно до урядової 
ініціативи, реабілітаційні по-
слуги зможуть отримувати не 
лише діти з інвалідністю вна-
слідок дитячого церебрально-
го паралічу, а й діти з іншими 
нозологічними захворювання-
ми», – йдеться в заяві.

На жаль, конкретизовано-
го переліку осіб, що згідно із 
публікацією підлягають до 

переліку «інші нозологічні 
захворювання», так і не було 
опубліковано на інтернет-про-
сторах.

Нагадаємо, що фінансу-
вання послуг із оздоровлен-
ня та відпочинку дітей, які 
потребують особливої соці-
альної уваги та підтримки, 
може забезпечуватися як за 
рахунок асигнувань, передба-
чених Міністерством соціаль-
ної політики за бюджетною 
програмою 2501450 «Оздоров-
лення і відпочинок дітей, які 
потребують особливої уваги 
та підтримки, у дитячих оздо-
ровчих таборах МДЦ «Артек» 
і ДЦ «Молода гвардія», так і за 
рахунок коштів місцевих бю-
джетів, коштів підприємств, 
установ та організацій, профе-
сійних спілок і фондів, добро-
вільних внесків юридичних 
та фізичних осіб, інших дже-
рел, не заборонених законо- 
давством.

Житомирські школярі 
підуть на 3 тижні  
на зимові канікули

Уряд розширив 
програму реабілітації 
дітей з інвалідністю

Валерія Наумова

В Україні добро-
вольці отримають 
статус учасника бойо-
вих дій.

За відповідний законопроєкт 
у середу, 4 грудня, проголосува-
ли 329 парламентарів Верховної 
Ради України. Дані зміни вносять-
ся у закон «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального за-
хисту».

Згідно з нововведеннями, 
відтепер перелік учасників 
бойових дій включатиме 
наступні категорії:

• Військовослужбовці та пра-
цівники ЗСУ;

• Нацгвардії;
• СБУ;
• Служби зовнішньої розвідки;
• Держприкордонслужби;
• Особи рядового, начальниць-

кого складу;
• Військовослужбовці;
• Працівники МВС;
• Управління держохорони;
• Держслужби спецзв’язку та 

захисту інформації;

• Бійці-добровольці, які до 
вступу в силу закону про реінте-
грацію Донбасу добровільно за-
хищали незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України 
і безпосередньо виконували бойові 
завдання АТО в районах її про-
ведення не менше 30 календарних 
днів (незалежно від перерв) у вза-
ємодії із ЗСУ, МВС, НГУ, НПУ, СБУ 
та іншими військовими форму-
ваннями та правоохоронними 
органами.

Даний статус не поши-
рюватимуть на пра-

цівників підприємств, 
установ, організацій, 
які залучалися та брали 
безпосередню участь 
у забезпеченні про-
ведення антитерорис-
тичної операції, а також 
осіб, які добровільно 
забезпечували (або до-
бровільно залучалися 
до забезпечення) про-
ведення антитерорис-
тичної операції (зокрема 
проводили волонтер-
ську діяльність).

Ви можете викликати 
швидку, якщо має місце 
раптове різке погіршення 
стану здоров’я, пов’язане з:

 ● травмуванням (в тому числі 
у ДТП),

 ● пологами (передчасні по-
логи, кровотечі),

 ● гострими пси хічними роз-
ладами,

 ● зовнішніми кровотечами,
 ● судомами,
 ● гострим болем у черевній 

або грудній порожнині,
 ● втратою свідомості,
 ● укусами тварин,
 ● отруєннями,
 ● раптовим розладом ди-

хання.
Звертайтесь за телефоном 

103.
Невідкладна медична допо-

мога надається бригадами ме-
дичних працівників комунального 
підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Жи-
томирської міської ради:

• у робочі дні з 08:00 до 20:00;
• у суботу з 09:00 до 15:00;
• у неділю та святкові дні 

з 09:00 до 12:00 у чергових кабіне-
тах за адресами: площа Польова 
2; майдан Визволення, 1.

Швидка допомога  
НЕ викликається,  
якщо у пацієнта:

 ● підвищений артеріальний 
тиск,

 ● підвищена температура 

тіла,
 ● ознаки простуди,
 ● загострення наявної хроніч-

ної хвороби,
 ● головний біль, слабкість,
 ● біль в суглобах чи попереку,
 ● алкогольна інтоксикація

У разі наявних таких симпто-
мів дзвонити потрібно обраному 
сімейному лікарю/педіатру, 
з яким укладена декларація.

Хто з добровольців отримає  
статус учасника бойових дій

Коли житомиряни можуть  
викликати швидку допомогу
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Як відновити  
загублений паспорт?

До Попільнянського бюро 
правової допомоги звернулася 
Катерина Садова (ім’я та пріз-
вище змінені з етичних мір-
кувань, – прим. автора). Жінка 
загубила паспорт громадянина 
України та просила роз’яснити 
процедуру відновлення пас-
порта. Роз’яснення у межах 
проєкту «Я маю право!» на-
дав фахівець Попільнянського 
бюро правової допомоги.

У випадку крадіжки паспорта 
необхідно звернутися до поліції 
і подати заяву про викрадення. Це 
потрібно для того, аби у разі, якщо за 
вкраденим паспортом були здійснені 
шахрайські дії (наприклад, укладено 
кредитний договір або оформлена 
купівля-продаж), можна було до-
вести той факт, що особа до цього не 
мала ніякого відношення, і визнати ці 
угоди через суд недійсними.

Щоб уникнути непередбачува-
них труднощів, варто не зволікати 
із зверненням у відділення мігра-
ційної служби у своєму місті чи 
районі (ЦНАПу).

Як оформити паспорт за-
мість втраченого або викра-
деного? Зібрати необхідні до-
кументи:

– заяву про втрату паспорта 
встановленого зразка;

– витяг з Єдиного реєстру до-
судових розслідувань (у разі ви-
крадення паспорта на території 
України);

– платіжний документ, що під-
тверджує сплату державного мита;

– довідку про місце прожи-
вання;

– свідоцтво про народження 
дітей (за наявності);

– свідоцтво про шлюб, розі-
рвання шлюбу (за наявності);

– звернутися до територіаль-
ного підрозділу ДМС України за 
зареєстрованим місцем прожи-
вання або до відповідного центру 
надання адміністративних послуг 
(ЦНАП), центру обслуговування 
«Паспортний сервіс» ДП «Доку-
мент». Отримати паспорт у місці, 
де подавалася заява.

Термін розгляду заяви
Не пізніше ніж через 20 ро-

бочих днів з дня оформлення 
заяви-анкети для його отри-
мання. Не пізніше ніж через 10 
робочих днів з дня оформлення 
заяви-анкети для його термі-
нового отримання. У випадках 
проведення під час оформлення 
процедури встановлення особи 
строк оформлення паспорта про-
довжується до 2 місяців.

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

Більше інформації про про-
єкт «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-
центр надання безоплатної право-
вої допомоги).

КОЛОНКА

Ірина Хоцька

Наш земляк, ко-
лишній студент 
Житомирського тех-
нологічного коледжу 
Віталій Цибора у віці 
19 років загинув у зоні 
бойових дій від рук 
російського агресора 
ще у 2014 році.

У четвер, 5 грудня 2019 року, 
територі я Житомирського 
технологічного коледжу була 
окроплена сльозами студенів 
місцевого навчального закладу, 
його керівництва, органами міс-
цевого самоврядування, а також 
батьками загиблого воїна. Усі 
вони зібралися тут для того, 
щоб вшанувати пам`ять Віталія, 
котрого вже близько 5 років не-
має серед нас.

«Він був чудовим хлопцем. 
Як вчора, пам`ятаю моменти, 
коли Цибора ще ходив стінами 

нашого закладу… Він навчався 
у нас у період з 2008 до 2012 року. 
У 2014 році він пішов в армію за 
контрактом. А вже у червні його 
було відправлено на передову. 
На жаль, 24 числа того само-
го місяця до нас дійшла сумна 
звістка про його смерть. Як стало 
відомо пізніше, Віталій помер 
у ході виконання свого службо-
вого обов̀ язку», – ледве вимовила 

директорка коледжу Людмила 
Білогор, витираючи з обличчя 
сльози горя.

Одразу після промови керівни-
цтва закладу мати загиблого вояка 
Валентина Цибора тремтячими 
руками відкрила загалу дошку, на 
котрій зображені пам`ятні слова 
та вдячність житомирян за спокій 
у країні, а також портрет молодого 
солдата Цибори.

Таку абсурдну ситуацію, коли 
молоді чоловіки помирають від 
куль ворога на Сході, мати заги-
блого ледве змогла прокоменту-
вати, проковтуючи горе материн-
ської втрати.

