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ВИПРОБУВАННЯ,  
УСПІХИ ТА ПОРАЗКИ:  

чим запам’ятається  
2020 рік у Житомирі с. 15

300 тисяч гривень на рекламу  
здобутків Житомирводоканалу с. 7с. 10

Карантинні закупівлі  
новорічних подарунків  
на Житомирщині
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Шановні читачі!
Редакція газети  

«20 хвилин Житомир» 
вітає вас з прийдешнім 
Новим роком і Різдвом 

Христовим!
Нехай у ваших оселях лунає дзвінкий сміх, панує тільки 

гарний настрій, серця переповнює щастя.
Бажаємо, щоб попереду на вас чекали тільки чудові та 

радісні події. Миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, 
везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І не-
хай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні 
обійми дорогих людей.

П. С. Редакція газети «20 хвилин Житомир» йде на 
новорічно-різдвяні канікули. Наступний номер газети 
вийде 27 січня.

У Житомирі презентували 
проєкт «Безпечна громада»

Валерія Наумова

У Житомирі пра-
цює 135 камер віде-
оспостереження, які 
забезпечують безпеку 
міста, кількість камер 
по всій області – 537.

Про це розповіли під час пре-
сконференції, присвяченої почат-
ку реалізації проєкту «Безпечна 
громада», у середу, 23 грудня.

До пресконференції долучи-
лися голова Житомирської ОДА 
Віталій Бунечко, голова Житомир-
ської обласної ради Володимир Фе-
доренко, начальник ГУНП Жито-
мирщини Юрій Олійник, міський 
голова Сергій Сухомлин та дирек-
тор КП «Міський інформаційний 
центр» Олександр Климчук.

Наразі одним з найбільш 
успішних районів із забезпечення 
камерами відеоспостереження 
вважається район Малікова. За-
безпеченими є й центральні ву-
лиці міста та мікрорайони. Крім 
того, працюють також камери 
з аналітичними можливостями 
розпізнавання номерних знаків 
та облич людей.

У ході обговорення голова 
Житомирської ОДА Віталій Бу-

нечко закликав громади долуча-
тися до такої ініціативи: «Зі свого 
боку закликаю громади доєдна-
тися до такої ініціативи. Там, де 
стоять камери, – безпечніше, люди 
не бояться виходити з дому, у разі 
чого все буде зафіксовано».

За підрахунком, у тих місцях, 
де забезпечено відеонагляд, кіль-
кість злочинів та правопорушень 
дуже низька.

«Хочу наголосити, що на тих 
ділянках, де встановлено камери 
відеоспостереження, правопору-
шень набагато менше, ніж там, 
де камер немає», – додає міський 
голова Сергій Сухомлин.

Окрім того, система відеона-
гляду допомагає поліцейським 
у розкритті правопорушень, 
а також ті громадяни, яким не-
обхідний запис з камер, можуть 

звернутися до КП «Міський ін-
формаційний центр» та отрима-
ти відео.

«Маю сподівання, що скоро 
такі камери буде встановлено 
і на трасах, на виїздах, і це буде 
економічно привабливо для 
Житомирщини, бо ті, хто за-
ймався незаконною діяльністю, 
будуть під постійним наглядом 
і контролем», – зауважив голова 
Житомирської обласної ради 
Володимир Федоренко.

Загалом встановлено 72 ка-
мери, що розпізнають номерні 
знаки, та 17, що розпізнають об-
личчя людей. Саме такі камери 
планують встановлювати в місцях 
масового перебування людей, на 
основних магістральних вулицях 
та на в’їздах-виїздах з обласного 
центру.

Новий рік без снігу, а Різдво 
без морозів: яка погода чекає 
житомирян на новорічні свята

Світлана Цимбалюк

Вже декілька років 
поспіль житомиряни 
зустрічають новорічні 
свята без снігу. Цього-
річ ситуація також не 
зміниться. Синопти-
ки запевняють: «Пока-
татися на санчатах та 
зліпити сніговика не 
вдасться».

У Житомирському обласному 
центрі з гідрометеорології за-
значають, що 31 грудня замість 
святкового снігу та морозу жи-
томирян чекає дощ, подекуди 

навіть з мокрим снігом. Однак 
1 січня має бути вже без опадів. 
Але радіти довго не доведеться, 
бо протягом наступних двох днів 
знову буде мокрий сніг та дощ.

«30 грудня без опадів, 31 груд-
ня невеликий дощ, вночі місцями 
з мокрим снігом. Температура 
вночі – близько 0º, вдень – від 1 до 
6° тепла. 1 січня – переважно без 
опадів, 2–3 січня – мокрий сніг та 
дощ. Температура вночі – від 0 до 
5º морозу, вдень – від 2° морозу до 
3° тепла», – наголошують у жито-
мирському гідрометцентрі.

Що стосується короткої клі-
матичної характеристики січня 
2021 року, то згідно з попере-
дніми прогнозами синоптиків 
сильного снігу та морозів не спо-
стерігається.

«Згідно з довгостроковим 
прогнозом, за даними УкрГМЦ, 
УкрГМІ та світових центрів пого-

ди, середня місячна температура 
повітря у січні 2021 року очіку-
ється 1.1º морозу, що на 2.5º вище 
середніх багаторічних значень; 
кількість опадів – 33 мм, що від-
повідає середнім значенням», – 
зазначають синоптики.Після новорічних 

свят житомиряни 
матимуть можливість 
здати на утилізацію 
ялинки та сосни

Світлана Цимбалюк

Після новорічних 
свят житомиряни 
матимуть можливість 
здати на утилізацію 
ялини та сосни до ко-
мунального підпри-
ємства «Зеленбуд».

Як зазначив керівник «Зелен-
буду» Олександр Волокіта, при-
йом хвойних дерев відбудеться 
з 4 січня за адресою: провулок 
Кавалерійський, 13.

«Це вже в нас як традиція, всі 
ялинки ми приймаємо після но-

ворічних свят. Головне, щоб місто 
було чисте, тому встановленого 
терміну, до якого буде відбувати-
ся прийом, немає. Житомиряни 
можуть їх привезти в будь-який 
день», – розповідає Олександр 
Волокіта.

Зібрані дерева будуть подріб-
нені на спеціальному тріскопо-
дрібнювачі, і отримані відходи 
використають, щоб підсипати 
дерева та кущі.

«Ми будемо ці ялинки переби-
вати на щіпу, а отриману мульчу 
будемо використовувати, щоб 
підсипати кущі та дерева», – на-
голосив керівник підприємства.

Варто пам’ятати: перед утилі-
зацією ялинка має бути очищена 
від іграшок, дощику, металевих 
кріплень та інших декорацій.
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Дід Мороз рекомендує

«ЕКО ТАКСІ 7737» – найкраща компанія 
Житомира в номінації «Таксі» (Новини компаній)

За підсумками голосування у конкурсі 
«Народний Бренд» цьогоріч компанія «ЕКО 
ТАКСІ 7737» стала кращою компанією Жи-
томира у номінації «Таксі».

«Перемога у конкурсі «Народний 
Бренд» для нас – це визнання. Це один 
з найважливіших чинників нашого успіху. 
Адже визнання – це лояльність клієнтів. Ми 
постійно намагаємося підіймати рівень 
нашого сервісу. І ця нагорода означає, що 
наші клієнти це відчувають, – прокомен-
тував директор ЕКО ТАКСІ 7737 Житомир 
Єлісєєв Олег Валерійович. – Наші клієн-
ти – найбільший мотиватор для нас, адже 
комфортнішими, сучаснішими, безпечні-
шими і просто кращими ми стаємо саме 
завдяки їм».

Бути кращим у чомусь – це не тільки 
говорити про це, а й підтверджувати слова 
діями.

«Ми просто любимо свою роботу. 
Клієнти кажуть, що у нас чудове обслу-
говування, диспетчери привітні та уважні 
водії до кожного пасажира. Пасажири це 
відчувають. А відтак і довіряють нам та 
знову й знову користуються нашими по-
слугами. Нам надзвичайно приємно і цінно, 
що житомиряни визнали нас кращими. І ми 
безмежно вдячні за довіру. Головне, трима-
ти «марку» і з душею ставитись до справи, 
якою займаєшся», – розповідає директор.

Комфорт, безпека, зручність – щодня 
ці слова підтверджує на практиці служба 
ЕКО ТАКСІ 7737 у Житомирі.

«24/7/365, у будь-яку погоду та за будь-
яких обставин, численний колектив ЕКО 
ТАКСІ 7737 працює над вдосконаленням 
власного сервісу. Адже ми розуміємо, 
що задаючи високу планку в стандартах 
перевезень пасажирів, ми допомагаємо 
тисячам житомирянам комфортно ви-
рішувати свої транспортні питання», – 
говорить директор.

Компанія робить все можливе для за-
безпечення комфорту та безпеки клієнтів, 
адже для них це є пріоритетом.

«Головне – ми всю роботу будуємо для 
людей. Все, що б ми не починали роби-
ти – ми робимо для того, щоб клієнту було 
комфортно користуватися послугами на-
шого таксі. Те саме стосується й наших 
працівників. Важливо, щоб і їм було ком-
фортно працювати. Адже це синергійно 
має відношення і до клієнта. Ми працюємо 
з людьми й для людей та робимо все, щоб 
клієнт отримав саме те, що йому потрібно. 
Наші клієнти – головне натхнення для до-
сягнення перемог і у наступні роки», – про-
довжує керівник.

ЕКО ТАКСІ 7737 – соціально відповідаль-
на компанія, яка дотримується всіх вимог 
МОЗ для запобігання розповсюдження 
COVID – 19 і зобов’язує водіїв під час вико-
нання будь-якого замовлення бути в масці. 
А також авто щоденно проходять мийку та 
дезінфекцію салону.

««Робити як для себе» – це не просто 
слова, а основний підхід нашої роботи. 

Банальна істина, але вона дієва, це вчиняй 
з іншими так, як хочеш, щоб відносились 
до тебе», – запевняє Олег Валерійович.

Офіційна ліцензія на перевезення, 
чисті та завжди cправні автомобілі, ввіч-
ливі диспетчери та охайні й привітні во-
дії, можливість розрахунку банківською 

карткою, а також змога працювати по 
безготівковому розрахунку з ПДВ і без із 
корпоративними клієнтами – все це пе-
реваги сервісу ЕКО ТАКСІ 7737. У цьому 
можете переконатися самостійно кожен 
житомирянин, просто замовивши таксі 
за номером 7737.
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Зустрічаємо рік Бика: що має бути на новорічному 
столі та у скільки обійдеться святкове меню

Світлана Цимбалюк

За астрологічним 
календарем 2021 – рік 
Білого Металевого 
Бика. Оскільки зу-
стріч Нового року – 
подія досить важлива, 
варто заздалегідь 
продумати меню та 
декорацію святкового 
столу, щоб задобрити 
господаря наступаю-
чого року.

Що приготувати  
на Новий 2021 рік та скільки 
це буде коштувати

Бик – травоїдна тварина, тому 
при приготуванні новорічного сто-
лу варто це враховувати. Астро-
логи зі свого боку радять, щоб на 
святковому столі було побільше 
овочів, фруктів та зелені.

Приготуйте овочеві та фрук-
тові салати, прикрасьте зеленню 
новорічні страви. Буде доречною 
сирна тарілка, страви з грибами, 

риба та морепродукти. Якщо ж 
ви зовсім не можете без м’яса, 
краще обрати курку, качку або ж 
індичку. Ні в якому разі не готуйте 
страви із яловичини або телятини. 
Не варто використовувати жела-
тин, оскільки його виробляють 
з коров’ячих рогів.

Бик п’є багато води, адже без 
неї не може перетравити те, чим 
харчується. Не можна дозволити 
покровителю Нового року страж-
дати від спраги, тому поставте на 
стіл різноманітні напої. Вода, соки, 
безалкогольні коктейлі – підходить 
усе.

Згідно з розрахунками експер-
тів Інституту аграрної економіки, 
цього року вартість новорічного 
столу для української родини з чо-
тирьох осіб у середньому зросла 
на 5,3% порівняно з минулим ро-
ком і складає 1706 гривень.

До прикладу, кілограм курячо-
го м’яса коштує 95 гривень. Тому 
приблизна вартість страв із 2 кі-
лограмів курятини на святковому 
столі складе 190 гривень. За пів кі-
лограма оселедця вам доведеться 
віддати близько 100 гривень, за 300 
грамів твердого сиру – 65 гривень.

Вартість овочів на новоріч-
ному столі складе в середньому 
180 гривень. Це якщо купити 2 
кілограми картоплі по 9 гривень 

за кілограм, 1 кілограм грибів – 
50 гривень, перець солодкий – 50 
гривень за пів кілограма, огірки 
пів кілограма – 23 гривні, помідо-
ри – 40 гривень за кілограм.

Що стосується фруктів, то 2 
кілограми мандарин «Клементи-
на» коштуватимуть 70 гривень, 
кілограм бананів – 25–30 гривень, 
лимони – 40 грн за кілограм, яблу-
ка – 20 грн за кілограм.

Шоколадні цукерки обійдуть-
ся у 170–250 гривень за кілограм, 
шоколад – по 30–60 гривень за 
плитку, а торт – від 90 до 300 гри-
вень, залежно від ваших смаків та 
фінансових можливостей.

Не забуваємо і про напої – 
пляшка шампанського коштує 
100–130 гривень, червоне вино – 
від 70 гривень, а п’ятизірковий ко-
ньяк – від 170 гривень. Лимонад, 
сік, мінеральна вода обійдуться 
у 80–100 гривень, однак ви можете 
значно зекономити та наварити 
домашнього узвару із сушки.

Якщо маєте трохи зайвих 
грошей, можете порадувати себе 
ікрою та делікатесами. Баночка 
червоної ікри вагою 120 грамів обі-
йдеться у 150–250 гривень, а 200 
грамів червоної риби – у 220 грн. 
Можна ще прикупити свіжі анана-
си за 90 грн, баночку оливок за 40 
гривень та авокадо за 60 гривень.

Як оформити  
новорічний стіл

При оформленні новорічного 
столу варто використовувати світлі 
кольори і уникати червоного, адже 
це дратує Бика. Можна використо-
вувати всі відтінки зеленого, також 
підійдуть жовті і бежеві тони, що 
нагадують колір сіна. Окрім цьо-
го можна використати металеві 
елементи декору – металеві під-
свічники, таці, вази.

Д л я  с е р в і р у в а н н я  н е -
обов’язково брати скатертину 
одного кольору. Оригінально 
буде виглядати тематичний тек-
стиль, тобто скатертини, при-
крашені вишивкою або друком 

у новорічній тематиці. Також 
яскравим акцентом новорічно-
го столу стануть оригінально 
оформлені страви, наприклад, 
у вигляді символу року, і деко-
ративна пляшка шампанського. 
За святковим столом не можна 
сваритися і видавати різких 
звуків, яких новий покровитель 
дуже боїться. А також на столі 
не повинно бути занадто багато 
їжі, яку потім доведеться вики-
нути. Такий вчинок Бик точно 
не схвалить.

Астрологи запевняють: якщо 
ви прислухаєтесь до цих порад – 
наступного року Бик буде при-
хильним і вас буде чекати багато 
приємностей.

Живі, штучні, із сяючими вогниками та 
невстановлені – головні ялинки України 2021 року

Марія Кравчук

Нового 2021 року всі очі-
кують з особливим нетер-
пінням.

Через карантинні обмеження новорічні 
святкування у багатьох містах цьогоріч об-
межені або і зовсім скасовані, проте ялинки 
встановили та вже запалили майже в усіх 
обласних центрах України. Лише у Вінниці 
та Рівному головну ялинку вирішили цього 
року не встановлювати.

Ми вирішили вам розповісти про ново-
річних красунь у великих містах України – 
читайте та налаштовуйтесь на святковий лад!

Київ
Напевно, найбільша «скандалістка» 

цього року – новорічна ялинка у Києві. Її 
висота становить 31 метр, і цього року вона 
штучна.

Спочатку дерево, розташоване у центрі 
міста, – на Софійській площі, прикрасили 
капелюхом. Проте представники церкви 
назвали його «відьомським», а організатори 
оперативно замінили верхівку на тради-
ційну зірку.

Після цього пригоди не закінчилися – 
одразу після урочистого запалення вогнів 
19 грудня біля дерева спалахнула одна 
з прикрас. Займання швидко ліквідували.

Житомир
19 грудня урочисто відкрили ялинку 

і у Житомирі. Дійство зібрало кількасот 
містян. Вперше за останні роки ялинку 
встановили не на майдані Корольова, 
а прикрасили ту, що росте на вулиці 
Михайлівській.

Дуже хороша ідея не зрубувати дерево, 
а прикрасити живе. Сподіваємось, що це 
стане приємною традицією і щороку нас 
буде радувати жива ялинка на Михайлів-
ській. До того ж цьогоріч вона дуже гарна: 
мінімалістичні прикраси у срібно-золотих 

кольорах та яскраві вогники – просто, але 
зі смаком, як то кажуть.

Також вже другий рік поспіль у Жи-
томирі влаштували шоу з використанням 
гобопроєкторів – на будівлях вулиці Михай-
лівської транслювали ілюмінацію із зобра-
женнями на новорічно-різдвяну тематику.

Одеса
В Одесі головну ялинку встановили на 

вулиці Дерибасівській. Як завжди, місто 
прикрасять ілюмінацією та відкриють 
фотозони. Неподалік пам’ятника Дюку 
функціонуватиме карусель і новорічний 
паровозик.

Ялинку відкрили 19 грудня. Влада за-
планувала велику частину заходів у онлайн-
форматі. Приємним бонусом цього року 
був святковий феєрверк у кожному районі 
міста.

Чернігів
Святкову ілюмінацію на головній ялин-

ці Чернігова увімкнули ще у перший день 
зими.

Хочеться зауважити, що ялинка – штуч-
на і прикрашена кульками червоного, біло-
го та золотого кольорів – має вигляд дуже 
гарний, особливо у поєднанні з вогниками 
білого кольору, які засвічуються в унісон 
з музикою.

Луцьк
19 грудня на Театральному майдані 

Луцька урочисто засяяло вогнями тріо но-
ворічних красунь – у місті вже традиційно 
до свят прикрашають три високі ялинки, 
які ростуть поруч. Для містян до свят підго-
тували яскраві фотозони та театралізоване 
дійство з янголами та Святим Миколаєм.

Львів
Загальноміську ялинку у Львові засвітили 

18 грудня, напередодні свята Миколая. Тра-
диційно вічнозелену красуню встановили на 
проспекті Свободи, перед оперним театром.

Цього року ялинка жива, привезли її із 
села Опака на Дрогобиччині. У висоту голо-
вна окраса міста має 18 метрів. Прикрасили 
її тією самою ілюмінацією, що й торік.

Містян закликали уникати скупчень 
людей та спостерігати за подією онлайн. 
Під час дійства відбулася передача пласту-
нами Вифлеємського вогню миру та виступ 
хорової капели.

