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Чверть працівників житомирських
шкіл перехворіли на COVID‑19
Світлана Цимбалюк

Нещодавно Житомирська міська рада
отримала від благодійників 4000 експрестестів, за допомогою
яких провели тестування на COVID‑19
серед педагогічних
працівників шкіл
міста.
Тестування проходило два дні,
а результати показали, що чверть
освітян перехворіли на коронавірусну інфекцію.
Як зазначила заступниця
міського голови Марія Місюрова, було проведено ІФА-тестування на COVID‑19 серед 3593
працівників загальноосвітніх
закладів. З них 24,7% перехворіли на коронавірусну інфекцію,
а 10% отримали позитивний ре-

зультат, що свідчить про гострий
процес захворювання.
«За допомогою швидких тестів у наших працівників закладів
шкільної освіти було проведено
тестування на наявність імуноглобуліна G і M. Протестували 3593
працівників, включаючи педагогів і технічних працівників. З них
24,7% мають імуноглобулін G,
який говорить про те, що людина
перехворіла на COVID‑19 та у неї
виробилися антитіла. Імунітет
може зберігатися від 3 до 6 місяців, тому ця категорія працівників
деякий час в безпеці і може надавати освітні послуги. Що стосується працівників з позитивним
результатом, імонуглобуліном
М і імуноглобулінами G і M, що
свідчить про гострий процес захворювання, то їх близько 10%.
Вони повинні звернутися до своїх
сімейних лікарів. При наявності симптомів або при наявності
клініки буде призначено ПЛРдослідження. Тому на сьогодні
їх відсторонено від навчального
процесу», – розповіла заступниця
міського голови.

Чи користуються
житомиряни
антисептиками під час
пандемії коронавірусу:
ОПИТУВАННЯ
Валерія Наумова

COVID‑19, на жаль,
вирує у всьому світі.
У Житомирі кількість
хворих зростає щодня,
а влада міста уже запровадила карантин
вихідного дня та численні обмеження.
Маски – цей атрибут є необхідним, і без маски сьогодні неможливо потрапити у такі місця,
як транспорт, магазини, аптеки.
Проте чи використовують містяни
таку важливу річ, як антисептик?
Журналісти редакції «20 хвилин»
дізнавалися про це.
«Користуюся на роботі часто.
Зазвичай після магазину чи транспорту мию руки вже вдома. З собою,

звісно, ношу і антисептик, і серветки», – коментує Уляна, 24 роки.
«Я руки мию після вулиці завжди, а антисептики лише пересушують шкіру, і я не бачу в них такої
стихійної необхідності», – пояснює
Ірина, 37 років.
«Звісно, обов’язково користуюся!
Після таких місць, як транспорт чи
магазин, – завжди. Мені здається, що зараз дуже важливо усіляко себе оберігати
і захищати. Маски, антисептики – все
це захищає нас від того вірусу, який
зараз є», – ділиться Ганна, 20 років.
«Так, користуюся. Дуже часто
в машині теж обробляю кермо. Зараз
час такий, треба дотримуватися
цих правил і спокійно реагувати», –
розповідає Борис, 33 роки.
«Антисептики не люблю, після
їхнього використання неприємне відчуття на руках. Я можу серветками
вологими витерти руки або ж вдома
помити», – зазначає Марина, 41 рік.

Саме від результатів цього
тестування має бути визначена
подальша організація освітнього
процесу в школах міста. Тому на
позачерговому засіданні виконавчого комітету, згідно з проєктом
рішення, було запропоновано розпочати освітній процес для 1–11
класів з дотриманням протиепідемічних норм. Однак остаточне
рішення все ж мають приймати
керівники шкіл спільно з батьківським комітетом, піклувальною та
вченою радами. Все залежить від
того, наскільки це буде безпечним
для вчителів та учнів.
«Станом на 20 листопада у місті працює 33 заклади загальної
середньої освіти. Що стосується
початкової школи, то в 4-х закладах закрито 10 класів. Серед
персоналу захворіло 49 осіб, серед
дітей 5. Тому, якщо брати до уваги
результати експрес-діагностики,
кожен керівник закладу повинен проаналізувати ситуацію по
кожному працівнику і прийняти
рішення щодо того, можуть вони
працювати чи ні. Враховуючи
рішення керівників закладів, пі-