«Я досі не вірю, що його 
більше немає з нами. Чекаю на 
нього. Синочок загинув дуже 
несподівано. Десь об 11 ранку 
його серце припинило битися 
в результаті обстрілу блокпосту 
поблизу с. Панченкове. Він повер-
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Валерія Наумова

У Богунському районному 
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правової допомоги. Завдяки ефек-
тивній роботі адвокатів, у цьому 
році адвокати домоглися 10-ти 

виправдувальних вироків.
Плануємо у наступному 

році працювати ефективніше. 
Отримати безоплатну первинну 
правову допомогу може кожен 
громадянин України, незалежно 
від статків», – розповідає директор 
регіонального центру з надання 
вторинної безоплатної правової 
допомоги в Житомирській області 
Олександр Гербеда.

Крім того, під час заходу наве-
ли конкретний приклад позитив-
ного вирішення непростого питан-
ня. Анатолій Яворський протягом 
11 років намагався приватизувати 
земельну ділянку, проте до того, як 
він звернувся до центру надання 
вторинної правової допомоги, він 
отримував лише відмову від Тете-
рівської сільської ради. Завдяки 
роботі адвоката центру, Житомир-
ським окружним адміністратив-
ним судом визнано рішення та дії 

Тетерівської сільської ради проти-
правними. Отже, вимоги клієнта 
задоволено частково.

І подібні випадки непоодинокі. 
Справедливість є, але їй потрібні 
адвокати.

У Житомирі відкрили 
меморіальну дошку загиблому  
на Сході країни Віталію Циборі

За 2019 рік до центру з надання 
вторинної безоплатної правової 
допомоги в Житомирській області 
звернулося більше 10 тисяч громадян
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ГРАНД ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕРИ:Учасники конкурсу НАРОДНИЙ БРЕНД 2019

ОРГАНІЗАТОР:

  418-189

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Автосалон: Автомир 57, Стар-Кар  
Агенція з організації свят: Fiesta studio, JAM Studio, Емоційка, WOW-Land
Агенція нерухомості: АН «СІТІ», АН «Максимус», АН «Мегаполіс», АН «Надійний світ», АН «РІО», 
                                       АН Solid Wall, АН ДІОНА
Аптека: Санітас, Первоцвіт-фарм  
Банк: Ощадбанк, ПАТ КБ «ПриватБанк»
Бар, паб: Паб Чеширський кіт, паб BeerEza, Три гуся, Loft bar Hookan, Zivot А Pivo 
Будівельні послуги: ПП Компанія РОС, КотрекБуд, Реал Буд
Веб-студія: Seo Buben, Uzor.group
Весільний салон: Панна, Ivory  
Вікна (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Нові вікна, Фабрика вікон «Океан», Steko, Вікнарі 
Двері, ворота (виготовлення, встановлення): ПП Компанія РОС, Фабрика дверей «Океан» , Двері Полісся 
Дизайн студія: DDStudio, Інтердизайн, ITLab Studio 
Дитячий магазин: Варюшки-Андрюшки, Андроша, Дитяча планета  
Дитячі центри: ГудДей, Дзига, Smart Club, Лігран декор   
Забудовник: ЖК «Grand City Dombrovskyi», ЖК «Преміум парк», ЖК «Полісся 2», ЖК «Тетерівський бульвар»
Інноваційна компанія: Genesis Technology
Кав’ярня: Ixtic, Espresso bar "CAPPUCCINO"   
Кадрова агенція: Вакансія +, Максимус, Work&Study
Кафе: Тераса, Caramell
Компанія в сфері технологій штучного інтелекту: IBM Capital Corporation  
Кондитерські вироби: Ненажерка, Житомирські Ласощі, Андроша 
Кондиціонери та системи вентиляції: Комтех Полісся
Курси іноземних мов: Hello english center, My english school, Smart Club, Ginger  
Магазин автозапчастин: Автозапчастини 44WD+, Стоп-Транзит 
Магазин будматеріалів:  Центр Утеплення, Котрек, Олді, Океан, Лакма-Полісся, Профільтех 
Магазин електроніки та побутової техніки: Техносклад, Гігабайт
Магазин квітів та декору: Люба флора, Greenflora 
Магазин меблів: Інтердизайн, MebliTyt, Rolf, меблі склад №1 
Магазин опалення: Центр Утеплення, Тепло-маркет, Ефект
Магазин освітлювальних приладів: Інтердизайн, Вольт, Софіт
Магазин садової техніки: Добрий Господар
Магазин сантехніки та кераміки: Будівельний центр кераміки «Океан», СантехБуд, Дім салон 
Магазин утеплення будинків: Котрек, Центр Утеплення 
Медичний центр: Медібор, Лелека
Металоконструкції та ковані вироби: Коваль-Полісся, Разан, Ворота+
Напій алкогольний: GRENDAY, VILLA KRIM, ADJARI, HELSINKI, KLINKOV, Жан-Жак 
Напій слабоалкогольний (пиво): ТМ «Чернігівське», Бірвіль
Натяжні стелі: Костриця, Стиль Деко , МастерОк
Охорона та безпека: Управління поліції охорони в Житомирській  області, BSI-Group, X-Vid, Явір
Продуктовий магазин біля дому: Полісся-Продукт, Рукавичка 
Ресторани: Хінкальна буба
Розважальний заклад: Острів пригод, Квеструм «60 minutes», Тигруля, Амі Гамі
Салон краси: Перукарня на Вільській , Студія краси Ольги Шефель, Кураж,
                         Студія краси Інни Білої , Венеція
Спортзал: Lime, Адреналін, Фітнес зал TRX - club Pantera, Арена, Андеграунд
СТО: Букко, Океан-авто, Каприз, Автолідер, Стоп-Транзит, АвтоЕлектрик  
Стоматологічна клініка: Омега дент, Студія Посмішки, Еліт, Мята
Страхова компанія: Страхова група ТАС
Таксі: Пілот, таксі «6000», «Еко» таксі
Танцювальна студія, клуб: Varshalex, Michelle
Торговельний центр:  ТРЦ «Житній», Глобал ТРЦ 
Туристична агенція: Креветка Тур, Смайл, Кампарі тур, All inkcluziv, Pegas Touristik
Хімчистка: Чистий Дім Житомир 

вул. Рильського, 9, оф. 506
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Руслан Мороз

Не так давно на 
сайті Житомирської 
обласної ради з'явився 
цікавий документ 
«Стратегія розвитку 
Житомирської об-
ласті на період до 2027 
року».

У Житомирській ОДА відбу-
лося спільне засідання робочих 
груп з розроблення проєктів 
Стратегії розвитку Житомир-
ської області на період до 2027 
року та Програми економічного 
і соціального розвитку Житомир-
ської області на 2020 рік. Засі-
дання проходило 9 грудня 2019 
року під керівництвом першого 
заступника голови ОДА Володи-
мира Федоренка.

Саме під час засідання члени 
робочих груп розглянули до-
опрацьований проєкт Стратегії 
розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року, проєкт 
Плану заходів на 2021–2023 роки 
з реалізації Стратегії розвитку 
Житомирської області на період 

до 2027 року та проєкт Програми 
економічного і соціального роз-
витку Житомирської області на 
2020 рік.

Ці проєкти рішень будуть 
розглядатись на черговій 29 сесії 
обласної ради, яка відбудеться 
18 грудня. Саме їх мають затвер-
дити депутати обласної ради під 
час засідання сесії.

Власне Стратегія реалізуєть-
ся у два середньострокові етапи: 
перший – 2021–2023 роки, другий – 
2024–2027 роки, для кожного із 
яких розробляється план заходів.

Всі 233 сторінки величез-
ного документа повинні були 
описати перспективи розвитку 
Житомирщини. Але при більш 
детальному ознайомленні з до-
кументом з'ясувалося, що він – 
щось на кшталт неповного ста-
тистичного довідника. До того ж 
з помилками.

Так, у розділі «Спорт» пере-
лічені всього декілька об'єктів, 
а у розділі «Культура» взагалі 
відсутні театри Житомирської 
області, яких, до речі, аж чо-
тири! Два повністю професійних 
театри: Житомирський україн-
ський академічний музично-дра-
матичний театр ім. І. Кочерги 
та обласний академічний театр 
ляльок. Працюють також Берди-
чівський муніципальний театр на 

професійно-аматорських засадах 
зі змінним акторським складом та 
народний аматорський молодіж-
ний театр Новоград-Волинського 
МПК ім. Лесі Українки, який був 
створений у 1987 році Гарольдом 
Васильовичем Уставицьким.

Більшість документів, які по-
винні бути на даний час опри-
люднені на сайті, взагалі там 
відсутні. Громадськість має всі 
підстави вважати, що прийняття 
даних документів відбувається 
в обстановці таємничості та нероз-
голошення важливої інформації. 
Тобто одразу декілька важливих 
документів приймаються незро-
зумілим чином.

