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У Житомирі після «спілкування»
з поліцією 51-річний бізнесмен
Петро Ярмак потрапив до
реанімації і вже без селезінки
с. 6-7

Бізнес-довідник
Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41
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У Житомирській
лікарні № 2
встановлять
новий ангіограф

Світлана Цимбалюк

У Житомирській
міській лікарні № 2
ім. В. П. Павлусенка до
кінця поточного року
планують встановити
ангіограф.
Це дасть можливість лікарям
на ранніх стадіях оперативно розпізнавати та реагувати на зміни
в організмі людини.
Як зазначила заступниця міського голови Марія Місюрова, ангіограф придбають на умовах лізингу.

Однак для його встановлення потрібно зробити реконструкцію спеціально обладнаного приміщення.
Тому для цих цілей з міського бюджету просять виділити 1,8 млн грн.
«Два тижні тому вже укладений договір лізингу на придбання
ангіографу. До кінця 2020 року ми
очікуємо поставку цього обладнання. Для того щоб встановити
ангоіографічний комплекс, потрібно зробити реконструкцію спеціально обладнаного приміщення.
Тому прошу внести в програму
1,8 млн грн. Замовлення і роботи
будуть проводитися керівництвом
лікарні після проведення тендеру», – наголосила заступниця.
Ц е рі ше н н я п і дт ри ма л и
29 депутатів.

У Житомирі
для учнів 5–6 класів
планують відмінити
дистанційне навчання
Світлана Цимбалюк

З наступного тижня, 16 листопада,
планують відновити
навчання у школах
Житомира для 5–6-х
класів.
Як зазначив міський голова Сергій Сухомлин під час позачергової
сесії міськради, вже розроблені
рекомендації, згідно з якими учні
5–6-х класів зможуть залишити
дистанційне навчання та повер-
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нутися за парти. Однак остаточне
рішення все ж будуть приймати
керівники шкіл залежно від того,
наскільки це буде безпечним для
вчителів та учнів.
«Ми можемо рекомендувати
нашим керівникам поновити навчання для 5–6-х класів. Щодо
інших класів, то це будуть вирішувати школи, бо у кожній школі своя
ситуація. Вони можуть поновити
повністю навчання, якщо будуть розуміти, що це безпечно для дітей та
вчителів», – пояснив міський голова.
Також у міськраді не виключають, що з наступного тижня подібні рекомендації розроблять і для
інших класів, які зараз перебувають на дистанційному навчанні.

Як часто житомиряни змінюють
маски під час пандемії
коронавірусу: ОПИТУВАННЯ
Коронавірус повертається…
А це означає, що маска – те, без
чого не варто виходити з дому.
Проте як часто житомиряни
змінюють маски? Адже і одноразові, і багаторазові маски потрібно правильно використовувати
і вчасно замінювати на нові.
Журналісти редакції «20
хвилин» вирішили дізнатися
у жителів Житомира, як часто
вони змінюють маску і коли це
було востаннє.
«У мене вдома велика коробка
одноразових масок. Ми сім’єю
користуємося, у нас в коридорі
вона стоїть. Йдемо на вулицю,
в магазин, їдемо кудись – декілька
масок в сумку кладемо. Намагаюся замінювати один раз у день.
Тобто в одній масці походила на
вулиці чи в магазині, наприклад,
прийш л а додому і викинул а
в смітник», – пояснює Мирослава, 29 років.
«К оли з мінюв а л а? Ну не
пам’ятаю, десь місяць назад.
Але в мене вона багаторазова, я її

в пральній машині перу і потім
сушу. У мене до цього інша маска
була багаторазова, я її використовувала місяці чотири, просто
вона порвалася, тому я купила
нову. Багаторазова мені практичніше, ніж одноразова», – зазначає
Катерина, 35 років.
«Змінюю, звісно. Респіратором користуюся другий тиждень,
вже треба міняти», – коментує
Євген, 23 роки.
«У мене багаторазова, я її

лише перу. Щоразу після використання обов’язково. Зараз з цим
краще не жартувати, а дотримуватися правил безпеки», – наголошує Марина, 41 рік.
«Мені діти передали різні
маски, там такі аптечні є, ще
з тканини. Я нечасто кудись
виходжу, але якщо виходжу, то
одягаю обов’язково. Ще мені рукавички передали. Замінюю? Діти
приїжджають, то замінюють», –
розповідає Петро, 68 років.

У Житомирі замінили водопровід
довжиною 6 кілометрів:
які переваги отримає місто
Валерія Наумова

У Житомирі реконструювали південний магістральний водопровід
довжиною 6 кілометрів.
Призначення цього магістрального трубопроводу – во-

допостачання промислової зони,
нижньої Польової, центральної
частини міста, що ближче до
вулиці Шевченка; Станишівки,
а також Зарічан, Новогуйвинського, Гуйви й Озерного.
«Старий трубопровід був
зношений, і він був одним із
найаварійніших трубопроводів Житомира. На ньому були
величезні втрати води, особливо в тих місцях, де трубопровід
проходить під річкою. Тобто
вони системні, ці втрати, і ми їх
не бачимо. Зараз ми зменшили

діаметр трубопроводу, інсталювали всередину старого трубопроводу новий поліетиленовий,
завдяки чому він оновився, на
ньому зараз немає поривів», – пояснив директор житомирського
водоканалу Андрій Нікітін.
Як пояснюють у «Житомирводоканалі», завдяки заміні комунікацій вдається економити
близько 10 000 кубічних метрів.
«Тепер ми економимо 10 000
кубічних метрів води. Це впливає на економію електроенергії,
тому що всю цю воду качають
насоси, та економимо на реагентах, тому що очищення води
включає використання реагентів», – зазначає фахівець.
Економія води, електроенергії та реактивів – це ті переваги,
які отримує підприємство, а ось
жителі зі свого боку матимуть
стабільне водопостачання з хорошою подачею тиску.
«Як це відчують жителі?
Насамперед це стале водопостачання, по-друге, потужніше
подання тиску. Він значно збільшився, зараз ми це відслідковуємо. І звісно, вода стала чистіше,
адже тепер подача по трубах
швидша», – розповів Андрій
Нікітін.
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Споживачу

Нові стандарти дорожньої
інфраструктури: як до цього
ставляться українці
Марія Кравчук

З 1 листопада 2020
року набули чинності
нові стандарти дорожньої інфраструктури,
які змусять водіїв
їздити повільніше.
Про це повідомляє
Укравтодор.
Згідно зі змінами, що внесені
в документ «ДСТУ 4123:2020 Безпека
дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги», перелік засобів заспокоєння
руху або traffic calming measures
розширюється.
Дотепер офіційно дозволеними були кільцеві розв’язки, шумові
смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні
острівці та «лежачі поліцейські».

Тепер до них додадуться:
• острівці безпеки,
• бордюрні розширення,

• чокери,
• розділювальні смуги.

Що таке засоби заспокоєння
руху?
Це заходи, які спрямовані на
зниження швидкості руху як у населених пунктах, так і поза ними.
За основу нового стандарту Укравтодор обрав концепцію VisionZero
або ж Нульове бачення. Її мета – зведення цифри смертності на дорозі
до нуля завдяки продуманій системі безпеки. Приміром: зменшення
ширини смуг, мінімальна кількість
реклами, розділення зустрічних
потоків зеленою зоною, антикишені, кільцеві перехрестя, освітлення
переходів.

Нові стандарти дозволять встановити острівці
безпеки, які змусять
водія дещо змінити
траєкторію руху, чокери –
суцільні розширення або
острівці, що звужують
проїжджу частину. А також центральні (підняті)

острівці, що розташовані
вздовж осі проїжджої
частини.

Системний підхід
до безпеки руху
Вплив людського фактору
враховують при будівництві та
проєктуванні доріг в усьому світі.
Адже водій перебуває у стресі, його
увага розсіюється, і помилитися
дуже просто. Завдяки додатковим
перешкодам, які прописані у ДСТУ,
водії обирають постійну швидкість,
замість того, аби постійно розганятися та екстрено гальмувати.
На жаль, за статистикою на відремонтованих дорогах збільшується кількість ДТП. Тому безпека всіх
учасників руху так само є пріоритетом Укравтодору, як і будівництво
якісних доріг. У 2020 році вперше всі
проєкти ремонтів обов’язково проходять так звану 5 секцію Технічної
ради Укравтодору. Вона оцінює
проєкти з точки зору забезпечення
заходів безпеки руху.
За словами голови Укравтодору
Олександра Кубракова, експери-

мент із новими дорожніми знаками,
який впроваджується із Нацполіцією, також має слугувати задачам
безпеки.

Як українці поставились
до таких нововведень?
Під постом про дані нововведення у соціальній мережі Facebook
на сторінці Укравтодору автомобілісти та просто громадяни висловлювали своє бачення даної ситуації.
Думки різні.
«Чудова новина! Тільки одне
питання висить у повітрі – чому на
такі заходи довелось чекати аж 29
років!?» – запитує Nick Deriienko.
«Культури водіння ніякі "заспокоєння" не навчать», – констатує
Леся Косюк.
«Як завжди, ні освітлення перешкоди, ні попереджувальних

знаків. Смертельне заспокоїння»,–
підсумовує Ihor Rusyn.
«Якби ще пішоходи і велосипедисти почали одягати світловідбивачі, це були б реальні зміни», –
ділиться своєю думкою Victoria
Otrokh.
«Вітаю такі зміни. Але радітиму
лише після їхнього масового впровадження»,– зазначає Ігор Іванов.
«Зміни у державні стандарти –
на 80% успішна практика Києва
протягом кількох останніх років.
Острівці безпеки – понад півсотні.
Припідняті переходи. Бордюрні
розширення. Все це уже кілька років впроваджується у Києві за ініціативи Департаменту транспортної
інфраструктури та Київавтодору.
Добре, що нарешті ці норми будуть
обов'язковими для вулиць та доріг
усіх населених пунктів», – пише
Anna Holosinskayа.
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Де у Житомирі можна зробити ПЛР-тест
на коронавірус та скільки це коштує
Світлана Цимбалюк

На сьогодні ситуація із захворюванням
на коронавірусну інфекцію набирає більше обертів: хворих
стає більше, а місць
у лікарнях – менше.
Кожна хвилина дорога, адже
важливо вчасно виявити вірус та
почати симптоматичне лікування.
Журналісти «20 хвилин Житомир»
провели моніторинг та зробили
добірку лабораторій, в яких житомиряни можуть зробити ПЛРтест на виявлення коронавірусної
інфекції. Як виявилось, у нашому
місті такий тест можна зробити
у двох державних лабораторіях
та шести приватних.

Де можна зробити ПЛР-тест
на коронавірус
Однією з установ, де можна
зробити ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію, є дитяча лікарня імені В. Й. Башека. Тестування
здійснюється тільки після оплати
та при попередньому записі за
телефоном (0412)47‑16‑08. Підійти
потрібно в лабораторію дитячої
поліклініки за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 23 (вхід з торця
поліклініки). Результати ПЛР
досліджень видаються з 17:00 до
19:00 в день обстеження та з 09:00
до 10:00 наступного дня, окрім вихідних та святкових днів, в кабінеті

забору біологічного матеріалу на
ПЛР-тестування. Його вартість
становить 1100 грн. Варто відмітити, що нещодавно такий аналіз
коштував 998 грн, однак на одному із засідань члени виконавчого
комітету міськради вирішили підвищити його вартість. Пояснили
це рішення підвищенням рівня
заробітної плати та зростанням
курсу долара.
А от у Житомирському лабораторному центрі МОЗ України,
навпаки, зменшили вартість ПЛРтестування. Це пов'язали із значним погіршенням епідемічної
ситуації в області із захворюваністю на COVID‑19, в результаті
якої частина населення області
втратила робочі місця. Відтепер
тестування коштує 856,17 грн, на
відміну від попередньої ціни –
1018,09 грн.
Забір біоматеріалу проводиться з 8:00 до 10:00 у понеділок, середу та п`ятницю в окремому обладнаному приміщенні
на території центру за адресою:
вул. Велика Бердичівська, 64. Вхід
до лабораторії – з вул. Довженка,
біля будинку 47. Також введено
попередній електронний запис,
який можна здійснити під час
обов’язкового заповнення анкети. Після реєстрації необхідно
сплатити кошти та з роздрукованою квитанцією прибути
у вказаний час до лабораторії.
Також можна здійснити запис за
тел. 068‑648‑16‑32.
Результат ПЛР-дослідження
буде виданий наступного дня
з 16:00 до 17:00. Для його отримання необхідно особисто прибути
з паспортом у фойє установи, цен-

тральний вхід з вул. Великої Бердичівської, 64, або при оформленні
анкети надати електронну адресу.

ПЛР-тестування у приватних
лабораторіях Житомира
Також ПЛР-тестування можна зробити і у приватних лабораторіях нашого міста. У клініці
«Медібор» вартість термінового
ПЛР-тесту становить 1450 грн,
прийти та здати аналіз можна
з 7:30 до 11-ої. Результат буде після
19:00 того ж дня або на наступний
день після 9-ї ранку. Якщо ж у вас
є час зачекати 2–3 дні, то такий
тест вам коштуватиме 1150 грн.
Також необхідно попередньо записатися, після чого прийти за
адресою: Велика Бердичівська, 47.
Таку послугу надають і у клініці «Оксфорд Медікал», там вона
коштує 1300 грн, термін виконання від 24 до 52 годин. Однак тут
теж потрібно попередньо записуватися.
Наступною на черзі стала лабораторія «Сінево». Як зазначили
в їхньому контакт-центрі, ПЛРтест у Житомирі коштує 990 грн.
Також майте на увазі, що тест
можна здати лише у відділенні
за адресою: вул. Перемоги, 53.
У приват н ій лаборато рії «Invivo» ПЛР-тест коштує
1220 грн, результат можна дізнатися за два робочі дні. Однак
тест можна зробити лише за попереднім записом та за адресою:
Путятинська площа, 2.
У лабораторії «Діла», що розташована на площі Соборній
2/2, з понеділка по суботу також
можна зробити тест за 1480 грн

Рекомендації, як підготуватись
до проходження ПЛР-тесту

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі
вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID‑19. ПЛР-дослідження показує
наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або
РНК вірусу.

Що не рекомендується робити
перед проходженням ПЛР-тесту
За 6 годин

• Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки
та носу;
• Використовувати препарати для розсмоктування.

За 3–4 години

• Жувати гумку чи цукерки;
• Чистити зуби, полоскати горло, рот чи ніс;
• Їсти чи пити;
• Курити.
у певний час – з 12:00 до 14:00. Результат буде готовий максимум
через 2 дні. Також нам порадили
оформити онлайн-заявку на сайті,
оскільки це дасть можливість зекономити час та не стояти в черзі.
Таку послугу пропонує і медичний центр «Асклепій». Вартість ПЛР-тестування становить
1200 грн. Якщо встигнете його зробити у першій половині дня, до
12 години, то результати зможете
отримати цього ж або наступного дня. Для проходження тесту
можна звернутися за адресами:
вул. Лесі Українки, 16 та вул. Велика Бердичівська, 35.
Коли буде необхідність зда-

вати ПЛР-тест, дотримуйтесь
рекомендацій щодо того, як
правильно підготуватися до аналізу. Не забудьте з собою взяти
паспорт або водійське посвідчення, адже без документа, що
посвідчує особу, вам відмовлять
у проходженні тесту.
Також не варто забувати про
один важливий факт: якщо маєте
направлення від сімейного лікаря
на проходження ПЛР-тесту, вам
його зобов'язані зробити безкоштовно. Якщо ж із цим виникнуть
проблеми, обов'язково зверніться
до контакт-центру МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19 або телефонуйте
на урядову гарячу лінію 1545.

Де можна зробити ПЛР-тест на коронавірус
856,17
грн

ДУ «Житомирський
обласний
лабараторний центр
МОЗ України»
Результат можна
отримати на наступний день
з 16:00 до 17:00

1100
грн

990
грн

1220
грн

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 64

«Сінево»
Результат можна
отримати через
2 робочі дні
Адреса:
вул. Перемоги, 53

Комунальне
підприємство «Дитяча
лікарня імені В.Й.
Башека»
Результат можна
отримати з 17.00 до 19.00 години в
день обстеження та з 09.00 до 10.00
години наступного дня
Адреса: вул. Святослава Ріхтера, 23.