клувальної ради та педагогічної
ради, я думаю, що керівництво
шкіл прийде до рішення, як продовжити навчання. Хочу також
додати, що наші заклади всі різні:
у школах налічують від 300 до 2000
дітей. І зрозуміло, що забезпечити
окремі входи, організувати прибирання, харчування – все це покладається на керівника закладу,
але з дотриманням усіх протиепідемічних заходів», – підкреслила
Марія Місюрова.
голосування в необхідний термін. Відповідно, монтаж кабінок
було прострочено, через що кожна дільниця мала свої, унікальні,
кабінки, створені з того, що було
під рукою.
Це викликало чимало обурення, адже кошти на кабінки виділені були, а самих кабінок – не було.
Люди заповнювали бюлетені хто
на колінах, а дехто – за шматками
прапору України, який повісили
на шкільні стільці. Проте не лише
стільці використовували, щоб зімітувати кабінки. Також і швабри,
драбини, столи – все те, чим можна візуально розділити простір,
аби люди могли проголосувати.
Але питання залишається відкритим: куди поділи кошти, які
виділяли на кабінки? І у відповідь
нам пояснили, що кошти по всіх
залишках повернули в державний
бюджет.

«Усі залишки коштів йдуть
до державного бюджету. По кабінках – оплачене тільки за ті,
які були встановлені. Ті, що не
були встановлені, – кошти за них
повернені. На ці кошти була закуплена деревина, оплачені роботи на тих дільницях, на яких
вони були встановлені. Деревина,
яку не використали, залишилася
у закладах, тому що її немає де
складувати», – пояснила Оксана
Плис.
До редакції також звернувся
голова однієї з місцевих виборчих дільниць та повідомив про
те, що дільниці були забезпечені
засобами безпеки на низькому
рівні. Кожен з членів комісії мав
одну маску на руки й одну пару
рукавичок. На ці потреби з міського бюджету громади було виділено майже 250 тисяч гривень.
Був це поодинокий випадок чи
така ситуація спостерігалася на
більшості дільниць – залишається
під питанням.
Проте Оксана Плис зауважила, що засоби безпеки на дільницях були, і всі інші питання
стосовно їх розподілу між членами комісії – це питання до
голови комісії: «Міська рада закупила маски, захисні щитки,
антисептики, і всім членам комісії це було роздано. Це питання
до голови комісії».

У Житомирі
не проводитимуть новорічних
гулянь через коронавірус
Валерія Наумова

У Житомирі не
організовуватимуть
заходи до новорічних свят, а лише
встановлять святкову ялинку на майдані Корольова та
фотозону.
Про це у комен тарі «20
хвилин» повідомила начальниця управлінн я культ ури
Житомирської міської ради
І лона Колодій. За ї ї с ловами, п ла н у ют ь вс та нови ли
су часну ялинку, адже треба
йти в ног у з тен денці ями:
«До новорічних свят ми виставимо святкову ялинку та
с вя т ков у ф о т оз он у. Зара з
проводимо торги по ялинці. Хочеться, щоб вона була
більш сучасною. Наступний
рік – це рік бі лого металевого Бика, тому попередньо
мода на кольори є, на при-

к ра ше н н я я л и н к и та кож ,
о т ж е , б уд е м о й т и в н о г у
з тенденціями. Ялинка розміщуватиметься на майдані
Корольова».
Крім того, в управлінні зауважили, що зараз важливо
подарувати містянам новорічну атмосферу, але при цьому
не створювати «магніт» для
людей у вигляді гулянь, щоб
не було скупчень, адже ми
живемо в умовах пандемії.