Ми безрезультатно намагалися 
отримати ці документи від роз-
робника проєкту даних рішень – 
департамента агропромислового 
розвитку та економічної політики 
облдержадміністрації. На сайті 
обласної ради зазначено, що саме 
цей департамент є розробником 
проєкту рішення «Про затвер-
дження Стратегії розвитку Жито-
мирської області на період до 2027 
року та Плану заходів на 2021–2023 
роки з її реалізації».

Не отримавши ані документів, 
ані відповіді від житомирських 
можновладців, ми звернулися за 
коментарем до голови громад-
ської ради при Житомирській 

обласній державній адміністрації 
Наталії Волинець.

«Одному з підприємств виді-
ляється 17 мільйонів гривень на 
"розробку технології вирощування 
австралійського червонопалого 
рака в умовах рециркуляційної 
аквакультури!!!"

Вчора відбулися обговорення 
перспективного розвитку Жито-
мирської області на три роки. Все 
це декларувалося, як на вимоги 
громадської ради. Так, ми говори-
ли, що це неможливо прийняти 
без обговорення з громадою. Всі 
документи нам скинули електро-
нною поштою пізно вночі, де було 
вказано, які громадські організації 
отримують кошти. А вже у дві го-
дини проводилося обговорення. 
Тобто фізично не було можливості 
повністю ознайомитися з доку-
ментами. Це профанація і блеф! 
Ми ці обговорення до себе не 
сприймаємо! І не погоджуємося 
з тим, що вони пройшли певним 
чином. Тому ми зараз готуємо від-
повідні листи до голови Житомир-
ської обласної ради В. Ширми та 
голови Житомирської обласної 
державної адміністрації В. Бу-
нечка. Тому що це було не обго-
ворення! Складається враження, 
що всі депутати, яки брали участь 
у цьому, макнули туди пальчик, 
в ту баночку зі сметаною. Тому що 

розуміють, що на другий термін 
їх ніхто вже не вибере в депутати. 
І ще одне. Якщо в такий спосіб все 
буде продовжуватися, то назріває 
величезний конфлікт. Це просто 
жах!» – прокоментувала Наталія 
Волинець.

Нагадуємо, що голова об-
ласної ради Володимир Ширма 
26 листопада підписав розпо-
рядження про скликання двад-
цять дев’ятої сесії обласної ради 
сьомого скликання. Депутати 
працюватимуть над обласним 
бюджетом Житомирської області 
на 2020 рік 18 грудня. Також на 
розгляд сесії буде внесено Про-
граму економічного і соціального 
розвитку Житомирської облас-
ті на 2020 рік та низку інших 
питань, у тому числі і питання 
комунальної власності.

На засідання чергової 29-ї сесії 
запрошуються народні депутати 
України, голова, заступники го-
лови, директори департаментів, 
начальники управлінь, відділів 
облдержадміністрації, голови 
районних рад, міські голови, ке-
рівники об’єднаних територіаль-
них громад, голови райдержад-
міністрацій, керівники обласних 
об’єднань, організацій та установ, 
представники засобів масової ін-
формації. Розпочнеться пленарне 
засідання сесії о 10 годині.

17 млн гривень на вирощування раків, або 
"Публічне обговорення", про яке ніхто не знав

Ірина Хоцька

У дні новорічних 
свят влада додала 
нам додаткові ви-
хідні дні.

Дві останні суботи місяця 
(21 і 28 грудня) будуть робочи-
ми, проте вони скоротяться на 
одну годину. Завдячуючи такому 
перенесенню, українці у кінці 
місяця відпочиватимуть у такі 
дні: 29 грудня, неділя; 30 грудня, 
понеділок; 31 грудня, вівторок.

Традиційно вихідним днем 
стане середа, 1 січня 2020 року.

Далі йтимуть робочі дні з 2 
до 3 січня включно, а потім на нас 
очікує знову 4 вихідних дні: з су-
боти, 4 січня, до вівторка, 7 січня.

На роботу країна повер-
неться лише у середу, 8 січня.

Ірина Хоцька

На днях спікер Верхо-
вної Ради Дмитро Разум-
ков підтримав своїм під-
писом законопроєкт про 
державний бюджет на 
2020 рік, що був підтрима-
ний Верховною Радою ще 
14 листопада 2019 року.

Проте для того, щоб він набрав чин-
ності, його повинен підписати глава 
держави. Загалом станом на 2 грудня 
цього року маємо наступні показни-
ки проєкту державного бюджету на 
2020 рік. Загальний дохід бюджету ста-
новитиме близько 1,093 трлн грн. При 
цьому на обслуговування держборгів 
буде витрачено близько 141,5 млрд грн.

Не забули нардепи і про розвиток 
дорожньої інфраструктури України. На 

українські дороги закладено близько 
73,7 млрд грн, що на 37% більше ніж 
минулоріч. Стосовно фінансування Пен-
сійного фонду з державного бюджету, то 
він складе 173 млрд грн, а на додачу до 
цього нардепи запланували 802 млн грн 
надбавки для одиноких пенсіонерів. На 
субсидії закладено 48 млрд грн.

Проте нардепи дійсно не пошко-
дували фінансової підтримки та при-
ділили вдосталь уваги освітянській та 
медичній сфері. Скажімо, на освіту 
планується направити 145,1 млрд грн, 
що на 12,7% більше минулорічного по-
казника бюджету, а загальні витрати на 
охорону здоров'я становитимуть близько 
113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд біль-
ше, ніж було закладено в бюджеті на 
2019 рік.

Набагато менше у майбутньому році 
дістанеться розвиткові культури та ін-
формаційної сфери. На них спрямують 
всього 9,2 млрд грн.

Насамкінець зазначимо, що міні-
мальна зарплата у 2020 році, якщо по-
силатись на вищезгаданий документ, 
становитиме 4723 грн.

Державний 
бюджет-2020 передали 
на підпис президенту

З 29 грудня  
до 7 січня українці 
працюватимуть лише 2 дні



17 Середа, 11 грудня 2019WWW.ZT.20MINUT.UA Екостиль

Танцювальний колектив «T-SQUAD» 
відзначить 15-річний ювілей на великій сцені

Валерія Наумова

На сьогодні все 
більше людей хоче 
перейти на екостиль 
життя, оскільки 
це – можливість жити 
в чистоті, жити свідо-
мо і якісно. Важливо 
піклуватися не лише 
про навколишнє се-
редовище, а і про себе.

Обираючи косметичні засо-
би, важливо звертати особливу 
увагу на склад такої косметики, 
на те, наскільки вона безпечна 
і натуральна, оскільки фабричні 
компоненти при створенні косме-
тики можуть викликати алергію, 
подразнення, висипання. А під 
час створення таких косметичних 
засобів часто шкодять навколиш-
ньому середовищу та тваринам, 
адже багато хімічної косметики 
тестують саме на братах наших 
менших.

Вихід є – натуральна космети-
ка, яка чудово виконує свою функ-
цію, але завдяки натуральному 
складу не шкодить навколиш-
ньому середовищу і позитивно 

впливає на здоров’я людини.
Про виготовлення натуральної 

косметики у Житомирі, а також її 
користь журналістам «20 хвилин» 
розповіла Наталія Морозюк.

�� Як Ви прийшли до 
того, що почали створюва-
ти натуральні косметичні 
засоби самостійно?

– Все почалося з того, що ми із 
моєю подругою Людмилою Олек-

сюк вирішили зварити натуральне 
мило. Першою нашою спробою 
було виготовлення мила з квітка-
ми календули та троянд. Результат 
цієї спроби був досить вдалий: 
нам дуже сподобалося мило, яке 
ми виготовили. Воно мало ніж-
ний, м’який і приємний ефект та 
натуральний аромат квітів.

�� Чому це набагато кра-
ще, ніж косметичні фабрич-
ні засоби?

– Я застосовую при виго-
товленні свого мила натуральні 
природні компоненти, які за-
готовлюю власноруч з весни до 
осені. До складу мила входять 
масла, трави, квіти, які зібрали 
на полях, в лісах, а також виро-
щені вдома. Отже, я виготовляю 
натуральний екопродукт, тому 
вважаю, що він кращий за якіс-
тю, ніж фабричне мило.

�� Наскільки довго та 

важко створювати таку 
косметику?

– Виготовляючи мило, я за-
стосовую натуральний склад. 
У кожну партію виготовленого 
мила я вкладаю частинку своєї 
душі і роблю це з любов’ю. При 
виготовленні мила ручної робо-
ти є два варіанти: мило з основи 
і мило натуральне, яке виготов-
лене з нуля.

Щоб створити мило, потрібно 
найперше зібрати квіти, трави, ви-
сушити, настояти на оліях, змолоти, 
а тільки після цього можна виготов-
ляти. У складі мила я використовую 
тверді і рідкі олії, глину, мед, каву, 
сіль, спеції, настої, соки, відвари 
тощо. Після виготовлення мило ви-
зріває ще 4–6 тижнів, тільки потім 
ви можете насолоджуватися його 
цілющими властивостями.