«Invivo»
Результат можна
отримати через
2 робочі дні
Адреса:
Площа Путятинська, 2

1450
1150
грн

«Медібор»
Терміновий: результат
можна отримати після
19:00 або на наступний
день після 9:00
Звичайний: результат через 2-3 дні
Адреса:
вул. Велика Бердичівська, 47

1480
грн

«Діла»
Результат
можна отримати
через два дні
Адреса:
Площа Соборна 2/2

1300
грн

«Оксфорд Медікал»
Результат
можна отримати
через 24-52 години

Адреса:
вул. Леха Качинського, 4

1200
грн

МЦ «Асклепій»
Результати можна
отримати в день
проходження або
на наступний день
Адреса: вул. Лесі Українки, 16
вул. Велика Бердичівська, 35
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Чи має сьогодні попит картка житомирянина?
Валерія Наумова

Як пояснюють
у міській раді, пік
пройшов, проте вже
близько 46 000 видано
на руки.
Починаючи з 2019 року, у Житомирі активно використовують
картку житомирянина. Картка
житомирянина – це універсальна банківська картка, що є
своєрідним паспортом. На ній
зазначається прізвище та ім'я
власника і його фотографія. З нею
буде забезпечено доступ до соціальних послуг та послуг сервісу.

Картка житомирянина
дозволяє отримати
наступні послуги:
• транспортні;
• соціальні виплати;
• банківські;
• знижки в магазинах;

• медичне обслуговування;
• освітні послуги;
• комунальні платежі.
На сьогодні місто видало
близько 46 000 карток, якими вже
активно користуються жителі
міста.
«У нас пік на карту житомирянина пройшов ще у середині
липня. Зараз приблизно 2000–

2500 карток готових на видачу.
Звернень зараз також набагато
менше, але близько 46 000 карток
вже видано на руки. Тому зараз
якихось проблем з картою житомирянина немає. У нас є певна
кількість пасажирів, які мають
пільгу, і, відповідно, у нас ця
кількість зростає. Коли людина
досягає пенсійного віку, вона

звертається в “Ощадбанк”, і вже
банк в робочому порядку видає
карту житомирянина», – зазначає заступник міського голови
Олександр Шевчук.
У липні цього року через
проблеми з видачею картки житомирянина стався справжній
конфлікт. Обурені житомиряни
писали про те, що не можуть
отримати свою картку, адже
«Ощадбанк» вимагає оформити
додатково карту в їхньому банку.
Чи змінилася ситуація сьогодні,
журналісти редакції «20 хвилин»
дізналися у Олександра Шевчука. От що він розповів: «Те, що
банк пропонує додаткові послуги
для користувачів, – це нормальна практика, адже банк у цьому
зацікавлений. Було підписано
меморандум, де “Ощадбанк”
виступав як банк, який готовий
зайти в соціальний проєкт. Передусім його місія – соціальна
для Житомира, по-друге – це
додаткові опції для тих, хто має
карту житомирянина. Тобто є соціальна карта, якою також можна
користуватися як банківською».

Коротко про головне
• Під Верховною Радою відбувся мітинг «євробляхерів»: від
народних депутатів протестувальники вимагають прийняття
законопроєкту № 3704, який полягає в доступному розмитненні
автомобілів.
• За 100 днів перемир’я на
Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11
дістали поранення.
• Виправданий апеляційним
судом Мілана і звільнений з італійської тюрми військовослужбо-

вець Нацгвардії Віталій Марків
прибув до Києва.
• «Шахтар» з принизливим
рахунком програв «Борусії» в Лізі
чемпіонів: 0:6.
• В Україні запровадять систему якості дорожнього покриття
у 2021 році.
• Верховна Рада дозволила
українцям змінювати по батькові.
• Україна зробила крок до
посилення штрафів за відсутність захисних масок у будівлі й
транспорті. Передбачено штрафи

для підприємців у розмірі від
3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн. Також
планують штрафи за відсутність
маски у громадських місцях – від
170 до 225 грн.
• Рада відтермінує на рік
введення касових апаратів для
ФОПів.
• Зеленський звільнив трьох
голів ОДА: Сумської, Одеської
та Івано-Франківської обласних
державних адміністрацій.
• Помер сатирик Михайло
Жванецький, йому було 86 років.

• Рада ухвалила бюджет‑2021
у першому читанні
• Для виходу на роботу після
COVID‑19 не потрібно надавати
негативний тест – МОЗ стверджує, що ця вимога деяких роботодавців є незаконною.
• Кількість інфікованих
COVID‑19 у світі за добу досягла
майже 700 тисяч осіб.
• Сили ООС збили безпілотник російських окупантів.
• «Динамо» з боєм поступилося «Барселоні» в Лізі чемпіонів: 1:2.

Житомирський виконком затвердив
підвищення ціни ПЛР-тестів на COVID‑19
Світлана Цимбалюк

На черговому засіданні виконавчого
комітету, яке відбулося 4 листопада,
члени виконкому
затвердили нові тарифи на проведення
тестування COVID‑19
методом ПЛР.
Відтепер його вартість стано-

витиме 1100 грн. Як зазначила заступник міського голови Світлана
Ольшанська, такий крок вимушений через підняття мінімальної
заробітної плати та зростання
курсу долара.
«Враховуючи те, що з 1 вересня виросла мінімальна заробітна
плата та курс долара, відповідно виросли витрати і на основні
витратні матеріали. Рентабельність ніхто не чіпав, прибутку
там як такого немає, а витрати
ростуть», – зазначила Світлана
Ольшанська.
Це рішення члени виконавчого комітету підтримали одноголосно.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Роги гірського
барана
(Автомобілі «Додж»)
Автомобілі цієї марки відомі цілому світі, і хоча ціна на них «кусюча»
для багатьох, але є і багато прихильників і володарів автомобілів
корпорації Chrysler.
Американці Джон и Горейс Додж
у 1914 році заснували власну фірму, на котрій одні з перших почали
виробництво автомобілів з суцільнометалевими кузовами. Братам на
той час були відомі всі технологічні
новинки і досвід заводів Форда.
Вони вміло використали накопичені
знання. Генрі Форд притягував братів
до суду, але безуспішно.
Перша машина, яку для гумору
назвали «Старушка Бетси», Dodqe
Brothers залишила завод 14 листопада 1914 році і до кінця року було
випущено 249 автомобілів цієї моделі.Спочатку фірмовою емблемою
компанії була земна куля, роміщена
в центрі зірки Давида, як пам`ятка
братів про свої коріння.
Для тих, хто не знає, це зірка з шести трикутників – символ єврейскої
нації. У 1920 році компанія займала
друге місце після Форда за кількістю
вироблених автомобілів, але в цьому ж році не стало братів, а їх жінки
не змогли забезпечити вдале керування компанією, і навіть десятки
мільйонів, залишених братами, не
допомогли, і компанія почала занепадати. У 1925 році за 149 мільйонів доларів компанію придбала
інвестиційна група Dillon. Read & Co.
Незважаючи на зусилля нових володарів, успіху не було, і тоді новим
власником став Уолтер Крайслер, і у
1928 році компанія увійшла до складу корпорації Chrysler. Існувало ряд
компаній, які виробляли вантажні
Dodqe у Великобританії, Індії, Австралії і Туреччині, але вони вийшли
із сфери впливу цієї американської
корпорації, і у 1980 році завод в Аргентині продали Volkswaqen.
Логотип неодноразово змінювавсь, але найчастіше фігурувала
голова барана, бо в одній з моделей
зігнутий вихлопний колектор нагадував кручені роги гірського барана.
У складі корпорації Chrysler Dodqe
виділяються своїм спортиво-позашляховим іміджем і випускає тільки
під однією маркою. Особливої уваги заслуговує передньопривідний
седан з поперечно розташованим
двигуном Dodqe Stratus.
Закінчення теми
у наступному номері.

6

WWW.ZT.20MINUT.UA

Середа, 11 листопада 2020

Тема номера

У Житомирі після «спілкування»
з поліцією 51-річний бізнесмен
Петро Ярмак потрапив
до реанімації і вже без селезінки

Руслан Мороз

Очільник поліції
заперечує причетність підлеглих до події: «Він сам винний».
Уночі 3 листопада до Житомирського відділу поліції для
оформлення адміністративних
матеріалів патрульні доставили
51-річного житомирянина. Після
«спілкування» з поліцією, чоловіка було доставлено швидкою до
лікарні, де після тривалої операції
йому видалили селезінку.
Шокуючий інцидент стався
приблизно о 01:00. Патрульні
поліцейські зупинили легковий
Peugeot Partner біля повороту
з Небесної Сотні на Лятошинського. Формальним приводом для зупинки став нібито невключений
поворотник, а потім… Петра побили практично до напів смерті.

З перших вуст…

«Поліція включила червону мигалку, він зупинився, відкрив вікно,
надав техпаспорт і документи…
Вони йому кажуть: «Вийди з машини». Він говорить: «Навіщо?
Оформляйте протокол».
«А нам здається, що ви п'яний».
Він вийшов з машини, каже: «Вам
здається? А як ви так визначили?».

«Дуйте в драгер!». Він їм запропонував: «Поїхали на Гуйву, я здам
кров – тому що я приймаю ліки»,
показав їм – у нього 50% тіла обпалено, і він постійно приймає ліки,
знеболюючі», – розповідає друг потерпілого Богдан Фещенко.
«Ти нам не будеш розповідати,
як нам поводитися і що робити», –
відповіли співробітники екіпажу
патрульної поліції під номером
152, – і почали його бити», – додає
Богдан.
Петро Ярмак був в автомобілі не один, з ним були знайомі,
Сергій і Анна. Коли патрульні почали бити Петра, Анна не знала,
що робити, спочатку намагалася
зупинити озвірілих копів, знімала
те, що відбувається, на відео, але
у неї вибили телефон з рук, відкинувши його. Вона викликала
на місце ще один екіпаж поліції,
сподівалася припинити свавілля,
але, на жаль, і це не допомогло –
нові поліцейські приєдналися до
побиття, а потім відвезли Ярмака
в Житомирський райвідділ на Лесі
Українки.
«Я вийшов. Вони кажуть: «Ви
п'яний – давайте гроші», я відмовився, сказав: «Їдемо на експертизу».
Вони: «Ви в д ра ге р б уде те
дути?». Я запропонував їхати на
Гуйву, на експертизу, і вони почали
мене бити. Я злякався, намагався
втекти. Вони наздогнали, закували
в наручники і повезли в райвідділ на
Лесі Українки.

«На Лесі Українки били
більше, ніж на Лятошинського.
Я думав – все, кінець мені», – Петро Ярмак
«А у райвідділі вже ось що зробили… На Лесі Українки мене більше
били, ніж на Лятошинського. Я думав, що вже все – кінець мені», – розповідає Петро.
«Ось "спортика" привезли –
треба попрацювати», – так поліцейські відреагували на затриманого у райвідділі.
«Кожен, хто проходив, – підходив
і робив по удару», – розповідає Богдан.
«Я такого не очікував .. Так, я на
них лаявся, говорив: «Ви – покидьки,
гади, а вони – кожен підходив і лупив
мене, як міг. Я лежав, загинався на
цій лавочці в холі районного відділу
поліції Житомира», – згадує Петро.
Швидку поліцейські викликали тільки тоді, коли його почало
рвати кров'ю, було розбите вухо
і з нього потекла кров.
«Вони не хотіли викликати
швидку, пізніше, коли я вже відчував
у животі спазми, сказав їм – і один
поліцейський проявив співчуття,
говорить: «Хлопці, викликайте
швидку», а інший каже: Ні, він приколюється», – згадує Петро.

Патрульна поліція
Житомирської області
все заперечує
У соціальній мережі
Facebook на офіційній сторін-

ці 5 листопада Патрульна поліція Житомирської області
оприлюднила повідомлення,
в якому заперечує побиття чоловіка: «З приводу інформації,
що поширюється в мережі, повідомляємо. 3 листопада, о 1-й
годині 20 хвилин інспекторам
поліції надійшло повідомлення
про те, що в центрі міста на автомобілі Peugeot пересувається
громадянин в стані алкогольного сп’яніння.
Транспортний засіб, що підпадав під отримане орієнтування,
патрульні поліцейські зупинили
на вулиці Лятошинського. Слід
зазначити, що чоловік поводив
себе агресивно, виражався нецензурною лексикою в бік поліцейських та осіб, котрі перебували
на місці зупинки. Намагався піти.
У присутності свідків патрульні
запропонували чоловікові пройти освідування на місці або ж
у медичному закладі. Від проходження перевірки громадянин
відмовився.
…Оскільки громадянин почав
скаржитись патрульним поліцейським на біль у черевній порожнині, до міського відділу поліції
викликали швидку медичну допомогу».
Раніше, 4 листопада, Житомирська обласна прокуратура
оприлюднила також заяву про
початок кримінального провадження з цього випадку.
«Житомирською місцевою
прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень
працівником правоохоронного
органу.
У середу, 4 листопада, Житомирською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань відомості
про кримінальне правопорушення за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2
ст. 365 КК України), що сталося
у місті Житомирі.
Зокрема, у соцмережах набуло резонансу відео, в якому
місцеві жителі розповіли про побиття працівниками патрульної
поліції водія, який не виконав
їхнє прохання вийти зі свого
автомобіля для перевірки відповідних документів.
Матеріали кримінального
провадження для проведення досудового розслідування передані

до Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Хмельницькому.
Процесуальне керівництво
здійснює Житомирська обласна
прокуратура.
Крім того, Житомирським
відділом поліції розпочато кримінальне провадження за фактом
умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків
(ч. 2 ст. 345 КК України).
Кримінальне провадження
розпочато за заявою патрульного інспектора щодо спричинення йому цим водієм тілесного
ушкодження під час перевірки
документів на транспортний засіб.
Процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням здійснює Житомирська місцева прокуратура».

«Ніяких катувань
у Житомирському
відділі поліції не було»,–
Юрій Олійник
Сама поліція у повідомленні
від 05.11.2020 майже повністю
повторює інформацію прокуратури: «3 листопада уночі до
Житомирського відділу поліції
для оформлення адміністративних матеріалів патрульні доставили 51-річного житомирянина.
У холі відділу у чоловіка погіршилось самопочуття, та йому
було викликано карету екстреної медичної допомоги. Наразі
обставини події перевіряються
у ході розпочатого інспекцією
з особового складу УКЗ ГУНП
службового розслідування.
Попередньо встановлено, що
чоловік керував транспортним
засобом "Пежо Партнер", коли
його за підозрою у перебуванні
у нетверезому стані зупинили
патрульні поліцейські на вулиці
Лятошинського у м. Житомирі
близько першої ночі.
У подальшому між водієм та
поліцейськими виник конфлікт.
Його обставини та повний перебіг нині встановлюється у межах
відкритих кримінальних проваджень за ст. 345 (погроза або
насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 365
(перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу) ККУ».
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У четвер, 5 листопада 2020
року, відбувся мітинг протесту
проти побиття людини працівниками поліції. До мітингувальників вийшов начальник
поліції області та відповів на
їхні запитання.
– Моя позиція принципова:
в обставинах треба об’єктивно
розібратись, і це, без сумніву,
зроблять компетентні органи,
які розслідуватимуть кримінальні провадження. У будьякому разі ми не збираємось
когось покривати чи щось приховувати, а зробимо від нас залежне, у тому числі передамо
матеріали службового розслідування до органів слідства,
аби якнайшвидше встановити
реальні обставини події, – сказав
Юрій Олійник.
Але під час мітингу протесту
біля обласного УМВС у Житомирі, де зібралося більше 250
осіб, присутні зазначили, що
керівник поліції Житомирської
області відповісти на запитання,
за що катують українців у мирному Житомирі, не зміг.
За словами очільника обласної поліції, затриманий Петро
Ярмак відчув сильний біль у животі та з його вуха пішла кров,
а на тілі чомусь з’явилися синці.
Але поліцейські його не чіпали.
Тобто затриманий побив сам
себе та наніс собі пошкодження
у вигляді розриву селезінки, після чого його, вже як потерпілого, забрали до лікарні, де одразу
видалили селезінку та поклали
в реанімаційний відділ і почали
боротися за його життя?
Чи вдасться засудити винних, покаже час, але присутні
висловлювали думку, що ще
ніколи винні не понесли заслуженого покарання.
На даний момент патрульний екіпаж, який проводив
затримання Ярмака, відсторо-
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Тема номера

нили від виконання обов'язків.
Винними їх ніхто поки не вважає – проводиться службове
розслідування. Відкрила кримінальне провадження і місцева
прокуратура.