«Єдине, що ми плануємо додатково зробити, – експрес-привітання для дітей. По мікрорайонах курсуватиме декорована
автівка, і передбачені невеликі
привітання на 5–10 хвилин. Самі
святкування не плануємо проводити, щоб це не було “магнітом” для людей в умовах пандемії. Але ялинку поставимо,
щоб подарувати житомирянам
святковий настрій», – пояснила
Ілона Колодій.
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Якісна та кваліфікована діагностика –
запорука успішного лікування
Як відомо, якісна та кваліфікована діагностика – запорука успішного лікування.
Тому залиште свої переживання та приходьте до «Незалежної щелепно-лицьової
діагностики 3D Planmeca»,
яка розташована у Житомирі на Покровській, 15.
Вже близько року у Житомирі успішно
працює «Незалежна щелепно-лицьова діагностика 3D Planmeca», де пацієнти можуть
отримати висококваліфіковану діагностику
та послуги європейського рівня.
Саме тут проводяться 2D та 3D дослідження щелеп зубів, окремих зубних сегментів, гайморових пазух носа, щелепних
суглобів та вушних проходів. Також незабаром буде встановлено додаткове телерентгенографічне обладнання (ТРГ), яке
стане в нагоді для правильного планування
ортодонтичного лікування.
3D діагностика відбувається на сучасному та високоточному фінському
комп’ютерному томографі нового покоління
«Planmeca ProMax 3D», який дозволяє здійснити повне обстеження щелепно-лицевої
області з максимальною зручністю і комфортом. Технологія, яку використовують

спеціалісти, діагностує патології зубно-щелепової ділянки: запальні, деструктивні зміни, стани після отриманих травм, патологію
прикусу та скронево-нижньощелепових
суглобів. Саме за допомогою результатів
з даного обладнання лікар може спланувати
безпечне та точне ортодонтичне, терапевтичне, хірургічне і ортопедичне лікування пацієнта. Варто відмітити, що апарат
унікальний та аналогів йому у Житомирі
немає. Також заклад відвідують не тільки
житомиряни, а й гості нашого міста.
Великою перевагою комп’ютерного томографу «Planmeca» є те, що можна обрати

якість знімку, відповідно зменшити навантаження на організм або ж обрати зйомку
Ultra Low Dose, яка дозволяє встановити
настільки мінімальну дозу опромінення,
наскільки це можливо. Зокрема, за його
допомогою можна проводити діагностику
дітям від 3-х років та вагітним. Доза опромінення при 3D томографії прирівнюється до дози 3-х прицільних знімків, котрих
іноді недостатньо для того, щоб виявити
проблему.
Дослідження проводяться від 1 до 5
хвилин, а результати будуть готові протягом 15 хвилин, які вам можуть записати на

CD-диск або ж надати у роздрукованому
вигляді. Також вони можуть бути надіслані
в особистий онлайн-кабінет лікаря, якщо
він створений на сайті «Незалежної щелепно-лицьової діагностики 3D Planmeca»
(https://diagnostika3d.com/). Якщо ж виникне потреба в описі проведеного дослідження, то в цьому вам допоможуть
висококваліфіковані лікарі діагностики,
результат якого отримаєте вже через добу.
Лікарі, які бажають ознайомитись
з програмною платформою «Planmeca
Romexis Viewer», можуть звернутися до
«Незалежної щелепно-лицьової діагностики 3D Planmeca» та записатися на безкоштовні курси. На даних курсах фахівці
розкажуть, як встановити програми для
перегляду діагностики, як завантажити 3D
та 2D знімки, як зареєструватися на сайті,
щоб отримувати інформацію про пацієнтів,
та про інші тонкощі, які стануть у нагоді
в процесі роботи.
Зі свого боку клініки, лікарі-стоматологи та лори мають можливість отримати
безкоштовні направлення на діагностику,
попередньо зробивши замовлення через сайт або за контактними номерами
+38 (0412) 55‑30‑55, +38(068)255–30–55.

У ЖИТОМИРІ ВІДКРИВСЯ
ПЕРШИЙ СТАЦІОНАРНИЙ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
Центр догляду та реабілітації пацієнтів із захворюваннями
центральної нервової системи
починає працювати у Житомирі.
Однією з унікальних послуг
Центру і його безперечна перевага – можливість цілодобового
перебування пацієнта із супутнім

медичним доглядом та триразовим харчуванням.
Центр догляду та реабілітації
спеціалізується на:
– догляді за літніми людьми,
– реабілітації захворювань
центральної нервової системи,
– нейрореабілітації після ін-

сульту та черепно-мозкових травм,
– реабілітація після спортивних травм.
«Це ті пацієнти, які не можуть
ходити, самі себе обслуговувати
після перенесених травм та інсультів. А також люди, які перенесли
травми хребта та великих суглобів.