�� Чому житомирянам 
варто перейти на екостиль 
життя?

– На екостиль життя варто 
перейти не тільки житомирянам, 
а й усім жителям планети, тому 
що я вважаю, що на сьогодні, ви-
користовуючи натуральну косме-
тику, ми зберігаємо навколишнє 
середовище і турбуємося про 
нашу планету, про майбутнє на-
ших дітей і наступних поколінь. 
Робити вибір потрібно свідомо!

Ювілейною мистецькою про-
грамою «T-SQUAD Dance School – 
15 впевнених к'Років» відзначать 
свій 15-річний ювілей учасники 
відомої на Житомирщині танцю-
вальної команди «T-SQUAD» – нео-
дноразові переможці Всеукраїн-
ського танцювального чемпіонату 
«The Challenge» у м. Києві, лауре-
ати відбіркового етапу Чемпіонату 
світу «HIP HOP INTERNATIONAL 
UKRAINE-2017», лауреати регіо-
нальних молодіжних фестивалів 
«Глобал Денс Фест» (м. Київ), «Teen 
Wave», «Полісся DANCE», «Hip 
Hop Point», абсолютні перемож-
ці житомирського творчого про-
єкту «Музичний ринг», а також 
організатори низки танцювальних 
конкурсів та змагань, які прово-
дяться щорічно і користуються 
популярністю серед молоді.

Мистецька програма відбу-
деться 17 грудня 2019 року у ве-
ликій концертній студії Жито-
мирського обласного телецентру. 
Учасники колективу мають багато 

друзів по творчості й намагати-
муться зібрати їх у цей день як на 
сцені, так і у залі.

Головний тренер «T-SQUAD 
Dance School» Артур Городни-
чен розповів, що мистецьку про-
граму складатимуть прем'єрні 
танцювальні композиції, під-
готовлені спеціально для юві-
лею, а також кращі тематичні 
номери минулих років. Глядачі 
поринуть в історію створення 
та розвитку відомого творчого 
колективу, переглянувши спе-
ціальні відеоролики, створені 
на основі матеріалів різних років 
існування команди «T-SQUAD». 
Також у програмі будуть приємні 
несподіванки та сюрпризи.

На вході у глядацьку залу буде 
розміщено декілька фотозон, 
де усі бажаючі матимуть змогу 
сфотографуватись з учасниками 
«T-SQUAD Dance School», прово-
дитимуть патріотичний флеш-
моб та інтерактивні конкурси для 
глядачів.

На захід завітають гості – відо-
мі молодіжні виконавці сучасної 
української пісні: солісти творчої 
студії «Brand», учасник всеукра-
їнського телепроєкту «Х-фактор» 
Антон Лукашик, співаки з місь-

кої студії естрадного мистецтва 
і багато інших.

Залишається додати, що 
проведенню широкомасштабно-
го мистецького заходу у рамках 
втілення молодіжного проєкту 

"Поліська царівна-2019" сприятиме 
управління культури, молоді та 
спорту Житомирської облдержад-
міністрації.

Отже, якщо ви молоді та 
сучасні, завітайте 17 грудня 
о 17 годині до обласного те-
лецентру (вул. Театральна, 
7), щоб поринути в атмосфе-
ру молодіжної творчості та 
креативу.

Генеральний медіа-партнер 
заходу –  телерадіокомпанія 
«ЕФІР» та радіо «ХІТ FM», «Ра-
діо Рокс», «Русское радіо Укра-
їна», «Радіо НВ», «Мелодія». 
Ексклюзивний медіа-партнер – 
газета «20 хвилин». Головний 
радіопартнер – «Житомирська 
хвиля». Інформаційні партне-
ри – РА «Прайм», інтернет-сай-
ти: zhitomir.info, ruporzt.com.
ua, 0412.ua, Афіша Житомира, 
Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.
com.ua, Vgolos.zt.ua, zt.20minut.
ua, Житомир Today, газети 
«Імперія-TV», «Пульс».

Житомирянка про створення натуральної 
косметики та життя в екостилі
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Дорожньо-тран-
спортна пригода 
сталась уночі 8 груд-
ня на автодорозі у с. 
Рихальському.

Унаслідок зіткнення із пере-
шкодою легкового автомобіля по-
страждали 5 людей, які у ньому 
знаходились. Про це інформують 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

Близько 2-ї ночі до Ємільчин-
ського відділення поліції надій-
шло повідомлення від медиків 
«швидкої» про ДТП із постраж-
далими людьми. На місці події 
працювали поліцейські слідчо-

оперативної групи.
Попередньо встановлено, що 

водій автомобіля «Skoda Оctavia» 
на заокругленій ділянці вулиці 
у с. Рихальському не впорався 
з керуванням, з’їхав у кювет, де 
автомобіль зіштовхнувся з бе-
тонними стовпчиками та пере-
кинувся.

Унаслідок вказаної ДТП 
від отриманих травм загинув 
40-річний місцевий житель. Ще 
четверо людей, які знаходились 
в автомобілі – три жінки віком від 
26 до 37 років, жительки Єміль-
чинського району, та 48-річний 
хмельничанин – з тілесними 
ушкодженнями різного ступе-
ню тяжкості були доставлені до 
медичного закладу.

У Житомирі чоло-
вік вчинив напад на 
жінку та побив її.

Про це повідомляють у відділі 
комунікації поліції Житомир-
ської області. Подія мала місце 
в одному з мікрорайонів Житоми-
ра 7 грудня. До міського відділу 
поліції надійшла заява жито-
мирянки, 1979 р. н., про побиття 
її на вулиці місцевим жителем. 
Особа чоловіка встановлена. Про 
нього відомо, що він перебуває 
на медичному обліку. З отрима-
ними внаслідок події тілесними 
ушкодженнями жінка звернулась 
до медичного закладу.

На даний час відповідні відо-
мості внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань. У ході 
розпочатого кримінального про-
вадження призначені необхідні 
експертизи для встановлення 
ступеню тяжкості завданих за-
явниці тілесних ушкоджень і ви-
значення осудності чоловіка, який 
їх спричинив.

Жахлива ДТП  
на Житомирщині:  
4 людини – травмовані, 
один загиблий

Напад посеред міста: 
житомирянку  
побив невідомий

Іншого із втікачів 
з Райківської виправ-
ної колонії досі не 
вдалося затримати.

У вівторок, 10 грудня 2019 року, 
завдяки спільним злагодженим 
діям Бердичівської місцевої про-
куратури та оперативних праців-
ників державної установи «Рай-
ківська виправна колонія (№ 73)» 
затримано одного засудженого, 
який був оголошений у розшук 
у зв’язку із втечею із виправної 
колонії. Втікача затримано у с. 
Знамянка Хорошівського району, 
де він мав намір переховуватися 
у своєї знайомої.

Наразі під керівництвом про-
куратури Житомирської області 

проводяться слідчі та оперативно-
розшукові дії зі встановлення та 
затримання ще одного засудже-
ного. Про це повідомили у пре-
сслужбі прокуратури Житомир-
ської області.

На жаль, інформації, кого саме 
вдалося затримати, нам не вдалося 
отримати, а один із засуджених 
досі «у бігах». Публікуємо прикме-
ти обох втікачів, які раніше роз-
містила на своєму сайті поліція.

«Місце відбування покарання 
самовільно залишив Мойсеєнко 
Микола Миколайович, 07.08.1980 
р. н., уродженець с. Маркушів Бер-
дичівського району, проживаючий 
у с. Великій Фосні Овруцького ра-
йону. Чоловік був засуджений за 
ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Його прикмети: зріст 160 см, 
волосся темно-русяве із сиви-

ною, очі сірі.
Був одягнений у сіру куртку.
Також серед розшукуваних – 

Мазуренко Геннадій Павлович, 
20.03.1985 р. н., уродженець с. За-
болоті Радомишльського району. 
У 2017 році був засуджений за 
злочин, передбачений ст. 309 
(незаконне виробництво, виго-
товлення, придбання, зберіган-
ня, перевезення чи пересилання 
наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів без 
мети збуту) Кримінального ко-
дексу України», – йдеться у по-
відомленні відділу комунікації 
поліції Житомирської області.

Якщо ви володієте будь-якою 
інформацією щодо місця знахо-
дження розшукуваних, повідом-
те за номерами телефонів (04143) 
2-11-02, (0412) 40-74-20 або 102.

Нетверезий кон-
флікт між братами 
закінчився загибеллю 
молодшого з них.

Поліція затримала підозрю-
ваного. Про це повідомляють 
у відділі комунікації поліції 
Житомирської області. Близько 

22.30 до Любарського відділення 
поліції надійшло повідомлення 
про виявлення за місцем прожи-
вання тіла 49-річного жителя с. 
Стрижівки. Ушкодження, виявлені 
під час огляду, вказували на на-
сильницьку смерть чоловіка.