Слідство без
розслідування –
сумна традиція…
Дії співробітників Житомирського відділу поліції взагалі
ніхто не розслідує. Формулювання стандартне – реальні обставини подій встановлюються.
За словами Олійника, Ярмак
постійно перебував у холі Житомирського відділу поліції, а на
біль у животі він скаржився ще
до приїзду у райвідділ.

Відео з бодікамер у поліції є, але надати його
журналістам начальник поліції відмовився.
Вірніше, на людях заявив, що обов’язково
надасть це відео, але
так ніхто його з журналістів не побачив.
За словами правозахисників, які пообіцяли взяти під
контроль хід розслідування,
для з’ясування всіх обставин
потрібно чітко зрозуміти, коли
і де саме отримав травми потерпілий. А для цього знову
потрібне відео з камер спостереження у міськвідділі поліції
і з бодікамер патрульних. І знову
його поліція надати відмовляється. Логічно зробити припущення, що поліцейським є що
приховувати. Але у будь-якому
випадку поліція не мала права
піддавали людину тортурам та
робити інвалідом.
І головне – що з ним сталося,
звідки такі травми, якщо ніхто

його не бив? Як так вийшло, що
в автомобілі він був здоровий
і все було в порядку, а після
спілкування з поліцейськими
йому раптом видаляють селезінку і частину кишечника?
Од ному з пре дс тавник і в
журналістського цеху вдалося
поспілкувався з лікуючим лікарем Петра Ярмака. Офіційний
коментар він дати відмовився,
а поза камерою сказав наступне:
«Такі травми неможливо
отримати в результаті падіння
або випадково – це було побиття. На момент госпіталізації ніяких ознак алкогольного
сп'янінн я у потерпі лого не
було», – заявив лікар.
Тод і знову вс і п и та н н я
до очільників поліції: хто
кого і чому прикриває? Чому
журналістам до цього часу,
всупереч обіцянкам, не надали відео з камер спостереження? Що саме зафіксували

бодікамери патрульних? І ще
багато питань без жодної відповіді…
P. S. Друзі потерпілого звертаються до всіх із закликом:
якщо є бажання, будь ласка,

величезне прохання допомогти Петру Ярмаку, який вижив
в катівнях Житомирського міськвідділу поліції. Номер картки:
ПриватБанк 5168 7422 0974 4717
Ярмак Петро Федорович.

А вам повернули кошти за пробне ЗНО?
Якщо ще ні, то
поспішіть – часу залишилось до 1 грудня.
Кошти за скасоване пробне
ЗНО вже відшкодовані більш ніж
155 тисячам громадян. Загальна
сума повернених коштів становить 38 млн 141 тис. 510 грн – це
72,7% від суми, виділеної з фонду
боротьби з COVID‑19.
Повернення коштів здійснюється Міністерством освіти і науки
спільно з ПриватБанком з 1 липня.
Наразі кошти отримали 155 636
учасників, що становить 71,2% від
загальної кількості.
Нага даємо, що цьогоріч
у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома.
15 червня відбулось тестування

з української мови та літератури,
17 червня – з усіх інших предметів.
17 червня Кабінет Міністрів
ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного
ЗНО. На це витратили 52 млн
450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою COVID‑19 та її наслідками.

Щоб отримати кошти,
необхідно до 30 листопада:
• отримати/мати картку ПриватБанку;
• перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації, увійшовши до сервісу
визначення результатів на сайті
Українського центру оцінювання
якості освіти.
Обов’язково зверніть увагу на
правильність зазначення прізвища, імені, по батькові, а також номер мобільного телефону, який

прив’язаний до картки ПриватБанку, – він має бути тільки один.

Що потрібно знати,
щоб швидко отримати
назад свої кошти?
• Кому повертають кошти?
Кошти повертатимуть саме
тій особі, яка була зареєстрована д ля у часті у пробному
ЗНО. Н і ма м і , н і б ат ько в і ,
а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані
на тестування.
• Як отримати кошти через
ПриватБанк?
Необхідно мати будь-яку
картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий
телефон у ПриватБанку повинен
співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне

ЗНО як основний.
• Як дізнатись, що кошти
прийшли на рахунок?
Ті учасники, які мають картку
ПриватБанку, отримають SMSповідомлення від банку про зарахування коштів на картку.
• Що робити, якщо немає
картки ПриватБанку?
Необхідно звернутися до
будь-якого ві д ді ленн я ПриватБанку та оформити картку
безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або
електронну ID-картку.
Якщо учасник/учасниця вже є
клієнтами банку, можна відкрити
віртуальну картку у Приват24, не
відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО
також можуть оформити картку
ПриватБанку.
• Коли потрібно встигнути
оформити картку?

Якомога швидше – програма
повернення коштів діятиме до
1 грудня 2020 року.
• Що робити, якщо при
реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного
з батьків? Або якщо за цей час
свій номер телефону змінився?
Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті
УЦОЯО та змінити основний
номер телефон у на той, що
прив’язаний до картки.
Інструкцію щодо повернення
коштів також розміщено на сайті
ПриватБанку.
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Вибори
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ІНТРИГИ НЕ БУДЕ! Стало відомо, хто став
міським головою та які партії пройшли
Нарешті житомиряни дочекалися офіційних
результатів виборчого процесу.
Тільки 6 листопада
було оголошено,
хто став міським
головою та які
політичні сили
пройшли до Житомирської міської
та обласної рад.

Хоча це було у межах закону,
але житомиряни майже два тижні губилися в здогадках: хто з кандидатів на посаду міського голови
пройде в другий тур та чи буде
він взагалі. Не менше цікавило
питання, хто буде представляти
інтереси містян у депутатських
кріслах. І ось настав цей довгоочікуваний день – результати оприлюднили. Але інтриги аж ніякої
не відбулося. Голова міської ТВК
оголосила: «Другого туру не буде».
Тож за чинного міського голову
Сергія Сухомлина свої голоси віддали 29185 виборців. Його конкурент від партії «Слуга народу»
Віктор Євдокимов набрав лише
7136 голосів.

Хто «зайшов»
у міську раду
Також стало відомо, які партії проходять до міської ради.
5%-й бар'єр вдалося подолати
шістьом партіям. На першому
місці опинилась партія «Пропозиція» з результатом 32,92%,
від них у міську раду потрапляє 16 депутатів. Другими виявились «Слуги народу», котрі
набрали 13,88% голосів, від них
у депутатському корпусі буде 7
представників. Третьою стала
партія «Опозиційна платформа – За життя» – 11,15%, відповідно 6 представників про себе

Житомирським
міським головою став

СЕРГІЙ СУХОМЛИН

політична партія «ПРОПОЗИЦІЯ»

29185 голоси

заявлять у міськраді. «Європейська солідарність» виборола
трохи менше голосів, на відміну від своїх попередників, –
11,04%, і з таким результатом
представить 6 депутатів. «Сила
і Честь» опинилась на п'ятому
місці – 7,3%, їхніх представників буде лише 4. Цей список замикає партія «Батьківщина»
з результатом 5,29%, 3 депутати
матимуть можливість опинитися в депутатських кріслах від
цієї політичної сили.

Результати
обласної ради
Обласна ТВК також оголо-

сила офіційні результати. До
Житомирської облради потрапили 64 кандидати від 9-ти політичних партій. На першому
місці опинилася партія «Слуга
народу», від них 11 осіб займуть
депу татськ і кріс ла. Парті я
«Наш край» та «Європейська
солідарність» отримають по 9
мандатів. По 7 депутатів буде
від політичних партій «Опозиційна платформа – За життя»
та «За майбутнє». 6 мандатів
отримають у політичній силі
«Пропозиція» та ВО «Батьківщина». 5 місць в облраду
отримали в «Радикальній партії
Олега Ляшка» та 4 кандидати
від партії «Сила і Честь».

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ДО
ЖИТОМИРСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Мандати
Голоси
«Слуга народу»

58198

«Наш край»

43790

«Європейська
солідарність»

42407

Явка виборців у м. Житомирі 28,8%
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ДО
ЖИТОМИРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Мандати
%
«Пропозиція»

32,92

«Опозиційна
платформа – За життя»

35941

«Слуга народу»

13,88

«За майбутнє»

34756

Опозиційна
платформа «За життя»

11,15

«Пропозиція»

30015

«Європейська
солідарність»

11,04

ВО «Батьківщина»

25037

«Сила і честь»

7,3

«Радикальна партія
Олега Ляшка»

19767

«Сила і честь»

18087

ВО «Батьківщина»

5,29
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Житомирська ОДА анонсує створення
буферних зон у разі заповнення лікарень
важкохворими на COVID‑19
Валерія Наумова

Дежавю… Здавалося, зовсім нещодавно
всі сиділи вдома на
карантині, а зараз все
повторюється.
Знову припин яють працювати заклади громадського
харчування, в транспорт набирають лише на сидячі місця,
а Житомир перебуває у «червоній» зоні. Щодня кількість хворих на коронавірус збільшується. Лікарні переповнені, тому
область анонсує – у разі повної
заповненості закладів першої
та другої хвилі створюватимуть
спеціальні буферні зони.
За словами прессекретаря
голови Житомирської ОДА
Юрія Мельника, буферні зони
відкриватимуть на базі таких
закладів, як, наприклад, спортивні комплекси: «По готелю
”Україна” питання буферної
зони пок и зн ято. Зараз ми
ті льки враховуємо зак лади
першої і другої хвилі: перша
хвиля – це 1382 місця, друга –
більше 1100. Наступний етап
буде застосований у разі, якщо
не вистачатиме закладів другої

хвилі, тобто заклади буферної
зони або немедичні заклади.
До них входитимуть такі заклади, як, наприклад, спортивні
комплекси, для розміщення
пацієнтів, у яких є підозра, але
немає місць в лікарні для важких пацієнтів. Зараз у лікарнях
ми будемо фокусувати увагу
на пацієнтах, яким потрібна
киснева підтримка».
У Житомирській ОДА пояснили, що мобільні шпиталі –
це більш військовий термін,
саме тому вирішили назвати
такі заклади буферною зоною.
«Буферна зона як поняття

з'явилося за кордоном, коли
людей сортують уже в лікарнях, і поняття того, що людина,
у якої є підозра, буде перебувати саме у таких закладах –
у буферній зоні. Наголошуємо,
що місць у лікарні другої хвилі повинно вистачити на усіх
важких хворих області. Але
варто врахувати, що буферної
зони надовго може просто не
вистачити», – коментує Юрій
Мельник.
Через значне порушення
карантинних умов у Житомирі наразі лікарні переповнені
хворими на COVID‑19. Осно-

вна проблема – нестача лікарів. Як зазначає прессекретар
Віталія Бунечка, з усіх лікарів,
що вийшли на почесний відпочинок і кому було запропоновано працювати з хворими
на коронавірус, відгукнулося
всього близько 10 осіб: «Лікарів нам може не вистачати.
Керівники лікарняних закладів пропонували тим лікарям,
що вийшли на почесний відпочинок, працювати, але вони
відмовляються, переважно за
станом здоров’я. Деякі погоджуються, але їх одиниці. Погодилося буквально до 10 осіб.
Ми провели перемовини з Червоним Хрестом щодо пошуку
і організації роботи волонтерів
у інших немедичних закладах.
Список волонтерів плануємо
ск ла дати опіс л я ві д крит тя
лікарень другої хвилі. Попередньо вони займатимуться
тільки допоміжною роботою,
а не лікувальною».
Зараз в да н і й с и т уац і ї
важливо не панікувати та дот рим у ват ис я к ара н т и н н и х
заходів. Тим особам, у яких
підтверджено коронавірусну
хворобу, залишатися вдома та
дотримуватися рекомендацій
сімейного лікаря. Не створюйте
загрозу для своїх близьких та
власного оточення, – рекомендують у Житомирській ОДА.

На Житомирщині документи
на субсидії та соцдопомогу прийматимуть тільки поштою або онлайн
Світлана Цимбалюк

З 1 січня 2021 року
органи соцзахисту
райдержадміністрацій Житомирщини
прийматимуть від
громадян документи для призначення
державних допомог,
пільг, субсидій тільки через пошту або
в електронній формі.
Таке рішення прийняв Кабінет
Міністрів України і затвердив по-

станову № 1035, яка розділяє повноваження органів влади у сфері
призначення державних виплат.

Як зазначають аналітики Асоціації міст України, це стосується лише
органів соцзахисту, які
не належать до міст
обласного значення.
Відповідно це означає,
що зміни торкнуться
районних управлінь,
а от у Житомирі будуть
приймати документи, як
і раніше.
«Робота органів соцзахисту
міських рад міст обласного значення не змінюється – на території

територіальних громад, до складу
яких входять території міст обласного значення, органи соцзахисту продовжують і приймати
документи, і призначати виплати
до реформування системи соціального захисту населення», – пояснюють аналітики.
Заяви з необхідними документами можуть приймати уповноважені посадові особи виконавчих
органів рад та через ЦНАПи, які
передають їх відповідному органу соцзахисту. Тому з 1 січня 2021
року усі сільські, селищні, міські
ради новостворених територіальних громад повинні організувати
прийом документів від громадян
для призначення державних виплат, оскільки райдержадміністрації припинять від громадян

приймати пакети документів «на
руки». Прийом може бути організованим через виконавчий орган
ради, старосту або центр надання
адміністративних послуг.
З 1 березня наступного року
заяви з необхідними документами
вже будуть прийматися виключно з формуванням електронної
справи. Відповідно усі виконавчі
органи рад базового рівня, окрім
міст обласного значення, повинні підключитися до цифрової
платформи «Соціальна громада».
Саме через цю платформу органи,
що приймають документи, будуть
передавати особові справи онлайн
в райдержадміністрації. Підключення до платформи для органів
місцевого самоврядування буде
безкоштовним.