Рівне
Цього року головну ялинку у Рівному 

не встановлювали, натомість вирішили 
прикрасити ті, які ростуть на майдані Не-
залежності. Вогні на «Різдвяній алеї» міста 
запалили 19 грудня.
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У Житомирському районному суді журналістів не допустили 
на засідання щодо справи ТОВ «Аскона Південь»

Анна Сергієнко

У четвер, 24 грудня, мало 
відбутися чергове судове 
засідання за позовом до 
ТОВ «Аскона Південь» та 
Житомирської обласної 
адміністрації про усунення 
перешкод у користуванні 
лісом.

Розгляд справи про незаконну забудо-
ву на території громадського лісу, що в с. 
Довжик, триває вже більше 2-х років та 
набув досить широкого розголосу серед 
громадськості. Однак справа ніяк не дійде 
до логічного завершення, оскільки досить 
часто її розгляд переносять.

Зі свого боку адвокат Андрій Евін вва-
жає, що такі дії можна розцінювати як на-
вмисне затягування і за цей час забудовник 
встиг на території лісового господарства 
встановити огорожу та забудував майже 
гектар лісу.

«Справа слухається з 2018 року і по-
стійно переноситься. За цей час у лісі, 
якого вже немає, побудована будівля, 
оформлено право власності. Є земель-
на ділянка, яка розташована біля на-
селеного пункту с. Довжик. Це траса 
міжнародного значення Київ – Чоп. На-
справді там зараз ліс, і гектар викорис-

товують нібито по сервітуту, з правом 
проїзду. А за фактом там забетонована 
ділянка, побудований склад, в якому 
зберігається продукція: пінопласт, пісок 
та інші будівельні матеріали. Ділянка 
використовується в господарських ці-
лях, податки не сплачуються, а хтось 
отримує з цього вигоду. Якщо власник 
ділянки – облдержадміністрація, зна-
чить хтось щось отримує з цієї земельної 
ділянки. Якби вона використовувалась 
у промислових цілях, то отримувала б 
громада податки, те ж саме і з орендною 
платнею», – розповідає Андрій Евін.

Для об’єктивного висвітлення ситуації 
журналістка «20 хвилин» прибула до бу-
дівлі Житомирського районного суду на 
чергове засідання з цієї справи. Однак 
її та ще одного члена громадської 
організації охорона не пропустила 
до зали засідань, посилаючись на ка-
рантинні обмеження. Згодом підійшов 
працівник суду та поцікавився, від яких 
ЗМІ присутні представники, мотивуючи 
тим, що потрібно доповісти голові суду, 
хто прибув на судове засідання. Через 
декілька хвилин той же працівник пі-
дійшов та повідомив про те, що до суду 
надійшла заява від Житомирської об-
ласної адміністрації з проханням про 
перенесення засідання.

«Я тільки що піднявся до судді Інни 
Володимирівни Зубчук, яка мала розгля-
дати сьогодні справу, і вона повідомила, що 
судового засідання не буде, оскільки не буде 
представника з Житомирської облради», – 
розповів представник суду.

Також він наголосив на тому, що на 
майбутнє журналістам потрібно написати 
клопотання про бажання бути присутнім 
на судовому засіданні, яке суддя буде роз-
глядати та приймати рішення допуску 
представників ЗМІ до зали суду.

Юрист Андрій Евін наголошує: такі 
дії суддів досить провокативні та су-
перечать рекомендаціям, які надала 
Рада суддів України «Щодо дотримання 
прав учасників судових проваджень та 
представників ЗМІ в умовах каранти-
ну» від 30 жовтня 2020 року.

«Така практика не відповідає рекоменда-
ціям Ради суддів України про роботу суддів 
в умовах карантину, що суперечать статті 
55 Конституції України та неодноразово 
висловленим позиціям Ради суддів України 
про те, що суддівська спільнота в Україні є 
соціально відповідальною, а органи судової 
влади продовжують здійснювати розгляд 
справ, у тому числі і тих, що пов’язані з по-
рушенням правил карантину, санітарно-
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 
правил і норм.

З метою врегулювання питання допуску 
представників ЗМІ на відкриті судові засі-
дання звернути увагу судів та суддів на те, 
що доступ представників засобів масової 
інформації в судові засідання здійснюється 
з дотриманням усіх карантинних заходів 
та санітарних норм у зв’язку з епідемією 
COVID-19, а саме: використанням засобів ін-
дивідуального захисту (рукавички, медична 
маска) та дотриманням соціально-безпечної 
дистанції», – йдеться у рекомендації.

Варто відмітити, що вже не вперше пе-
реноситься розгляд цієї справи саме тоді, 
коли дізнаються про присутність журналіс-
тів. Можливо, комусь не вигідна присутність 
представників преси, адже висвітлення цієї 
ситуації може завадити протягнути по-
трібне рішення.

Дорогі друзі, шановні 
жителі Житомирщини!

Ще один рік залишається в минулому. 
Він був наповнений різноманітними подія-
ми. Ми боролися з труднощами, працювали 
над вирішенням найактуальніших питань, 
але відчуваючи підтримку один одного, ми 
завжди виходили переможцями. Ми не на 
словах, а на ділі допомагали справами та 
порадами.

Новорічні свята – це час віри та надії. 
І хоча 2020 рік став для усіх нас роком ви-
пробувань, маємо впевненість, що нам стане 
наснаги впоратися з викликами року при-
йдешнього. Я вірю, що 2021-й буде роком 
українських перемог!

Напередодні найсвітліших та радісних 
свят – Нового року та Різдва Христового – 
бажаю всім здоров'я, душевного тепла, до-
бробуту, успіху та втілення всіх планів!

Нехай робота приносить радість, а ви-
нагорода за неї забезпечує гідне життя! 
Сміливо йдіть до нових вершин, ніколи не 
здавайтеся та перемагайте!

Нехай взаємна повага та спільна мета – 
розвиток Житомирщини – стануть запору-
кою реалізації найамбітніших наших планів. 
Не шкодуймо людської доброти, бо чим 
більше ми даємо, тим більше отримуємо.

Голова Житомирської 
 облдержадміністрації Віталій Бунечко

Житомирська обласна 
рада прийняла бюджет 
області на 2021 рік

Марія Кравчук

24 грудня відбулась дру-
га, бюджетна, сесія Жито-
мирської облради 8 скли-
кання, на ній розглянули 
питання про обласний 
бюджет Житомирської об-
ласті на 2021 рік.

Сесія розпочалась із пів годин-
ною затримкою. Перед початком 
засідання голова облради Володи-
мир Федоренко оголосив 15 -хви-
линну перерву, яка затягнулась на 
пів години.

«Перепрошую за затримку, але 
сьогодні на розгляді важливі питання, 
тож потрібно ще дещо узгодити і про-
голосувати. Тому маємо зробити не-
величку перерву, а в цей час попрошу 
членів регламентної комісії пройти 

до малої зали», –  сказав Володимир 
Федоренко.

На сесії були присутні 63 депутати. 
На розгляд депутатського корпусу ви-
несли питання про обласний бюджет 
Житомирської області на 2021 рік, за-
твердження низки обласних програм, 
зміни до проєктів рішень, депутатські 
звернення та плани обласної ради на 
I півріччя 2021 року.

За декілька годин обговорень де-
путати змогли прийняти бюджет на 
2021 рік, дохідна частина бюджету скла-
ла – 3 млрд. 290 млн грн.

В обласному бюджеті на 2021 рік пе-
редбачені доходи у сумі 3 млрд 289 млн 
992,206 тис. гривень, з них доходи за-
гального фонду – 1 млрд 967,2 млн грн, 
доходи спеціального фонду – 1 млрд 
322,7 млн грн.

Видатки обласного бюджету на 
2021 рік становлять 3 млрд 287 млн 
187,506 тис. грн, у тому числі видат-
ки загального фонду – 1 млрд 949 млн 
585,2 тис. грн, видатки спеціального фон-
ду – 1 млрд 337,6 млн грн.

 Голова Житомирської
     облдержадміністрації Віталій Бунечко
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Дорога Житомир – Київ може стати платною
Кабмін встановив 

максимальну вартість 
разового проїзду авто-
дорогою загального 
користування, що 
збудована на умовах 
концесії.

Оскільки уряд планує переда-
ти трасу Київ – Житомир – Рівне 
(М-06) у концесію, дорога з Жито-
мира до столиці теж може стати 
платною. Однак в Укравтодорі 
зауважують, що водії у такому 
разі матимуть безкоштовну аль-
тернативу.

Згідно з постановою 
Кабміну, разовий про-
їзд платною дорогою за 
один кілометр коштува-
тиме:

• для мотоциклів з при-
чепом (коляскою) і без 
нього, легкових авто, 
легкових авто з при-

чепом з кількістю 
місць для сидіння до 
10 (включно з водієм), 
вантажних авто з дозво-
леною максимальною 
масою до 3,5 т – 0,023 
євро/км, що становить 
80 коп. за км;

• для вантажних авто-
мобілів з дозволеною 
максимальною масою 
від 3,5 до 12 тонн – 0,045 
євро/км, що становить 
1 гривню 50 коп.;

• для вантажівок масою 
більш ніж 12 тонн – 0,133 
євро/км, що становить 
4 гривні 60 коп.

Якщо це станеться, проїзд 
з Житомира до Києва коштувати-
ме 100 гривень для мотоциклів та 
легкових авто, близько 200 гривень 
для автобусів та вантажівок до 12 т 
і майже 600 грн для великих авто-
бусів та вантажівок.

На засіданні 23 грудня уряд 
затвердив максимальний розмір 

плати за разовий проїзд автомо-
більними дорогами загального 
користування, побудованими на 
умовах концесії. Він визначати-
меться відповідно до категорії 
транспортних засобів та за кож-
ний кілометр автошляху.

Про це повідомив міністр 
інфраструктури Владислав Кри-
клій – інформує пресслужба мі-
ністерства.

«Впровадження перспектив-
них проєктів державно-приват-
ного партнерства залишається 
одним із головних пріоритетів для 
нашого міністерства на наступний 
рік. Ми хочемо залучити приват-
них інвесторів на ринок україн-
ських автошляхів. Для цього вже 
розроблена Перша програма 
ДПП у дорожній галузі roadppp.
in.ua, в межах якої на першому 

етапі ми відновимо 6 потенційних 
пілотних ділянок доріг загальною 
протяжністю 1400 км.

Таке рішення уряду дозволить 
створити правові підстави для 
реалізації таких проєктів з будів-
ництва автошляхів на умовах кон-
цесії. Крім цього, це сприятиме 
підвищенню зацікавленості з боку 
приватних інвесторів брати участь 
у концесійних проєктах в дорож-
ньому секторі України», – пояснив 
міністр.

Мінінфраструктури нагадує, 
що відповідно до закону України 
«Про концесію», розмір плати за 
разовий проїзд автомобільною до-
рогою загального користування, 
побудованою на умовах концесії, 
визначається концесіонером від-
повідно до концесійного договору 
та з урахуванням тарифної сітки 
плати за разовий проїзд авто-
мобільною дорогою за кожний 
кілометр.

Разом з тим розмір цієї плати 
не може бути більшим максималь-
ного розміру плати, що встанов-
люється Кабінетом Міністрів 
з урахуванням виду транспорт-
ного засобу та рівня інфляції.

30 гривень і 4 години 
в дорозі: знову 
запустили електричку 
Житомир – Київ

Із 23 грудня відновив 
свій рух електропоїзд за 
маршрутом Київ – Жито-
мир – Київ.

«З Житомира електропоїзд вирушати-
ме о 05:10 і прибуватиме до Києва о 08:54. 
З Києва до Житомира електричка відправ-
лятиметься о 18:43 і прибуватиме до Жи-
томира о 22:19», – йдеться у повідомленні 

управління транспорту і зв’язку міськради.
Електропоїзд працюватиме щоден-

но зі здійсненням наступних зупинок 
за маршрутом: Житомир, Нова Бистра, 
Станишівка, Ліщин, Града, Івниця, 
Степок, Яроповичі, Лотос, Скочище, 
Липняк, Корнин, Ставище, Волиця, 
Скригалівка, Нова Волиця, Унава, Поті-
ївка, Фастів, Сорочий Брід, Мотовилівка, 
Васильків, Боярка, Тарасівка, Вишневе, 
Київ-Волинський, Караваєві Дачі, Київ.

Вартість квитка становить 30 грн.

У Житомирі з нового 
року збираються  
підняти тариф  
на теплопостачання

Про це йдеться в оголошен-
ні, опублікованому на сайті 
Житомирської міськради 
22 грудня.

КП «Житомиртеплокомуненерго» збира-
ється переглянути розмір тарифів на теплову 
енергію та послуги з централізованого опа-
лення і постачання гарячої води.

«Керуючись п. 2 розділу ІІ Порядку ін-
формування споживачів про намір зміни цін/
тарифів на комунальні послуги з обґрунту-
ванням такої необхідності, затвердженого 
Наказом Мінрегіону України від 05.06.2018 
№ 130, підприємство доводить до відома спо-
живачів інформацію про намір змінити тариф 
на теплову енергію та послугу з постачання 
теплової енергії для всіх груп споживачів», – 
йдеться у повідомленні КП «Житомиртепло-
комуненерго».

В оголошенні зазначено, що потреба 
у коригуванні діючих тарифів виникла 
у зв’язку із зростанням з 1 січня 2021 року 
вартості постачання та розподілу при-
родного газу та вартості розподілу елек-
троенергії.

«Питома вага природного газу та електро-
енергії в тарифах складає 76,8%, що значно 
впливає на розмір встановлених тарифів, тому 

виникає необхідність у зміні розміру тарифів 
на теплову енергію, послугу з постачання те-
плової енергії для усіх категорій споживачів», – 
зауважили в теплопостачальній компанії.

З наведеної порівняльної таблиці діючих 
та запроєктованих тарифів на теплову енергію 
та послуг з теплопостачання випливає, що 
вартість 1 Гкал для населення та бюджетних 
установ має зрости на 12,2–13,1% (залежно від 
урахування витрат на утримання ЦТП та ІТП).

При цьому в оголошенні зазначено, що 
зауваження і пропозиції щодо оприлюднених 
матеріалів від фізичних та юридичних осіб 
приймаються письмово за адресою підприєм-
ства: вул. Київська, 48 кабінет № 5 м. Житомир, 
протягом 7 календарних днів з 18 грудня 2020 
року, тобто до 24 грудня (оголошення опри-
люднене на сайті мерії 22 грудня).
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Карантинні закупівлі новорічних 
подарунків на Житомирщині

Тарас Боросовський

Попри заборону 
проводити масові за-
ходи та запроваджені 
МОЗом обмеження, 
міста та села області 
активно закуповува-
лися новорічними 
подарунками.

З 1 січня запроваджується 
новий Санітарний регламент 
з кардинальними нововведен-
нями в організації харчування 
у навчальних закладах. Документ 
базується на принципах здорово-
го харчування, рекомендованих 
Всесвітньою організацією охоро-
ни здоров’я.

– Регламентом встановлено 
вимоги до харчових продуктів та 
готових страв, що можуть про-
понуватись дітям. Наприклад, 
передбачено низку обмежень 
за вмістом солі, цукру та жиру 
з урахуванням сучасних тенден-
цій щодо здорового харчування 
та рекомендацій ВООЗ, – розповів 
Головний державний санітарний 
лікар України.

Регламентом визначений 
Перелік продуктів харчування, 
які забороняється продавати 
у шкільних буфетах та шкільних 
автоматах. У нього включили, 
зокрема, чипси, сухарики, по-
пкорн, ковбаси, сосиски, копчену 
і солону рибу та деякі солодощі. 
Забороняється продаж продук-
тів із рослинними жирами чи 
які містять синтетичні барвники, 
ароматизатори (крім ваніліну, 
етилваніліну та ванільного екс-
тракту), підсолоджувачі, підси-
лювачі смаку та аромату, кон-
серванти. Тобто практично усю 
кондитерську продукцію, в якій 
давно вже цукор заміщають 
аспартамом або аналогічними 
замінниками, школярам прода-
вати заборонили. Та незабаром 
Новий рік з традиційним при-
гощанням малечі солодощами. 
Чи вручатимуть їх цьогоріч, коли 
через карантин масові заходи за-
боронені?

Подарунків поменшало
Одразу ж варто відзначити, 

що закупівель новорічних по-
дарунків значно поменшало. 
Причиною цьому послугував як 
карантин, так і нестача коштів 
у багатьох місцевих бюджетах. 
По всій області з жовтня по гру-
день 2020 року на подарунки ви-
тратили чи не найменше за усі 
роки – 2 млн 440 тис. грн.

Однак деякі заможні сільради 
і цього кризового року не заоща-
джували на дітях. До прикладу, 
Ушомирська ОТГ завчасно, ще 
8 жовтня, оголосила відкриті тор-
ги на загальну суму 224 тис. грн. 
Перший тендер скасували через 
відсутність достатньої кількості 
пропозицій. У повторному, про-
веденому через місяць, тендері 
участь взяли двоє учасників. 
Спочатку перемогу віддали ФОП 
Миколі Вельчинському, колиш-
ньому голові Баранівської РДА. 
Згодом, після скарги іншої учас-
ниці, виявили, що у поданій ним 
пропозиції сертифікати якості на 
цукерки протерміновані або ж зо-
всім відсутні. Тому рішення ска-
сували і уклали угоду з Крістіною 
Ревуцькою, у якої закуплять 1300 
дитячих подарунків по 146 грн 
кожний.

Управління освіти і науки ви-
конавчого комітету Бердичівської 
міськради запланувало придбати 
3573 подарунки. На оголошений 
18 листопада тендер заявилися 
5 учасників. В результаті торгів 
вартість купівлі вдалося знизити 
з 197,9 до 155,4 тис. грн. Відхи-
ливши дві трохи дешевші про-
позиції, переможцем визнали 
місцеву підприємницю Марію 
Мельник з ціною 43 грн 49 коп. 
за подарунок. У кінці листопада 
про намір придбати 1460 пода-
рунків оголосив департамент 
праці, соціальної та сімейної 
політики Житомирської ОДА. 
На тендер заявилися вже зга-
дана підприємниця Крістіна 
Ревуцька та ТД «Житомирські 
ласощі». У запеклій боротьбі 
учасниця знизила вартість про-
позиції з 143,8 до 119,56 тис. грн. 
Через відсутність фотографії 
подарунка тендерний комітету 
ї ї заявку відхилив, визнавши 
переможцем ТД «Житомирські 
ласощі». Таким чином, за майже 
півтори тисячі подарунків під-
розділ ОДА заплатить 119 тис. 
574 грн. Не пошкодувала коштів 
на привітання дітей і Оліївська 
ОТГ. На придбання 1400 пода-
рунків заклали 148 тис. 442 грн, 
відразу зазначивши, що плану-

ють придбати конкретний набір 
певного виробника. В оголошенні 
вказали про подарунок Roshen 
№ 10 «Казкові будиночки», 567 г. 
Хоча до замовника зверталися із 
запитанням, чому він обмежився 
таким вибором, зміни у вимоги 
він не вніс. У результаті договір 
підписали з ТОВ «Рошен-По-
лісся», яка знизила вартість по-
дарунків на 20 тис. грн. Решта 
сільських рад витратили від 
менш ніж 49 тис. грн на купівлю 
подарунків дітям.