Як було з’ясовано, загиблий 
проживав у будинку разом зі 
своїм старшим братом. Обидва 
зловживали спиртними напоями. 

Того вечора чергова пиятика спро-
вокувала суперечку між родичами 
та призвела до бійки. Старший 
чоловік застосував до молодшого 
кулаки та ніж.

52-річного винуватця поліцей-
ські затримали у порядку ст. 208 
(затримання уповноваженою 
службовою особою) Криміналь-
ного процесуального кодексу 
України.

На Житомирщині з місця 
відбування покарання  
втекли двоє засуджених, 
одного вже знайшли

Братовбивство  
на Житомирщині: чергове 
застілля закінчилося смертю
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2019 рік був наси-
ченим на події в обо-
ронному секторі. 
Після зміни влади 
повністю онови-
лось командування 
збройних сил, зміни-
лась тактика ведення 
війни і підхід до 
зміцнення оборон-
ної сфери.

Разом із стратегічними рі-
шеннями змінювалось життя 
звичайних бійців. Про великі 
та щоденні перетворення за 
останній рік дізнавались екс-
перти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Зміна командування 
і стандарти НАТО

Оборона держави – сфера, де 
президент України має ключові 
повноваження. Тож найперше 
на посаді глави держави Во-
лодимир Зеленський прийняв 
командування Збройними си-
лами України. Одним із перших 
рішень президента стало при-
значення начальником Геншта-
бу ЗСУ Руслана Хомчака, а вже 
нова Верховна Рада призначи-
ла на посаду міністра оборони 
України Андрія Загороднюка.

Крім кадрових призначень, 
зміни торкнулись структури 
військового управління. Задля 
досягнення сумісності з НАТО 
було вирішено розмежувати по-
сади головнокомандувача ЗСУ 
та начальника Генерального 
штабу, а до кінця наступного 
року – повноваження всіх орга-
нів військового управління.

За словами першого заступ-
ника начальника Генштабу ЗСУ 
Ігоря Колесника, суть реформи 
полягає у чіткому поділі повно-
важень між органами військово-
го управління, які займаються 
розвитком, підготовкою і за-
безпеченням Збройних сил, та 
тими, які здійснюють застосу-
вання військ.

«За принципами країн 
НАТО оборонне відомство 
як орган центральної влади 
має здійснювати демократич-
ний цивільний контроль над 
Збройними силами, ресурсне 
забезпечення армії, а також 
визначати оборонну політику, 
а Генеральний штаб – реалізо-
вувати її», – пояснює Колесник.

Ще одним кроком до стан-
дартів НАТО став закон про 
зміни у назвах військових звань. 

Документ, підписаний прези-
дентом 29 листопада, вводить 
нові звання для сержантсько-
го та старшинського складу. 
Він скасовує військові звання 
«прапорщик», «мічман» і вво-
дить звання «рекрут», «штаб-
сержант», «майстер-сержант» 
і «головний майстер-сержант». 
З'являються також звання «го-
ловний сержант батальйону», 
«головний сержант бригади». 
Слово «полк» у званнях зміню-

ється на «бригаду».
За словами експертів, закон 

дозволяє нарешті відмовитись 
від застарілих радянських назв 
і сприяє переходу ЗСУ на про-
фесійну основу за зразком армії 
європейського зразка.

«В Україні нарешті ліквідо-
вано інститут прапорщиків, той 
рудимент, який дістався як спад-
щина від Радянського Союзу. На 
сьогодні ухвалений закон, відпо-
відно до якого реформована сис-
тема сержантських звань у ЗСУ, 
що дає нам впевненість у тому, 
що ми рухаємося в правильному 
напрямі, оскільки неодноразово 
наші політики, вище військово-
політичне керівництво, заявля-
ли, що Україна в період до 2020 
року має повністю перейти на 
стандарти НАТО. Реформа сер-
жантських звань – одна зі скла-
дових у контексті реформування 
ЗСУ за стандартами та нормами, 
прийнятими у країнах, які вхо-
дять до складу Північноатлан-
тичного альянсу», – впевнений 
військовий експерт Владислав 
Селезньов.

Зарплати і озброєння
У держбюджеті на 2019 рік 

видатки на виплати україн-
ським військовим складали 
майже 50 мільярдів гривень. 
Тож підвищення виплат від-
бувалось у плановому порядку 
впродовж всього 2019 року. Ви-
плату військовослужбовцям, які 
перебувають на лінії бойового 
зіткнення, збільшили на 5 ти-
сяч гривень, тобто до 17 тисяч 

гривень. Усім іншим військовим 
зарплату збільшили на 1 тисячу 
гривень.

Забезпечення військовос-
лужбовця-контрактника, який 
залучений до участі в Опера-
ції об'єднаних сил, на першій 
лінії тепер може складати по-
над 27 тисяч гривень. Зарплати 
командира взводу на першій 
лінії – понад 31 тисячу гривень. 
Загалом цього року Міноборони 
підвищило зарплати військовос-
лужбовцям на 30%.

Так само планово цього року 
продовжували оновлювати 
озброєння і військову техніку 
для ЗСУ. Серед великих новітніх 
розробок українська армія отри-
мала одразу кілька модернізо-
ваних гелікоптерів РЕБ, партію 
з 40 спеціальних броньованих 
автомобілів та перші 100 серій-
них ракет «Вільха».

«Цього року в українську ар-
мію почали надходити перші 
серійні ракети «Вільха», і у січні 
2020 очікуються подальші по-
ставки. Також для потреб важкої 
артилерії у вітчизняного вироб-

ника закуплені 152-мм снаря-
ди під наявні запаси пороху, 
а «Укроборонпром» найближ-
чим часом організує серійне 
виробництво модернізованих 
реактивних систем залпового 
вогню «Верба», яка пройшла всі 
необхідні випробування і взята 
на озброєння», – зауважує пред-
ставник Департаменту військо-
во-технічної політики, розвитку 
озброєння і військової техніки 
Міноборони Владислав Шостак.

До кінця 2019 року до ЗСУ 
має надійти приблизно 2800 
одиниць озброєння і військової 
техніки. З них 1300 – ракетно-
артилерійського озброєння, 100 
автомобілів, 80 бронетанкових 
зразків.

Розведення сил
Разом із посиленням обо-

ронного потенціалу Збройні 
сили почали готуватись до 
розведення сил на ліні ї  зі-
ткнення. Протягом року пре-
зидент Володимир Зеленський 
неодноразово наголошував, що 
його мета – припинення вогню 

по всій лінії фронту. Попри те, 
що відведення сил неодноразово 
зривалось бойовиками, а Укра-
їною прокотилась хвиля акцій 
протесту, процес розпочався.

У кінці червня цього року 
були розведені війська у Ста-
ниці Луганській, а 29 жовтня 
розведення відбулось у районі 
Золотого. У третій точці, біля 
Петрівського, розведення осо-
бового складу, озброєння та 
військової техніки завершилось 
11 листопада.

«Попри складну ситуацію, 
ми здійснили розведення по-
близу Золотого. Зробили все 
в терміни й безпечно. За це 
ми вдячні всім: і військовим, 
і ОБСЄ, і всім, хто допомагав», – 
зауважив Зеленський.

За словами глави держави, він 
особисто відвідує місця, де запла-
новане розведення військ. Кожна 
зі сторін зобов’язалася відвести 
особовий склад на кілометр від 
передової. Це має стати кроком 
для початку відведення військ 
уздовж всієї лінії розмежування.

«Коли ми кажемо про роз-
ведення сторін, то якраз воно 
призначено для того, щоб бойові 
дії припинилися. Ідея полягає 
в тому, що зараз сторони зна-
ходяться настільки близько, що 
можна використовувати будь-
яку зброю. Ідея полягає в тому, 
щоб розвести сторони, щоб не 
можна було використовувати 
напряму стрілецьке і важке 
озброєння. Після цього бойові 
дії припиняються», – зазначає 
експерт Центру дослідження 
армії, конверсії і роззброєння 
Михайло Самусь.

У Міноборони зауважують, 
що мирний процес є можливим 
тільки паралельно зі зміцнен-
ням обороноздатності країни на 
усіх напрямках, зміною струк-
тури ЗСУ та приведення армії 
у відповідність до стандартів 
НАТО. Власне, всі ці безпекові 
пріоритети залишаться на по-
рядку денному наступного року. 
У 2020-му на оборону і безпеку 
планують витратити 5,45% ВВП 
або 245,8 мільярда гривень, що 
є найбільшою сумою за роки 
незалежності України.