КОЛОНКА
Фахівці системи БПД
Житомирщини
допомогли військовослужбовцю отримати
індексацію грошового
забезпечення
До Бердичівського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
звернувся Денис Гринчак (ім’я
та прізвище змінені з етичних
міркувань, – прим. автора).
Чоловік розповів, що перебував на військовій службі
у лавах Збройних сил України
та у період служби з січня 2016
року по грудень 2017 року йому
не виплачувалась індексація
грошового забезпечення, хоча
відповідно до законодавства
України вона повинна була виплачуватись у повному обсязі.
Чоловік написав звернення
до місцевого центру про надання йому безоплатної вторинної
правової допомоги. Згодом був
виданий наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівець Бердичівського місцевого центру з надання
БВПД Андрій Науменко склав
адміністративний позову до суду
та направив його до суду.
Внаслідок якісного написання
адміністративного позову працівником Бердичівського місцевого центру з надання БВПД
позовні вимоги Дениса Гринчака
були задоволені повністю та дії
військової частини були визнані
протиправними. Суд зобов`язав
військову частину нарахувати
та виплатити Денису Гринчаку
індексацію грошового забезпечення за період з 1 січня 2016
року по 7 грудня 2017 року.
Довідково: Відповідно до чч.
2, 3 ст. 9 Закону України «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів
їх сімей» до складу грошового
забезпечення входять посадовий оклад, оклад за військовим
званням; щомісячні додаткові
види грошового забезпечення
(підвищення посадового окладу,
надбавки, доплати, винагороди,
які мають постійний характер,
премія); одноразові додаткові
види грошового забезпечення.
Грошове забезпечення визначається залежно від посади,
військового звання, тривалості,
інтенсивності та умов військової
служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.
Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до
закону.
Адреси та телефони центрів з надання БВПД та бюро
правової допомоги можна
дізнатись, зателефонувавши на Всеукраїнську гарячу
лінію правової допомоги
0‑800‑213‑103 (цілодобово
та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів
у межах України).
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У центрі подій

Чого вимагають ФОПи від
влади і чи почує їх влада?
Руслан Мороз

По Україні пройшла акція представників малого та середнього бізнесу «Право
на працю» проти припинення їхньої роботи під час карантину:
якщо ми зачинимось,
то вже назавжди – ми
загинемо!
У Житомирі акція ФОПів
проти закриття відбулася у понеділок, 9 листопада, на майдані
Корольова. Під час заходу було
нетривале перекриття руху по
Великій Бердичівській.
В акції взяли участь орієнтовно
дві – дві з половиною тисячі осіб.
В основному це власники та працівники малого бізнесу. У Житомирі підприємці, які взяли участь
в акції протесту «Право на працю»,
висловили свою незгоду з обмеженнями або припиненням роботі
їхніх закладів через запровадження «червоної» зони на території
Житомирської області з понеділка.
Однією з вимог також було,
щоб Верховна Рада України прийняла закон про скасування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування. За словами
активістів, сьогодні вони вийшли
на короткочасне перекриття,
оскільки це – їхня попереджувальна акція. Однак вони будуть
перекривати дороги і надалі, поки
їх не почують і Рада не прийме
відповідний закон.
В акції протесу взяли участь
представники малого та середнього бізнесу Житомира з Житнього,
Малинського, Сінного та інших
ринків міста, власники і працівники кафе, магазинів. Навіть

були представники ресторанного
бізнесу.
«Якщо нас не почують, то
будуть більш радикальні форми
протесту», – заявили досить рішуче налаштовані мітингувальники.
За час вимушеного простою навесні цього року малий бізнес зазнав
руйнівного удару. Дехто не зміг
почати знову працювати. Тому, за
словами протестувальників, якщо
вони зачиняться цього разу, то вже
ніколи не зможуть знову відкритися – вони просто загинуть.

Присутні нагадали,
що саме вони є основним джерелом доходів
місцевих бюджетів. До
цього додалось незадоволення карантином
вихідного дня. Також, за
словами митінгувальників, саме вихідні дні
надають основну виручку при продажі продуктів та товарів першої
необхідності.
До того ж обмеження працювати в ці дні не скасовує
зобов’язання сплачувати податки,
оренду та інші видатки за ці дні.
Опалення на ці дні також вимкнути неможливо, але за нього доводиться викладати солідну суму
грошей. Тож заборону на роботу
у вихідні дні багато хто не витримає – простіше закрити бізнес, ніж
платити оренду і податки.

Під час виступів на
акції наголошувалося
на нерівному ставленні влади до малого та
великого бізнесу.
Якщо малий бізнес повністю
припинив роботу навесні, то
великого бізнесу ця заборона не
тільки не торкнулася, навпаки,
під час жорсткої фази карантину

відкрився гіпермаркет «Епіцентр».
До того ж після закриття точок реалізації товарів малого бізнесу мережі супермаркетів підняли ціни
до астрономічних величин. Так,
всі пам’ятають, що кіло імбиру,
який коштував близько 120 гривень, в супермаркетах продавали
по 600 гривень. Це ж стосувалося
інших товарів та продуктів першої
необхідності.
Обурення присутніх також
викликало рішення уряду перерахувати кошти, які були виділені на боротьбу з коронавірусною
інфекцією, на будівництво перед
виборами. Тобто, на думку мітингувальників, за ці кошти фактично була проведена передвиборча
кампанія.
Присутні дуже різко та негативно висловлювалися стосовно
неспроможності уряду після
початку карантину створити
нормальні умови в лікарнях для
хворих на COVID‑19. Крім того, постійні заяви очільників медичних
установ та Міністерства охорони
здоров’я про безкоштовне лікування хворих не тільки не відповідає
дійсності, а, навпаки, свідчить про
неспроможність та профанацію
самої медичної реформи, яку проводять вже багато років, але так
і не змогли довести до ладу.

Представники протестувальників розповсюдили звернення до влади
та уряду з вимогами дотримуватися здорового
глузду та не знищувати
остаточно малий бізнес
у Житомирі і Україні.
Всі мають усвідомлювати, що
у разі закриття роботи нашого бізнесу більшість підприємців уже
не відкриються ніколи, – говорять
організатори.
«Ну що, колеги підприємці, влада вирішила остаточно

на догоду великим мережам
під приводом карантину знищити малий та середній бізнес
в Україні, заборонивши роботу
всім, окрім великих мереж, як це
було весною. Чи винні підприємці, що влада не спромоглася
за 7 місяців збільшити кількість
ліжкомісць, налагодити роботу
медичних працівників через їхню
мотивацію та перепідготовку,
забезпечити вчасне тестування,
зробити все, щоб хворі з підозрою
на COVID‑19 годинами не стояли
в черзі в лікарнях із загальним доступом? Думаю, ні. Але чомусь
влада вимагає закрити всіх, окрім
великих мереж, бо там є всі без
виключення товари: від продуктів до одягу, і ніякої конкуренції
їм не потрібно. А потім, як було
весною, підняти ціни і отримати
надприбутки за кошти пересічних
українців», – наголосив один з виступаючих під час акції.
До честі обласної влади треба
зауважити, що до мітингувальників одразу вийшов голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, яких
вислухав пропозиції та вимоги
учасників акції й відповів на основні запитання. Також очільник області прийняв від учасників акції
звернення-резолюцію з вимогами
до міської та обласної влади.
Зокрема у зверненні наголошено:
«Ми, підприємці Житомирської області, вимагаємо:
– Недопущення будь-якого
закриття бізнесу під час карантину, гарантоване Конституцією України через право на
працю статтями 42–43;
– Ми не сприймаємо карантин вихідного дня без повної
компенсації зі сторони держави збитків підприємців;
– Ми вимагаємо прийняття
законопроєктів 3853–1, 3853–2,
3993, які дозволяють зберегти
спрощену систему оподаткування, в якій задіяно близько 5 млн
працівників по всій країні;
– Ми вимагаємо від голови
ЖОДА за його розпорядженням впродовж 3 днів створити
постійно діючу робочу групу
з представників мікропідприємниців та представників комісії ТЕБ та НС».
Сам Віталій Бунечко на влас-

ній сторінці у соціальній мережі
Facebook розмістив пост наступного змісту:
«Сьогодні мав відверту розмову з підприємцями Житомирщини. Головне, що турбує малий та
середній бізнес, це ризик припинення роботи через карантинні
обмеження.
Епідеміологічна ситуація
у Житомирській області та країні в цілому дійсно дуже складна
і вимагає оперативного прийняття
відповідних рішень. Житомирська
обласна державна адміністрація,
зі свого боку, завжди намагається
знайти розумний баланс та мінімізувати як ризики поширення
коронавірусу серед населення, так
і втрати, які може понести бізнес
та економіка області через карантинні обмеження.
Так, минулого тижня нам вдалося відстояти перед Кабінетом
Міністрів України можливість
для підприємців продовжувати
працювати, суворо дотримуючись жорстких санітарних норм.
Я вдячний усім, хто відповідально
поставився до цього і не наражає
на небезпеку ані своїх працівників,
ані відвідувачів.
З огляду на те, що ситуація
з епідемією COVID‑19 постійно
змінюється, домовилися з представниками бізнесу про створення
спільної робочої групи, яка надаватиме свої рекомендації для
прийняття відповідних рішень
обласною комісією ТЕБ та НС».
Знову нагадуємо, що подібні
акції відбулися у багатьох регіонах
України. Підприємці блокують
дороги і вимагають прийняти закон про скасування касових апаратів та не забороняти працювати
під час карантину. У Дніпропетровській, Львівській, Херсонській,
Закарпатській і Миколаївській областях люди ходили по дорогах
вперед-назад, не пропускаючи
нікого, крім швидкої допомоги
і поліції.
Але поки представники малого бізнесу та місцевої влади
намагалися почути один одного, Президент Зеленський
повідомив у понеділок під час
наради про введення в Україні карантину вихідного дня.
Але, за словами представників
уряду, остаточне слово – за обласними комісіями ТЕБ та НС.

11

WWW.ZT.20MINUT.UA

Акценти

Середа, 11 листопада 2020

Житомиру є чим пишатись та що показати
Світлана Цимбалюк

Нещодавно журналісти «20 хвилин»
проводили опитування на тему: «Чого
не вистачає нашому
місту?». Тепер ми
вирішили дізнатися,
чим наше місто може
похвалитися та чим
житомиряни пишаються.

Космічна гордість
нашого міста
На першому місці нашого
рейтингу опинилась гордість
нашого міста – музей космонавтики ім. С. П. Корольова. За
нього житомиряни в опитуванні
найбільше віддали своїх голосів.
Не дивно, що житомиряни вважають його окрасою міста, адже
це – єдиний музей космонавтики
в країні, організований на такому
високому рівні, що міжнародна
космічна спільнота визнала його
найкращим космічним музеєм
України. Експонати музею є унікальними в усьому світі та мають
цікаву історію. Тут можна побачити найкращу колекцію зразків
космічної техніки, обладнання
для космонавтів, оснащення, документи, фотографії та сувеніри
на космічну тематику. У вересні
2020 року Президент України
Володимир Зеленський присвоїв
йому статус національного. Керівництво закладу має надію розпочати реконструкцію музею, щоб
він став космічною перлиною не
тільки Житомирщини, а й усієї
країни. Планується збільшення

експозиційних площ і побудова
фондосховища, конференц-зали,
3-D кінотеатру, створення майданчиків для парку інтерактивного інноваційного обладнання,
облаштування навколомузейної
території.

в районі Корбутівки. Саме він є
одним з найпопулярніших місць
відпочинку житомирян. І це не
дивно, адже кожні вихідні біля
нього ніде яблуку впасти від
кількості автомобілів, які там
припарковані. У теплі дні там
збираються любителі поніжитися
під променями сонця, а у прохолодні – насолодиться тамтешньою
чарівною природою. На території
гідропарку діють кафе, розважальні майданчики та атракціони. Для
любителів спокійного відпочинку
на території розташована алея зелених насаджень, де можна порелаксувати та побути зі своїми
думками наодинці.

Місце, де можна
насолодитися миттю
Неможливо зупинити мить,
але нею можна насолодитися.
Щоб це зробити, потрібно лише
прийти на пішохідну вулицю
нашого міста – Михайлівську. Це
підтвердили і самі житомиряни,
віддавши їй другу сходинку нашого рейтингу.
На Михайлівській розташовані різні кав'ярні та ресторани, де
ви матимете можливість випити
смачної кави зранку, поспілкуватися з друзями за смачним обідом або розділити вечерю зі свою
другою половинкою. Також для
поціновувачів кіно тут розташований і кінотеатр ім. І. Франка, де
можна захоплююче провести своє
дозвілля та переглянути цікавий
фільм.
Од н ією з окрас вулиці є
яскраві парасольки, які дарують
житомирянам та гостям міста
чудовий настрій та гарний фон
для фотосесій. Варто відмітити,
що Михайлівська є вдалою локацією для різних масових заходів,
де проводяться фестивалі, презентації та виставки, які можуть
відвідати всі бажаючі.

Там, де можна
відпочити душею
Парк імені Гагаріна, або, як ще
називають його в народі, Шодуарівський парк – одне з найкращим
місць, де можна спокійно прогулятися, насолодитися природою
та відгородитися від повсякденних
турбот. Він увійшов у трійку лідерів нашого опитування.

Розумники з лопатами
шкодять «легеням»
Житомира

Парк розташований біля річки
Тетерів та має площу близько 36 га.
Офіційно він носить ім'я першого
космонавта Юрія Гагаріна, однак
серед житомирян вже не один
рік точаться дискусії щодо зміни
назви, адже частина житомирян
вважають, що його потрібно перейменувати на честь засновника
парку – барона де Шодуара.
Завітавши до парку, можна
відвідати багато чудових місць.
Зокрема, це підвісний міст через
річку Тетерів: його протяжність
близько 300 метрів, а висота більше 40 метрів. Увечері він підсвічується яскравими вогнями, що
створює неймовірну романтичну
атмосферу.
Також тут розташована велика
кількість оглядових майданчиків,
де є можливість помилуватися
видом на Тетерів. Спуститися до

них можна славнозвісними графськими сходами, які налічують 184
сходинки.
Любителі розваг можуть завітати до парку атракціонів та як
слід повеселитися. Однак варто
це робити з обережністю, адже
вигляд атракціонів та скрип, який
вони видають під час руху, м'яко
кажучи, не особливо вселяє довіру
щодо їх безпечності. Але якщо ви
любитель екстриму, то вам пряма
дорога саме сюди.
На цьому визначні місця парку
не закінчуються, але все ж краще
виділити вільний час та прогулятися тут. Адже, як відомо, все
найкраще – те, що побачене на
власні очі.

Релакс на околиці міста

На четвертому місці опинився
гідропарк, який розташований

Заключним в рейтингу опитування став варіант озеленення.
На думку гостей, яким вдалося
побувати у Житомирі, місто надзвичайно зелене, порівняно з деякими містами України. Окрім
парків та скверів, у значній частині
Житомира багато дерев та зелених насаджень, які дають вулицям
друге дихання. Варто відмітити,
що насамперед вони слугують резервуарами для чистого повітря,
тому їх сміливо можна назвати
«легенями» Житомира.
Однак прикрим стало те, що
не всі житомиряни цінують красу,
яка їх оточує. Це підтверджує той
факт, що як тільки в громадських
місцях висаджують гарні молоді деревця або квіти, вони довго
не затримуються – їх неодмінно
викопають вправні розумники
з лопатами.
Також варто відмітити, що
в процесі голосування поза увагою житомирян залишилися стан
доріг, розвиток освітнього процесу
та чистота на вулицях міста. За ці
варіанти не було віддано жодного
голосу.

Чарівники існують: житомирський «Епіцентр»
спочатку відкрився під час карантину,
а тільки потім отримав дозвіл на будівництво!
Руслан Мороз

Вже неодноразово
наше видання писало про дива навколо
житомирського «Епіцентру».
Нагадуємо, що після скандалу під час шістдесят восьмої

сесії Житомирської міської ради
18 червня 2020 року громадськість міста змусила «Епіцентр»
сплатити податки Житомиру
у розмірі 9,5 млн грн за період
незаконної роботи.
На депутатській комісії, куди
був запрошений представник
«Епіцентру», в ході довгої розмови з ним депутатами та мером було досягнуто позитивне
рішення на користь міського
бюджету. До того ж представ-

никам міської влади було передано весь пакет документів
щодо незаконної роботи «Епіцентру». Так, Держгеокадастр
встановив факт самовільного
зайняття земельної ділянки та
наклав штраф у розмірі більше
500 тис. грн. До розгляду цього
питання на сесії міської ради
керівництво «Епіцентр-К» не
планувало сплачувати податки
за рік будівництва та роботи.
Як і не планувалося міською

радою, депутатами, департаментом будівництва, Нацполіцією
та іншими владними органами
розслідувати та притягувати до
відповідальності винних. Чому
ця перемога неймовірно важлива для Житомира та її жителів?
Загальна приблизна сума, котру
отримає Житомир, – 9,5 млн грн.
Юрист Максим Мелешко на
власній сторінці у соціальній
мережі Facebook виклав два документи, згідно з якими «Епі-

центр» 10.04.2020 року почав
працювати, а тільки 23.07.2020
року отримав дозвіл на будівництво.
Нагадуємо, що будівельний
супермаркет «Епіцентр» у Житомирі розташований за адресою:
Київське шосе, 4/2. Ще з радянських часів на тому місті розміщувалася нафтобаза – у кінці 2003-го вона збанкрутувала,
і земельна ділянка відійшла
у власність міста.
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Дороги без вибоїн, якісна медицина та освіта:
чи знаєте ви, за що відповідає місцева влада?
Світлана Цимбалюк

Гарні дороги, поліклініка
без черг, школи без поборів – проблеми, про які житомиряни говорять щодня..
Однак чи знаєте ви, що за ці
проблеми відповідають не
тільки керівники на місцях,
а й посадовці міської ради.
Ба більше, саме від них
залежить, наскільки вдало
буде організована робота
місцевих закладів освіти, медицини та інших закладів,
які підпорядковані міській
раді.
Місцева влада відповідає за загальний
стан населеного пункту або ОТГ, в якій
перебуває місто. Відповідно, житлово-комунальне господарство має забезпечити
населення водою, електро-, теплопостачанням, гарним станом доріг у місті. Медичні
та навчальні заклади міста зі свого боку
повинні бути забезпечені усім необхідним,
щоб потім не виникало проблем на кшталт
щось потрібно здати або докупити. Як розповів журналістам «20 хвилин» політолог
Володимир Піньковський, саме міська влада
має забезпечити комфортне проживання
житомирян у місті та надати якісні послуги
в державних закладах.
«По суті, місцева влада відповідальна
за весь порядок та стан міста, якої б сфери це не стосувалося, включаючи сферу
порядку правоохоронних органів. Хоча
вони належать до Міністерства внутрішніх справ, але безпосередньо виконують
свої функції на території міста. Також
вже є і муніципальна поліція, яка також паралельно з місцевою забезпечує
правопорядок на певних об'єктах. Також
місцева влада встановлює тарифи. Це
і ціна на воду, тепло, електроенергію, на
вивіз сміття, на проїзд у громадському
транспорті, як комунальному, так і приватному. Також встановлює податки на
землю та майно. Хоча в таких закладах є
субвенції і з державного бюджету, все ж
більшою мірою вони перебувають на балансі місцевої влади. Тобто місцева влада
має забезпечити комфортне існування,
перебування і проживання як осіб, так
і великої частини закладів, які розташовані на території міста Житомира та які
підпорядковані міській раді», – розповів
Володимир Піньковський.