Фактично нашими пацієнтами є
люди, які потребують кваліфікованої стаціонарної допомоги неврологів та реабілітологів. Нам
вдалося зібрати мультифункціональну команду з неврологів,
реабілітологів, ерготерапевта, кінезіотерапевта, логопеда та інший
спеціально навчений медичний
персонал», – зазначає Сергій Дацкевич, лікар невролог та один із
засновників Центру.
Центр готовий приймати
пацієнтів з усієї Житомирської
області та забезпечити якісну реабілітацію та догляд. На відміну

від лікарні пацієнти забезпечені
персональною увагою, комфортною санаторною обстановкою та
якісним харчуванням, що входить
у вартість перебування.
Для пацієнтів у післяінсультному стані, після черепно-мозкових травм різної тяжкості це високі шанси на якісне життя після
отриманої реабілітації.
Центр знаходиться
за адресою: м. Житомир,
вул. Комерційна 2, додаткова
інформація за телефонами:
067 999 70 03, 0800 339 596.
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Очі нашого міста: що бачать
відеокамери Житомира
Світлана Цимбалюк

Як відомо, у Житомирі вже декілька
років встановлені
камери за програмою
«Безпечне місто», які
слідкують за порядком на вулицях нашого міста.
Вони стали свідками багатьох
подій: сміху та сліз, радості та
трагедій. У цьому номері журналісти «20 хвилин» підготували для
читачів декілька цікавих, веселих,
курйозних, а в деяких випадках –
навіть повчальних ситуацій, які
побачили камери на вулицях
Житомира.

Не знаєш, що робити,–
танцюй!
На одному з відео, яке нам
надали, можна побачити доволі
милу картину, від якої, мабуть,
ніхто не залишився би байдужим,
якби став свідком того, що відбувалося. Уявіть собі: прекрасний
теплий день, ви прогулюєтесь
парком Гагаріна, проходите біля
фонтану і бачите компанію чоловіків та жінок похилого віку, які із
запалом танцюють. Чи то танго,
чи то рок-н-рол – не важливо. Важ-

ливо те, як вони це роблять: з натхненням та гармонією. Причому
виходило в них це доволі гарно
та технічно. Варто відмітити, що
не кожен сміливець наважиться
танцювати у громадському місці,
де зазвичай досить людно. А на
відео видно, що люди танцюють
у своє задоволення і радіють
життю. Тож, можливо, варто замислитись над тим, що інколи
прості речі можуть зробити нас
трішечки щасливішими. І варто
не боятися, а просто діяти, як ці
прекрасні танцюристи.

Повний назад, або
Як не потрібно їздити
на вулицях міста
Також нам надали досить
цікаве відео, яке камери зафіксували на одному з перехресть
міста. З одного боку, воно викликає подив та посмішку, а з другого – відчуття небезпеки. Уявіть:
з вулиці Льва Толстого в сторону
Бердичівського мосту їхало два
автомобілі на зелене світло світлофора. І все б нічого, їдуть собі, ну
і нехай далі їдуть – не на червоне
ж. Однак один із автомобілів їхав
задом наперед, а з другої сторони
його супроводжувало інше авто.
Можливо, водій практикував їзду
заднім ходом, а можливо, у нього
не працював передній хід, однак
вигляд ця ситуація мала досить
дивний, адже не щодня у місті
можна побачити такий спосіб
пересування. Також не радимо

повторювати водіям такий трюк,
оскільки згідно з правилами дорожнього руху це вважається
правопорушенням. У кращому
разі можна влетіти на кругленьку суму штрафу, а у гіршому –
створити небезпечну аварійну
ситуацію.