Військові підсумки року: 
що змінилось в ЗСУ?
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

"G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ НА ВАХТИ 
ПО УКРАЇНІ. ГРАФІК: 15/15, 30/15, ЗМІНИ 
ПО 12 ГОД., ЇЖА, ЖИТЛО, ФОРМА. 097
2261010;0932261010;0952261010

•	FARMASI! Основний	та	додатковий	
дохід.	Знижка	25-30%	Новачку	каталог	
та	подарунок!	0988270692Ольга

АДМІНІСТРАТОР-БАРМЕН НА РОБОТУ 
В РЕСТОРАН ДИВНИЙ САД. ХОРОШІ 
УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

• ВИКОНРОБ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РО-
БОТИ НА ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД. ГОТОВІ ВЗЯТИ ПРАЦІВНИКА З 
ІНВАЛІДНІСТЮ. 0678804116

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, 
ЗП ДОГОВІРНА, ДР ДАЛЕКОБІЙНИКА 
ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ЗВОНИТИ З 09.00 ДО 
17.00. 0981517788,0981517798

ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВ-
НИКИ В ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ 
БІЗНЕС ПРОЕКТ "В2В". ЩОТИЖНЕВА 
ОПЛАТА 4000-5000 ГРН. 0962353867

КУХАР НА РОБОТУ В РЕСТОРАН ДИВНИЙ 
САД. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ПОЗМІН-
НИЙ ГРАФІК РОБОТИ. 0974823119,ЛАРИСА

КУХАРІ В РЕСТОРАНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КУХНІ В ЛИТВУ ТА ЛАТВІЮ. ГІДНА З/П. 
СПІВБЕСІДА З ПРЯМИМ РОБОТОДАВ-
ЦЕМ. ОФІЦІЙНИЙ КОНТРАКТ, РІЧНА РО-
БОЧА ВІЗА. WWW.EUROWORKCENTRE.
COM.UA ЛІЦ. МСПУ №1743 ВІД 
6.11.2017. 0952885228,0934282228

•	Медсестра, санітарка.	м.КИЇВ.	Заро-
бітна	плата	від	6000грн	до	15	000грн.	
Графік	роботи	від	15	робочих	днів.	
Іногороднім-койко-місце.	0678841771

• МЕХАНІК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛО-
ВОСТІ НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ НА 
ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД. 
0678804116

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

• МОТОРИСТ-ДИЗЕЛІСТ ПО РЕМОНТУ 
ЗАПУСКУ ATLAS-01 І ІНШОЇ СПЕЦТЕХ-
НІКИ М.КИЇВ. 0689935533

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОХО-
РОННИКИ, З/П ВІД 300 ГРН/ ДЕНЬ.
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, 
ХАРЧУВАННЯ, ВИДАЧА АВАНСУ. ТЕЛ. 
097 392 86 44

•	О ф і ц і й н е  п р а ц е в л а ш т у -
в а н н я 	 ( П о л ь щ а , 	 Ч е х і я ) .
Будівництво,зварювальники,	токарі.	
фрезерувальники,	водії,	готелі,	рес-
торани,	догляд,	фабрики,	заводи.	
Відкриття	віз	(робоча,	шенген,	Воє-
водська).	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355.

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАН-
НЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА 
МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТО-
ДАВЦЯ. 0952872944;0677869928

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.	Харчування,	
проживання	за	рахунок	підприємства.	
0734069918,0952858119

Пів тисячі школярів евакуювали,  
тому що восьмикласниця 
«пожартувала» зі сльозогінним газом

Руслан Мороз

У Житомирській 
школі восьмиклас-
ниця застосувала 
сльозогінний газ – 
двох учнів госпіта-
лізували, зі школи 
евакуювали понад 
500 людей.

У понеділок, 2 грудня 
2019 року, в одній зі шкіл 
Житомира у чениця 8 -го 
класу застосувала газ дра-
тівної дії – зі школи еваку-
ювали понад 500 учнів та 
співробітників. Про цей ін-
цидент у соціальній мережі 
Facebook повідомила дирек-
торка середньої школи.

На місці працювали слід-
чо-оперативна група Жито-
мирського відділу поліції, 

співробітники ювенальної пре-
венції, медики і рятувальники.

Попередньо встановле-
но, що 14-річна учениця 8-го 
класу, демонструючи іншим 
школярам балончик з газом 
дратівної дії, натиснула на 
клапан. В результаті інциден-
ту двоє її однокласниць були 
доставлені в обласну дитячу 
лікарню для обстеження, після 
надання необхідної медичної 
допомоги дівчаток відпустили 
додому, – повідомили у відділі 
комунікації поліції Житомир-
ської області.

Дівчина зізналася у скоє-
ному, балончик поліцейські 
вилучили. За даним фактом 
розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками право-
порушення, передбаченого 
статтею 296 (хуліганство) Кри-
мінального кодексу України. 
Поліція встановлює всі обста-
вини інциденту.

За непідтвердженими да-
ними (повідомлення читачів 
з Facebook), інцидент стався 

у середній школі № 14, що 
у місті Житомирі по вули-
ці Кибальчича, 7 в районі  
Польової.

Нагадаємо, 28 листопада 

один з учнів розпорошив сльо-
зогінний газ у житомирській 
школі № 26 – в результаті 13 ді-
тей було госпіталізовано, двоє 
з них потрапили в реанімацію.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 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: 02.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №393541 (уцінено лот № 385654);

2. Нежиле приміщ., кафе "Українські страви" заг.пл. 113.8 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Б. Хмельницького, 32. Дата торгів: 02.01.2020 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №389900;

3. 1/2 част. комплексу об'єктів нерух. майна заг.пл. 873.1 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Трикопці, вул. Жовтнева, 1. Дата торгів: 
02.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №393535; 

4. 1/2 част. комплексу об'єктів нерух. майна заг.пл. 873.1 кв.м. за адресою: 
Житомирська обл., Коростишівський р-н, с. Трикопці, вул. Жовтнева, 1. Дата торгів: 
02.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №393409;

5. Житл. будинок заг.пл. 51,64 кв.м., житл.пл. 39,25 кв.м. та зем.ділянка пл. 0,0692 
га, К/Н1811000000:00:026:0070, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Плетенка (Колгоспна), 33. Дата торгів: 03.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №394356 (уцінено лот № 386135);

6. Нежиле приміщ., що скл. 7/20 частин нежитл. будівлі, приміщ. РММ заг.пл. 
534.9 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109. Дата 
торгів: 03.01.2020 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №389852;

7. Житл. будинок заг.пл. 194.0 кв.м. з надвірн. будівлями та спорудами, за адресою: 
Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Некрасова, 6а. Дата торгів: 03.01.2020 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №394118;

8. Зем.ділянка заг.пл. 0.1га, К/Н1822087200:02:002:0174, Житомирська обл., Жи-
томирський р-н, с. Тетерівка, масив №3, діл. №44. Дата торгів: 08.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №394572 (уцінено лот № 382375);

9. Зем.ділянка заг.пл. 0.25 га, К/Н1822084700:03:001:0101, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, с. Млинище, вул. Набережна, 9. Дата торгів: 08.01.2020 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №394570 (уцінено лот № 383370);

10. Зем.діл., пл. 0.1767 га, за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. 
Криве, вул. Мануїльського, зем.діл. 47. Дата торгів: 08.01.2020 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №395030 (уцінено лот №383807).

ПОМОЩНИК В ОТДЕЛ СБЫТА, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ. 
ОПЛАТА ДО 8000ГРН + ПРЕМИИ. 
0672427588,0505232477

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВАКАНСІЇ: МАЙСТЕР РОЗПОДІЛЬ-
ЧИХ МЕРЕЖ (16500ГРН.), ЕЛ.МОНТЕР З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ 
(14000ГРН.), ЕЛ.МОНТЕР З ЕКСПЛУАТА-
ЦІЇ ЕЛ.ЛІЧИЛЬНИКІВ (14000ГРН.). ВАХТ. 
МЕТОД РОБОТИ, ГУРТОЖИТОК, СПЕЦ. 
ОДЯГ. 0682081553

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗ-
БИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТО-
ПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДО-
СТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO2@
GMAIL.COM., (050)9242613,(050)515858
5,(067)9040066

•	Регіональний торгівельний	пред-
ставник	по	засобах	захисту	рослин.	
Вітається	 агрономічна	 освіта	 та	
наявність	особистого	автомобіля.	
Е-mail	для	резюме:	atontd2013@
gmail .com,	 www.tamis.сom.ua.	
0509375657,0675101307

РОБОТА НА БУДОВАХ, ЗАВОДАХ 
І ФАБРИКАХ В ПОЛЬЩІ. БІОМЕ-
ТРІЯ І ПО ВІЗІ. ПОВНИЙ СУПРО-
ВІД НА ПОДАЧУ ДОК-В (РІЧНУ, 
ПІВРІЧНУ ВІЗИ). БЕЗКОШТОВНІ 
ВАКАНСІЇ. ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦ-НЯ. ГА-
РАНТІЯ ТА ПОРЯДНІСТЬ РОБОТ-В. 
ЛIЦ. МСПУ868 ВIД 09.08.2016. 
0683783401,0993103309

• СЛЕСАРЬ-МЕХАНІК З РЕМОНТУ МАN 

(COMANDOR) ТА ІНШОЇ СПЕЦТЕХНІКИ 

М.КИЇВ. 0689935533

•	Спеціаліст з	фарбування	автомобі-

лів,	рихтувальник,	автослюсар	на	СТО	

в	м.	Житомир.	Деталі	обговорюються.	