(Не)куплені солодощі 
Житомиром

Досить цікава ситуація до-
вкола купівлі солодощів склалася 
у Житомирі. В управлінні культу-
ри нам повідомили, що не витра-
чали кошти на подарунки дітям 
і не планують цього робити.

– Ні, цього року не плану-
валося. Ви ж розумієте, яка си-
туація не лише у нашому місті, 
а й у країні, у світі: економія 
коштів, – стверджує очільниця 

управління культури.
– Мин улого рок у на це 

було витрачено більше ніж 
1,5 млн грн. Цьогоріч ці кошти, 
у зв’язку з коронавірусом, були 
перерозподілені, і не було перед-
бачено кошти на таку кількість 
подарунків, – запевнює в комен-
тарі посадовиця.

Однак із системи електро-
нних торгів ми дізнаємося, що 
управління 9 листопада оголо-
сило про купівлю 4 тис. пода-
рунків. І вже навіть встигло під-
писати угоду та повністю за них 
сплатити!

Незрозуміло, як чиновниця 
може забути, як підписувала уго-
ду на закупівлю або як погоджу-
вала перерахування бюджетних 
коштів за вже отримані подарун-
ки. І в цей самий час говорити 
про економію і про відсутність 
грошей на них!

Можливо, керівниця управ-
ління не хоче згадувати про 
тендер, на якому вчергове пере-
міг традиційний для міськра-
ди постачальник солодощів. 
З року в рік віддається перевага 
«ТД «Солодкий Світ», хоча ще 
у 2017 році постачальник нама-
гався продати цукерки з про-
строченим терміном реалізації. 
Та й торгами ці закупівлі не 
назвеш – суцільна імітація під 
одного переможця.

Так сталося і цьогоріч, коли 
єдиним конкурентом виступив 
підприємець Ігор Святенко, про-
понуючи трохи вищу пропози-
цію. Він не мав повного пакету 
документів, тож його роль зво-
дилася виключно до формальної 
участі в торгах, де договір під-
пишуть з «ТД «Солодкий Світ».

З поданих учасником доку-
ментів дізнаємося, що електро-
нна пошта підприємця sonia.p@

ukr.net. Досить незвична як для 
чоловіка назва. Можливо, нею 
користується ще хтось, подумали 
ми. І виявили, що вона вказана 
серед контактів «ММ Хайтек» 
ЛТД, директором якої є Надія 
Гладько. Вона ж разом з чолові-
ком, Олегом Гладьком, володіє 
цією фірмою.

Слід відзначити, що ПП «ТД 
«Солодкий Світ» не володіє ви-
робничою базою та необхідни-
ми приміщеннями, а орендує 
у згаданого Олега Гладька. І за-
реєстровані обидва підприєм-
ства за однаковою адресою – по 
вул. Гонти, 96А у Вінниці, де лег-
ко віднайти ще декілька фірм, які 
належать родині Гладьків.

У підтвердження зв’язку зна-
ходимо ще одну угоду, за якою 
Ігор Святенко надає кейтерингові 
послуги у комплексі «Гостевія» 
під Вінницею. Цим заміським 
закладом знову ж таки володіє 
сімейство Гладьків.

До речі, про змову під час 
минулорічних закупівель соло-
дощів ми писали у січневому 
випуску газети. Тоді в якості 
конкурента ТМ «Солодкий 
Світ» виступила молодша із сі-
мейства – Вікторія Гладько-Но-
варчук. Схоже, збагнувши, що 
Антимонопольний комітет може 
заборонити через наявність та-
ких змов подальшу участь у тор-
гах, на зміну сімейному підряду 
взяли стороннього підприємця. 
Та приховати спільні зв’язки їм 
так і не вдалося. Незалежно від 
того, визнає начальниця управ-
ління культури Ілона Колодій 
свою нахабну брехню про відмо-
ву від придбання подарунків чи 
не визнає, цей тендер вчергове 
підтвердив, наскільки коруп-
ційними є закупівлі підрозділів 
Житомирської міськради.

 За подарунки управління культури заплатило 15 грудня,  
     але керівниця стверджує що ніхто нічого не купував

 За угодою управління культури купує 4 тис новорічних подарунки
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У Житомирі розпочався суд над жорстоко 
побитим поліцією Петром Ярмаком

Руслан Мороз,  
      Ольга Савицька

Стандартна зу-
пинка автомобіля 
патрульними по-
ліцейськими ледь 
не коштувала Петру 
життя. Він потрапив 
у реанімацію, втратив 
селезінку і частину 
кишечника – меди-
ки дивом врятували 
йому життя.

Відносно патрульних розсліду-
вання все ще триває, а ось Петро 
вже змушений відстоювати свою 
правоту в суді. Його звинувачують 
відразу за трьома статтями Адмі-
ністративного кодексу – у злісній 
непокорі законному розпоря-
дженню (вимозі) поліцейського, 
управлінні транспортним засобом 
у стані алкогольного, наркотично-
го чи іншого сп'яніння та у дрібно-
му хуліганстві.

Петро Ярмак покинув хірур-
гічне відділення лікарні 17 лис-
топада, суд був призначений на 
23-е листопада, але Петро про це 
не знав і на засідання не з'явився. 
«Повістка мені прийшла вже після 

засідання, 24-го або 25-го», – гово-
рить він.

28 грудня 2020 року у Коро-
льовському районному суді 
відбулося третє засідання 
у справі.

Петро має втомлений вигляд, 
є відчуття, що йому важко стояти 
на ногах.

«Погано себе почуваю, потре-
бую правову допомогу», – каже він 
і просить перенести суд, оскільки 
тільки знайшов адвоката і той не 
зміг бути присутнім в суді.

Спілкуємося з Петром після 
засідання:

– Вам поліція якусь допомогу 
надавала?

– Ні, ніхто нічого не робив.
– А якісь вибачення хтось про-

сив, можливо, з офіційних осіб, 
керівництва поліції?

– Ні, ні, взагалі ніхто нічого не 
говорить… Може, вони вважають, 
що я винен? – каже Петро Ярмак. 
Його головна надія і аргумент – 
відео з бодікамер патрульних.

Поліцейські на засіданні по-
водяться впевнено, посміхають-
ся. У справі також з'явилися троє 
свідків – хто вони, Петро не знає 
і не пам'ятає. Втім, не виключено, 
що в момент їхньої появи він був 
без свідомості.

«Я тричі втрачав свідомість – 
перший раз, коли вони мене "ви-
рубали", і я втратив свідомість, 
другий раз – у машині, і третій 
раз – я втратив свідомість вже 

в поліції, коли швидка допомога 
приїхала. Що я можу пам'ятати? 
У них є бодікамери – нехай з них 
все знімають і показують. Я по-
кладаюся на бодікамери – тільки 
хай не вирізують і покажуть все, 
як є», – каже Петро.

Він стверджує, що на момент 
зупинки автомобіля патрульними 
був тверезим.

Петро Ярмак подає клопо-
тання про перенесення розгляду 
справи на період розслідування 
щодо патрульних поліцейських 
з боку ДБР, але суддя відразу ж 

йому відмовляє. Тоді Ярмак про-
сить про відвід судді – суд оголо-
шує перерву. Про те, хто надалі 
буде розглядати цю справу і про 
дату наступного засідання, буде 
повідомлено додатково.

Зазначимо, що відносно па-
трульних, які жорстоко побили 
Петра Ярмака, триває слідство – 
розслідування проводить Держав-
не бюро розслідувань.

З боку нашого видання може-
мо зазначити, що одразу після 
інциденту керівництво поліції 
пообіцяло надати журналістам 

доступ до відео з камер віде-
оспостереження та бодікамер 
патрульних. Але згодом, після 
офіційного журналістського за-
питу, нам було відмовлено під 
приводом таємниці слідства. 
У нас зараз дві версії: або на ка-
мерах зафіксовані особи з боку 
поліції, які взагалі не потрапили 
під слідство, або камери зафік-
сували події не зовсім таким 
чином, як зараз стверджують 
сторони. У будь-якому разі досту-
пу до відео так журналісти і не 
отримали, всупереч обіцянкам.

«Слідчий вилучив відповідні 
докази у цій справі – відео, все, 
що було потрібно, ми слідчому 
надали», – повідомив раніше в ко-
ментарі журналістам начальник 
управління патрульної поліції 
в Житомирській області Олек-
сандр Гуменюк.

На період розслідування па-
трульний екіпаж № 152, а саме 
його ДБР підозрює в нападі і по-
битті Петра Ярмака, відстороне-
ний від виконання своїх обов'язків, 
проводиться службове розсліду-
вання.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопа-
да житомирянина Петра Ярмака 
зупинили патрульні і дуже сильно 
побили. Через кілька годин з по-
ліцейської дільниці Петра забрали 
в реанімацію. Чоловік ледь не за-
гинув – в процесі операції йому 
видалили селезінку і частину 
кишечника.

Що найчастіше шукали українці 
в Google у році, що минає

Руслан Мороз

Традиційно в кінці 
року Google пред-
ставляє підсумковий 
рейтинг найпопуляр-
ніших запитів україн-
ських користувачів.

Серед найпопулярніших 
українських запитів в Google 
у 2020 році немає жодного про 
війну.

У 2020 році українців, що не 
дивно, найбільше хвилювали запи-
ти, пов'язані з коронавірусом. Але 
в списку найбільш популярних 
виявилися і досить несподівані.

Найпопулярнішим пошуко-
вим запитом 2020 року в Google 
Україна став «коронавірус, – по-

відомили в українському пред-
ставництві Google.

Також до першої десятки 
увійшли запити «коронавірус 
рекомендації», «симптоми 
коронавируса» і «карантин 
в Україні».

Крім того, у 2020 році зросла 
кількість запитів на тему дистан-
ційного навчання – серед найпо-
пулярніших запитів року сервіс 
«Google Classroom», освітній про-
єкт «На урок» і сервіс для відео-
конференцій Zoom. Також укра-
їнці цікавилися виборами в США, 
телевізійним шоу «Холостячка» 
і святами 2020 року.

У категорії «Персона» українці 
найчастіше шукали інформацію 
про Олексія Навального, Джо 
Байдена і Олександра Лукашенка. 
Серед людей, які покинули нас 
у 2020 році, найбільше запитів 
було про актора Бориса Клює-
ва, баскетболіста Кобі Брайанта 

і письменника-сатирика Михаїла 
Жванецького.

В  к а т е г о р і ї  « Ф і л ь м и » 
у 2020 році українці найчастіше 
шукали в Google фільм 2011 року 
Стівена Содерберга «Зараза». Біль-
шу частину місць у першій десятці 
зайняли продовження популярних 
фільмів: «Чаклунка: Повелителька 
темряви», «Після сварки», анімація 
«Крижане серце 2», українська ко-
медія «Скажене весілля 2». Також 
українців цікавила оскароносна 
корейська драма «Паразити».

Лідером в категорії телеві-
зійних шоу стало романтичне 
реаліті-шоу «Холостячка». Серед 
серіалів українці найчастіше 
шукали іспанську кримінальну 
драму «Паперовий будинок», 
український серіал «Спіймати 
Кайдаша» і фентезі «Відьмак».

«Покупкою року» в Україні 
стали медичні маски, крім того, 
українці цікавилися, де купити 

пульсоксиметр, респіратор і анти-
септик, а також iPhone 12 і карти-
ну за номерами.

У категорії «Книги» перше місце 
зайняв роман XIX століття американ-
ської письменниці Луїзи Мей Олкотт 
«Маленькі жінки». В першу десятку 
також потрапили класичний роман 
Джейн Остін «Гордість і уперед-
ження», фентезі «Відьмак» Анджея 
Сапковського, антиутопія Джорджа 
Оруелла «1984» і один з найвідомі-
ших романів Стівена Кінга «Воно».

У 2020 році користувачі ста-
вили багато запитань, пов'язаних 
з коронавірусом: що таке пандемія, 
коронавірус, локдаун, карантин 
вихідного дня; як пошити маску, 
як зробити антисептик для рук, як 
лікувати коронавірус і як повер-
нути нюх. Крім того, намагалися 
з'ясувати, що означає молодіжний 
сленг: що таке ауф, краш і крінж. 
Крім цього, українців хвилюва-
ло, як вийти заміж, чому горить 
Австралія і як зробити все добре.



9 Середа, 30 грудня 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Важливо

Як розвиватиметься  
застосунок «Твоє право»

Створення та наповнення 
розділу з правовою інформа-
цією для осіб з інвалідністю. 
Внесення змін до архітектури 
додатку, інтеграція розділів 
в єдине рішення з уніфіко-
ваним розділом меню та до-
опрацювання внутрішньої 
структури. Інтеграція зі стат-
тями з української правничої 
вікіпедії WikiLegalAid. Це – 
плани розвитку мобільного 
застосунку «Твоє право».

Застосунок «Твоє право» – 
це безкоштовний юридичний 
довідник. Він розроблений 
у 2018 році у межах Програми 
ООН із відновлення та розбудови 
миру для захисту прав внутріш-
ньо переміщених осіб та осіб, які 
постраждали від гендерно зу-
мовленого насильства. У жовтні 
цього року застосунок був пере-
даний системі БПД для його по-
дальшого вдосконалення і роз-
витку у співпраці з партнерами.

Наразі мобільний застосу-
нок «Твоє право» має чотири 
розділи. Розділ «Права осіб, 
що постраждали від конфлікту 
в Україні» створений та під-
тримується ГО «Донбас СОС» 
у партнерстві з Програмою ООН 
із відновлення та розбудови 
миру за підтримки урядів Да-
нії, Швеції та Швейцарії. Розділ 
«Права осіб, що постраждали 
від гендерно зумовленого на-
сильства» з алгоритмами дій 
у разі домашнього насильства 
з’явився завдяки ГО «Ла Стра-
да-Україна». Розділ «Права осіб, 
що постраждали від торгівлі 
людьми» створений за участі 
Представництва Міжнародної 
організації з міграції в Україні 
та Національної безкоштовної 
гарячої лінії з протидії торгівлі 
людьми та консультування мі-
грантів. До створення розділу 
«Права ветеранів АТО/ООС та 
членів сімей загиблих» долу-
чилися ГО «Юридична сотня».

Застосунок «Твоє право» міс-
тить не лише правову інфор-
мацію, а й надає можливості 
переходу на зовнішні ресур-
си, наприклад на електронні 
державні сервіси. Користувачі 
також мають можливість за-
вантажити зразки документів 
(заяв, позовів, скарг).

Щодо планів розвитку, то пе-
редусім йдеться про створення 
окремого розділу для осіб з ін-
валідністю. Буде удосконалена 
головна сторінка застосунку. На 
ній з’явиться меню для користу-
вачів з кнопкою, за допомогою 
якої можна буде перейти до всіх 
новин або обрати певні новини, 
що цікаві для тієї чи іншої катего-
рії людей. Для зручності корис-
тувачів буде додана можливість 
пошуку за тегами.

КОЛОНКА

Що очікувати житомирянам  
від нового 2021 року?

Марія Кравчук

Кінець року – це 
час, коли ми підбиває-
мо підсумки і ставимо 
нові цілі на наступ-
ний рік.

Для того, щоб це зробити, 
потрібно хоча б зрозуміти, що 
саме нас буде очікувати у новому 
2021 році. Ми зібрали найбільш 
значимі, на нашу думку, нововве-
дення 2021 року, про які було про-
анонсовано, та ділимось з вами.

Локдаун
З 12 грудня набрала чиннос-

ті постанова КМУ № 1236 щодо 
продовження карантину до 28 лю-
того та запровадження локдауну 
по всій території України з 8 по 
24 січня включно.

Саме локдаун можна назвати 
однією з найобговорюваніших тем 
наступного року. Адже саме з лок-
дауну ми розпочнемо рік Бика, 
не найкращий початок року, але 
все ж краще, ніж по 20 тис. хворих 
щодня.

Вакцинація від COVID‑19
Вакцинація від коронавірусу 

в Україні орієнтовно розпочнеться 
1 березня 2021 року. Однак тер-
міни ще можуть змінити, якщо 
виникнуть затримки з поставками 
вакцини. Першими вакцинують 
українців з дев'яти груп ризику:

• медпрацівники,
• військовослужбовці,
• соціальні працівники закла-

ду по догляду,
• люди похилого віку (60+),
• працівники освіти,
• державна безпека,
• пенітенціарні установи та 

установи виконання покарань,
• хронічні хворі незалежно 

від віку.

Підвищення «мінімалки»
Наразі мінімальна заробітна 

плата в Україні становить 5 тисяч 

гривень. Її підвищили у вересні 
цього року. До того вона становила 
4 723 гривні.

Основне підвищення «мінімал-
ки» – на 20% – відбудеться з 1 січня 
2021 року, з 5 до 6 тис. грн.

Чергове пі двищенн я до 
6 500 грн уряд переніс з липня 
на грудень 2021 року.

Зросте ціна  
на водопостачання

НКРЕКП (Національна комі-
сія, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг) схвалила 
підвищення тарифу на передачу 

електроенергії.
У зв’язку з цим у Житомирі, 

як і у всіх українських містах, 
планують підвищити тарифи на 
холодну воду у 2021 році.

Немає єдиного тарифу на 
воду по Україні. Ціна залежить 
від області і навіть від конкретного 
міста. Відповідно, і підняття цін 
у містах відбувається незалеж-
но одне від одного. Так, ціна на 
холодну воду по Україні зросте 
в середньому на 20%, у Житоми-
рі – на 30%.

Підвищення тарифу  
за теплопостачання

КП «Житомиртеплокомуне-

нерго» збирається переглянути 
розмір тарифів на теплову енер-
гію та послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої 
води.

В оголошенні, яке було розмі-
щене на сайті міської ради, зазна-
чено, що потреба у коригуванні 
діючих тарифів виникла у зв’язку 
із зростанням з 1 січня 2021 року 
вартості постачання та розподілу 
природного газу та вартості роз-
поділу електроенергії.

Вартість 1 Гкал для населення 
та бюджетних установ має зрости 
на 12,2–13,1%.

Підвищення ціни за проїзд 
у громадському транспорті

Наступного року влада Жи-
томира збирається підвищити 
вартість проїзду на 1 грн.

«Поки плануємо підвищити 
вартість готівкової оплати у гро-
мадському транспорті на 1 грив-
ню – до 9 грн в маршрутках та до 
7 грн в електротранспорті, а без-
готівкова вартість залишиться та-
кою, як і була (7 грн в автобусах та 
5 в електротранспорті), щоб сти-
мулювати перехід на безготівкову 
форму розрахунку», – зазначають 
в управлінні транспорту і зв’язку 
міської ради.

Нові правила  
для автомобілістів

Уряд затвердив нову Держав-
ну програму безпеки руху. Окрім 
нових розв’язок, водіям обіцяють 
«фантомні патрулі», збільшення 
кількості камер автофіксації та 
систем зважування у русі.