Екстрим, який не варто
повторювати
Один з курйозних випадків,
які зафіксували камери, стався
неподалік зупинки громадського
транспорту «Героїв Десантників»,
розташованої на проспекті Миру.
На запису можна побачити, як молодий чоловік виривається з рук
жінки, кидається до електроопори
та, неначе людина-павук, вправно
на неї забирається, де сидить більше двадцяти хвилин. Можливо,
чоловік уявив себе супергероєм,
який рятує житомирян, але єдиними, хто оцінив його здібності,
виявились рятувальні, поліцейські
та швидка допомога.
Коли під'їхали рятувальники
і розпочали рятувальну операцію,
чоловік спокійнісінько зістрибнув
на їхній автомобіль, а потім на
землю. Коли до нього підійшли
поліцейські, він почав їм щось
розповідати та емоційно жестикулювати. Можливо, він намагався
їм довести, що він і є людина-павук, який покликаний рятувати
житомирян, а свій геройський
костюм просто забув у той день
вдома. Однак поліцейські не надто

повірили його версії та доправили
його до медичного закладу.

Не зловживайте алкоголем,
щоб не стати героєм відео
Наступний курйозний інцидент стався на Чуднівському мосту.
На перший погляд, може здатися,
що спортсмен здійснює вечірню
пробіжку. Хоча згодом стає зрозумілим, що чоловік просто гарно провів вечір або, навпаки, не
дуже та йшов, ледве тримаючись
на ногах. Спочатку він біг з мосту
в сторону центру, потім йшов, похитуючись в різні сторони, намага-

ючись зупинити транспорт. Однак
в якийсь момент щось пішло не
так, і чи то від втоми, чи то від
браку сил він вирішив посидіти,
а згодом – полежати. Невідомо,
чим би закінчилась ця історія, але
небайдужі люди все ж зупинилися та викликали швидку, яка невдовзі приїхала. Тому перед тим,
як щось святкувати, потурбуйтеся
про те, як ви будете добиратися
додому, щоб не стати героєм наступного ролику.
Щоб побачити ці ролики на
власні очі, зручніше вмощуйтесь,
беріть попкорн та заходьте для
перегляду на сайт «20 хвилин».

Під житомирським
Держгеокадастром знову
протестували атовці
Руслан Мороз

З самого ранку 19 листопада 2020 року під будівлею Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області знову відбувся мітинг протесту проти порушення прав жителів
Житомирщини.
Причина – заяви житомирських ветеранів АТО не розглядаються, готові накази не
підписуються. Фізичні особи, жителі Житомира та області, в принципі не можуть
нічого оформити.
При цьому близько 300 заявок від фізичних осіб – жителів Дніпропетровської

області були оброблені за 2–3 дні, їм вже
почали виділяти ділянки в Овруцькому та
Олевському районах: мова йде про землі,
в яких є бурштин.

Чому так відбувається, і чи є тут
корупційна складова?
Нагадаємо, що раніше наше видання
вже повідомляло про події навколо Держгеокадастру у Житомирській області.
Також нагадуємо, що з 23 жовтня 2020
року наказом Держгеокадастру Віру Жукову призначено начальником Головного
управління Держгеокадастру у Житомирській області.
За словами житомирян, які звернулися
до нас зі скаргами, у Держгеокадастрі зареєстровано близько 80 заяв від жителів
Дніпра на отримання по 2 гектари землі
у Коростенському районі. Причому, за словами скаржників, всі заяви розглянуті та

вже задоволені. Тобто майже 160 гектарів
землі у Житомирській області отримують
люди, які мешкають за 600 км від неї.
Начальниця Головного управління
Держгеокадастру у Житомирській області Віра Жукова не змогла пояснити, яким
чином все це сталося. На прохання пока-

зати заяви, які були надані на отримання
землі, вона не відмовила, але після майже
30 хвилин очікування всі зрозуміли, що
цих заяв ніхто не побачить.
Ми направили кілька запитів щодо
зазначених події, але, на жаль, жодної відповіді так і не отримали.
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Актуально

Декларація із сімейним лікарем – запорука
отримання вчасно необхідної медичної допомоги
Марія Кравчук