0674048782

•	Терміново! Запрошуємо	праців-

ників	 (фермери,	трактористи)	на	

ферму	в	Швецію,	Литву.	Особис-

та	співбесіда	з	роботодавцем.	Гід-

на	з/п.	www.euroworkcentre.com.ua	

Ліц.	МСПУ	№1743	від	6.11.2017.	

0672402228,0934282228

ТОВ "БУДСУМІШІ" НА РОБОТУ ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБЕН ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК 
РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ. ГРАФІК РОБО-
ТИ: ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ З 8.00 ДО 
17.00. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 8000 ГРН. 
АДРЕСА: М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЗАВОД-
СЬКА, 2. ТЕЛЕФОН  067-411-42-62 АБО 
33-99-04

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА 

ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 

0977228822,0665711000

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 

ЄВРОРЕМОНТ,  В  ЦЕНТРІ  МІСТА, 

250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 

0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

•	Поршнева група	Мотордеталь	Ко-

строма,	гільза	Конотоп,	поршень,	

поршневі	кільця,	р/к	прокладок,	

ГТВ,	вкладиші	Тамбов,	ДЗВ.	За-

пчастини	КамАЗ,	МАЗ,	МТЗ,	ЮМЗ,	

ГАЗ,	ВАЗ.	Доставка	Нова	пошта,	

Інтайм.	0675702202,0507190074.

•	Причепи автомобільні	 ТМ	

"Лев",	1-2х	осні.	Розміри:	1,1х1,	

3	-	3,6х1,	6.	У	виробництві	вико-

ристовуємо	високоякісній	метал	

і	німецькі	комплектуючі	(ресори,	

клямки,	замки).	Гарантія	5	ро-

ків.	Розсрочка.	Завод-виготівник.	

0671181888,0503098085

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

тел.: 063-886-23-45

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

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

БЕТОН и РАСТВОР

ДОСТАВКА

096 952 45 40, 093 338 71 81

МИКСЕР (КАМАЗ)
МАРКА ОТ 100 ДО 500

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Песок
• Щебень
• Бут
• Навоз

• Земля
• Отсев
• Строй-
   мусор

ЗИ
Л 

КА
МА

З

БУДІВНИЦТВО
КОТЕДЖІВ

тел. +38 (097) 325-84-86

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРО-
ВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), 
ЛЕГКА ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, 
ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ,Є 
В НАЯВНОСТІ, ВІДПРАВКА НОВОЮ ПО-
ШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,ВІТАЛІЙ

•	Преспідбирачі, комбайни,	плуги,	
сівалки,	дискові	борони,	обприску-
вачі	та	інша	с/г	техніка	нова	та	б/в.	
0978428102

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

•	Демонтаж будинків	та	внутріш-
ній	 демонтаж	 квартир.	Швидко.	
Якісно.	Вивіз	будівельного	сміття.	
0973092694,0970785876

6. ПОСЛУГИ 

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Виробляємо, реалізуємо.	Опа-
лення	для	цехів,	виробництва,	су-
шильних	камер,	теплиць,	пташників,	
складів,	магазинів,	ангарів,	авто-
мийок,	СТО.	Монтаж	під	ключ.	Ви-
готовимо	під	замовлення	пром.	ме-
талоконструкції.	Шукаємо	дилерів.	
0666008784,0680450764

•	Куплю радіолампи	ГУ,	ГІ,	6н,	6ж,	6п,	
лічильники	Гейгера,	рентген-трубки,	
індикаторні	ІН,	ІВ	(18,	-16,	-14,	-12,	
-8).	Контактори	ТКС,	ТКД,	КМ,	ДМР,	
ТКТ.	Реле	КНЄ,	РНЕ,	ТКЕ.	Вакуумні	
конденсатори	КП1-4,	КП1-8,	КП1-12.	
Куп.дорого	як	вироби.	0979902807

•	Куплю токарне,	фрезерне	оснащен-
ня,	верстати,	лещата,	патрони,	фрези,	
великі	свердла,	люнети,	різці.	Міряль-
ний	інструмент,	ел/двиг,	редуктори,	
компресори,	вакуумні	насоси.	Фото	
на	пошту:	оlegsustrikoff@gmail.com,	
Viber	0968709687,WA

МІЖНАРОДНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕ-
РЕВЕЗЕННЯ РІВНЕ-(УСТИЛУГ-
УГРИНІВ) -ВАРШАВА.  З  АС : 
М.РІВНЕ-05.30, М.ЛУЦЬК-07.00, 
М.ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ-08.15, 
М . Н О В О В О Л И Н С Ь К - 0 8 . 4 5 ; 
З  А С  М . В А Р Ш А В А - 0 8 . 2 0 , 
М.ЛЮБЛІН-11.30, М.ЗАМОСЦЬ-13.05, 
М . Г Р У Б Е Ш У В - 1 4 . 0 0 . 
(099)2861600,(067)9112004

ПРОБЛЕМИ З АЛКОГОЛЕМ!? НАРКО-
ТИКАМИ!? ДОПОМОГА ДОСТУПНА ТА 
ЯКІСНА! ТЕРМІНОВО ТЕЛЕФОНУЙТЕ! 
0985251040

•	Продам клубных	выставочных	

щенков	амстаффа	от	родителей	

чемпионов,	возр.	3мес.,	все	при-

вивки,	клеймо,	докум.,	возм.	до-

ставка,	7000грн.,	возм.	фото	Viber.	

0668572692,0678946354

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
№2943640, ВИДАНЕ НА ІМ'Я КОНОВА-
ЛЮК СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА ВВААЖТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	на-
дійні,	сучасні,	прості	у	використанні.	
Сталь-4	мм,	термомеханічний	регуля-
тор	тяги,	площа	обогріву	100-300м2.	
Власне	виробництво	"Канівський	ме-
ханічний	завод".	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062
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З цією проблемою може 
стикнутися кожен з нас, адже 
мало хто слідкує за роботою 
дверного замка. Ризик не по-
трапити до власного житла 
росте у власників, що мають 
замки підвищеної безпеки. Як 
уберегтися і що робити, якщо 
ключ у замку все ж таки зла-
мався, – далі.

Як самостійно витягнути 
ключ з дверей?

Зламаний ключ у замку 
може здатися надзвичайною 
ситуацією, і ваш перший ін-
стинкт – викликати слюсаря. 
Насправді ви можете заоща-
дити трохи грошей і вирішити 
проблему самостійно за до-
помогою декількох простих 
інструментів.

Пам'ятайте: не можна 
використовувати  
свій поламаний  
ключ знову.

Намагаючись вставити свій 
ключ, ви вдавите зламану час-
тину леза далі в замок.

Як витягнути  
уламок ключа

Нижче ми привели кілька 
рекомендацій, як витягнути 
зламаний ключ із замка для 
найбільш поширених типів 
конструкцій:

Якщо ключ зламався 
в замку із сувальдним 
типом механізму

 ● Якщо залишилася висту-
паюча частина ключа з сердеч-
ника або так званої «личинки» 
замку, то можна спробувати 
руками або за допомогою під-
ручних засобів провернути її 
в початкове положення і ви-
йняти з замка. При нестачі 
зусиль у даному випадку до-
поможуть плоскогубці або 
пасатижі, за допомогою яких 
можна щільно захопити ула-
мок ключа.

 ● Іноді відбувається так, 
що здійснити поворот і витяг 
уламка ключа досить важко. 
У цьому випадку рекоменду-
ється впорснути всередину 
сердечника аерозольна міне-
ральне масло і акуратно по-
стукати по уламку твердим 

предметом. Після цього, за 
допомогою тонких металевих 
предметів, спираючись на 
край сердечника, можна ви-
тягти уламок.

 ● У вихідному положен-
ні витягнути уламок ключа 
з сердечника можна за допо-
могою потужного магніту або 
ціанакрілатного клею. Його 
необхідно нанести на ту час-
тину ключа, яка залишилася 
поза замком. Потім потрібно 
з'єднати обидві половинки 
і через кілька секунд вийняти 
вже склеєний ключ цілком.

Якщо зламався ключ 
у замку з циліндровим 
типом механізму

 ● Виступаючу частину 
ключа із замка слід провер-
нути в початкове положення 
і вийняти за допомогою плос-
когубців або щипців, якими 
можна зафіксувати уламок.