Що робити, якщо на ваші проблеми
не реагують
Досить часто у житомирян виникають
ситуації, коли порушують їхні права в певній установі нашого міста замість того, щоб
надати якісні послуги. Однак не всі знають,
куди ж звертатися, коли виникають подібні
ситуації.

Щоб зрозуміти, як система комунікації діє між житомирянами та місцевою
владою, ми вирішили проаналізувати
ситуацію на конкретному прикладі.
На жаль, житомиряни дуже часто
скаржаться на те, що в них виникають
певні непорозуміння у закладах сфери
охорони здоров'я. Тому уявімо ситуацію:
ви прийшли в лікувальний заклад, де
вам відмовили в наданні певної послуги,
яка безкоштовно передбачена законодавством. Відповідно, ви йдете до керівництва закладу, однак і там не реагують на
ваше звернення. Потім виникає питання, а де ж шукати справедливості далі,
якщо б здавалося ті посадові особи, які
мають контролювати порядок у своєму
закладі, не можуть впоратися зі своїми
обов'язками. Вихід є, про нього нам далі
і розповів політолог.
«Якщо говорити про цей конкретно
випадок, то з такою проблемою необхідно звертатися в міське управління охорони здоров'я. Саме там мають організувати
якісне надання медичних послуг по всій
території новоствореної Житомирської
міської ОТГ, де розташовані і поліклініки,
й інші медичні пункти, які підпорядковуються безпосередньо Житомирській
міській раді, її виконавчому комітету
і департаменту охорони здоров'я Житомирської міської ради», – стверджує
політолог.
Якщо ж проблема виникне в іншій
установі, алгоритм дій схожий. Потрібно
звернутися до відповідного департаменту
міської ради.

«Якщо, наприклад, у школі виникли
також якісь нюанси, то потрібно звернутися до департаменту освіти Житомирської міської ради. А якщо раптом і ця
ситуація з міськими департаментами не
вирішується, то потрібно звертитися до
міського голови, оскільки він має організовувати роботу всіх департаментів.
Також можна звернутися і до колективного органу міської ради, до депутатського корпусу. Саме вони призначали
директорів департаментів», – підкреслив
Віктор Піньковський.

Чому комунікація між міськими
посадовцями та житомирянами
успішно провалена?
Як відомо, ефективна комунікація між
посадовцями та суспільством є проявом
демократії. Саме через комунікацію посадовці мають звітувати людям про свою
діяльність, тим самим показуючи, що
вони захищають інтереси своїх виборців.

Одним із методів комунікації
у нашому місті на сьогодні
є електронні петиції. Але, на
жаль, вони не прижилися.
Коли їх започаткували, люди активно
подавали свої пропозиції, але потім чи то
від відсутності результатів, чи то від того,
що вони ігноруються міською владою,
їхня кількість значно зменшилась.
Зайшовши на сторінку електронних
петицій на сайті Житомирської місь-

кої ради, можна побачити, що остання
електронна петиція була розглянута ще
у грудні минулого року. Однак там також
вказано, що зараз петиції приймаються вже на новій сучасній платформі. За
новим посиланням в період з 12 лютого
по 20 жовтня є лише 37 петицій. Однак
житомиряни не надто активно віддають
свої голоси, оскільки жодна з них поки
що не набрала достатньої кількості для
розгляду.
Як вважає політолог, цей метод комунікації замість того, щоб стати успішним
у використанні, став успішно проваленим.
«Очікувалось, що електронні петиції
будуть дієві, але міською владою вони
ігноруються. Тому вони перестали буди
впливовим механізмом. Мені здається,
що під час пройдешньої каденції комунікація проходила на незадовільному
рівні. Бо не було передбачено законом
про органи місцевого самоврядування
саме таких слухань, які передбачені
в законі. Наприклад, звіти про роботу
міського голови, депутатського корпусу.
Також не було обговорень щодо важливих
для міста напрямів діяльності, таких як
створення декларованого технопарку,
аеропорту, меблевої фабрики, створення
ОТГ і її розширення, а також будівництво
АЗС, новобудов та інших об'єктів, які
турбували частину містян, що виходили на протестні акції. Також зовсім не
працювали дорадчі органи, а саме – консультативна дорадча рада при міському
голові, яка зовсім не збиралась на свої
засідання і нічого не обговорювала, і ніяк
не впливала на рішення», – наголосив Володимир Піньковський.

«Вікно можливостей»

Нещодавно, під час чергових виборів, житомиряни довірили депутатам
представляти їхні інтереси на місцевому
рівні. Однак є й такі випадки, коли деякі
обранці забувають про свої обіцянки
та починають представляти власні інтереси, а не своїх виборців. Тому, щоб
такого не сталося, потрібно максимально
комунікувати з депутатами та нагадувати
про їхні обіцянки, які вони давали вам
у своїх різнокольорових брошурках під
час виборчої агітації.
Також виявляється, що є і маленький
лайфхак, коли можна з депутатом домовитись.

Після виборів відкривається
так зване «вікно можливостей», коли протягом року-півтора ви зі своїми проблемами
можете звернутися до обранців, і є велика вірогідність, що
вони зможуть допомогти з їх
вирішенням.
Пов'язано це з тим, що депутати перебувають ще в стані своїх передвиборчих
обіцянок. Однак з часом це «вікно» потроху закривається, і через років два там
залишаються тільки маленькі щілинки.
А з часом воно і зовсім закривається,
оскільки депутати починають займатися
питаннями, які цікавлять особисто їх, але
не тими, які цікавлять містян.
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Переваги та недоліки: що варто знати
про дистанційне навчання у Житомирі
Валерія Наумова

Повернення коронавірусу на територію
України – явище неприємне.
Кількість хворих стрімко зростає, про коронавірусну інфекцію
не говорить тільки ледачий, а влада усіляко намагається відрегулювати економічні та соціальні
процеси, аби припинити поширення хвороби. Проте методи,
якими намагаються регулювати
поширення коронавірусу, – подобаються не всім.
Для прикладу, у Житомирі,
коли коронавірус дійшов до певної
точки, виші, школи та навіть деякі
садочки перевели на дистанційну
роботу. Саме це викликало обурення батьків, адже не всі мають
можливість допомагати дітям
з навчанням або ж забезпечити їм
якісні та комфортні умови навчання вдома. Також батьки працюють, через що залишити малечу
вдома – для них значний ризик.
Як бути в цій ситуації: прийняти
чи продовжувати обурюватися –

розглянемо далі.
На сайті «Osvita.ua» опублікували основні переваги та недоліки
дистанційного навчання.

Переваги

• Можливість учнів до засвоєння максимального обсягу необхідних знань, які не можуть бути
включені в звичні класно-урочні
форми та форми підготовчих
курсів;
• Розширення кола осіб, здатних отримати необхідну підготовку до ЄДІ, а саме осіб з особливими потребами в розвитку;
• Здатність до навчання осіб
у віддалених важкодоступних
регіонах за допомогою спеціалізованих українських рефератів;
• Можливість батьківського
контролю над знаннями учнів;
• Здатність до централізації
освітнього процесу різних регіонів;
• Змішання кордонів між
очною та заочною формами навчання;
• Можливість психологічної
адаптації при підготовці до ЗНО;
• Задоволення клієнтів в отриманні підготовки в комфортних
для них умовах.
Почнемо з того факту, що дис-

танційне навчання рано чи пізно
мало прийти в наше життя, і здатність до нього адаптуватися – це
можливість у критичних і важких
ситуаціях в країні продовжувати
навчальний процес. Більшість
сімей, навпаки, підтримують
дистанційне навчання або інші
форми навчання вдома, адже
це унеможливлює такі явища,
як булінг, прогулювання школи,
токсичність – як зі сторони однолітків, так і зі сторони вчителів.
Навчання в комфортній атмосфері покращує працездатність та
позитивно впливає на психічне
здоров’я дитини. Навчання дистанційно дозволяє заощаджувати
час на те, щоб зібратися і дійти
до школи. Також під час дистанційного навчання зручніше поєднувати дитині навчання в школі
і додаткові гуртки, секції, курси.
Якщо є хоч один з батьків, хто
може залишитися вдома, – то це
значно спрощує дистанційне навчання, адже є можливість контролювати дитину і її навчання
вдома.

Недоліки

• Недостатній контроль над
засвоєнням учнями одержуваних
знань;
• «Теоретизація» навчання,
зведення навчального процесу до
механістичних прийомів і методів;
• Неможливість формування
повного уявлення про зміст навчального предмета;
• Невиправдана оплата послуг
в даній галузі освіти;
• Можливість хакерського
вторгнення в електронну базу
даних;
• Різнотипність тарифів відповідно до заданої регіональною
специфікою.
А ось недоліків, на жаль, буде
більше. Починаючи від того, що
не кожна сім’я може забезпечити
своє чадо технічно, закінчуючи
тим, що діти можуть банально
нічого не робити, будучи вдома.
Для якісного дистанційного навчання потрібен комп’ютер чи

планшет, постійний доступ до
інтернету. А для того, щоб мати
такий доступ, – треба гроші. На
жаль, не кожна сім’я має такі можливості. Якщо в сім’ї одна дитина,
спільний комп’ютер виділити –
не проблема. Але якщо в сім’ї 3
і більше дітей, то забезпечити їх
технічно – дуже важко.
Інший момент – не всі батьки
можуть контролювати, чим займаються їхні діти. Батьки часто
можуть бути на роботі в той час,
як діти на дистанційному навчанні
замість уроків можуть бігати сусідам по голові. Це, звісно, додає
нервів батькам і впливає на навчальний процес дитини.
Крім того, інколи технічні несправності під час заняття також
впливають, адже деякі заняття
«вилітають», через що втрачається
урок, а, отже, діти повинні самостійно опрацювати цілий урок.
Звісно, недоліки обурюють батьків, адже це додатковий стрес та
незручності як для них, так і для
малечі.
«Добре, коли є на кого дитину залишити, а якщо немає? Це
мені потрібно постійно телефонувати дитині, на роботі щоразу
відволікатися, – пояснює одна
з мам. – У мене дитина ввечері
не може згадати уроки, які були.
Ми проводили бесіди, але дитині
банально нецікаво сидіти цілий
день на місці, за комп’ютером. Їй

подобалося живе спілкування,
повноцінні уроки. Вдома все-таки
діти хочуть відпочивати більше».

У департаменті освіти
Житомирської міської
ради пояснюють: дистанційне навчання – єдина можливість уберегти
дітей від коронавірусу.
«Є момент, коли давить громада, – це одне, і є пріоритет – це
безпека дитини. І цей шлях ми
зараз проходимо всі спільно:
і батьки, і вчителі, учні, керівники. І навіть вчителі сьогодні поновому навчаються правильно
і якісно доносити інформацію на
дистанційних заняттях. Сьогодні
ми розуміємо, що 50% дітей не
вміють самостійно навчатися, не
вмотивовані. Мотивувати їх повинні не тільки в школі, що це їм
потрібно, а і вдома.
Якщо сьогодні стільки хворих
і ці цифри постійно збільшуються, то не потрібно казати, що діти
мають навчатися в школі. Вчителі
так само хочуть займатися з дітьми очно, бо для них дистанційне
навчання – це велика праця. Це все
тяжко, але це сьогодні потрібно
передусім для дітей і для їхнього
здоров’я», – пояснила заступник
директора департаменту освіти
Світлана Ковтуненко.

646 випадків COVID‑19 зареєстровано в Житомирській
області за минулу добу, семеро людей померли
Обласний лабораторний центр повідомляє:
у Житомирській області зареєстровано вже
19616 підтверджених
випадків COVID‑19.

Як пові домив в. о. директ о р а ДУ «Ж и т о м и р с ь к и й
облас ний лабораторний
центр» Юрій Лу тай, станом
н а 0 9: 0 0 10.11. 2 0 2 0 (з а мин ул у д о б у – 9 л и с т о п а д а)
зар е єс т рова но – 6 4 6 нови х
лабораторно підтверджених

випа д к і в.
Всього випадків (з наростаючим підсумком) – 19616.
Одужало всього – 10584, у т. ч.
за минулу добу – 213. Померло
всього – 315, у т. ч. за минулу
добу – 7. За добу надійшло повідомлення про підозру – 647.

Всього підозр (з наростаючим
пі дс умком) – 21160. Всього
проведено ПЛР-тестувань за
добу – 1155. Всього проведено
дос лі д жень методом П ЛРтес т у ва н ь (з нарос таючим
пі дс умком) – 75753. Всього
проведено ІФА-тестувань за

добу – 2600. Всього проведено
ІФА-тестувань (з наростаючим
підсумком) – 107039.
За минулу добу в Україні
зафіксовано 10 842 нових випадки коронавірусної хвороби
COVID‑19 (з них дітей – 410,
медпрацівників – 445).
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У Бердичеві «на гарячому» поліцейські
затримали продавця метадону
У результаті оперативних заходів
працівники Бердичівського відділу
поліції задокументували продаж жителем
райцентру особливо
небезпечного наркотичного засобу.
Під час санкціонованого обшуку за місцем його тимчасового мешкання правоохоронці
виявили та вилучили наркосировину, а також інші докази
протиправної діяльності чоловіка. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської
області. Працівники підрозділу
кримінальної поліції Бердичівського відділу викрили раніше
судимого 47-річного місцевого
жителя у торгівлі наркотичними
засобами.

– Певний час ми документували протиправну діяльність
чоловіка. 5 листопада у межах

кримінального провадження
та під процесуальним керівництвом Бердичівської місцевої

Використав наркотики
як контраргумент
у суперечці
2 листопада до поліції
надійшло повідомлення
про конфлікт між сусідами
в одному з сіл району.
Розбиратись у ситуації виїхав дільничний офіцер. Під час з'ясування обставин
поліцейський вилучив в одного з учасників
події ще й пакунок з сухими коноплями,
який чоловік використав як контраргумент
у суперечці.
Увечері до Пулинського відділення поліції надійшло повідомлення про конфлікт
між кількома жителями с. Мартинівки. Для
з’ясування обставин за вказаною адресою

прибув дільничний офіцер.
У ході спілкування з учасниками події
поліцейський встановив, що конфлікт виник
між колишнім подружжям, яке проживає
в одному будинку, та їхнім сусідом через
зловживання обома чоловіками алкоголем. У ході суперечки господар будинку
продемонстрував пакунок з коноплею,
стверджуючи, що він належить іншій особі.
Відтак дільничний для подальшого документування обставин правопорушення
та вилучення наркотичних засобів викликав
на місце події слідчо-оперативну групу
поліції.
Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1
ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їхніх аналогів без
мети збуту) ККУ.
Рослинну суміш направлено
на експертне дослідження. За
чинним законодавством подібні протиправні дії караються
штрафом, виправними роботами, пів річним арештом, обмеженням або позбавленням
волі строком до 3 років.