Декларована мета – знизити рі-
вень смертності внаслідок ДТП по-
рівняно з 2019 роком щонайменше 
на 30% до 2024 року та на 50% до 
2030 року. Інша мета – збільшення 
надходжень від штрафів за пору-
шення ПДР.

Повернення субсидій
Наступного 2021 року Міністер-

ство фінансів України здійснювати-
ме перевірки отримувачів субсидій 
при розгляді поданих документів.

Але навіть якщо субсидію 
призначили, а потім виявили по-
рушення, всі незаконні виплати 
доведеться повернути державі.

За що і чому можуть забрати 
виплати, говориться у Постанові 
Кабміну «Про спрощений поря-
док надання субсидії»:

• є будинок площею від 200 
кв. м або квартира від 120 кв. м;

• машина віком до 5 років;
• зробили покупку на суму від 

50 тис. грн;
• останнім часом не платили 

ЄСВ і не перебували на обліку 
в Центрі зайнятості.

Вартість харчування 
в школах

З 1 січня 2021 року у Житомирі 
збільшиться вартість харчування 
дітей у дошкільних та загально-
освітніх закладах освіти.

Це рішення ухвалили на по-
зачерговому засіданні Житомир-
ського міськвиконкому 21 грудня.

Вартість харчування в ясельних 
групах підвищується на 5,5%, у сад-
кових – на 7%. Вартість сніданків 
та обідів у школах для учнів мо-
лодших класів збільшується на 9%.
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300 тисяч гривень на рекламу  
здобутків Житомирводоканалу

З 1 січня у Житоми-
рі різко збільшуються 
тарифи на воду. Під-
приємство говорить 
про нестачу коштів 
і водночас замовляє 
на 300 тисяч рекламу 
своєї діяльності.

Закупівлю провели двома до-
говорами 14 грудня. За першим 
договором за 130 тис. грн замовили 
«виготовлення та трансляцію ін-
формаційних аудіороликів на раді-
останціях». За іншим – 170 тис. грн 
витратять на «виготовлення віде-
осюжетів та їхньої трансляції на 
відеобордах та в інтернет-ЗМІ». 
Тендерні документи були пропи-
сані таким чином, щоб виключити 
будь-яку можливість конкуренції. 
Тільки ТОВ «Ростмедіа.ТВ» надано 
дозволи на встановлення відео-
бордів. Це ж товариство володіє 
частотою на радіомовлення і пред-
ставляє місцеве інтернет-ЗМІ, 
під яке виписані комунальним 
підприємством вимоги. Відпо-
відно 29 грудня по обом торгам 
надійшли пропозиції лише від 
ТОВ «Ростмедіа.ТВ».

– Ця необхідність викликана 
нашим зобов’язанням перед Сві-
товим банком та національним 
регулятором. За умовами догово-
ру зі Світовим банком ми маємо 
звітувати перед жителями міста 

Житомира про хід реалізації 
проєктів Світового банку. Перед 
Нацкомісією ми маємо звітувати 
про хід виконання інвестиційних 
програм та результати тарифного 
врегулювання, що, в принципі, ми 
й робимо, – пояснює в коментарі 
директор КП «Житомирводока-
нал» Андрій Нікітін.

Також очільник підприєм-
ства впевнений, що це необхідно 
і для самого населення, оскільки 
по радіо водоканал зможе оголо-
сити про надзвичайну ситуацію, 
велику аварію або ж коли пев-
ний район опиниться без води. 
Проте не пояснює, з якою регу-
лярністю жителі міста повинні 
слухати радіо або ж переглядати 

відеоборди, щоб дізнатися про 
відсутність в крані води. І як усі 
попередні роки, практично усі 
інтернет-ЗМІ на безкоштовній 
основі публікували інформацію 
про припинення водопостачання. 
Тому така інформація актуальна 
для читачів, і люди мають про неї 
знати не лише з одного сайту чи 
однієї радіостанції.

– Ми зможемо поінформувати 
населення про планові відключен-
ня – це дуже важливо в момент, 
коли у нас іде реконструкція. Під 
час реконструкції ми ж відновлює-
мо й інші мережі, як перебувають 
в роботі. До прикладу, мені потріб-
но розповісти про хід будівництва 
очисних споруд каналізації з пояс-

неннями, я не уявляю, як це можна 
зробити по-іншому, як не через 
відеоролик, – додає Андрій Нікітін.

До звітності перед житомиряна-
ми водоканалу зобов’язує Світовий 
банк, якому підприємство роками 
буде повертати взятий на рекон-
струкцію кредит. Ці витрати напря-
му компенсуються споживачами, 
тобто з гаманця кожного житоми-
рянина, включно з немовлятами 
і пенсіонерами, які ледве вижива-
ють на мінімальну пенсію, нахабно 
витягнули по півтори гривні.

Чи можна було б обійтися без 
цих витрат? Звичайно ж. Інформа-
ція про надзвичайні події у місті 
завжди є цікавою для ЗМІ, і вони 
обов’язково її терміново поширять. 

А от особисту вигоду від замов-
лення отримає власник ТОВ "Рос-
тмедіа.ТВ" Євген Яремчук – міль-
йонер, який, окрім медіа, володіє 
будинком Трибеля та численною 
нерухомістю в центрі міста.

Саме він повністю профінан-
сував виборчу кампанію до Верхо-
вної Ради кандидата від «Слуги 
народу» Ігоря Герасименка. На 
президентських виборах Євген 
Яремчук був представником Воло-
димира Зеленського та ЗеКоманди 
у Житомирській області.

Нардеп після виборів зник, ко-
манда Президента збільшує тарифи 
на світло для населення, а місцеві 
князьки не відстають – заробляють 
на зубожінні житомирян.

Шоу-театр «КЛЕМ» виграв І-е місце  
на Всеукраїнському різдвяному конкурсі у м. Києві

Народний художній ко-
лектив шоу-театр «КЛЕМ» 
Житомирського центру 
творчості дітей і молоді 
став лауреатом І премії 
Всеукраїнського багатожан-
рового конкурсу мистецтв 
«Новорічно-різдвяні барви», 
що проходив у м. Києві 
25–26 грудня 2020 року.

Серед учасників з усіх куточків України 
житомирським артистам не було рівних. На 
конкурс колектив привіз свій славнозвісний 
номер «Заяча дискотека», де вихованці віком 
від 14 до 17 років виконували пародії на зі-
рок естради. Оля Полякова, Марув, Софія 
Ротару, Дзідзьо, Вєрка Сердючка, Михай-
ло Поплавський та інші зірки у виконанні 
юних артистів вразили і глядачів, і журі.

Заслужений артист України доцент 

факультету хореографічного мистецтва 
Дмитро Базела відмітив кропітку та про-
фесійну роботу керівників та вихованців 
шоу-театру «КЛЕМ» та поділився, як, на 
його думку, зробити номер ще цікавішим.

Заслужена артистка України, солістка 
Національної філармонії України Тетяна 
Школьна подякувала всім вихованцям 
за влучні пародії на зірок, керівникам за 
режисуру та музичне і костюмоване вті-
лення задуму, а також дала свої поради 
щодо номеру.

Керівник шоу-театру «КЛЕМ» Олек-
сандр Нечаєв: «Я дуже хвилювався за ви-
ступ нашого колективу, адже для участі 
у цьому конкурсі ми долучили нових на-
ших вихованців, а деякі з них виходили на 
велику сцену вперше. Але, незважаючи на 
складні умови для перевдягання на сцені 
і хвилювання перед виступом, ми впо-
ралися і отримали гідну нагороду. Також 
цінними були поради журі».

Керівник колективу Анна Курлянчик: 
«Нам дуже було приємно, що нас високо 

оцінили. Окрім кубка, медалей, дипломів 
і подяк, ми отримали безкоштовні квитки 
у Київський зоопарк, де наші юні вихованці 
змогли дуже емоційно провести час. Жи-
рафи, слони, мавпочки, тигри, леви, зебри, 
лами та безліч інших тварин дуже сподо-
балися дітям».

Окрім того, керівники колективу орга-
нізували для своїх підопічних цікаву розва-
жальну програму: відвідали головну ялинку 
України, скляний міст, Володимирську гір-
ку, прогулялися Хрещатиком, скуштували 
відому київську перепічку та придбали по-
дарунки на новорічному ярмарку.

Художній керівник колективу Ігор Сур-
жан: «Цей рік був дуже складним, і хотілося 
для наших КЛЕМівців організувати цікаву 
передноворічну подорож у столицю. Піс-
ля запрошення на конкурс ми вирішили 
об’єднати корисне з цікавим. Дякуємо всім!».

Ми щиро вітаємо шоу-театр «КЛЕМ» 
з черговою перемогою і з прийдешніми 
святами. Бажаємо міцного здоров’я та нових 
творчих успіхів у новому 2021 році!
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Річна статистика COVID-19: 
більше мільйона захворівших

Підбиваючи під-
сумки року, не можна 
не згадати про най-
більш неприємний 
«подарунок», що 
приніс нам 2020 рік, – 
COVID-19.

Нагадаємо, що перший ви-
падок появи COVID-19 було 
виявлено на території Жи-
томирщини 12 березня 2020 
року. Це сталося у районному 
центрі Радомишлі, де у жінки 
пенсійного віку було виявлено 
коронавірусну хворобу, тоді ж 
у місті було запроваджено 
надзвичайний стан.  А вже 

19 березня 2020 року у місті 
Житомирі зафіксували пер-
ший підтверджений випадок 
коронавірусу.

6 988 нових випадків коро-
навірусної хвороби COVID-19 
зафіксовано в Україні станом 
на 29 грудня 2020 року. Зокре-
ма, захворіли 324 дитини та 
337 медпрацівників.

Також за минулу добу гос-
піталізовано –  1 298 осіб, ле-
тальних випадків –  232, оду-
жало –  16 106 осіб, здійснено 
тестувань за добу – 43 585 (ме-
тодом ПЛР –  25 965, методом 
ІФА – 17 620).

За весь час пандемії в Укра-
їні захворіло – 1 037 362 особи, 
одужало – 681 835 осіб, леталь-
них випадків – 18 081, проведе-

но ПЛР-тестувань – 5 511 179.
За останню добу найбільша 

кількість підтверджених випад-
ків зареєстрована у м. Києві 
(953), Одеській (729), Полтав-
ській (644), Львівській (555) та 
Запорізькій (514) областях.

Житомирська область за-
лишається на показнику 38 554 
випадки.

«Через недотримання ка-
рантинних та профілактич-
них заходів, які є запорукою 
подолання пандемії у Жито-
мирській області, спостеріга-
ється стабільний рівень захво-
рюваності на коронавірусну 
інфекцію», –  повідомляє в. о. 
директора ДУ «Житомир -
ський обласний лабораторний 
центр» Юрій Лутай.

Хто викрав зиму?  
Синоптики розповіли,  
чому житомиряни зустрічають 
новорічні свята без снігу

Світлана Цимбалюк

Вже декілька 
років поспіль жи-
томиряни зустріча-
ють новорічні свята 
без снігу. Цьогоріч 
ситуація також не 
зміниться.

Синоптики запевняють: 
«Покататися на санчатах та 
зліпити сніговика не вдасться».

Як зазначають у  Жито -
мирському обласному центрі 
з гідрометеорології, найбільша 
висота снігового покриву про-
тягом січня зазвичай спостері-
гається у третій декаді і ста-
новить в середньому 10–15 см, 
але останнім часом сніговий 
покрив встановлюється на не-
тривалий період, а в окремі 
роки взагалі відсутній.

Синоптик Житомирсько-
го обласного гідрометцентру 
Анатолій Мельников наголо-
сив, що житомиряни святку-
ють вже декілька рік поспіль 
Новий рік без снігу через певні 
погодні умови, які склалися.

«У нас зараз проходить 
фронт оклюзії. Ми перебува-

ємо в теплому секторі цикло-
ну, у нас високі температури 
у зв’язку із затоком теплого 
повітря з південних районів. 
Цього разу воно формува-
лося в районі Балкан, зміс-
тилося на південнорайонне 
Чорноморське узбережжя, 
і здійснюється заток тепло-
г о  повіт ря  у  нашом у на -
прямку. Через це в нас зараз 
ідуть опади у вигляді дощу 
і температура до 8 градусів 
тепла», – розповів Анатолій 
Мельников.

Однак синоптик запевняє: 
перейматися, що українські 
зими взагалі зникнуть, не вар-
то, оскільки на сьогодні ситу-
ація із малосніжжям більше 
пов’язана з певними погод-
ними умовами, які склалися, 
і несе тимчасове явище.

«У нас взагалі йде тенден-
ція до потепління, але це не 
означає, що в нас будуть зими 
з температурою 10–20 градусів 
тепла. Цього разу просто так 
склалась синоптична ситуа-
ція», – підкреслив синоптик.

Де житомиряни 
святкуватимуть 
Новий рік. 
ОПИТУВАННЯ

Валерія Наумова

До Нового року за-
лишилися лічені дні.

У Житомирі вже з’явилася 
святкова ялинка, вітрини закладів 
прикрашені яскравими вогника-
ми, потроху починає з’являтись 
новорічний настрій.

Ж у р н а л і с т и  р е д а к -
ції «20 хвилин» вирішили ді-
знатися у житомирян, де вони 
планують святкувати Новий рік.

«Я св ятк ув ати му Нов ий 
р і к  в д о м а ,  о с к і л ьк и  в д о м а 
найк раща атмосфе ра і  мен-
ш е  р и з ик і в .  Бу д е м о  с і м’є ю 
святкувати. Зараз не час дл я 
по ї здок, тому будемо в ідпо -
чивати вдома»,  –  розповідає 
Тетяна, 25 років.

«На свята планували поїздку 
в Карпати, але зараз бачимо, що 
краще все ж вдома залишитися. 
Ну, бо бачите, яка ситуація, ри-
зикувати не хочемо», – пояснює 
Олексій, 31 рік.

«Вдома, а куди ще зараз їхати? 
Щоб привезти додому хворобу? Ні, 
цього зараз точно не треба. Та і лок-
даун буде, немає куди їхати відпо-
чивати», – коментує Уляна, 28 років.

«Поїду додому, побачу батьків, 
сестру нарешті. А так нікуди біль-
ше не планувала. Поїду в Овруч», – 
наголошує Дарина, 19 років.

«Я святкуватиму Новий рік 
в ліжку, бо захворів. Мені здаєть-
ся, що цього року мало хто кудись 
їхатиме, зараз не та ситуація. 
По-перше, це небезпечно, по-друге, 
багато хто зараз без заробітку», – 
ділиться Едуард, 17 років.

Названі 
найпопулярніші 
і рідкісні імена, які 
українці давали своїм 
дітям у 2020 році

За даними 
Мін'юсту, серед но-
вонароджених є ді-
вчатка на ім'я Луна, 
Імперія, Попелюшка, 
Хрусталіна, Квітка, 
Шанель, Нева.

Як повідомила заступниця 
міністра юстиції з питань дер-
жавної реєстрації Ольга Оніщук, 

у статистиці серед звичайних 
жіночих імен лідирують такі, як 
Анна, Анастасія, Антоніна, Бог-
дана, Валерія, Вікторія.

Серед популярних чоловічих 
імен наступні: Артем, Андрій, 
Богдан, Владислав, Володимир, 
Данило, Дмитро.

Серед малюків є такі, хто має 
ім'я Зеленський, Яник, Вакула, Ли-
мон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

У Мін'юсті зазначають, що ди-
тині може бути дано не більше 
двох імен.
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«ПОБЄДОБЄСІЄ» ПО-ЖИТОМИРСЬКИ,  
або Як Житомирська політехніка відзначила 100-річчя, 
хоча минулого року університету було лише 59 років

Руслан Мороз

Так розкритикована 
в Україні схильність 
до перебільшення 
власної значущості, 
що у північного сусіда 
принизливо назива-
ється «побєдобєсієм», 
добралася і до Жито-
мира.

Житомирська політехніка ми-
нулого року святкувала 59-річчя, 
а цьогоріч одразу – 100-річчя. 
І жодна машина часу тут ні до 
чого. Просто в когось бажання 
надати якомога більшу значущість 
власному становищу набагато 
перебільшує кількість здорового 
глузду в голові.

Це дійсно можна назвати 
т ільки «побєдобєсієм» по-
житомирськи, інакше важко по-
яснити подібні метаморфози.

Так, 22 грудня 2020 року пре-
сслужба облради повідомила про 
те, що голова Житомирської об-
ласної ради Володимир Федорен-
ко привітав викладачів, студентів 
і випускників зі 100-річчям засну-
вання Державного університету 
«Житомирська політехніка».

«За ціле століття у Житомир-
ській політехніці здобули освіту 
кілька поколінь висококласних 
інженерів, менеджерів, економіс-
тів, фінансистів та науковців. Це 
інноваційний заклад, де можна 
отримати сучасні знання і пер-
спективну професію», – зазначив 
Володимир Федоренко.

У місцевих ЗМІ повідомляло-
ся, що на пленарному засіданні 
2 вересня 2020 року Верховна Рада 
внесла зміни до додатка постано-
ви про відзначення пам’ятних дат 
і ювілеїв у 2020 році, доповнивши 
перелік відомих подій, які від-
значаються на державному рівні, 
пунктом «100 років з часу засну-
вання Державного університету 
"Житомирська політехніка" (1920)». 
У квітні 2019 року Житомирський 
державний технологічний універ-
ситет отримав нову назву і став 
Державним університетом «Жи-
томирська політехніка». Також 
у червні 2019 року університет 
відзначав 59-й день народження.

На сайті університету є іс-
торична довідка, де вказано, що 
офіційною датою створення 
Державного університету «Жи-
томирська політехніка» є 1920 рік. 
Але зміст історичної частини із 

зазначенням дати заснування 
дуже відрізняється в українській 
і російській версії вільної енцикло-
педії Вікіпедія. Так, у російському 
сегменті продовжує вказуватися 
1960-й рік заснування. Саме тоді 
у Житомирі було створено загаль-
нотехнічний факультет Київського 
політехнічного інституту – леген-
дарного КПІ. Також зазначається, 
що постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 квітня 1994 року на 
базі Житомирського філіалу Ки-
ївського політехнічного інституту 
було створено Житомирський ін-
женерно-технологічний інститут.

У лютому 2020 року ректор 
Державного університету «Жи-
томирська політехніка» Віктор 
Євдокимов очолив обласну ор-
ганізацію партії «Наш край». 
31 серпня 2020 року політична 
партія «Слуга народу» офіційно 
визначилася з кандидатами на 
посади міських голів, зокрема 
на посаду мера Житомира ба-
лотувався ректор Житомирської 
політехніки Віктор Євдокимов, 
який в результаті виборів посів 
друге місце, став депутатом Жи-
томирської міської ради і очолив 
фракцію партії «Слуга народу». 
Після цього нагороди та звання 
на співробітників університету по-
сипалися, як манна небесна. Але 
цього виявилося замало, і було ви-
рішено «зістарити» університет 
одразу на сорок років.