 ● Якщо частина зламано-
го ключа не виходить назовні 
замкової щілини, то можна 
просвердлити невелике за-
глиблення в уламку і вкрути-
ти в нього шуруп або саморіз. 
Потім, за допомогою плоско-
губців, потрібно спробувати 
відкрити двері або витягти 
уламок ключа із замка.

 ● У разі, коли зламався 
ключ, а двері перебувають 
у відкритому положенні, то 
можна розібрати секретний 
механізм замку і витягти за-
стряглу частину ключа.

 ● Можна також підібра-
ти латунну або мідну трубку 
з таким внутрішнім діаметром, 
щоб в неї щільно входив відла-
маний кінець ключа тільки при 
її розігрітому стані. Після охо-
лодження трубки можна по-
старатися провернути і витягти 
ключ із замка за допомогою 
плоскогубців або ж зігнувши 
виступаючу частину трубки на 
зручний для роботи кут.

Поломка ключа в зам-
ку – річ дуже неприємна 
і краще стежити за станом 
механізму і вчасно робити 
його профілактику, ніж ви-
користовувати перерахова-
ні вище методи. Слідкуй-
те, щоб замком акуратно 
користувалися і змащуй-
те секрет рідиною WD-40, 
тоді він прослужить вам 
не один рік.

ЗЛАМАВСЯ КЛЮЧ  
у замку дверей: що робити

ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ

Гороскоп на тиждень 11 - 17 грудня

ОВЕН
Робоча метушня змі-

нить деякі ваші плани. 
Зверніться за підтрим-

кою до близьких людей, вони із 
задоволенням допоможуть.

ТЕЛЕЦЬ
Можуть з'явитися 

несподівані проблеми 
у діловій сфері, які 

вдасться вирішити, поєднав-
ши заповзятливість і компро-
місність.

БЛИЗНЮКИ
Нові ідеї, які озву-

чите цього тижня, 
принесуть прибуток 

та успіх у майбутньому. Ваші 
почуття сильні та взаємні.

РАК
Період боротьби за 

місце під сонцем. По-
долаєте будь-які пере-
шкоди. Не уникайте 

відвертої розмови з другом або зі 
своєю половинкою.

ЛЕВ
На вас може че-

кати пі двищенн я, 
але з'являться й нові 

обов'язки. Будьте коректні, інак-
ше різкі зауваження ускладнять 
взаємини.

ДІВА
С е рйо з н а  п р о -

блема, яка давно вас 
турбує, вирішиться. 

Може з'явитися шанс знайти 
джерело додаткового заробітку.

ТЕРЕЗИ
Вас можу ть по -

глинути домашні й 
побутові турботи та 

різні організаційні питання. 
Компромісні рішення будуть 
неприйнятні в сім'ї.

СКОРПІОН
Ви здатні зробити 

прорив до нових висот – 
у роботі, бізнесі, кар'єрі 

та у коханні. Будьте терплячіші 
до чужих недоліків та помилок.

СТРІЛЕЦЬ
Довкола вашої пер-

сони можуть закрути-
тися якісь інтриги. Роз-

раховуйте лише на власні сили, 
доведеться швидко реагувати на 
зміни.

КОЗЕРІГ
Використовуйте 

будь-яку нагоду для 
нових знайомств, на-

лагодження необхідних зв'язків. 
Не забувайте про родину.

ВОДОЛІЙ
Перед вами відкри-

ються нові можливості 
й нові спокуси. Будьте 

обережніші зі словами, не да-
вайте нездійсненних обіцянок.

РИБИ
Ви в очікуванні 

змін, однак все ще не 
бажаєте розставити 

все по своїх місцях і сподіває-
тесь на випадок. Ситуація ста-
білізується не відразу.

• Більше 75% шлюбів, які є на-
слідком романів, розпадаються.

• Шлюб до 25-річного віку сут-
тєво підвищує можливість розлу-
чення. Крім того, ця можливість є 
вищою, коли жінка набагато стар-
ша за чоловіка.

• Ймовірність того, що шлюб 
закінчується розлученням про-
тягом перших 5 років спільного 
життя, становить 20%, але ймо-
вірність припинення громадсько-
го шлюбу протягом перших 5 
років становить 49%. Після 10 
років шлюбу імовірність роз-
лучення – 33% порівняно з 62% 
громадських шлюбів.

• Близько 6 млрд доходів втра-
чається американськими підпри-
ємствами в результаті зниження 
продуктивності праці внаслідок 
сімейних труднощів. Робітники, 
що перебувають у щасливому 
шлюбі, навпаки, мають тенденцію 
до сприяння збільшенню доходів.

• Шлюб відіграє значно більшу 
роль, ніж гроші, секс, кар’єра, як 
зазначають психологи, у тому, щоб 
люди були задоволені життям.

• Рушійною силою щасливого 
шлюбу подружні пари вважають 
довіру, в той час, коли дружба, сміх, 
вміння прощати, сумісність та хоро-
ший секс є другорядними факторами.

• Вік впливає на стосунки. Чим 
більша різниця у віці, тим частіше 
виникають розбіжності.

• Найдовший шлюб становить 
86 років. І був зареєстрований він 
у США, між Лазарус Роу і Моллі 
Веббер. Містер Роу одружився на 
своїй коханій у 14 років.

• Цікаво, що ритуал поці-
лунку під час весільної церемо-
нії виник не просто так. Виною 
тому Стародавній Рим. Адже тоді 
розглядали весілля, як контракт, 
і відповідно поцілунок – печат-
кою, що скріплювала і підтвер-
джувала документ.

Цікаві факти про шлюб
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Мослі
Жанр: анімація, пригоди

Події розгортаються у казковій країні, 
де живуть чудернацькі істоти трифани. 
Через свою доброту та довірливість 
трифани потрапили у халепу. Ось вже 
багато років їх експлуатують люди: іс-
тот використовують як безкоштовну 
робочу силу. Трифан на ім’я Мослі мож-
ливо й терпів би далі таке знущання, 
проте в нього підростає дитя. Допитли-
вий малюк заслуговує кращого життя, 
тож разом вони вирушають у подорож 
аби дізнатися більше про своє минуле 
та визначитися – яким же стане їхнє 
майбутнє?

Ножі наголо
Жанр: комедія, кримінал
Відомий автор кримінальних романів 

Харлан Тромбі святкує свій 85-й день на-
родження. На свято в маєток письменника 
зібралася вся родина. Варто сказати, що це 
далеко не найприємніші особистості, кожен із 
яких ненавидить один одного. На наступний 
же день після цієї знаменної події Харлана 
знаходять мертвим у його особняку. Під-
озрювані, звичайно ж, є всі його рідні, а також 
його колишній персонал. Розслідувати цю 
справу взявся харизматичний і неймовірно 
допитливий детектив Бенуа Блан. Його че-
кає, напевно, найбільш заплутана справа в 
його кар'єрі, адже кожна людина в особняку 
могла вбити письменника.

Чорний ворон
Жанр: драма, історія

На сторінках української історії є дуже 
багато кривавих сторінок – були і громадян-
ські війни, і сутички із сусідами, і боротьба за 
свободу. Напевно, жоден інший народ у світі 
так багато не боровся за право бути неза-
лежними, як українці. Ось і за часів Холодно-
ярської республіки важко було залишатися 
байдужим до тих повстань, які відбувалися 
навколо. Іван на прізвисько "Ворон" не зміг 
стояти осторонь, поки в його селі люди бо-
рються за свободу. На одній шальці терезів 
були сімейний затишок і спокійне життя, а на 
другій – жорстока боротьба за незалежність 
рідної землі. Заради майбутнього своїх рід-
них і свого народу Ворон вибрав саме друге.

Вальхалла: 
Тор Раґнарок
Жанр: трилер, фентезі
Запитайте у будь-якого зі скандинавів 

що таке "Рагнарок", і вони без секунди роз-
думів дадуть Вам вичерпну відповідь. Але 
якщо у двох словах – це кінець світу, коли 
великі боги Асгарду битимуться у смертель-
ному бою із древніми велетнями з Йотенхей-
ма. Усі знають, що тоді станеться, адже це 
визначено долею. Всі бояться дня, коли ж 
це відбудеться... Й ось син Локі, вовк Фенрір 
утік. Якщо велетні знайдуть його, Рагнарок 
без жодних сумнівів настане. Асгардці готові 
вступити в цей останній бій з усіма силами, 
навіть не гребуючи допомогою простих лю-
дей із Мідгарду. 

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

Паб
«Файна кнайпа»

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

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

Кафе «Тераса»
с. Станишівка,

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

(067) 936-69-92

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

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

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

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

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

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

«Пивна ресторація
BeerЁza»

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

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

Pub
«Pleasentville BBQ»

вул. Київська, 13
г/р з 9:00 до 1:00

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

ЧИТАЙ СВІЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ТУТ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

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