прокуратури здійснили низку
оперативних заходів для затримання фігуранта та проведення
слідчих дій за місцем його тимчасового мешкання, – повідомив
начальник Бердичівського ВП
ГУНП Олег Мельничук.
Оперативники задокументували черговий факт збуту
бердичівлянином особливо небезпечного наркотичного засобу – метадону. Одразу потому
продавця затримали. Під час
поверхневого огляду у нього вилучені грошові кошти, отримані
за дозу наркотику. Про затриманого відомо, що раніше він
неодноразово притягувався до
кримінальної відповідальності
за тяжкі злочини, у тому числі
пов’язані з незаконним обігом
наркотиків. Нову схему продажу
налагодив через певне коло знайомих, яке суворо контролював.
У ході санкціонованого обшуку у будинку, де чоловік тимчасово мешкав, поліцейські виявили та вилучили нарковмісну
сировину рослинного походжен-

ня, шприци, електронні ваги та
інші докази його протиправної
діяльності. Усе вилучене буде
направлене на експертне дослідження до Науково-дослідного
експертно-криміналістичного
центру МВС у Житомирській
області.
Досудове розслідування проводиться за ст. 307 (незаконне
виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК
України. У межах кримінального
провадження поліція встановлює
походження наркотиків та всіх
причетних до їхнього збуту осіб.
Нагадуємо, чинним законодавством за незаконне поводження з наркотичними або
психотропними речовинами без
мети збуту передбачено покарання – від штрафу і до позбавлення
волі до 3 років. Водночас за збут
вказаних засобів Кримінальний
кодекс визначає ув’язнення на
строк від 4 до 8 років.

Вбивство на Лугинщині:
жінка смертельно
поранила свого
цивільного чоловіка
Уранці 7 листопада до лікарні з ножовим
пораненням
потрапив 46-річний чоловік,
однак врятувати
його життя не
вдалося.
Лугинські поліцейські
встановили причетність співмешканки померлого до завдання йому поранення. Триває досудове розслідування, – повідомляє
відділ комунікації поліції Житомирської
області. Повідомлення про подію надійшло до Лугинського відділення поліції
близько 7:50 від медиків швидкої.
На місце події, у с. Жеревці, виїхала
слідчо-оперативна група. Правоохоронці
опитали ймовірних свідків та очевидців,
вилучили речові докази та зібрали іншу
інформацію про обставини травмування
потерпілого.
Попередньо встановлено, що за місцем
проживання місцевої жительки гостювали

її 49-річна сестра зі співмешканцем. Усі
разом вживали спиртне. В якийсь момент
між громадянським подружжям виник
конфлікт, у ході якого жінка вдарила
46-річного чоловіка ножем. Пораненого
ушпиталили до реанімаційного відділення
Коростенської лікарні, де його прооперували. На жаль, за кілька годин чоловік помер.
Слідчі оголосили жінці підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження співмешканцю. Відповідно до ч. 2
ст. 121 КК України умисне тяжке тілесне
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі
на строк від 7 до 10 років.
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У фокусі

Лікар, якого звинувачують в тому, що він дурив
пацієнтів, подав до суду та став депутатом міськради
Руслан Мороз

Лікар-хіміотерапевт,
якого понизили в посаді за зловживання
службовим становищем, не тільки намагається поновитися на
посаді через суд, але й
пройшов на виборах
до Житомирської міської ради за списком
від політичної партії
«Опозиційна платформа – За життя».
Ми разом сумуємо за лікарями,
які загинули, рятуючи наші життя
під час боротьби з коронавірусом.
Лікарі, які самовіддано працюють
у наших нелегких умовах, заслуговують тільки на безмежну повагу
та шану. Але, на жаль, є лікарі, які
власне збагачення ставлять вище за
свій лікарський обов’язок.
На початку вересня 2020 року
наше видання розмістило матеріал
«У Житомирі лікарі наживаються
на онкохворих, або Як ракова пухлина пожирає людські душі».
Нагадаємо, що до нашої редакції звернулася група житомирян,
які хворіють на онкологічні захворювання, зі скаргами, що лікарі
постійно примушують хворих на
онкологію купувати в них нібито
сертифіковані ліки зі знижками.
Але потім хворим ставало гірше,
хоча повинно було спостерігатися покращення стану. Причому
у хворих не спостерігалось характерних ознак після проведення
терапії даними препаратами. Це
було зафіксовано одразу кількома
незалежними фахівцями.
Це, за свідченням голови правління громадської організації «Поліський щит» Сергія Ткачука, який
вже досить довго особисто займався
розслідуванням зловживань у Житомирському онкодиспансері, почалося багато років тому.

У 2019 році Віктор Лучків, який
займає посаду заступника начальника департаменту охорони
здоров’я Житомирської ОДА, був
спійманий на отриманні хабара
у розмірі 10 тисяч гривень, але цей
факт не завадив йому залишитися
на посаді. Також Лучків – хірург,
який проводить операції в обласному онкологічному диспансері. Зять
Лучківа – Сергій Гринчук – лікархіміотерапевт Житомирського обласного онкологічного диспансеру.
Відносно Сергія Гринчука було
отримано кілька скарг щодо того,
що він змушує хворих купувати
ліки, які взагалі не діють належним
чином. Після них навіть не спостерігаються певні зміни в самопочутті,
які бувають після хіміотерапії. Також він часто виставляє на власних
сторінках у соціальних мережах
фото з коментарями на кшталт
«гроші пахнуть». Ми сподівалися,
що правоохоронні органі, прокуратура і СБУ звернуть увагу на те,
що постійно відбувається в стінах
онкодиспансеру. Також нам повідомили, що від громадської ради
було звернення до керівництва
Житомирської обласної державної
адміністрації. Біль і відчай заполонили все, але знаходяться ті, хто
наживається на людському горі.
Пацієнти, що звернулися до нашої редакції за допомогою, надали
відеозйомку процесу передачі препаратів для хіміотерапії онкохворим. На відео можна побачити номери машин, почути запис розмов
між посередниками та пацієнтами.
На одному з фото чітко можна побачити телефон та прізвище Сергія
Гринчука. Знову величезний об’єм
інформації, який неможливо викласти в одній статті в газеті. І знову
ми задавалися питанням: чи буде
ласка та бажання правоохоронців
копатися в цьому бруді? На жаль,
виявилося, що ні…
В тому матеріалі ми розмістили
маленькій коментар від Ігоря Сабадаша, директора КНП «Житомирський облонкодиспансер» ЖОР. На
наше прохання прокоментувати
ситуацію зі скандалом з одним
з лікарів, який пропонував хворим
на онкологію нібито сертифіковані

ліки зі знижками, Ігор Сабадаш
зазначив: «Ми не можемо точно
стверджувати, що він займався
збутом несертифікованих ліків, бо
це робили через кур’єрів. Зі свого
боку ми зробили все можливе –
звільнили його з поста завідуючого
лікаря. Зараз він просто лікар»,– додав Сабадаш.
Правоохоронні органи проігнорували наше звернення та зробили
вигляд, що взагалі нічого не сталося.
Але насправді сталася ще жахливіша річ – людина, яку звинуватили
в торгівлі контрафактними ліками,
стала депутатом Житомирської
міської ради. Так що потім не дивуйтеся, чому міськрада приймає
інколи дуже дивні рішення.
А тим часом у Богунському районному суді м. Житомира суддя
Людмила Семенцова слухає справу
за номером 295/10964/20. Наступне
засідання призначено на 27 листопада 2020 року на 12:00.
Сторони у справі – відповідачі:
директор комунального некомерційного підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної
ради Сабадаш Ігор Іванович та
комунальне некомерційне підпри-

ємство «Житомирський обласний
онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради, позивач:
Гринчук Сергій Олексійович. Суть
спору: визнання наказу незаконним
та його скасування, поновлення на
посаді, стягнення різниці у заробітку, моральної шкоди.
Тож історія нашого протистояння з медичною мафією, що наживалася на онкохворих, набирає
нових обертів. Представниками
організації «Поліський щит», які
переймаються цією ситуацією, було
написано ряд звернень, де описувалися зловживання ескулапів, також
відбувся ряд зустрічей з обласним
керівництвом з цього питання.
Голова правління громадської
організації «Поліський щит» Сергій
Ткачук перед початком судового
засідання 5 листопада так прокоментував цю подію: «Ми прийшли
на судове засідання. Позивачем є
колишній лікар-хіміотерапевт Житомирського обласного онкологічного диспансеру Гринчук Сергій
Олексійович. Після скандалу у ЗМІ,
після наших звернень, після наших
розмов з керівництвом медичної
галузі Житомирської області даного горе-гіппократа було звільнено
з роботи, оскільки було встановлено
ряд порушень, які вчинялися ним.
Зараз дана особа намагається поновитися на роботі. Крім того, він вимагає відшкодувати йому заробітну
плату і виплатити моральну шкоду.
Йому недостатньо тих коштів, які
він збирав з пацієнтів. На ці кошти
дана особа вела образ життя, який
притаманний не лікарю онкодіспансера, а більш потужному бізнесмену «середньої руки». Ми будемо й
у подальшому приходити на судові
засідання і будемо контролювати
хід даної справи».
Від редакції нагадуємо, що наступне судове засідання призначено

на 27 листопада 2020 року на 12:00
в Богунському районному суді м.
Житомира.
Вже коли матеріал був готовий
до друку, ми отримали ще один
коментар від Ігоря Сабадаша,
директора КНП «Житомирський
облонкодиспансер» ЖОР, в якому
він зазначив, що Сергія Гринчука
було тільки понижено в посаді
і зараз він працює звичайним лікарем-хіміотерапевтом. Звернень
до правоохоронних органів, незважаючи на створену комісію та її
висновки, не було. Також, на думку
Ігоря Сабадаша, Сергій Гринчук
має всі шанси поновитися через
суд на попередній посаді.
Але це не вирішує проблему
прихованого продажу контрафактної продукції під виглядом
сертифікованих ліків. За словами
очільника облонкодиспансеру,
йому вдалося переломити ситуацію, адже раніше «лікарі продавали
ліки саме в кабінетах». І тоді були
звернення до правоохоронців, які
власне і допомогли припинити
безлад у лікарні. Незважаючи на
всі прийняті заходи, за словами
керівника, довести, що саме лікарі
зараз отримують відсотки від продажу ліків через кур’єрів, майже
неможливо, адже це робиться не
в кабінетах, а за територією облонкодиспансеру. Інколи це робиться
через соціальні мережі, через сайти
в інтернеті. Також Ігор Сабадаш
наголосив, що зараз укладений
контракт з Національною службою здоров’я України, і в більшості
випадків медичні препарати для
хіміотерапії закуповуються за кошт
державного бюджету. Але тоді знову виникає питання: чому лікарі
продовжують примушувати онкохворих купувати дорогі препарати
через посередників? І це запитання
поки ще залишається без відповіді.
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Здоров'я

Щоб врятувати життя, людині
не обов’язково бути супергероєм!
роботу центрів крові України
під час карантину, Фундація
Варто Жити разом з командою проєкту ДонорUA почали шукати рішення, завдяки
якому донори зможуть зручно
та безпечно здавати кров та її
компоненти.
Так з’явилась послуга #таксідлядонора, сервіс працював
у 26 містах України, у Житомирі
у тому числі. Завдяки послузі
можна було здійснити безкоштовну поїздку для донорів
до центру крові або від центру
крові до дому.
Зараз проєкт призупинився, але якщо транспорт знову
перестане курсувати – проєкт
знімуть з паузи.
«На період жорсткого карантину, коли у нашому місті не
ходив транспорт, у нас діяв проєкт #таксідлядонора. Оскільки
транспорт уже ходить, то го-

Марія Кравчук
Щорічно в Україні здають
к р ов 5 0 0 т ис я ч л юдей, а ле
більшість робить це для своїх
близьких. До того ж загальна кількість здач крові за рік
в Україні – це лише третина
від світової норми. Експерти
кажуть, що ситуація особливо
не змінилася навіть після початку війни на Донбасі, а після
початку коронавірусної хвороби – погіршилась.

З початком пандемії
ситуація стала ще більш
критичною
Через введені обмеження та
паніку навкруги навіть активні
донори не спішать здійснювати
заплановані донації. Надзвичайно важливо, щоб здорові
донори й надалі продовжували
забезпечувати кров’ю тих, хто
щоденно залежить від неї.
З виник ненн ям нової загрози здоров’ю відомі раніше
потреби не відступили: кров
використовується для лікування
захворювань, зокрема онкологічних. Кров потрібна жертвам,
які отримали травми, спричинені нещасними випадками або
стихійними лихами.
У КНП «Обласний центр
крові» Житомирської обласної
ради критична ситуація – не
вистачає донорів. Про це нам
розповіла менеджер зі зв’язків
з громадськістю відділу комплектації донорських кадрів Житомирського обласного центру
крові Єлизавета Армієва.
«Ситуація зараз є непростою, тому що карантин досить
вагомо вплинув. Коли у Житомирі було введено жорсткий
карантин, було дуже важко,
і зараз ми поступово повертаємось до цього. Сит уаці я
погіршується, а заявки з лікарень ми отримуємо постійно,
і, відповідно, допомога хворим
потрібна також постійно.
Є дефіцит донорів крові. Та-

кож зараз така нагальна потреба звернутися до громадськості,
щоб люди були небайдужими
і хто є здоровим на сьогодні –
приходили до нас і ставали донорами крові і її компонентів», –
ділиться Єлизавета.
Житомирський центр крові
веде статистику донорів, з якої
видно, що донорів за час пандемії COVID‑19 стало критично
мало:

Один із «стопів», що
зупиняє від походу
в центр крові, – міф, що
здаючи кров, можна
чимось заразитися чи
захворіти

У період коронавірус ної
інфекції цей міф досить поширений.
За інформацією Advancing
Tr a n s f u s i o n a n d C e l l u l a r
Therapies Worldwide:
• Люди не ризикують заразитися COVID‑19 через процес
здачі або через переливання
крові, оскільки респіраторні віруси, як правило, не передаються
шляхом донації та переливання.

За 2 тижні (з 26.10.20 по 30.10.20 – «помаранчева» зона, з 02.11.20 по 05.11.20 –
«червона» зона):
добровільні донори: під час карантину
у «помаранчевій» зоні – 45, у «червоній»
зоні – 21;
всього: під час карантину у «помаранчевій» зоні – 120, у «червоній» зоні – 80.

ти кров, але не можуть через
роботу.
Наш основний контингент –
молоді та активні студенти. І зараз, у зв’язку з дистанційним навчанням, вони не можуть бути
задіяні повною мірою. Ми зараз
робимо розсилку студентським
профкомам, що б т і молод і
люди, які не виїхали з міста –
прийшли до нас на донації», –
зазначає пані Єлизавета.

Що потрібно знати
перед здачею крові
Здавати кров можна з 18
років і доки дозволяє здоров'я.
Вага донора має бути більше
50 кг, тиск – у нормі. Перед
здачею необхідно пройти медогляд, здати аналізи, розповісти
терапевту, якими хворобами
хворів. Людям із хронічними,
венеричними та онкологічними
захворюваннями донорство абсолютно протипоказано.
Якщо ви набили татуювання
або зробили пірсинг, доведеться почекати мінімум пів року,
щоб здати кров. До тимчасових
протипоказань належать також
менструація та вагітність.
Всім відомо, що донори рятують життя. Але також це й дуже
корисно для вашого власного
здоров’я. Допомагаючи тим, хто
цього так потребує, донори також відновлюють власну кров.