Так, протягом другої по-
ловини 2019 року український 
сегмент Вікіпедії зі статтею про 
Житомирську політехніку почав 
активно редагуватися. В історії 
редагування можна подивитися, 
наскільки цікавою була робота 
з виправлення історії університету 
в бік її збільшення.

Так, одна з версій історичної 
статті в сегменті української Ві-
кіпедії, яку в подальшому також 
було відредаговано, взагалі дово-
дила рік заснування аж до 1912 
року. Тут, напевно, спрацювала 
радянська школа, яка взагалі все 
порівнювала з 1912 роком: «Офі-
ційною датою створення Держав-
ного університету «Житомирська 
політехніка» донедавна вважався 
1960 рік, коли у Житомирі було 
створено загальнотехнічний фа-
культет Київського політехнічного 
інституту – легендарного КПІ. На-
справді ж витоки історії технічної 
освіти у Волинській губернії на-
багато глибші і сягають далекого 
1912 року. Перед тим у місті вже 
діяли Комерційне училище, Вчи-
тельська семінарія, два духовних 
училища».

Чому зупинилися саме на 
1912 році, а не згадали курси, які 
було організовано у Житомирі 

для обслуговування електрично-
го трамваю, коли дійсно з 1889 
року були потрібні робочі кадри 
з поглибленим знанням у тех-
нічних галузях, невідомо. Але 
можна стверджувати, що саме 
поява у Житомирі електричного 
транспорту, електричної станції та 
інших прогресивних речей спри-
чинила наприкінці ХІХ століття 
гостру потребу у кваліфікованій 
робочій силі та інженерних кадрах.

Але потім, приблизно у жов-
тні – грудні 2019 року, текст у Ві-
кіпедії було змінено на менш 
радикальний: «Так, у березні 1920 
року, коли в Україні ще тривала 
громадянська війна, створено Во-
линський політехнікум з трьома 
відділеннями: електротехнічним, 
сільськогосподарської техноло-
гії, гідротехнічним. У грудні 1920 
року технікум вилучено з під-
порядкування Губземвідділу 
і передано Губернському відді-
лу професійної освіти (Губпро-
фобр). Тоді ж його реорганізовано 
у Волинський індустріальний 
технікум з трьома відділами: 
механічним, хімічним і будівель-
ним. Народний комісаріат освіти 
УРСР офіційно підтвердив право-
наступництво та визнав початок 
історії розвитку та становлення 
Волинського індустріального 
технікуму як єдиного вищого 
індустріально-технічного закла-
ду губернії, з березня 1920 року».

Якщо піднімати історичні 
архіви, то можна переконатися, 

що не все, що написано на сайті, 
правда, а інколи правда, але тро-
хи зманіпульована. Одразу після 
Жовтневої революції у Петербурзі, 
у грудні 1917 року, загострилися 
відносини Української Народної 
Республіки з Радою народних 
комісарів Росії на чолі з Леніним. 
Більшовики розпочали збройний 
наступ на Україну. УНР вимушена 
була воювати на два фронти – вну-
трішньому і зовнішньому. 25 січня 
1918 року більшовицькі війська 
підійшли до Києва. Центральна 
Рада прийняла рішення про свою 
евакуацію у Житомир.

Центральна Рада на чолі з Ми-
хайлом Грушевським прибула до 
Житомира в ніч з 27 на 28 січня 
і була тут до 9 березня 1918 року. 
Тобто у цей час Житомир був 
столицею Української Народної 
Республіки. У Житомирі було 
прийнято ряд важливих законів, 
у тому числі й закони про грошо-
ву одиницю, про громадянство, 
про адміністративно-територі-
альний поділ України.

Протягом 20–30-х років Жито-
мир також неодноразово змінював 
свій статус. У 1923 році Житомир 
став центром Житомирського 
округу, що входив до Волинської 
губернії. Потім округ перейшов 
у 1925 році у безпосереднє під-
порядкування республіканському 
центру у Харкові. З 1932 року Жи-
томир став містом обласного під-
порядкування Київської області, 
у 1936 році знову центром округу 

і, нарешті, у вересні 1937 року на-
був статусу обласного центру.

Кожна реформа майже повніс-
тю руйнувала управлінську систе-
му та вносила безлад до навчаль-
ного процесу у різних навчальних 
закладах самого Житомира.

Отже, говорити про будь-який 
ВНЗ у Житомирі у 1920 році трохи 
некоректно. До того ж тоді були 
організовані навчальні заклади 
більш професійно-робочого на-
пряму, а не інженерного, як ствер-
джується на сайті. Тому, з одного 
боку, нібито те, що написано на 
сайті, правда, але маніпуляційна 
складова в тому, що це була освіта, 
яку зараз забезпечують професій-
ні ліцеї, тобто заклади середньо-
спеціального рівня або неповної 
вищої освіти.

Саме тому, незважаючи на 
різні інститути та будь-які інші 
виші, студенти намагалися по-
їхати на навчання до Одеси, а не 
залишатися у Житомирі.

З іншого боку, у 20–30-і роки 
спостерігалося відновлення про-
мисловості, що дійсно потребува-
ло робочих з певної кваліфікаці-
єю. І саме для них були створені 
передові та прогресивні для того 
часу навчальні заклади. Але ствер-
джувати, що саме вони пов'язані 
з сучасним університетом, є пев-
ною мірою перебільшення. За 
аналогією можна стверджувати, 
що нашому драмтеатру не близько 
80 років, а всі 250, адже саме тоді 
з’явилися перші напівпрофесій-
ні акторські трупи у Житомирі. 
А історію обласної лікарні можна 
відлічувати задовго до грудня 1895 
року, коли у м. Житомирі, завдяки 
діяльності Волинської організації 
Російського товариства Червоного 
Хреста, а також на його кошти, 
у невеличкому двоповерховому 
будиночку по вул. Дівочій, 3 було 
відкрито стаціонар на 15 ліжок та 
амбулаторію з приватною лікар-
ською практикою.

Зрозуміло, що збільшення віку 
надає академічності будь-якому 
закладу, але це не означає, що так 
є насправді. Але забаганки надати 
собі додаткового статусу для влас-
ного задоволення – це одне, а за 
законами офіційної статистики 
початок історії будь-якого закладу 
починається з моменту оголошен-
ня офіційного відкриття. І саме на 
підставі Наказу Міністерства ви-
щої і середньої спеціальної освіти 
УРСР від 11.03.1960 року № 84 та 
Наказу Київського політехнічного 
інституту від 24.11.1960 року № 194 
було відкрито загальнотехнічний 
факультет КПІ. 1 вересня 1960 році 
до занять на загальнотехнічному 
факультеті приступили перші 175 
студентів.
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Випробування, успіхи та поразки:  
чим запам’ятається 2020 рік у Житомирі

Валерія Наумова

2020 був одним з найваж-
чих за всі минулі.

Високосний рік багато чому навчив, бага-
то забрав та багато що змінив, здається, уже 
назавжди. Одне знаємо точно – як раніше, 
вже не буде. Згадаємо ключові події у Жи-
томирі протягом 2020 року у номінаціях.

Випробування року
Тут не посперечаєшся, справжнім ви-

пробуванням для багатьох став коронавірус. 
Невідома раніше хвороба, про яку почали 
говорити ще в кінці 2019 року, у 2020 році 
охопила весь світ. Пандемія змусила людей 
одягнути маски, постійно користуватися ан-
тисептиками, обмежила в контактах; декого 
залишила без роботи, а декому – навпаки, 
подарувала можливість заробити. Піковий 
перепродаж антисептиків та масок за ціну 
в декілька разів вищу – все це приносило 
неабиякий прибуток найхитрішим.

Це був березень. Житомирщина була 
першою областю, що стикнулася з бороть-
бою з цим вірусом. З Ухані, центру хво-
роби COVID-19, приїхали працівники на 
виконання дорожніх робіт. Перші летальні 
випадки також були на Житомирщині та 
перші поховання… Потім квітень-травень – 
шашлики у дворі, порушення, байдужість 
житомирян до обмежень. А ось осінь – чер-
гова хвиля, серйозні втрати. Нестача кисню, 
ліжок, паніка, страх. Школярі та студенти 
майже рік навчалися дистанційно. Локдаун.

Житомирщина втратила чудових людей 
та значні ресурси на подолання хвороби. Це 
вагома сторінка в історії сучасної України, 
яка залишиться в нашій пам’яті назавжди. 
Будемо сподіватися, що у 2021 році ми здо-
лаємо коронавірус й житимемо спокійно 
та вільно, без страху та ізоляції…

Реконструкція року
Житомирська водонапірна вежа – це не 

лише унікальна та історична споруда, це ще 
й чудове місце для різноманітних заходів й 
активностей, яке у 2020 році реконструю-
вали завдяки небайдужим житомирянам 
та німецькій урядовій компанії «GIZ». Во-
лонтери влаштували прибирання, завдяки 
якому вдалося відновити вежу зсередини, 
вдихнути в неї нове життя. Там вже вимили 
стіни та підлогу. У місцях, де підлогу було 
зруйновано, встановили спеціальне покрит-
тя. Для проведення заходів позичили меблі, 
проте в подальшому планують закупити 
власні, у разі, якщо з’явиться фінансування 
проєкту.

18 грудня у водонапірній вежі відбувся 
перший відкритий захід – виставка кар-
тин зі скла майстрині Галини Готшалк, що 
створені у її авторській техніці. Роботи екс-
понуватимуться до Нового року. Наступ-
ного року організатори також планують 
використовувати простір водонапірної вежі 
для проведення заходів та виставок.

Обурення року
Чутки про те, що житомирський 

трамвай можуть ліквідувати, викликали 
серйозне обурення містян. Міський голова 
Сергій Сухомлин вписав трамвай в межі 
«дорогого задоволення» та запропонував 
замінити його електробусом. Звісно, така 
ідея не сподобалася тим, хто хоче зберегти 
у Житомирі комфортний, швидкий та 
атмосферний транспорт, оскільки біль-
шість світових міст намагаються розвивати 
трамвайні мережі, а у нашому місті про-
понують все заасфальтувати та пустити 
маршрутку. Житомиряни наголошують: 
трамвай потрібен Житомиру!

«Трамвай – це швидкий міський тран-
спорт, який може перевозити багато 
людей. Треба, навпаки, будувати лінії 
у всі спальні райони, бо один трамвай 
може перевозити більше сотні людей 
і швидко, на відміну від жовтих “РУТА” 
чи “ГАЗЕЛЬ”. Будувати з нуля – значить 
будувати широку колію і одразу за сучас-
ними стандартами рейок», – коментують 
жителі Житомира.

Натомість колишній очільник ТТУ Єв-
геній Демчик пояснив, чому трамвай варто 
зберегти, а запропонована альтернатива – 
сумнівна: «Якщо дивитися на перспективу, 
то трамвай дуже необхідний, принаймні, 

в тому районі. Це по-
трібно ставити автобус 
кожні 3–5 хвилин. По-
трібно близько 20 авто-
бусів, щоб замінити ті 
12 трамваїв, що зараз на 
лінії. 20 автобусів – це 
8–9 мільйонів за один 
автобус. Тут ситуація 
така: трамвай місту 
необхідний, просто 
його треба розвивати».

Сподіваємося, що 
у 2021 році ми отри-
маємо сучасний і ком-
фортний трамвай євро-
пейського зразка.

Розробка року
Житомир – унікальне місто, адже з тими 

технологіями, які у нас є, ми скоро обжене-
мо Ілона Маска та запустимо комунальників 
на тракторі з причепом в космос посипати 
Місяць під час ожеледиці. Сучасні техноло-
гії беруть верх, і у Житомирі представили 
унікальний апарат, неймовірне поєднання 
техніки та людської сили, інь та ян – по-
сипання доріг з причепа.

Зафільмував такі інновації житоми-
рянин Сергій Мирончук. Відео миттєво 
розлетілося мережею, і його підхопили 
всеукраїнські ЗМІ.

Провал року
А місцеві вибори 25 жовтня – це вже про 

сучасне мистецтво. Ми просто не розумі-
ємося, але насправді у Житомирі виріши-
ли створити не просто виборчі дільниці, 
а неповторні арт-об’єкти. Тут і драбина зі 
шматком тканини. Як глибоко… А пере-
городки у вигляді стільців на столі – це ж 
справжнісінький сюр.

Проте мистецтво по-житомирськи 
мало кого вразило, а ось вибори багато 
хто назвав провальними. А все тому, що 
закупити матеріали для кабінок – всти-
гли, а ось змонтувати їх –  ні. Мовляв, 
всі захворіли коронавірусом, і фізично 
створити нормальні умови для голо-
сування не вийшло. І ось житомиряни 
приходять на дільниці о 9-й ранку, 
а там… Шматки прапору України при-
кріплені до стелі, дві парти і пластикові 
стільці з місцевого ганделика. Або ще 
краще: в якості перегородки – шкіль-
ний інвентар: настільний теніс, дошки. 
Таких виборів Житомир ще не бачив 
і, маємо надію, більше не побачить.

Ідея року
З хорошого – у Житомирі вирішили не 

витрачати кошти на встановлення штуч-
ної ялинки біля пам’ятнику Корольова, 
а прикрасили живу новорічну красуню 
на вулиці Михайлівській. Золоті та срібні 
кулі прикрасили ялинку, а мінімалістичні 
вогники теплого кольору додали затишку 
та домашньої атмосфери. Сподіваємось, 
що це стане приємною традицією і що-
року живе новорічне дерево даруватиме 
житомирянам святковий настрій. Також 
вже другий рік поспіль у місті влаштували 
шоу з використанням гобопроєкторів – на 
будівлях пішохідної вулиці транслювали 
ілюмінацію зі зображеннями на новорічно-
різдвяну тематику.

Нехай цей рік і був непростим, сум-
ним та інколи навіть нестерпним, проте 
варто вірити в найкраще, адже все ще 
попереду! Нехай кожен у 2021 році буде 
щасливим і здоровим, а все інше… все 
інше притягнеться, головне – бути силь-
ними і не опускати руки. Поганий рік – це 
не погане життя.

З прийдешніми вас святами!
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Культурні події Житомира 2020 року,  
які запам’яталися, незважаючи на карантин

Руслан Мороз

Карантинні заходи 
цього року значно 
зменшили кількість 
культурних заходів 
у Житомирі, але ін-
коли можна сказати, 
що краще менше, але 
цікавіше.

1. Так, у нашому переліку 
найвизначніших подій 2020 
року першим номером 
стоїть Міжнародний 
фестиваль мистецтв 
«Пісенний Спас» 
ім. Володимира Шинкарука.

На сцені Житомирського 
телецентру 19 серпня проходив 
Міжнародний фестиваль мис-
тецтв «Пісенний Спас» ім. Воло-
димира Шинкарука-2020. Наше 
видання вже повідомляло про 
незвичний формат фестивалю. 
Він частково відбувався в онлайн-
режимі з трансляцією по теле-
баченню та в інтернеті.

«У зв’язку із всесвітньою пан-
демією та карантином, фести-
валь перейшов повністю у теле-
візійний формат», – зазначила 
у своєму коментарі голова журі, 
народна артистка України Ірина 
Шинкарук.

Цього року це був шостий 
фестиваль і п’ята конкурсна 
програма. Обов’язковою умо-
вою участі у конкурсі молодих 
виконавців є виконання пісні на 
слова та/або музику Володимира 
Шинкарука. Усі фестивальні дні 
транслювалися в прямих ефірах. 
На своїй сторінці у соціальній 
мережі Facebook Ірина Шинка-
рук розмістила повідомлення 
з подробицями щодо проведен-
ня фестивалю.

На сцені гала-концерту фес-
тивалю «Пісенний Спас» співали 
Ірина Шинкарук, Ніна Матвієн-
ко, Mila Nitich, Ольга Сумська 
та Віталій Борисюк, Анжеліка 
Рудницька, Олег Чигер, Яніна 
та Олександр Яремчуки, Алла 
Попова, Андрій Князь, Артем 
Кондратюк.

2. На Михайлівській засяяла 
головна ялинка міста

Урочисте запалення головної 
ялинки міста Житомира відбу-
лося увечері 19 грудня у День 
Святого Миколая. Згодом Святий 
Миколай урочисто запалив вогні 
на головній ялинці міста. Також 

на вулиці Михайлівській розпо-
чалось новорічне світлове шоу, 
яке занурює всіх у неймовірну 
новорічну атмосферу.

3. У Житомирській 
обласній філармонії 
ім. С. Ріхтера 18 листопада 
вперше показали 
дитячу виставу із 
сурдоперекладом для 
дітей з вадами слуху.

«Музично-розважальну фе-
єрію «Місія здійснення мрій», 
«Revolution in the Kingdom of 
the Seven notes» («Переворот 
у королівстві музики») ми по-
казували для дітей і раніше. 
Цього разу директор філармонії 
запропонувала супроводжувати 
виставу сурдоперекладом, і ми це 
реалізували. Вчора вона у тако-
му форматі відбулася вперше», – 
розповіли у пресслужбі Жито-
мирської обласної філармонії 
ім. С. Ріхтера.

4. Фестиваль  
ZT‑EXPO 2020 та 
туристична виставка.

У Житомирі в межах фес-
тивалю ZT-EXPO 2020 відкри-
лася туристична виставка, де 
регіони України та міста й ОТГ 
Житомирщини пропонували 
знайомство зі своїми туристич-
ними маршрутами, фестива-
лями, пам’ятками й цікавими 
об’єктами.

Всеукраїнський культур-
но-мистецький фестиваль ZT-
EXPO 2020 відбувався упродовж 
10–11 вересня. У перший день, 
10 вересня, проводилися для 
його учасників екскурсії до му-
зею космонавтики ім. С. П. Ко-
рольова та до Тетерівської ОТГ.

«Всеукраїнська виставка 
проходить у Житомирі вдруге. 
Ми планували зробити її між-
народною, але через пандемію 
вона цього року так і залишилася 
всеукраїнською. До нас приїхали 
представники майже з 10 облас-
тей. Дуже приємно, що є Донеч-
чина, бо ми одна родина. Цього 
разу тема усіх наших заходів – це 
туризм в умовах карантину», – 
розповів директор Житомир-
ського обласного туристичного 
інформаційного центру Василь 
Кравчук.

За його словами, учасники 
виставки намагаються знайти 
для туристичної галузі позитивні 
сторони карантину. Серед них – 
розвиток внутрішнього туризму 
завдяки закритим кордонам.

5. Музею космонавтики 
ім. С. П. Корольова – 
50 років. Він став 
національним.

Президент України Володи-
мир Зеленський 8 вересня 2020 
року підписав указ про при-
своєння музею космонавтики 
ім. С. П. Корольова у Житомирі 
статусу національного та завітав 
туди під час перебування у місті.

«Ураховуючи загальнодер-
жавне та міжнародне визнання 
результатів діяльності кому-
нального закладу «Музей кос-
монавтики ім. С. П. Корольова» 
Житомирської обласної ради як 
провідного культурно-освітнього 
та науково-дослідного закладу 
зі збереження, вивчення та по-
пуляризації музейних колекцій, 
пов’язаних з космонавтикою, по-
становляю надати комунальному 
закладу «Музей космонавтики 
ім. С. П. Корольова» Житомир-
ської обласної ради статус наці-
онального та надалі іменувати 
його – комунальний заклад «На-
ціональний музей космонавтики 
ім. С. П. Корольова» Житомир-
ської обласної ради», – зазнача-
ється в указі.

Це зрілий вік, за яким стоять 
формування іміджу у культурно-
му середовищі, позиціонування 
у професійному колі, а також 
творчий пошук, досягнення та 
відкриття.

За цей час музей зміцнів та 
розширився, здобув багатогран-
ний досвід сучасних практик му-
зейної діяльності та заявив про 
себе на міжнародному рівні. Тут 
побувало понад 3 мільйони від-
відувачів з різних країн світу, ко-
лекція сягнула до 25 тис. музей-
них предметів, більшість з яких 
належить до державної частини 
Музейного фонду України.

6. Відбулася онлайн‑
подія до річниці пам'яті 
Володимира Шинкарука.

У неділю, 6 грудня 2020 року, 
багато шанувальників таланту 
Володимира Шинкарука, його 
друзі, учні, знайомі зустрілися 
біля власних екранів комп’ютерів 
або смартфонів, щоб в онлайн-
режимі згадати про митця – Во-
лодимира Федоровича Шинка-
рука.

«Вже минає шоста річниця, 
як з нами немає великого генія 
творчості! Було надзвичайно 
хвилююче брати участь у цьому 
вечорі.. Світла Вам пам’ять, Воло-
димире Федоровичу!» – саме такі 
коментарі залишали глядачі під 
відео. Зустріч була підготовлена 
ГО «Пісенний Спас» та кафедрою 
мистецької освіти ЖДУ ім. Івана 
Франка.

7. У Житомирі завершилися 
зйомки фільму про 
конструктора Сергія 
Корольова «Незламний. 
Шлях до мрії».

«Залишається тільки пос-
тпродакшн. Працюємо дистан-
ційно. Звукорежисер займається 
тонуванням звуку. Слухаємо, пе-

ревіряємо, дивимося. Працюємо 
над музичними фонами, музич-
ними підкладками. Євген Хмара, 
відомий композитор, підписує 
з нами договір і дає свої компо-
зиції на використання у нашо-
му фільмі. Наш продюсер Іван 
Кваша працює дистанційно», – 
розповів режисер-постановник 
фільму Петро Авраменко.

Фільм «Незламний. Шлях 
до мрії» є частиною проєкту 
«Видатні постаті Житомира», 
у межах якого вже вийшли ху-
дожньо-документальні стрічки 
про Олега Ольжича та барона 
де Шодуара.

Серій Корольов – головний 
конструктор перших ракетоно-
сіїв, штучних супутників Землі, 
пілотованих космічних кораблів, 
основоположник практичної 
космонавтики Сергій Корольов 
народився 12 січня 1907 року 
у Житомирі.

8. Житомирянин Сергій 
Соловйов переміг 
на Всеукраїнському 
фестивалі вуличного 
мистецтва.

Лялькар Сергій Соловйов 
уже став візитівкою Житомира, 
а його ляльки-маріонетки за-
вжди збирають на пішохідній 
вулиці Михайлівській глядачів – 
і дітей, і дорослих.

Виступи ляльок-маріонеток 
Сергія Соловйова не залиша-
ють байдужим нікого. Малеча 
забуває про самокати, ґаджети, 
морозиво – й заворожено спо-
стерігає, як віртуоз керує своїми 
персонажами, які магнітом при-
тягують увагу.

9. У Житомирі влаштували 
«Залицяння до весни».

У Житомирі впродовж 29 лю-
того – 1 березня пройшло свято 
«Залицяння до весни», під час 
якого було спалено солом’яне 
опудало зими.

«Святковий захід, присвяче-
ний проводам зими і зустрічі 
весни, тривав 29 лютого та 1 бе-
резня. Впродовж цих двох днів на 
території гідропарку відбулися 
традиційні народні гуляння з ці-
кавими заходами для дорослих 
та розважальними локаціями 
для дітей», – йшлося у повідо-
мленні пресслужби міської ради.

Зокрема, 1 березня 2020 року, 
крім спалення солом’яного опу-
дала зими, відбулася театра-
лізована концертна програма 
фольклорного ансамблю наці-
онального обряду «Родослав», 
виступ гурту «ЧІП», а також 
працював натхненний майдан-
чик «Досвід поколінь».
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 29 грудня

Валерія Наумова

Зробіть новорічний пода-
рунок собі чи своїй дитині – 
візьміть в сім’ю ніжного та 
ласкавого пухнастика.

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» 
з посиланням на сторінку волонтерів 
«Animal help ZT – Допомога тваринам м. 
Житомир» та публікуємо 5 актуальних ого-
лошень, завдяки яким ви зможете знайти 
чотирилапого друга.

Візьміть додому цуценя
«Цуценя дівчинка шукає надійні і те-

плі руки. Вік – 3 місяці. За розміром буде 
середньою. Дуже розумна. Оброблена від 
блох, глистів, з першим щепленням. Зі 
стерилізацією допоможу. Характер орі-
єнтований на людину, любить дітей», – 

пишуть в оголошенні.
�� Звертайтеся за телефоном – 

063-887-89-06, Ірина.

Врятуйте рижика!
«Дитину викинули в дощ і холод. Гар-

ний хлопчик віком 2 місяці. Терміново 
шукаємо будинок», – йдеться в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
068-401-65-07, Олександра.

Пухнасте диво хоче в добрі руки
«Отаке пухнасте диво шукає дім. На 

вигляд місяців 4. Хлопчик з чудовим апе-
титом. Був знайдений пізно ввечері в с. Те-
терівка прямо на льоду. Забрали додому, 
викупали, дали препарат від гельмінтів. 
Вдома вже маю кота і собаку, тому малому 
терміново потрібна родина. Допоможемо 
з кастрацією. Виросте великим пухнастим 
котом з шикарним хвостом», – зазначають 
в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном – 
096-347-85-60, Світлана.

Олівер шукає свою сім’ю
«Ось такий інтелігентний хлопець Олі-

вер дуже хоче бути домашнім. Вірю в пе-
редноворічні дива, візьміть в свою сім’ю 
красеня», – пишуть в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
063-702-79-29, Катерина.

Маленька киця шукає теплий дім
«Цього разу мова йде про милу, молодень-

ку кішечку, яка дивом опинилася на подвір'ї 
однієї з багатоповерхівок. Вона дуже розумна 
і ласкава. Уже стерильна і готова їхати в сім’ю. 
Ходить на лоток», – зазначають в пості.

�� Звертайтеся за телефоном – 
097-758-56-58, Марія.

На Житомирщині більша смертність, ніж народжуваність
Мінфін з поси-

ланням на Держстат 
оприлюднив дані по 
кількості населення 
у Житомирі та Жито-
мирській області.

За 11 місяців 2020 року насе-
лення України зменшилося на 
231 тисячу чоловік. Чверть міль-
йона мінус.

Динаміка зменшення кількості 
населення країни за період з 1990 
р. і на кінець 2020 р. з результатом 
на 1.01.1990 року 51 838 тис. чоло-
вік, на 11.2020 року – 41 670 тис. 
чол. Тобто з негативним сальдо 
вже більше 10 мільйонів чоловік.

У Житомирській області за 
період з січня по листопад 2020 
року населення зменшилося 
на 9,5 тисячі, тобто з 1 208,2 до 
1 198,7 тисячі осіб.

Чисельність населення у місті 
Житомирі з 2011 по 2020 рр. ста-
новила: станом на 1.01.2011 року 
271 755 осіб, станом на 1.01.2020 
року вже 264 318 осіб. За останній 
рік населення Житомира змен-
шилося на 922 чоловіки. Тобто 
це становить –0.35% населення 
міста. Всього з 2011 по 2020 роки 
населення Житомира зменшилося 
на 7 437 осіб.

Мінімальна зарплата в Укра-
їні становила 4723 грн на квітень 
2020 року. Зараз місячна міні-
мальна зарплата в Україні складає 
5000 грн.

Середня місячна зарплата по 
регіонах України у жовтні 2020 
року становила 10 115 грн. Але при 
цьому відхилення від середньої 
з/п по Україні становить у Жито-
мирській області –2059, або –16.9%.

Індекс інфляції в Україні 
у листопаді 2020 склав 101,3%. 
Загалом за 2020 рік цей показник 

становить 104,1%.
Індекс інфляції, або, що теж 

саме, індекс споживчих цін – по-
казник, що характеризує зміни 
загального рівня цін на товари 
та послуги, які купує населення 
для невиробничого споживання. 
Індекс споживчих цін виявляє 
зміну вартості фіксованого спо-
живчого набору товарів та послуг 
у поточному періоді відносно 
попереднього. Споживчий набір 
товарів та послуг – це набір най-
більш уживаних і важливих для 
споживання у домогосподарствах 
товарів та послуг. Встановлюється 
централізовано і є єдиним для 
всіх регіонів України.

За рік ціни найбільше зросли 
на фрукти – 112,8%, цукор – 139,3%, 
тютюнові вироби – 118,7%. Але 
абсолютним лідером стала ціна 
на природний газ для населен-
ня. Ціна зросла протягом року на 
156,9%. Тобто більш ніж на поло-

вину. Також у лідерах зростання 
ціни на комунальні послуги.

Зі знаком «мінус» тільки ціни, 
які населення сплачує на культуру 
та відпочинок.

Індекс реальної заробітної 
плати по Житомирській області 
також постійно змінювався про-
тягом року. У січні він становив 
86,2%, у жовтні – 100,4%. За рік цей 
показник становить 101,1%.

Відповідно до даних, опри-
люднених на сайті Держстату, 
к ількість живонароджених 
у січні – жовтні 2020 року у Жи-
томирській області становить 
7723, кількість померлих – 16701, 
кількість померлих дітей у віці до 
1 року становить 39. Тобто про-
тягом року у Житомирській об-
ласті померло майже вдвічі біль-
ше населення, ніж народилося. 
Приблизно така сама статистика 
по Україні: 247 278 народжених 
проти 485 734 померлих.

Постійне населення Житомир-
ської області станом на 1 листопа-
да 2020 року становить 1 199 518 
осіб.
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Дозвілля на локдауні: НАЙКРАЩІ ІДЕЇ
Марія Кравчук

COVID-19 змусив 
всіх нас не тільки 
уважніше ставитися 
до свого здоров’я, а й 
організовувати до-
звілля в домашніх 
умовах. Якщо ви вже 
переглянули всі філь-
ми і серіали, пере-
читали книги, то ось 
вам декілька цікавих 
ідей для проведення 
локдауну, не тільки 
доїдаючи новорічний 
олів’є, а й з користю.

Сподіваємося, коронавірус 
найближчим часом буде пере-
можений, а цей список стане 
в нагоді вам для звичайних до-
машніх вихідних.

Гайда на екскурсію
Так, ви все правильно про-

читали. Але це не те, про що ви 
подумали. Ми маємо на увазі 
безкоштовну віртуальну екс-
курсію, наприклад, в Луврі, яка 
доступна за посиланням www.
louvre.fr. Ще більше онлайн-
музеїв і галерей ви можете 
знайти, просто «загугливши» 
музей, що вас цікавить. Ця 
функція доступна не для всіх 
музеїв, але такі відомі, як му-
зей Ван Гога, музей Ґуґґенгай-
ма, Британський музей, театр-
музей Далі та інші, мають таку 
можливість.

Підкоріть Еверест
Не переживайте, тут теж все 

просто. Завантажте безкоштов-
ний додаток Google Expeditions 
і відвідайте найкрасивіші місця 
на планеті Земля не виходячи зі 
своєї оселі.

Влаштуйте вечірку 
з друзями онлайн

Домовтес я пригот у вати 
смаколики або проексперимен-
тувати з екзотичними коктей-
лями (тут головне – запастися 
необхідними інгредієнтами), 
організуйте відеодзвінок і спіл-
куйтеся, скільки душа забажає. 
Адже локдаун – не перешкода 
для посиденьок з друзями.

Сходіть у театр
Якщо вже ви не можете піти 

на концерт або в театр, ско-
ристайтеся чарівними можли-
востями інтернету. Ви можете 
подивитися хоч постановку 
Віденської опери, хоч концерт 
Бейонсе, хоч «Лебедине озеро» – 

шукайте бажане на стрімінго-
вих сервісах у всесвітній мережі 
Інтернет.

Такі інтернет-ресурси, як 
Digital Theatre і Broadway HD, 
за невелику плату відкриють 
вам онлайн-доступ до світо-
вих шедеврів на кшталт «Ромео 
і Джульєтти» і «Аліси в Країні 
чудес», щоб ви насолодилися 
театральними постановками не 
виходячи з дому. При бажанні 
можна навіть одягнутися, так 
ніби ви насправді вирушаєте 
в театр.

Влаштуйте чаювання  
на балконі

Ц е  в і д м і н н и й  с п о с і б 
об’єднати приємне з корисним. 
Тут вам і релакс, і спосіб поди-
хати свіжим повітрям. До слова, 
напій можна легко замінити на 
каву або новорічний глінтвейн.

Спробуйте нові рецепти
Домашнє харчування – від-

мінний спосіб стежити за своїм 
здоров’ям і одночасно піднімати 
настрій. Почати можна з неба-
нального сніданку. Можна також 
експериментувати, створювати 
незвичайні поєднання смаків, 
пекти торти, ліпити пельмені 
або ознайомитися з кухнею ін-
ших країн світу.

Також період локдауну – чу-
дова нагода провести більше 
часу з коханою людиною: вла-
штуйте романтичну вечерю, за-
одно і буде нагода приготувати 
щось незвичне.

Освойте нове хобі
Тут можете вибрати все, що 

цікаво саме вам, починаючи 
з живопису та вишивання хрес-
тиком і в’язанням, закінчуючи 
розмальовками «антистрес», 
ліпленням з пластиліну та ори-
гамі. Благо в інтернеті є багато 
ідей і майстер-класів.

Розберіть гардероб
Ще одне корисне заняття, 

що не потребує вкладень. По-
годьтесь, саме за перебиранням 

речей можна провести довгі 
години.

Якщо ви давно не перегляда-
ли свій одяг, розкладіть все на 
декілька куп. Наприклад, «за-
лишити», «продати», «віддати 
на благодійність».

Можливо, прийшов час на-
решті пришити відсутні гудзи-
ки і провести інший дрібний 
ремонт, з яким ви впораєтеся 
самостійно.

Ще один приємний спосіб 
провести час з одягом – пограти 
в стиліста і спробувати скласти 
цікаві комплекти з тим, що вже 
давно сумує на полиці (або, на-
впаки, з улюбленими речами, 
які ви носите щодня). Для за-
кріплення ефекту сфотографуй-
те те, що вийшло, і збережіть 
в окрему папку на телефоні – так 
вибір наряду вранці займе лічені 
хвилини.

Спробуйте веселі  
онлайн‑тренування

Після кулінарних експери-
ментів настав час зайнятися 
і своїм тілом, адже рано чи піз-
но на вулицю все ж доведеться 
вийти. Тимчасова домашня ізо-
ляція – прекрасна пора завести 
корисні спортивні звички.

Наприклад, щоранку робити 
зарядку, качати прес, спробу-
вати себе в йозі або почати ме-
дитувати. Поставте на телефон 
один з додатків для домашніх 
тренувань, спробуйте робити 
щоднярізні вправи або позма-
гайтеся з друзями онлайн, хто 
довше простоїть у планці або 
більше разів відіжметься.

Однак не сприймайте зма-
гання надто серйозно: ваше за-
вдання – не травмуватися, а про-
сто розім’ятися.

Дрібний ремонт
Багатьох давним-давно про-

сили забити той самий цвях 
у квартирі. Локдаун – ну просто 
ідеальна можливість зробити це.

Якщо в домі є непрацюючі 
розетки, їх також можна вклю-
чити в цей невеликий ремонт. 

Головне – пам’ятайте про без-
пеку. Обов’язково перевірте, що 
електрика вимкнена, і тільки по-
тім починайте  роботу.

Якщо ножі почали тупитися, 
можна зайнятися їх заточуван-
ням.

Влаштувати вечір 
фотоспогадів

У кого вдома ще зберегли-
ся друковані фото в альбомах? 
Зараз саме час їх переглянути, 
зробити це буде вдвічі приєм-
ніше разом з сім’єю, причому 
здійснити це можна і за допо-
могою відеозв’язку.

А можна і відновити пре-
красну традицію друкованих 
фото, заодно і розсортувати всі 
фотографії та відео на своєму 
телефоні та комп’ютері. Потім 
можна відібрати кращі кадри й 
роздрукувати їх за допомогою 
спеціальних сервісів. Підпис го-
тових світлин і наповнення ними 
альбому допоможе провести 
з користю час на карантині.

Онлайн‑освіта – доступно, 
зручно, цікаво

Онлайн-тренінги, лекції 
та семінари – все це дозволить 
вийти з карантину з новими 
знаннями, яким обов’язково 
з н а й д е т ь с я  з а с т о с у в а н н я 
в професійному та особисто-
му житті.

Зараз більшість ресурсів 
пропонують корисний кон-
тент, який найчастіше є без-
коштовним або має символіч-
ну вартість. Багато відомих та 
успішних людей готові поді-
литися з нами своїм досвідом, 
свіжими ідеями й секретами. 
Найбільшою популярністю ко-
ристуються теми бізнесу, сім'ї 
та відносин, адже це саме те, що 
буде залишатися потрібним за-
вжди.

Ігри для дорослих і дітей
Дістаньте свої улюблені на-

стільні ігри та зіграйте в них 
всією сім’єю. Якщо вони вам 
вже встигли набриднути – ство-
ріть свої. Настільну гру можна 
намалювати на ватмані, про-
думати до неї смішні завдання, 
питання або дії. Разом з дітьми 
можна придумати різні квести, 
завдання одне для одного, май-
стер-класи, проводити домашні 
концерти та вистави.

Однією з найбільш цікавих 
ігор по праву вважаються пазли. 
Вибирайте коробку від 500 де-
талей і більше, гра гарантовано 
затягне на кілька днів, все зале-
жить від складності малюнка 
і чисельності гравців. Можна 
також грати в комп’ютерні ігри 
або приставки, тут важливо не 
перестаратися і не загубитися 
у віртуальному світі.

Дні краси
Зараз як ніколи достатньо 

часу для догляду за собою, 
причому це стосується не тіль-
ки жінок. Можна влаштувати 
домашній спа-день на двох, 
прийняти пінну ванну і про-
сто розслабитися. Прекрасна 
половина людства завжди може 
перевірити на собі всякі маски, 
скраби та інші б’юті-процедури. 
Всі ми з карантину повинні ви-
йти ефектно і красиво.

Розведіть  
на підвіконні город

Найпростіше –  виростіть 
зелень: свою, без пестицидів, 
нітратів та іншої нечисті. Дуже 
швидко – мікрогрін.