Як підготуватися
до здачі крові

• Не було зафіксовано жодного випадку трансфузійної
передачі двох інших коронавірусів, які виникали протягом
останніх двох десятиліть (SARS,
MERS-CoV).
Також центри крові здійснюють перевірку стану здоров’я
донорів перед процедурою,
включаючи вимірювання температури та загальний огляд.
Приміщення центрів крові постійно дезінфікуються відповідно до рекомендацій МОЗ.

Таксі для донора

Через обмеження в роботі
громадського транспорту навесні цього року, спричинені
пандемією COVID‑19, донорам
крові було важко, а іноді й неможливо дістатись центрів крові у своєму місті. Так виникла
нова причина дефіциту донорської крові в країні.
Щоб не допустити критичної нестачі крові та підтримати

строї потреби у цьому немає.
Зараз донор має можливість
спокійно їхати громадським
транспортом. Якщо обмеження введуть – можливо, проєкт
знову запрацює», – розповідає
Єлизавета Армієва.

Карантинні обмеження
вносять свої корективи
У Житомирському центрі
крові нововве ден н я – тепер
кожна друга і четверта субота місяця робочі. Саме таким
способом працівники центру
п лан у ют ь за лу чат и бі льш у
кількість працюючих людей,
які у зв’язку з роботою не мають
можливості прийти на донацію
у будній день.
Також центр крові втратив
свою основну аудиторію – студентів.
«Друга та четверта субота
кожного місяця у нас робочі.
Є багато людей, які хочуть зда-

• За 3 дні до кровоздачі відмовтеся від знеболюючих ліків,
аспірину
• За 2–3 доби виключаємо
алкоголь
• За добу до здачі відмовляємося від смаженого, копченого,
жирного, яєць, молока, бананів
• Ввечері перед здачею крові: легка вечеря, сон не менше
8 годин
• Вранці поживний легкий
сніданок. Ніякого куріння.
Житомирський обласний
цен тр крові запрош ує ус і х,
ком у н е б а й ду ж і ж и т тя та
здоров'я інших, приєднатись
до донації та стати донором.
Здати кров у центрі можна
кожного буднього дня з 08:00 до
13:00, та кожну другу і четвергу суботу місяця. Пам’ятайте
про дієту донора та не забудьте
з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Можливо, саме ваша кров
врятує комусь життя!
Адреса: м. Житомир,
вул. Кибальчича, 16
Телефон для довідок:
+380 63 822‑19‑62.
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Житомир і Перша світова війна
Ігор Александров

У багатьох країнах світу
11 листопада відзначають
День пам'яті загиблих
у Першій світовій війні.
Цього дня 11 листопада 1918 р. було підписано Комп'єнське перемир'я, яке поклало
кінець війні. Об 11-й годині ранку сигнал
«припинити вогонь» був переданий по всьому Західному фронту. Маком поросли поля
Бельгії і північної Франції, де пройшли найбільш кровопролитні бої. Вірш канадського
підполковника лікаря Джона Маккрея «На полях Фландрії» зробив червоний мак символом
Дня пам'яті. За традицією 11 листопада об 11-й
годині ранку оголошується дві хвилини мовчання, а протягом дня проводяться церковні
богослужіння і урочисті заходи. До монументів
загиблих покладаються вінки з квітами маку.
У нас не склалося такої традиції поминати загиблих на полях Першої світової війни. У далекому 1918 році 9 лютого у Бресті
Центральна Рада підписала з Німеччиною
та її союзниками мирний договір. Згідно
з його умовами Австрія і Німеччина визнали незалежність УНР.
Пізніше, 3 березня 1918, у Бресті Радянська Росія підписала мирний договір
з Німеччиною. Таким чином, за 8 місяців
до закінчення війни Україна і Росія припинили брати участь у ній. Однак наші
предки з 1914 року до 1918 року воювали на
Західному фронті. Напевно, у житомирян
в домашніх архівах зберігаються фотографії
або документи, що свідчать про це.
У 1914–1918 рр. Житомир був прифронтовим містом. Тут було розгорнуто понад 20
госпіталів, дві школи прапорщиків, штаби
різних військових частин. У місті було багато
біженців, а частину установ з Житомира
евакуювали в Харківську і Полтавську губернії. І йшли житомиряни на війну.
На Смолянському кладовищі ховали
солдатів, які вмирали в госпіталях міста.
Тут було поховано більше 500 солдатів. Їхні
могили не збереглися. На Вільському, Успенському, Покровському та Католицькому
кладовищах ховали офіцерів-житомирян,
які загинули на фронті. Їх привозили в цин-

кових трунах. Зустрічали прах загиблого
воїна на залізничному вокзалі з військовими
почестями, під мелодії оркестру за участю
учнів гімназій і училищ урочисто проводжали в останню путь. Наприклад, в газеті
«Життя Волині» повідомлялося: «Погребение героя. Вчера при торжественной
обстановке состоялось предание земле на
местном римо-католическом кладбище тела
павшего на поле брани капитана К. И. Кочаровского. Печальную процессию от вокзала
до кладбища сопровождали оркестры І и ІІ
мужских гимназий, воинские чины и много
посторонней публики. На гробе, кроме
венков от родных и знакомых почившего
героя, также был возложен венок от полка,
в котором он служил».
Загальна кількість загиблих офіцерівжитомирян становить 43 людини. Успенське,
Покровське кладовища не збереглися. На
Вільському (серед житомирян називається
Російським) кладовищі знайдено 14 могил
офіцерів, загиблих на Західному фронті.
Перерахую їхні імена і військові звання,
в дужках вказано їхній вік. Підпоручик
Волощенко Володимир Леонідович (23),
прапорщик Горовий Олексій Самуїлович,
полковник Джанеєв Євген Олексійович (50),
штабс-капітан Діческул Борис Євгенович,

прапорщик Довбиш Феодор Кузьмич, капітан Золденко Олексій Іванович (42), підпоручик Ковальов Василь Йосипович (28),
штабс-капітан Маркелов Олександр Степанович, прапорщик Кузьмін-Караваєв Микола
Костянтинович (22), прапорщик Нівінський
Дмитро Болеславович, прапорщик Олесницький Варфітік Васильович, капітан Солодовников Олександр Іванович, полковник
Татаринов Іван Михайлович (53), полковник
Храневич В'ячеслав Федотович (45).
Деякі з офіцерів посмертно були нагороджені найвищою військовою нагородою – орденом Святого Георгія. Ним був нагороджений штабс-капітан Маркелов А. С.,
який до війни працював у Житомирському
окружному суді. Працівники суду зібрали
кошти і у 1917 р. встановили пам'ятник на
його могилі. Цієї високої нагороди були удостоєні прапорщик Нівінський Д. Б. (служив
у 64-му Казанському полку) і прапорщик
драгунського полку Кузьмин-Коровай
Н. К. Останній був сином відомого генерала.
Щоб уявити портрет офіцерів, похованих
у Житомирі, коротко викладемо біографію
підпоручика Волощенка В. Л. Він народився
4 жовтня 1892 року у Житомире у дворянській родині. Навчався у 2-й Житомирській
гімназії. У 1914 р. по першому розряду закін-

В Україні введуть
карантин вихідного дня
Президент України
Володимир Зеленський заявив, що
в Україні введуть карантин вихідного дня
на кілька тижнів, щоб
уникнути локдауна.
«Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на
кілька тижнів, може допомогти

нам уникнути жорсткого локдауна. Збільшення кількості ліжок,
носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект», – заявив Зеленський.

• ТРЦ і інші розважальні центри;
• Спортзали, фітнес-центри,
басейни.

Що буде закрито на
вихідних (00:00 суботи –
00:00 понеділка):

• Робота супермаркетів, продуктових магазинів;
• Робота аптек, включаючи
ветаптеки;
• Робота громадського транспорту;
• Робота АЗС;
• Прогулянки в парку.

• Заклади харчування, крім
їжі на винос;
• Будівельні та інші магазини
споживчих товарів;

Що буде дозволено:

чив Київське військове училище і був направлений служити в Петроград у Кексгольмський полк. Столиця надавала прекрасні
можливості для військової кар'єри, вступити
до військової академії. Серед офіцерів здобув
довіру і був обраний членом полкового суду.
Однак він бажав боротися за Батьківщину.
20 листопада 1914 р. написав рапорт: «Прошу клопотання про призначення мене до
театру військових дій». Командир полку відповів: «Буду мати на увазі, коли випаде до
того можливість». 3 березня 1915 року знову
просився на фронт. Нарешті 21 листопада
1915 року о 14.30 з Варшавського вокзалу він
відбув на фронт. 15 липня 1916 р за бій біля
села Тристень був нагороджений орденом
Святого Володимира 4-го ступеня з мечами
і бантом. Але в цьому ж бою Володимир
Леонідович був важко поранений і помер.
Як тут не згадати слова з пісні Булата
Окуджави:
«Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он…
Крест деревянный иль чугунный
Назначен нам в грядущей мгле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле».
Коли 1 серпня 1914 р. Російська імперія
вступила в Першу світову війну, то громадян охопив патріотичний підйом. 2 серпня
у Житомирі пройшла велика маніфестація,
де виголошувалися урочисті промови на
підтримку уряду, всі чекали швидкої перемоги. Але війна затягнулася, вона виявилася
важкою і неймовірно кровопролитною. Житомир страждав від нестачі палива і зростання цін. Війна породила лютневу революцію
1917 року. Змінилося і ставлення до офіцерів
настільки, що сини загиблого полковника
Джанеєва в житомирській газеті надрукували протест: «Выражаем протест по поводу
грубого насилия над офицерами, которые
бок о бок дрались против врага с солдатами
не «товарищами» и проливали свою кровь…
за Отечество». Але наступала нова історична епоха, яка стерла імена житомирян, що
брали участь у Першій світовій війні. Тільки
родичі приходили на могили загиблих героїв і зі сльозами згадували їх в молитвах.
На фотографіях офіцери-житомиряни:
1. Прапорщик Нівінскій Дмитро
Болеславович;
2. Полковник Храневич В'ячеслав
Федотович.
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Веб-дизайн для творчих дітей
Бажаєте розвивати творчість
ваших дітей? Школа Хакерів
Вінницької ІТ-Академії пропонує розвивати ці здібності в ІТсфері. Адже це сучасно і дуууууже захопливо!
Хто такий веб-дизайнер?
Характеристика роботи webдизайнера: творча розробка
ескізів оформлення сайтів, із
урахуванням тенденцій моди
і опрацювання в матеріалі одиничних виробів: банерів, векторних і растрових зображень,
елементів навігації, шрифтових
композицій. Підбір образотворчого матеріалу для створення
виробу. Самостійна обробка
композиційних і технологічних
рішень. Веб-дизайнер допомагає
людям побачити красу в звичайних, здавалося б, речах. Одним
словом, все те, що так чи інакше
стосується графічного відображення на сторінках інтернету.
Чи потрібно говорити про те,

Саме т у т зас нована Школа
Хакерів, в якій діти вивчають
усі напрями ІТ-сфери. Вебдизайн для творчих дітей – це
той напрям, що являє собою
мікс технічних знань з часткою
творчості.

що на даний момент професія
веб-дизайнера є однією з найбільш затребуваних і добре оплачуваних в Україні і за кордоном.
Ку р с «В е б -д и з а й н д л я
творчих дітей» для тих, хто

цікавиться тенденціями дизайну, любить фантазувати
і прагне спробувати реалізувати свої здібності в ІТ. Вінницька
ІТ-Академія уже понад 10 років
готує ІТ-спеціалістів, які гарантовано працевлаштовуються.

Що вивчають в курсі
«Ве б -д и з а й н д л я т в орч и х
дітей»? У програмі вивчення
функціоналу найбільш популярних графічних редакторів –
таких як Photoshop, Illustrator,
CorelDRAW, Adobe Fireworks,
програми 3D-моделюванн я.
Також діти розбирають тренди
web-дизайну і UX/UI, поняття
векторної та растрової графіки
і не лише. Під час навчання діти
отримують навички побудови
інтерфейсів та створення адаптивного дизайну. Це територія,
де школярі поринають у світ
новітніх тенденцій та створюють власні новинки, які будуть
чудовим портфоліо.

Чому Школа Хакерів? Ми
знаємо, як зробити навчання
школярів цікавим та результативним. У Школі Хакерів працюють виключно практики, які
допомагають дітям осягнути
складний матеріал легко, адже
пояс н юют ь дос т у п ною д л я
кожного мовою. Кожне заняття
направлене на досягнення результатів – кожна дитина одразу
бачить результат своєї роботи.
Ми мотивуємо дітей бути кращими у дружній атмосфері, яка
панує під час занять.
Якщо ви прагнете розвивати
творчі здібності вашої дитини
і реалізувати їх в ІТ, реєструйтесь у нові групи курсу «Вебдизайн для творчих дітей».
Ми вирощуємо таланти!
Вінницька ІТ-Академія
тел.: 067‑431‑19‑21,
073‑209‑97‑43
https://hack.intita.com/
#web-design

Не спалювати, а компостувати та перетворювати
в папір: що робити в опалим листям восени
ріалом. Його корисні властивості зберігатимуться ще 4 роки.

Валерія Наумова

Корисне використання компосту
в якості прикореневої підкормки дерев
і кущів. Найціннішою характеристикою компосту є великий вміст у ньому
необхідних рослинам хімічних сполук.
Щорічне прибирання листя в парках призводить за 20 років до 50%-го зниження
приросту деревини. Те саме відбувається і на присадибних ділянках, в садах.
Правильне компостування не сприяє погіршенню стану здоров'я та не підвищує
ризик виникнення пожеж, а фактично є
своєрідною допомогою для садів, городів
та інших земельних угідь.
Якщо компостування – це більше про
те, як можна використати опале листя
в повсякденному житті, то є і промислові
способи утилізації.

Осінь – саме той сезон,
коли активно починають
спалювати опале листя.
Спалювання листа надзвичайно шкодить навколишньому середовищу та
здоров’ю людей, тому запалюючи кучугуру
листя, ви буквально вчиняєте злочин. Найчастіше пожежі відбуваються саме через
підпал листя чи сухої трави, тому тут потрібно бути дуже обачними.
Більшість використовує такий застарілий метод утилізації опалого листя лише
тому, що не знає про інші, більш правильні
та цивілізовані, способи, для прикладу, такі
як компостування.
Компостну купу можна зробити денебудь на краю подвір’я, неподалік джерела
води та бажано у місці, куди не потрапляє
пряме сонячне проміння. Вичистіть ділянку
від дерну та трави. Залиште достатньо місця
для того, щоб можна було без перешкод
підійти до компостної купи.
Для компостування листя складають
у купи шириною 2 метри і висотою до 1,7
метра, в основу купи вкладають до 25 см
шару землі. Кожен з шарів листя не має
перебільшувати З0 см. На цю ж купу можна
скидати пташиний послід, харчові рештки.
Кожен з шарів присипають землею. Протягом літа компост 2–3 рази перелопачують.
Компост вважається готовим, якщо перетворився на однорідну темну розсипчасту
масу. При літній закладці компост дозріває
за 2–3 місяці, при осінній – за 6–8.

На додаток до цього компостуються
такі речовини як листя, трава, дрібне
гілля, шматки шовку та бавовни, стружка, газети та зола. Почніть із заповнення
вашої купи 10-сантиметровим шаром
листя, шматочків землі або грубого
сміття з подвір'я (гілля). Якщо ви додаєте в компостну купу харчові відходи,
розбавляйте їх листям, гіллям та іншим
органічним сміттям.
Щоб позбавитися неприємного запаху, можна додавати в компостну купу
порошок з люцерни. В суху погоду зволожуйте купу водою, але так, щоб вона

не стала дуже розм'яклою. Кожні декілька тижнів розкопуйте та розпушуйте
купу, щоб у ній циркулювало повітря
та рівномірно розподілялась вологість.
Не дивуйтесь, якщо ви відчуєте, що компостна купа виділяє тепло або побачите
у ній хробаків – все це є частиною процесу розкладу. Не дозволяйте дітям грати
у компостній купі.