Навесні це не займе багато 
часу: рослини ростуть дуже 
активно, урожай мікрогріну 
можна буде зрізати вже за кілька 
днів, максимум за тиждень-пів-
тора. Найспритніші – крес-салат 
і бобові. Їх попередньо потрібно 
замочити, щоб вони «прокину-
лися».

Якщо не хочеться морочити-
ся, можна купити спеціальний 
гроубокс – контейнер зі стінка-
ми, які обклеєні плівкою, що 
відбиває тепло й світло. Він під-
тримує оптимальний світловий 
і температурний режим і рівень 
вологості.

Інший варіант – придбати 
готовий набір для вирощування 
мікрогріну. Його легко зібрати 
й з підручних засобів і просто 
докупити насіння. Розсипали 
його на шарі вологої марлі, пе-
ріодично згадуєте й зрошуєте 
з розпилювача, і за кілька днів 
у вас готова міні-грядка корис-
ної і смачної зелені для супів, 
салатів, соусів, смузі й навіть 
десертів.

Складіть список подяк
Люди такі списки пишуть 

щодня у спеціальних щоденни-
ках, а ви, напевно, жодного разу. 
А це виділяє життєві цінності та 
орієнтири. І ви починаєте помі-
чати те, що у вас вже є, що для 
вас дійсно значиме, ігноруючи 
будь-яку дрібницю на зразок по-
точних проблем.

Замисліться:
• про найяскравіші події та 

успіхи;
• про те, чому ви навчилися, 

чого досягли, скільки разів по-
долали себе;

• про нові й старі знайом-
ства, які вас надихають;

• про те, чим ви корисні 
світу.

Відповідайте не поспішаючи 
та розгорнуто. Важливо отри-
мати від процесу задоволення. 
І якщо на цей момент у вас не-
має бажання, краще відкладіть. 
А наприкінці обов’язково подя-
куйте собі за виконану роботу.
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31 грудня 1943 року – день визволення  
Житомира від нацистських загарбників

Руслан Мороз

Житомир – єдине 
місто, звільнення яко-
го офіційно відзнача-
лося двічі, з салютами.

І обидва рази заслужено: за-
просто віддавати важливий ру-
біж, де навіть перебувала ставка 
Гіммлера, німці не хотіли. 77 років 
тому, 31 грудня 1943, місто було 
остаточно було звільнено від ні-
мецько-фашистських загарбників.

У ході Київської наступальної 
операції 1943 року радянські вій-
ська 13 листопада звільнили місто, 
але 20 листопада вони вимушені 
були тимчасово його залишити 
(Київська оборонна операція 1943 
р.). Знову Житомир був звільнений 
31 грудня 1943 року в ході Жито-
мирсько-Бердичівської операції 
1943–1944 рр.

Визволення Житомирщини 
розпочалося у листопаді 1943 
року. Першими були визволені 
селища Брусилів та Корнин По-
пільнянського району, залізнична 
станція Ірша Радомишльського 
району, селище Черняхів, заліз-
нична станція Станишівка Жи-
томирського району.

Оскільки після звільнен-
ня Києва німці були змушені 
зосередити основні зусил-
ля набагато південніше, від 
Черкас до Нікополя, перше 
взяття Житомира відбулося 
вже у листопаді. Власне, цього 
вимагала і ставка, що передала 

комфронтом Миколі Ватутіну на-
каз продовжити переслідування 
відступаючого противника. Для 
цього була сформована рухлива 
ударна група у складі танкового, 
кавалерійського і стрілецького кор-
пусів, яка 11 листопада вийшла на 
околиці Житомира, 13 листопада 
приймала привітання з Москви, 
а вже 19 листопада покинула місто.

18 листопада 1943 року на 
території Житомирської об-
ласті розгорнулися жорстокі 
бої, які тривали упродовж 40 
днів і увійшли в історію Вели-
кої Вітчизняної війни як бої 
на «Рубежі мужності». Зараз 
на місці тих жорстоких боїв 
на трасі Київ – Житомир по-
близу Брусилова встановлено 
пам'ятник.

До сих пір серед місцевого 
населення жива легенда про те, 
що головною причиною відсту-
пу стали цистерни зі спиртом на 
станції, що спровокували масову 
пиятику та повну нездатність 
воювати. Але народилася вона, 
імовірніше, з п'яних мрій самих 
обивателів, які встигли після від-
ходу німців стрімко натаскати 
продукції спиртзаводу і вмісту 
кинутих складів. Тільки потім все 
це перейшло в руки військових, 
які теж із задоволенням поповни-
ли запаси.

«25-а танкова дивізія і танкова 
дивізія СС «Рейх» повинні були 
забезпечувати правий фланг кор-
пусу, а 68-а піхотна дивізія і 7-а 
танкова дивізія повинні були 
наступати на лівому фланзі. Го-
ловний удар наносився в центрі, 
де випробувані в боях і повністю 
укомплектовані 1-а танкова дивізія 

і танкова дивізія «Лейбштандарт» 
мали завдання наступати з району 
Чорнорудки до залізничної лінії 
Київ – Житомир. 15 листопада 
вони несподівано для радян-
ських військ завдали удару по 
їхнім лівим флангам. 17 листо-
пада 1-а танкова дивізія і дивізія 
«Лейбштандарт» вийшли на за-
лізницю і відтіснили нас на пів-
нічний схід. Пов'язані отриманим 
наказом, ми повинні були тепер 
повернути на Житомир. Дивізія 
«Лейбштандарт» зайняла оборо-
ну, щоб прикрити наші війська зі 
сходу, а 1-а танкова дивізія спільно 
з 7-ю танковою і 68-ю піхотною 
дивізіями (обидва ці з’єднання вже 
відчували втому, але зберігали ви-
сокий бойовий дух і прекрасно 
управлялися своїми командира-
ми) розпочала наступ на Жито-
мир. Вночі з 17 на 18 листопада 
1-а і 7-а танкові дивізії увірвалися 
у Житомир – типове старе місто 
з древніми церквами», – писав про 
ті події Фрідріх Вільгельм фон 
Меллентин.

Аж до середини грудня 
німці успішно вели контр-

наступ, витісняючи Червону 
армію на схід і знову захопив-
ши Коростень.

Манштейн пише про величез-
ні трофеї і полонених. Меллентин 
стверджує, що настрої в штабах 
були радісні, вимальовувалася 
друга «битва при Танненбергу», 
знищення 2-ї армії Самсонова 
у Першій світовій війні. Однак 
несподівано для самих себе нім-
ці вперлися в непереборну стіну 
вогню на рубежі Чоповичі – Ра-
домишль – Брусилів – Фастів. 
А у переддень католицького 
Різдва почалася Житомирсько-
Бердичівська наступальна опе-
рація: в штабі 1-го Українського 
фронту вирішили припинити 
лихі наскоки і взятися за справу 
фундаментально.

Саме ці події описуються 
в одній з кращих книг про війну, 
повісті «На війні, як на війні», за 
мотивами якої був знятий фільм 
з Михайлом Кононовим у голо-
вній ролі.

Як виявилося, власні сили 
німці дуже переоцінили. За час 
окупації вони знищили понад 
112 тисяч радянських громадян – 
військовополонених і мирних жи-
телів. Для спротиву нацистам 
у Житомирі діяло підпілля. За 
роки боротьби з нацистськими 
окупантами учасниками наці-
онально-визвольного руху було 
знищено 177,5 тисячі живої сили 
ворога, пущено під укіс 2536 еше-
лонів, зруйновано 367 залізничних 
та 498 шосейних мостів, підірвано 
272 танки, збито 8 літаків, знешко-
джено 127 автомобілів та багато 
іншої техніки, врятовано від ка-
торги 14,5 тисячі юнаків, дівчат, 
військовополонених.

Головний удар здійснювала 1-а 
гвардійська армія генерал-полков-
ника А. Гречка. Німецькі війська 
припускали, що Червона армія 
буде здійснювати напад зі сходу, 

тому головні сили оборони були 
сконцентровані там. Проте армія 
А. Гречка здійснювала напад з усіх 
напрямів: півночі, південного схо-
ду та сходу.

Вранці 31 грудня 1943 р. ра-
дянські війська перейшли в на-
ступ. У результаті жорстоких 
боїв війська 1-ї гвардійської армії 
31 грудня 1943 року звільнили 
більше 20 населених пунктів, що 
тісно прилягали до Житомира, 
а до 18-ї години вечора повністю 
визволили місто від німецько-фа-
шистських загарбників.

Остаточне визволення на-
шого рідного міста сталося 
31 грудня 1943 року, а 1 січня 
на честь Житомира був вла-
штований салют 20 залпами 
з 224 гармат. Загалом 7 дивізій 
противника, 90 тисяч фашист-
ських солдатів і офіцерів було 
знищено у ході Житомирсько-
Бердичівської операції. На честь 
звільнення міста 33 військовим 
частинам і з'єднанням привлас-
нено почесне найменування «Жи-
томирські».

На території Житомирщини 
близько 1,5 тис. братських могил, 
6 військових кладовищ, на яких 
покояться 95 тис. воїнів різних 
національностей.

14 січня 1944 року в результаті 
завершення Житомирсько-Бер-
дичівської наступальної операції, 
через 918 днів окупації, Жито-
мирська область була повністю 
визволена.

За час окупації і боїв у місті 
зруйновані майже всі промислові 
підприємства, близько 200 буді-
вель культурно-побутових установ, 
40% житлових забудов.

Перемогу над фашизмом ку-
вали й наші земляки. За мужність 
і героїзм, проявлені у роки війни, 
93 786 жителів області відзначені 
урядовими нагородами, в тому 
числі за бойові подвиги на фрон-
тах – 89 783 чоловіка, з них 1280 
партизан і підпільників.

Після війни у Житомирі 
з'явилися вулиці на честь ви-
зволителів: Миколи Ватутіна, 
Віктора Баранова, Андрія 
Гречка, який керував штурмом 
міста, Костянтина Леселідзе, 
Івана Черняховського, Павла 
Рибалка. Ряд вулиць було на-
звано на честь героїв, які заги-
нули при звільненні, – майора 
Василя Жуйка, вбитого при 
штурмі Бердичівського мос-
та, старшого лейтенанта Івана 
Саєнка, який прикривав своєю 
батареєю воїнів.

21 січня 2016 року топонімічна 
комісія Житомирського міського 
виконкому рекомендувала пере-
йменувати вулиці в межах закону 
про декомунізацію. Меморіальні 
дошки теж були знищені. Наче й 
не було нічого…
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ПЕРЕЖИТИ НОВОРІЧНІ СВЯТА. Наукові поради,  
як здолати похмілля та переїдання

Ви чесно збиралися у новорічну ніч 
не переїдати і не пити зайвого. Але не 
витримали тиску новорічних традицій.

Новий рік приніс важкість у шлун-
ку і похмілля. Час перейти до плану Б 
і подолати наслідки святкування – знову 
щось з’їсти, випити і зробити. Але цьо-
го разу корисне.

Похмілля
Головний біль, нудота, запаморочен-

ня, слабкість, біль у м’язах, кепський 
настрій. Що робити?

Пийте багато води: під час святку-
вання і наступного дня. Спиртні напої 
викликають зневоднення. Ось чому на 
вечірках такі великі черги до вбиральні. 
Найбільше від втрати води страждає 
нервова система, тому зрання навіть від 
котячих кроків так розколюється голова.

Скільки пити? Нам радять пити 
воду, поки не відчуємо в горлі ком. Це 
закладений природою механізм поря-
тунку від спраги і зайвої рідини.

Відновіть іонний баланс корис-
ними напоями. Разом із водою нирки 
втрачали іони кальцію та калію. Осо-
бливо якщо ви пили не лише спиртне, 
а ще й каву. І зараз серцю, м’язам і голо-
ві їх дуже бракує. Тому, крім води, пий-
те ще кефір, узвар та фруктово-овочеві 
смузі. Але не вживайте розсол чи сік. 
У розсолі забагато натрію, а в соках – 
цукру. Від цих напоїв будуть лише на-
бряки і підвищення тиску.

Їжте багато фруктів. Ви бачили ко-
ли-небудь зіпсовану пересмажену олію? 
Реактивні форми кисню, що з’явились 
від спиртного та куріння, роблять в нас 
усередині те саме. Ми не відчуваємо, 
але воно поволі псує наше здоров’я. 
Зупинити це допоможуть антиоки-
сиданти, на які багаті овочі і фрукти, 
зелений чай та олії.

Випийте чарівну пігулку звичай-
ного аспірину. Наша імунна система 
реагує на потрясіння запаленням. Воно 
ще більше розколює голову на дрібні 
скалки, а для людей із хворими судина-
ми взагалі небезпечне. Аспірин спинить 
запалення.

Допоможіть печінці правильним 
сніданком. Печінка всю ніч переро-
бляла алкоголь та постачала жовч для 
травлення салату олів’є. Зараз вона по-

требує не меншого співчуття і турботи, 
ніж голова. З’їжте пару яєць, бажано 
зварених м’якими. В них багато речовин, 
які використовує печінка для знешко-
дження алкоголю і ліків. І запийте смузі 
чи узваром.

Зробіть масаж обличчя. Солона 
їжа, алкоголь і нездоровий сон зроби-
ли наше обличчя схожим на подушку 
у плацкартному вагоні, бо в лицевих 
м’язах застоялась лімфа. Нанесіть на 
обличчя трохи крему чи масажної 
олії і розгладжуйте шкіру від центру 
обличчя до скронь і від вух –  вниз по 
шиї. Це допоможе зібрати лімфу із щік 
в судини, що йдуть по боках шиї.

Розважайтесь. Співайте, гуляйте, 
танцюйте, зробіть зарядку і наважтесь 
на ковзанку. Все це покращить настрій 
і допоможе вивести з тіла оцтовий аль-
дегід, відомий в народі як перегар. Він 
утворюється із спирту і сильно нас 
отруює. Згодом він включається в обмін 
речовин або полишає нас із диханням 
та потом.

Отже, якщо у вас похмілля, то не 
пийте знову спиртне. Краще попийте 
мінералки, аристократично поснідайте 
яйцями в мішечку, чорним хлібом та 
йогуртом, заспівайте з родичами ще-

дрівки і рушайте гуляти містом. Тільки 
на різдвяних ярмарках пийте не глінт-
вейн, а зелений чи обліпиховий чай.

Переїдання
Ніч, навіть новорічна і казкова, не 

призначена для їжі. Особливо надмір-
ної. Тому нам так важко впоратись із 
травленням. Поради щодо боротьби із 
важкістю у шлунку дещо збігаються із 
порятунком від похмілля – рух, рідина, 
стриманість.

Не покладайтесь на таблетки. 
По-перше, ці ферментні препарати 
не подіють у шлунку, а повний наразі 
саме він. По-друге, їхня ефективність не 
завжди доведена. По-третє, і найголо-
вніше, сподівання на розрекламовану 
пігулку дозволить з’їсти зайве.

Не покладайтесь на міцний алко-
голь. Він пошкоджує слизову оболонку 
шлунку та посилює біль, похмілля і зне-
воднення, радше, ніж стимулює трав-
лення. Кава – те саме. Корисний вплив 
на боротьбу із переїданням доведений 
лише для гірких трав’яних настоянок. 
А ось коньяк чи віскі навпаки розсла-
блять шлунок і зупинять травлення.

Пийте воду. Краще за все – воду 
із яблучним оцтом. Травлення потре-

бує рідкого кислого середовища. І що 
більше ми з’їли, то більше шлункового 
соку нам треба  – до 700 мл. А зна-
чить – і води. Ні, вона не розбавить 
шлунковий сік, це міф. Навпаки, вона 
врятує вас від зневоднення, в’ялості 
і високого тиску.

Зробіть пекучий лимонад: пів 
лимону на склянку води і дрібка ка-
йєнського перцю. Це і зробить їжу 
в шлунку більш доступною для трав-
лення, посилить виділення травних 
ферментів та жовчі, і буде корисним 
для печінки та судин.

Рухайтесь. Надлишок їжі пере-
ключає тіло в летаргійний стан. Але 
краще не спати, а встати з дивану і по-
чимчикувати святковими вулицями. 
У вертикальному положенні ми кра-
ще перетравлюємо їжу. Свіже повітря, 
розваги і навіть морозець допоможуть 
травній системі виконати місію.

А холод та сонце ще й проактивують 
щитоподібну залозу. Її гормони роблять 
наш обмін речовин більш ефективним 
і трошки заважають смаколикам від-
кладатись на боках.

Додайте спецій. Ви погуляли, злі-
пили сніговика, змерзли і зголодніли. 
Але будьте уважні. Це просто спорож-
нів шлунок. У кишечнику ще триває 
травлення, тому не перевантажуйтесь. 
Дієтологи радять після переїдання їсти 
страви із додаванням спецій куркуми, 
карі і того ж кайєнського перцю.

Вони налаштовують травну систему 
краще, ніж таблетки з реклами. Курку-
ма до того ж багата на антиоксиданти. 
Запити все це найкраще м’ятним чаєм – 
він гальмує апетит і заспокоює.

Поверніться до звичайного хар-
чування. Ні, не треба одразу сідати на 
дієту, голодувати чи бігти в спортив-
ний зал. Це влаштує «вагову гойдалку» 
і призведе до зривів і переїдань. Звичка 
до переїдання руйнує наш гормональ-
ний спосіб контролю ваги та апетиту 
і робить всі спроби схуднути неефек-
тивними.

Не потрібно наступного дня після 
Нового року «рятувати» залишки сала-
тів і тортиків. Сплануйте меню, в якому 
щодня будуть овочеві супи, легкі салати 
і корисні напої. Дотримуйтесь такого 
харчування протягом усього року.

Коротко про головне
• МОЗ не планує скасовува-

ти локдаун з 8 січня. У відомстві 
прогнозують збільшення випадків 
захворюваності на COVID-19 після 
новорічних свят у січні.

• «Очікується підйом в еконо-
міці»: Зеленський пообіцяв укра-
їнцям, що 2021 рік буде легшим.

• На Софійській площі у Киє-
ві встановили чарівний капелюх, 

який зі скандалом зняли з го-
ловної новорічної ялинки. Тепер 
під капелюхом всі охочі можуть 
сфотографуватися та загадати 
найзаповітніше бажання.

• Японія запроваджує за-
борону на в'їзд з усіх країн світу, 
щоб запобігти поширенню нового 
штаму коронавірусу.

• У Прикарпатті з’явився 

новий очільник – головою Івано-
Франківської ОДА призначено 
Андрія Бойчука.

• У ВООЗ спрогнозували тер-
міни завершення пандемії коро-
навірусу: за словами Ганса Клюге, 
«ми на середині шляху».

• Бойовики на Донбасі з мі-
нометів обстріляли приватний 
сектор Водяного, постраждалих, 

на щастя, немає.

• Туреччина посилила пра-
вила в'їзду в країну: українцям 
потрібна довідка з негативним 
ПЛР-тестом.

• Президент підписав закон, 
що відновлює повноваження На-
ціонального агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК).

• В Україні кафе і ресторанам 
дозволили працювати до ранку на 
Новий рік.