Зазвичай компост «достигає»
за 3–6 місяців після того, як ви
почали з ним роботу. На цей час
він стає темним та пухким мате-

Нещодавно Житомирський
картонний комбінат випустив
першу промислову партію паперу з опалого листя.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав автор технології Валентин Фречка:
«Ми отримали 1,5 тонни паперу із щільністю 90 та 100 г\м2, товщиною 0,2 мм
та значенням опору продавлювання 285
кПа. Враховуючи складність процесу, ми
досягли ідеальних параметрів, які відображають увесь спектр можливостей
листяного волокна.
Наразі ми готуємося до конвертингу виготовленої партії паперу у паперові пакети,
проби паперового посуду та картону, сподіваємося на позитивні результати».
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ НА
ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОРНИК,
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10 000 ГРН.
ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ СУМІШЕЙ НА
ГІДРАВЛІЧНИХ ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ
ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО
0674011396

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

ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НАЯВНІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА.
0936970907
• Доглядальниця, Санітар, Медсестра, Будівельник, Зварювальник, монтажник вікон в Ізраїль за
робочою візою В1. Ліцензія МСПУ
АВ№585042. 0672326904.
• Електрик, слюсар, вантажники,
підсобні робітники, оброблювачі
риби потрібні в рибне господарство (Київська обл, Броварський
рн, с.Гоголев). Надаємо житло,
б/к обіди, спец.одяг, розвезення служ.транспортом. Гідні ЗП.
0674098570Ганна.
• Запрошуємо на хорошу роботу
в клініку - медсестер. Графік роботи вахтовий 7/7. 4х разове харчування та проживання надаємо
безкоштовно! З/П 7000 грн / міс.
0663026227

МАЙСТЕР НА ЗАЛИВКУ ПІДЛОГИ
(З/П 100ГРН КВ.М, ЗАЛИТИ 100
КВАДРАТІВ), МАЙСТЕР НА ФАРБУВАННЯ ШВІВ НА ОБЛИЦЮВАЛЬНУ
ЦЕГЛУ (З/П 65ГРН КВ.М) В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
(С.РОМАНКІВ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н).
0443620032,0672322787

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО
ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН.
0974870271
МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ
ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ - 750-800 ГРН.
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 0965453888
• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15,
20/10, 15/15. З/п 9000 грн.Старші
зміни, з/п 500 грн/день. Харчування, проживання за рахунок підприємства.Консультації з працевлаштування надаються цілодобово.
0734069918,0952858119

1. 4/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 04.12.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451536 (уцінено лот № 444840);
2. 4/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 04.12.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451545 (уцінено лот № 444852);
3. 1/9 ч. 2-кім. квартири з/п 47.8 кв.м, житл. 30.1 кв.м, за адресою: Житомирська
обл., м. Коростишів, вул. Різдвяна (Рози Люксембург) 1, кв. 67. Дата торгів: 04.12.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451546 (уцінено лот № 444879);
4. Зем. діл. пл. 0,2500 га, КН: 1820982001:01:002:0201 за адресою: Житомирська обл.,
Брусилівський р-н, с. Карабачин, вул. Шевченка, 76. Дата торгів: 07.12.2020 09:00 год.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451622 (уцінено лот № 445427);
5. Будинок, з/п 229,00 кв.м, житл. пл. 70,87 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м.
Новоград-Волинський, 3-й пров. Гетьмана Сагайдачного 2-А. Дата торгів: 07.12.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451709 (уцінено лот № 445477);
6. Нежитл. будів., з/п 417.8 кв.м та зем. діл. 0,0799 га КН: 1810400000:01:023:0015,
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Козацька (Володарського), 22. Дата
торгів: 07.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 450743;
7. Зем. діл. КН: 1822086500:01:001:0090, пл. 0.25 га, за адресою: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Пряжів. Дата торгів: 07.12.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот № 450283;
8. Зем. діл., пл. 0,1096 га, КН: 1822081200:03:000:0607, за адресою: Житомирська обл.,
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 342. Дата торгів: 07.12.2020 09:00
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 451104;
9. 4-кім. квартира, з/п 61,82 м², житл. пл. 44,8 м², за адресою: вул. Корольова, 46а,
кв. 5 в м. Житомирі. Дата торгів: 07.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот № 446832.

•Рибному господарству
(Київська обл, Броварський
р-н, с. Гоголев) потрібні:
вантажники, під собні робітники, оброблювачі риби,
електрик, слюсар. Навчаємо, надаємо житло, б/к обіди, спец.одяг, розвезення
служ.транспортом. Гідні ЗП.
0674098570Анна

• Робота в Європі для всіх.
Польща, Чехія, Німеччина,
Швеція, Англія. Всі типи
віз, карти побиту, громадянство. Ліц. № 868 від
09.08.2016 р. 096-619-5620, 093-277-07-59, Віталія,
0673422451,Роман.
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• Робота в Лівії, Кувейті - Гінеколог,
Терапевт, Педіатр, Дерматолог,
Стоматолог, Анестезіолог, Фельдшер, Медсестра, Травматолог,
Хірург, Окуліст, Пластичний хірург,
ЛОР, Невропатолог. Осіб. МСПУ
АВ № 585042. 0672326904
• РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци.
Офіційна та гідна робота на мед.
складі для жінок, безкоштовні вакансії, надаємо житло. Ліц.№981
від 10.07.2018 вид.МСПУ.
0930165413(вайбер),0671744429
• Стаж від 5р. Машиністи: бульдозера, навантаж, автокрана,
компрес. Електрослюсарі, будівельники, г/ел.зварн, водії, токарі, мотористи, прохідники, гірські
майстри і інженери, маркшейдери,
дизелісти-електрики. Кухарі, ін. 09
61963545,0506858415,0955876576

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК В М. АНДРУШІВКА, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 067-682-9230

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

3. АВТО
3.3. Автомобілі. Куплю
ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ
МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ
ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ.
ДОРОГО. 0976484669,0635852350

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ
ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ
ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД.
(097)1521331,(093)2613742,(097)7
266640
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ
КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ

8. РІЗНЕ

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

6. ПОСЛУГИ
6.5. Кредити. Ломбарди
• Акційна пропозиція! Кредитна
допомога без довідок, застави та
поручителів від 5000 до 500000
грн. Виводимо з чорних списків.
Пенсіонерам та непрацевлаштованим. eurocredit.nethouse.ua Ген.
Лiц. НБУ №220-2 від 24.12.2013р.
(095)8620855;(097)3670476

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

6.15. Пошив, ремонт одягу,
взуття
• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ , ФОРМЕННОГО ОДЯГУ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ.
0676829230

8.20. Стіл знахідок. Загубив
• Втрачений військовий квиток серії СО 914583 виданий Житомирським ОМВК Житомирської області
від 1.08.2012 р. на ім"я Тимошенка
Дмитра Олександровича , вважати
недійсним.
• Втрачений атестат про неповну
середню освіту ЗОШ № 6 I-III ст.м.
Житомир, виданий на ім"я Федчука
Олександра Сергійовича, вважати
недійсним.

8.24. Інше. Куплю
• Купимо радіодеталі, плати, АТС
в будь-якому стані+демонтаж. Ел/
обладнання, трансформатори, ел/
двигуни, ел/тельфери, редуктори,
КІП, гідравліку. Автомати, контактори, пускачі, вимикачі, холод.обладн. Викупимо завод під демонтаж.
0969022250,0684000071
• Куплю дорого: годинники, статуетки,
біжутерію, прикраси, значки, ордени,
медалі, копійки, паперові гроші, підстаканники, шкатулки, підсвічники,
пудрениці, фотоапарати. 0970039858
ЦЕГЛА
червона рядова, силікатна
лицьова. Доставка з заводу
та складу. Низькі ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ
Стоунлайт, Aeroc. Доставка з
заводу та зі складу. Низькі
ціни.
Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93
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Поради господині

Гороскоп на тиждень 11 - 17 листопада
ОВЕН

Тримайтеся подалі
від джерел небезпеки.
Не витрачайте енергію
на даремні суперечки – потім
буде важко налагодити спілкування.

ТЕЛЕЦЬ

Чекайте на вигідну
пропозицію співпраці
чи знайомство, яке стане доленосним. Уникайте значних
витрат.

БЛИЗНЮКИ

Проявіть креативність і самостійність
у професійній сфері – це не
залишиться поза увагою і дозволить досягнути цілей.

РАК

Перестаньте нервувати через дрібниці, це
загрожує конфліктами
на роботі. Не найкращий час
для змін – відкладіть на потім.

ЛЕВ

Гарний час для виражен н я поч у т т ів.
Використайте цей період для
реалізації планів, спілкування
з рідними і близькими.

ДІВА

Буд е т е в ра ж ат и
оточуючих своєю проникливістю. Зможете знайти
інформацію, яку так довго
шукали.

ТЕРЕЗИ

Зверніть увагу на особисте життя – зможете
правильно оцінити другу половинку. Скористайтеся
шансом.

СКОРПІОН

Чекайте на великий
прилив енергії, який
допоможе вам гори
звернути. В особистому житті
теж усе чудово.

СТРІЛЕЦЬ

Є шанс реалізувати
давно заплановані проєкти. Можете вкладати кошти –
отримаєте гарний прибуток.

КОЗЕРІГ

Не беріть на себе багато зобов`язань – підірвете здоров`я. Можете
розчаруватися, що не встигли
все заплановане.

ВОДОЛІЙ

Зіткнетеся із заздрістю, але йдіть уперед,
незважаючи ні на що.
Наполеглива праця принесе
гарний результат.

РИБИ

Д л я до с я г н е н н я
мети скористайтеся
своєю природньою
привабливістю. На вас чекає матеріальна допомога чи успішна
угода.

Цікаві факти про кактуси
• Всього в світі існує близько 3 тисяч видів кактусів.
• Перші їхні види з’явилися на
Землі, за різними оцінками, 30–35
мільйонів років тому.
• Сучасну назву «кактус» для цього виду рослин придумав Карл Лінней. Воно походить від давньогрецького слова «кактос», що був позначенням
будь-якої рослини з колючками.
• Кактуси – довголітні рослини,
деякі види живуть сотні років.
• Найбільший кактус досягав
у висоту майже 25 метрів.
• Запиленням кактусів займаються бджоли, метелики, колібрі і кажани.
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• Кактуси є недотрогами. Хоча
ця рослина і невибаглива, але не любить зайвої уваги. Зайві маніпуляції
можуть призвести до загибелі.
• Кактуси пристосувалися до
життя в пустелі, вони можуть спокійно переносити жару до +60 градусів.
• У деяких країнах вирощують
цілі плантації кактусів для отримання барвника червоного кольору.
• У стеблах кактусів зберігаються
запаси води, яка, як правило, безпечна для людини (обережно, є отруйні
кактуси).
• У Мексиці дуже популярний
десерт зі скибочок кактуса в цукрі.
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• Ряд експериментів показав, що
в сухолюбивих рослинах містяться
антибіотики, які вбивають 85 відсотків організмів, що можуть атакувати
рослину.
• Найменший у світі кактус
блоссфельдія. Його висота коливається від 1 до 3 сантиметрів.
• Аборигени Південної Америки
довгий час користувалися голками
кактусів у хірургічних цілях, застосовуючи їх при зашиванні ран.
• Кактуси ніяк не пов'язані з текілою. Багато людей помилково
припускають, що текіла робиться
з соку колючої рослини, але це омана.
Текілу роблять з агави.
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Як стильно
носити об’ємний
светр цієї осені
Осінь нарешті вступила
у свої права,
й домаш н ій
плед автоматично став
найкращим
другом.
А ле межі
квартири всетаки потрібно
іноді залишати, а отже,
час ш у кати
альтернативу
цьому теплом у к о к о н у.
На допомогу
т у т прий де
о б ’є м н и й
с в е т р, з д ат ний не тільки
викон у вати
с вою п рям у
функцію – зігрівати, а й поліпшувати нам настрій. Нерідко
в дівчат постає питання, як
його краще стилізувати – відповідаємо на нього в цьому
матеріалі, за посиланням на
«Vogue.ua».

Два кольори

Светр легко зробити головним акцентом в образі,
якщо всі інші його елементи
буду ть монохромними. До
того ж необов’язково обирати яскраву модель, а можна
придивитися до стилістичного рішення німецької моделі Каролін Даур, яка сірий
подовжений светр поєднала з комплектом молочного відтінку. Зробити образ
ц і к а в і ш и м ї й д оп омогл и
деталі – висока горловина й
подовжені рукави.

Затишна жіночність

Хто сказав, що в об’ємному
светрі неможливо мати жіночний вигл я д? І нфлюенсерка Леоні Ганне засвідчує
зворотне, поєднуючи вільний
светр з грайливою спідницею
з воланами. Таємниця цього
образу – дотримання пропорцій. Ганне обрала спідницю,
яка підкреслює талію, і заправила туди светр. Високі чоботи-труби допомогли візуально
витягнути образ.

Багатошаровість

Нам більше не потрібно
обирати – спідниця чи штани.
Цієї осені стритстайл-зірки
демонструють, що їхнє поєднання в одному образі має
абсолютно доречний вигляд
у реальному житті. А прекрасним доповненням до цього
дуету якраз і стане лаконічний
светр вільного крою.

Все зв’язано

Без трикотажу складно уявити осінньо-зимовий сезон, але
хто сказав, що він підходить
тільки для светрів і топів. Не
менш ефектний вигляд мають
і трикотажні спідниці, особливо
коли вони повністю поєднуються з верхом. Такий образ має
підкреслено елегантний вигляд,
але водночас зберігається таке
важливе відчуття комфорту.

Сукня-светр

Якщо погодні умови дають
змогу, то свій улюблений розтягнений светр легко перетворити на сукню, додавши до неї
під низ шорти або зробивши
акцент на талії за допомогою
шк іряного ремен я. Також
для цього трюку згодиться
об’ємний кардиган, який матиме особливо виграшний вигляд разом із черевиками на
грубій підошві або високими
чобітьми.
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МАТУСЯ У ВІДРИВІ
Жанр: драма, комедія

Головна героїня фільму - Айріс,
відразу після народження дитини
дізнається, що її коханий чоловік
вже давно зраджує їй і збирається
втекти зі своєю подружкою в Африку. Оговтавшись від шоку, новоспечена мати-одиначка активно
поринає у вир сучасного життя.
Вона не впадає у відчай, а всіма
можливими шляхами йде до своєї
мети - бути щасливою!

УПС! ПРИГОДИ
ТРИВАЮТЬ...
Жанр: мультфільм

Молодий нестріан Фінні і його
найкраща подруга Лія випадково
впали з ковчега і були викинуті в
море. Проплив деякий час на плоту, незабаром їх розділяє шторм.
Поки Фінні знаходить під водою цілу
колонію таких же нестріанцев як і
він, Лія опиняється на прекрасному
острові. Якби тільки новознайдена
земля НЕ тряслася так регулярно і з
вершини її гори не виходив би дим?

Житомирський академічний обласний театр ляльок

ВІДЬМИ

Жанр: комедія, пригоди

Переосмислюючи улюблену історію для
сучасної аудиторії, візуально інноваційний фільм Роберта Земекіса розповідає
загадкову гумористичну та зворушливу
казку про юного сироту. Наприкінці 1967
року він їде жити до своєї люблячої бабусі
у містечко Демополіс, що у штаті Алабама.
Коли хлопчик та бабуся зустрічають кількох
гламурних, але насправді злих відьом,
вона мудро вирішує забрати юного героя
на дорогий курорт біля моря. На жаль,
вони прибувають туди десь тоді само,
коли Верховна Відьма збирає – під прикриттям – коліжанок з усього світу, щоб
втілити у життя свої підступні плани.

ВОЛОДАР ДРАКОНІВ
Жанр: мультфільм

Неймовірна історія про дружбу безпритульного хлопчика Бена зі срібним
драконом на ім’я Лунг. Герої перекочовують зі світу стародавніх легенд і
міфів до нашого урбаністичного сьогодення, де їм доведеться поринути у
пригоди, ідучи за мапою корабельного
щура і зустрічаючи на своєму шляху
найрізноманітніших чарівних істот.
Сила духу, самовідданість і доброта
допоможуть героям здолати всі труднощі і перешкоди.

(0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

kinoukraina.zt.ua

"Язиката Хвеська"
24.10 об 11.00 та 13.00

"Принцеса Стрибунка"
25.10 о 12.00 та 14.00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