• В Україні кількість підтвер-

джених випадків COVID-19 пере-
вищила мільйон.

• США розширили санкції 
проти Білорусі.

• Пенсійний фонд почав ви-
плачувати українцям «карантин-
ні» 8 тисяч гривень.

• Україна може відновити по-
стачання води у Крим тільки за 
умов його деокупації, однак якщо 
міжнародні організації підтвер-
дять гуманітарну катастрофу на 
півострові, уряд може скерувати 
туди конвої з водою для населення.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НА-
ЯВНІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАС-
ПОРТА. 0936970907

ЗБИРАЛЬНИКИ ПЕЧЕРИЦЬ 
НА ПІДПРИЄМСТВО М. ФАС-
ТІВ З ДОСІДОМ РОБОТИ. З/П 
18000-20000 ГРН. НАВЧАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВ-
НО 0674677604

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІД-
ДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПО-
ТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРО-
ВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 9000ГРН. 
0974870271

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПО-
ТРІБНІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИН-
КІВ В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ ЗА 
1 КУБ. М. КЛАДКИ - 750-800 
ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 
ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 
0965453888

ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗА-
ТОРНИК, ЗП ВІД 10 000 ГРН. 
ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТ. ДЕТАЛЕЙ 
З ГУМ.СУМІШЕЙ НА ГІДРАВ.
ПРЕСАХ. НАДАЄМО ЖИТЛО ТА 
ОБІДИ. ГНУЧКИЙ Г/Р (ВАХТА, 
ЗМІНА Т.Д.) ОФОРМ. ЗА ТРУД. 
ЗАКОН-ВОМ. АДР.: С. ЛЮБАРЦІ, 
БОРИСПІЛ. Р-Н, КИЇВСЬКА ОБЛ. 
0674011396

•	РОБОТА В	 ПОЛЬЩІ ,	
м.Глівіци.	Офіційна	та	гідна	
робота	на	мед.	складі	для	
жінок,	на	будівництві	безко-
штовні	вакансії,	надаємо	жит-
ло.	Ліц.№981	від	10.07.2018	
вид.МСПУ.	0930165413(вай-
бер),0671744429

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 2 ГА, ЧОР-
НОЗЕМ, ОКРАЇНА ЖИТОМИРА 
(Р-Н ХІМВОЛОКНО). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

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

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

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

• КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
НА ВЫГОДНЫЙ УСЛОВИЯХ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ, ПОКУПАЕМ 
КРЕДИТНЫЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ, 
ПОСЛЕ  ДТП ,   ПОМОЩЬ  В 
ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ И ПО-
ЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛ-
КИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ. 
0962494994ЯРОСЛАВ

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-
380В, ПРОВІЮЄ ВСІ ВИДИ ЗЕР-
НА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАН-
НІ, ПОВНІСТЮ ЗАМІНЮЄ РЕ-
ШЕТНУ ВІЯЛКУ, В НАЯВНОСТІ, 
ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, 
АБО ІНТАЙМ, ФОТО НА VIBER. 
0954409323,0677038167,  
ВІТАЛІЙ

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙ-
НИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯ-
КОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗ-
БИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИ-
ТУВАННЯ. (050)9242613,(050)5
158585,(067)9040066

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

КУПЛЮ ТРАКТОР Т-150 НА ЗА-
ПЧАСТИНИ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0678108718

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

•	Щебінь, пісок,	бут,	 зем-
ля,	перегній,	дрова	з	до-
ставкою	 а/м	 Камаз,	 ЗІЛ.	
0679383303Олександр

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

• ПРОДАМ ПИЛИ СТРІЧКОВІ 
НОВІ ТА Б\У (ЗВАРЮВАННЯ, 
ЗАТОЧКА, РОЗВОДКА). ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЄМО. 0962461677

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

1. Житл. буд. з/п 112.9 кв.м та зем. діл. КН: 1822855101:00:001:0032 пл. 0.02 га, за адре-
сою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. М. Грушевського, 42а. Дата торгів: 21.01.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №459906 (уцінено лот № 454238);

2. 54/100 ч. нежитл. будів., з/п 690,8 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Бара-
нівський р-н, смт. Довбиш, вул. Стадіонна, 3. Дата торгів: 22.01.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №459402;

3. 3-кім. квартира, з/п 53.7 кв.м, житл. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, смт. Гуйва, вул. Зелена, 17 кв. 5. Дата торгів: 25.01.2021 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №459511;

4. Нежитл. будів., літній кінотеатр з/п 890,7 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 25.01.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №460016.

Aстро Вейв Груп Інк.
(Знаходиться в процесі добровільної ліквідації)

Реєстраційний номер: IBC 84,002
Повідомляємо, що Компанія ліквідується. Рішення по ліквідацію прийнято зборами 

учасників від 15 грудня 2020 р. відповідно до Закону про міжнародні комерційні ком-
панії Белізу. Процес ліквідації розпочався 21 грудня 2020 .. Ліквідатором призначено 
Хеленюк Марину Валентинівну, зареєстровану за адресою: Україна, 30300, м. Ізяслав, 
вул. М. Микитюка , 106 В, кв. 12

Якщо Ви маєте вимоги до підприємства, що ліквідується, то можете заявити їх у 
строк до 21 січня 2021 р. шляхом надсилання письмової вимоги або претензії на адресу 
ліквідатора.

Ліквідатор
Марина Хеленюк 

Astro Wave Group Inc.
(In Voluntary Liquidation)

Registration number IBC №. 84,002
We hereby inform you that the Company is in liquidation. The decision about liquidation 

has been made by the Board of Members on December 15th, 2020 in pursuant to the 
International Business Companies Act. The liquidation process commenced on December 
21st, 2020. The Liquidator is Maryna Kheleniuk, registered at:  Ukraine, 30300, Iziaslav city, 
M.Mikitiuka str., bld. 106, housing V, fl. 12.  You can present a claim or a complaint to the 
Company by sending letter to the liquidator̀ s address until January 21st, 2021.

Liquidator
Maryna Kheleniuk
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4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА 
(ПІД СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ 
РАМИ, ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА 
ІН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. 
ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСІКИ РІЗ-
НИХ МОДИФІКАЦІЙ 0975249344, 
0994665014

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ: ДО-
ШКА ПОЛА, СТРОГАНА В ШПУНТ, 
СТОЛЯРНА ДОШКА (ОБРІЗНА, НЕ 
ОБРІЗНА РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛ-
КИ, КРОКВИ, МОНТАЖНА РЕЙКА, 
ДОШКИ, ОБРІШОТКИ, ШТАХЕТИ, 
ДЕРЕВ`ЯНІ ВІДХОДИ З ПИЛО-
РАМИ) З ДОСТАВКОЮ НА ДОМ. 
0673911769

8. РІЗНЕ 

8.5. Продукти харчування. 

Продам 

• ПРОДАМ МЕД І ВОДУ З ШАФ-

РАНОМ !!! ПРОФІЛАКТИКА ТА 

ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИН-

НИХ, ОНКОЛОГІЧНИХ, ГЛАЗНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ; ШЛУНКОВО- 

КИШКОВОГО ТРАКТУ. ОМОЛО-

ДЖЕННЯ ШКІРИ ТА ОРГАНІЗМУ. 

0676460105

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

К У П У Є М О   В І Д Х О Д И 
ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНО-
ВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МА-
КУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ ПРО 
ВИЩУ ОСВІТУ СЕРІЇ С15 
№111406 ВІД 08.07.2015 Р., 
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ФЕЛЮС-
ТА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИ-
ЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

•	Втрачений військовий	кви-

ток	серії	ТП	№	414523		вида-

ний		Житомирським	ОМВК	від	

08.08.2007р.на	ім"я	Дяченка	

Руслана	Вадимовича,	вважа-

ти	недійсним.

8.23. Інше. Продам 

• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.

БРИКЕТ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, БЕЗ 

ПИЛУ І КРИХТИ, ВЕСЬ ОДИН 

В ОДИН, Є В МІШКАХ ПО 40 

КГ  ТА  НАСИПОМ.  ДОСТАВ-

КА ПО ВСІЙ ОБЛАСТІ БЕЗКО-

ШТОВНА.  0982817101ІВАН, 

0982759571РОМАН

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

червона рядова, силікатна 
лицьова. Доставка з заводу 
та складу. Низькі ціни.
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Гороскоп для всіх знаків  
зодіаку на 2021 рікОВЕН

Енергія, активність та натхнення – 
ось так трьома словами можна описа-
ти 2021 рік для Овнів. Рік Бика обіцяє 
бути фінансово сприятливим, тому це 
ідеальний час починати нові проєкти, 

влаштуватися на нову роботу чи навіть змінити 
напрям діяльності. Спочатку Овнів така кількість 
нового дратуватиме, адже це значний вихід із зони 
комфорту, але зовсім швидко ви звикнете до такого 
ритму. Якщо планується придбання коштовних 
і важливих речей: коштовності, авто, нерухомість – 
краще робити це у першій половині 2021 року. 
У 2021 році важливо налагоджувати контакти. За-
криватися від людей – невтішна ідея.

ТЕЛЕЦЬ
Насичений та цікавий рік чекає 

на Тельців. Жодних труднощів та пе-
решкод, лише можливості та безліч 

пропозицій, які представники цього знаку зодіа-
ку отримають у новому році. Важливо створити 
цілющу атмосферу вдома. Зробіть ремонт чи пе-
рестановку, створіть всі умови вдома, за яких вам 
хотітиметься повертатися туди знову і знову. До 
того ж дім актуально зробити і під формат офісу, 
щоб покращити ефективність роботи. Переїзд 
також буде вдалою ідеєю. У 2021 році кохання 
піде на задній план, більше уваги та часу приді-
лятимете роботі.

БЛИЗНЮКИ
Творчість – ліки для Близнюків 

у 2021 році. Нестабільні емоційні ста-
ни, негаразди та виклики, які будуть на вашому 
шляху, з легкістю можна подолати завдяки малю-
ванню, співу, музиці. Крім того, рік Бика подарує 
цьому знаку нові захоплення, роботу, місце життя, 
нових людей. Тотальне оновлення чекатиме Близ-
нюків в усіх сферах. врятуватися від періодичних 
проблем з енергетикою допоможе арт-терапія. 
Скорегуйте шлях, визначте нові цілі, це допомо-
же досягти успіху. У новому році також очікують 
і внутрішні, й зовнішні зміни. Астрологи радять не 
втрачати контроль і не кидати все зі словами «будь 
що буде». Це той самий час, коли все буде так, як 

хочуть Близнюки.

РАК
Раків чекає активний та динаміч-

ний рік, у якому найкращою ідеєю 
буде піти з головою в роботу, аби відволіктися від 
зайвих думок. Справа для душі, хобі також будуть 
чудовою ідеєю, адже це допоможе Ракам досягти 
бажаної гармонії та балансу. Весна чудово підійде 
для відпочинку та зміни обстановки. А влітку на 
представників цього Знаку чекатиме потужне від-
криття інтуїції, завдяки чому можна буде краще 
відчути свій шлях і швидше досягти успіхів у по-
чинаннях. Кінець року краще присвятити друзям 
та рідним. Це грітиме вашу душу і дозволить на-
лагодити стосунки з рідними людьми.

ЛЕВ
А ось Левів чекає знервований і не-

передбачуваний період, коли все зале-
жить від їхнього настрою та віри. Якщо 

піддаватиметеся негативу, то відповідне і отримаєте. 
Якщо ж думатимете про хороше, то у вас все скла-
деться найкращим чином. З літа по осінь Левів чекає 
спокій. Саме ця частина року буде комфортною та 
допоможе відновити ресурси. Особливу увагу варто 
приділити стану здоров’я, адже можуть проявитися 
хвороби на тлі стресу та перевтоми. Більше відпо-
чивайте, займайтеся спортом та зберігайте спокій 
та позитивний настрій.

ДІВА
Дів чекають тимчасові негаразди, 

які в основному зачіпатимуть сферу 
сім’ї та стосунків. Проявіть більше лю-

бові та терпіння до рідних. На роботі може впасти 
продуктивність та мотивація, проте вже влітку 
цей знак чекатимуть серйозні зміни. Це час, коли 
Діви зможуть влаштуватися на нову, перспективну 
роботу, розпочати ремонт, придбати авто чи не-
рухомість або відправитися в подорож. Можна смі-
ливо витрачати на себе і на свою сім’ю великі суми 
грошей. Осінь і кінець року стане дуже важливим 
часом, коли потрібно буде залишатися зібраними 
і відповідальними. Не варто нервувати і піддаватися 
емоціям, будьте максимально раціональними та 
стриманими.

ТЕРЕЗИ
Ті з Терезів, хто мріяв про кохання 

і чекав, коли ж ви зустрінете свою по-
ловинку, – 2021 рік подарує неймовірні 
почуття і споріднену душу. Самотні зна-

ки будуть отримувати увагу звідусіль, а все завдяки 
їхній харизмі та чарівності. Варто частіше знайомитися 
з людьми, але бути дуже обачними. За справи краще 
за все братися весною та ближче до осені – це най-
кращий час для нового бізнесу, покупок, інвестицій. 
Навчайтеся, займайтеся власним розвитком та покра-
щуйте свої навички. Чим більше ви вкладете в себе, 
тим більше отримаєте.

СКОРПІОН
Любовна сфера буде на піку у рік 

Бика у Скорпіонів. Цей знак зможе за-
вести стабільні та хороші стосунки, а ті, 

хто вже у відносинах, зможуть вивести їх на інший 
рівень. Оточуйте себе людьми, які покращують ваш 
особистий стан, підвищують настрій та підтримують, 
але і зі свого боку не забувайте надавати допомогу 
та бути уважними до інших. Фокусуйтеся на роботі, 
це дозволить балансувати потенціал: коли у роботі 
і в стосунках все добре та успішно. Намагайтеся за-
йматися собою і власним розвитком, не думайте про 
те, щоб подобатися всім чи комусь вгодити, це буде 
зайвою витратою часу.

СТРІЛЕЦЬ
2021 рік дуже успішний для Стріль-

ців, адже це ідеальний час для того, 
щоб бути собою і займатися творчими 
справами та тим, до чого лежить душа. 

Годі прикидатися, починайте діяти, це найбільш 
сприятливий час. Спокій буде забезпечено у пер-
шій половині року, а ось ближче до осені будьте 
пильними, адже фінансів стане менше, а ризики та 
авантюри добром не закінчаться. Більше відпочинку 
та релаксу в кінці року не завадить. Це допоможе 
більше зрозуміти себе, проаналізувати перемоги та 
поразки й визначити – куди рухатися далі.

КОЗЕРІГ
Головна порада на 2021 рік для 

Козерогів – очищуйтеся від негативу 
та минулого. Досить тримати вдома 

застарілі речі, їм час на смітник. Відпустіть тих 
людей з життя, з якими у вас розійшлися шляхи, 
відкривайтеся новому. Це допоможе вам почати 
все з чистого листа. Уникайте самоаналізу, який 
виливається в негативну оцінку вашої особистості. 
Дотримуйтеся конструктиву. Все, що було – повинно 
було бути, а всі помилки – це трамплін для росту. 
Подбайте про власне здоров’я, аби не отримати 
сюрприз у вигляді раптового погіршення само-
почуття. Друга половина року буде магічною та 
запам’ятається вам назавжди.

ВОДОЛІЙ
Почати рік Бика Водоліям варто 

з боротьби проти скептицизму і не-
гативу. Якщо ви думатимете негативно, 
то притягнете собі зайві проблеми та 

негаразди Не проявляйте егоїзм до оточуючих, адже 
через це ви можете втратити друзів або посваритися 
з рідними. Оцінюйте будь-яку обстановку з пози-
тивного ракурсу, це дозволить вам відкрити в собі 
мудрість та зрілість, завдяки чому ви притягнете 
цікавих та впливових людей, проєкти та можливос-
ті до себе. Також у 2021 році доведеться зустрітися 
з подіями, які доведеться пережити вперше в житті. 
Які б ці ситуації не були, тримайтеся сильно, це по-
вернеться вам у майбутньому.

РИБИ
У 2021 році Рибам варто скинути 

з себе ряси критика та скептика, адже 
цим ви створите про себе відповідну 

думку, а також негативне ставлення. Краще, навпаки, 
проявляти добро до оточуючих, цікавитись життям 
інших в позитивному ключі, заводити приємні 
контакти. Обирайте шлях розвитку, а не руйнації. 
Що точно не варто робити в рік Бика – мститися 
чи конфліктувати, на вас це впливатиме дуже нега-
тивно, позбавлятиме ресурсів і можливостей. А ось 
залишаючись на позитиві, ви зможете відкрити 
для себе будь-які двері, отримати успіх у різних 
сферах. Контролюйте настрої, розумійте, що ми 
самі творці своєї реальності. Друга половина року 
прекрасно підійде для подорожей і відпустки,  
любовних пригод.
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

ДУША
Жанр: анімація, пригоди

Анімація «Душа» від Disney та Pixar 
знайомить нас із Джо Ґарднером, ви-
кладачем музики в середній школі, 
який щиро любить грати джаз. І одного 
разу йому таки вдається домовитись 
про виступ на сцені джазового клубу. 
Однак дорогою додому у результаті 
нещасного випадку душа Джо відділя-
ється від тіла і переноситься до місця, 
у якому душі розвиваються перед тим, 
як відправитись до новонародженої 
дитини. І Джо доводиться задуматись 
над тим, що значить – мати душу.

ДИВО-ЖІНКА 1984
Жанр: пригоди, фентезі

Події фільму розгортаються у се-
редині 80-х років минулого століття. 
Диво-жінка опиняється на території 
Радянського Союзу та знаходить 
собі нового ворога у особі Гепарда. 
Антагоністом стала британський 
антрополог Барбара Енн Міневра.

Фентезійний бойовик «Диво-Жін-
ка 1984» є сиквелом однойменного 
фільму 2017 року про супергеро-
їню з коміксів DC, другим повно-
метражним фільмом присвяченим 
героїні та восьмим за рахунком з 
кіновсесвіту DC.

СІМЕЙКА КРУДСІВ:
НОВА ЕРА
Жанр: анімація, пригоди
Енергійна сімейка Крудсів 

завжди готова до відкриттів і 
труднощами їх не злякати. Аж 
ось на горизонті з'являються 
конкуренти, що переконані у 
власній унікальності. На порозі 
глобальних катаклізмів життя 
обох родин перевертається з 
ніг на голову і Крудси доведуть 
чого варті!

СХОВАЙ БАБУСЮ 
У ХОЛОДИЛЬНИКУ

Жанр: комедія
Непідкупний поліцейський 

Сімоне закохується в Клаудію, 
молоду і бідну художницю, яка 
тримає свою майстерню завдяки 
пенсії бабусі - як і багато моло-
дих італійців, які живуть на гроші 
старших родичів. Коли бабуся 
раптово помирає, Клаудія за до-
помогою своїх подруг вирішує 
піти на відчайдушний крок, щоб 
надалі отримувати пенсію...

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

"У зими є свят багато"
26.12  об 11.00 та 13.00

"У зими є свят багато"
27.12 о 12.00 та 14.00