Не знаєш свого
сімейного лікаря? Не
можеш до нього дотелефонуватися чи він
взагалі тебе ігнорує?
А, можливо, у тебе
взагалі його ще немає?
Це не проблема, просто підпиши договір
із сімейним лікарем,
якому довіряєш. Це
настільки просто, що
можна зробити, не
виходячи з дому.
Уже більше двох років, як
в Україні стартувала кампанія
з підписанням декларацій із сімейними лікарями. Зараз, у час
коронавірусної хвороби, важливо мати можливість своєчасно
отримати необхідну допомогу.
Проєкт був впроваджений
для того, щоб медична допомога
не була прив’язана до місця прописки чи проживання. Також він
мав сприяти тому, щоб кожен
українець міг вибрати терапевта,
педіатра або сімейного лікаря
у будь-якому медичному закладі, а гроші за медичне обслуговування заплатить держава.
Маю також досві д зміни
сімейного лікаря. Весною цього року мусила змінити свого
сімейного лікаря. Ні, не тому,
що лікар мене не влаштовував,
навпаки, лікар був досить хороший. Але оскільки постійно
проживаю у Житомирі, потрібно було, щоб і сімейний лікар
був саме тут, і до всього тоді
тільки розпочиналась нестабільна коронавірусна ситуація.

Мені було не принципово, хто
буде моїм лікарем, тому я пішла
до найближчої поліклініки. У реєстратурі поцікавилась, у кого
з лікарів є вільні місця (у реєстратурі завжди все мають знати). Мені дали на вибір декілька
лікарів з номерами їхніх кабінетів. Я пішла до найближчого,
а якщо точніше, то до першого,
якого змогла знайти, ну заблукала трішки, з ким не буває.
Зайшла, заявила про свій
намір підписати декларацію.
Лікарка виявилась досить приємною, вислухала мене і розпочала реєстрацію – для цього
були потрібно мої паспортні
дані і номер телефону. Коли
внесли всі дані, моя попередня
декларація з іншим лікарем автоматично розірвалась. Лікарка
дала мені свою візитку і скоординувала, яким чином я можу
з нею контактувати. В цілому
я залишилась задоволена своїм
вибором.
Як обрати чи змінити свого
сімейного лікаря – далі у статті.

Крок перший –
визначитись з лікарем
Найпростіший варіант – ви
знаєте хорошого лікаря, обслуговувались у нього і залишились задоволені результатами.
Якщо ж такого лікаря ви поки
не знайшли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, колег –
можливо, у них був позитивний
досвід у амбулаторії сімейної
медицини або поліклініці, яка
підходить вам територіально.
Ви також можете звернутись
до місцевого відділу охорони
здоров’я. Там вам розкажуть,
які лікарі працюють у вашому
населеному пункті чи районі.
Або зробіть, як я, – просто зверніться до будь-якого медичного
закладу і познайомтеся з лікарями. Інформацію про них можна

отримати у місцевому відділі
охорони здоров’я або безпосередньо в реєстратурі. Деякі медичні
заклади вже мають свої власні
сайти з такою інформацією.

У Житомирі є сайт
«likar.center», де можна
отримати всю інформацію про лікаря: де
навчався, який має
досвід роботи, в якому
закладі працює і кількість вільних місць
для підписання декларації.
«У нас є наш сайт Центру
первинної медико-санітарної
допомоги" likar.center, і вся інформація про лікарів, про стан
укладання декларацій з кожним
лікарем є на сайті. Тому ми звертаємо увагу наших майбутніх
пацієнтів, щоб заходили на сайт.
Саме там є можливість ознайомитися і подивитися, яку освіту
має лікар, скільки вже працює
за фахом, і на основі цих даних
можна вільно обрати собі сімейного лікаря, де буде зручно – це
найголовніше», – розповіла нам
заступниця міського голови Марія Місюрова.

Крок другий –
підпиши декларацію
Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють
сімейні лікарі, терапевти, педіатри, підписують контракт з Національною службою здоров’я,
а пацієнти – декларацію з тими
лікарями, яких самі собі обрали.

Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем, – ваш паспорт
та ідентифікаційний
номер. Якщо ж ви підписуєте декларацію
з педіатром (чи сімейним лікарем, який буде
обслуговувати вашу
дитину), то також знадобиться свідоцтво
про народження дитини та документи (паспорт та код) одного з її
батьків або опікунів.
Основний спосіб заповнення
декларації – електроний: уповноважена особа закладу ПМД
(в різних медзакладах це може
бути або реєстратор, або медсе-

стра, або лікар тощо) внесе ваші
дані в систему.
Марія Місюрова зазначає,
що є мож л и віс т ь у к л ас т и
угоду, не виходячи з дому:
по телефону продиктувати
всі свої дані лікарю або надіслати через месенджер.
«Мобільні телефони кожного
лікаря є на сайті, можна телефонувати навіть у вихідні, і є можливість, поспілкувавшись з лікарем, підписати декларацію. Для
цього також потрібні паспортні
дані та ідентифікаційний код,
які можна продиктувати лікарю або надіслати через засіб
зв’язку», – зазначає заступниця
міського голови.

Крок третій – звертайся
при першій необхідності
Ви зможете звертатись до
вашого лікаря з будь-якими
питан н ями, пов’язаними зі
здоров’ям. Як показує світовий
досвід, більшість проблем із
здоров’ям можуть бути вирішені
на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення.
Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі
первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних
спеціалістів, виписувати рецепти на ліки, в т. ч. які підпадають
під програму «Доступні ліки»
(безкоштовні ліки в аптеці, за
які платить держава), та будь-які
медичні довідки, наприклад, до
басейну тощо.
«Якщо вам не подобається
ваш сімейний лікар та не задовольняють його послуги, ви
просто другий або третій раз
(лікаря можна змінити лише
тричі за один рік) укладаєте
з іншим лікарем, попередній
договір автоматично розривається», – наголошує Марія
Місюрова.

Кількість нових інфікувань COVID‑19 в області різко
скоротилася – 192 випадки за попередню добу
Обласний лабораторний центр
повідомляє: у Житомирській області зареєстровано
вже 27 158 підтверджених випадків
COVID‑19.

Як повідомив в. о. директора
ДУ «Житомирський обласний
лабораторний центр» Юрій Лутай, станом на 09:00 24.11.2020
(за минулу добу – 23 листопада) зареєстровано – 192 нових
лабораторно підтверджених
випадки.
Всього випадків (з наростаючим пі дс умком) – 27158.
Померло (всього) – 456. За добу
надійшло повідомлень на під-

озру – 192. Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 28708.
Всього одужало – 15668. Активні хворі – 11034. Всього проведено ПЛР-тестувань за добу – 409.
Всього проведено досліджень
методом ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) – 91671.
Всього проведено ІФА-тестувань за добу – 476. Всього проведено ІФА-тестувань (з наростаючим підсумком) – 123635.

В Україні станом на 24 листопада 2020 року зафіксовано
12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID‑19. Зокрема, захворіли 533 дитини та
570 медпрацівників.

добу – 61 567 (зокрема методом
П ЛР – 35 425, методом ІФА –
26 142).

Також за минулу добу:

• захворіло – 647 976 осіб;
• одужало – 299 358 осіб;
• летальних випадків – 11 263;
• проведено ПЛР-тестувань –
4 279 025.

• госпіталізовано – 1 403 особи;
• летальних випадків – 188;
• одужало – 8 298 осіб;
• здійснено тест у вань за

За весь час
пандемії в Україні:
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Підвищення виплат сімейним
лікарям поки що відміняється
Світлана Цимбалюк

Нещодавно Кабінет
Міністрів за ініціативою МОЗ прийняв
рішення підвищити
виплати сімейним
лікарям.
Як повідомив міністр охорони
здоров’я Максим Степанов, з 1 листопада поточного року виплати
лікарям первинної медичної допомоги за кожну укладену з пацієнтом декларацію збільшаться на 51
гривню в рік. Так звана капітаційна ставка, яка раніше становила

600,48 грн, відтепер буде 651,60 грн.
У відомстві таке підвищення пояснили значним зростанням навантаження на лікарів первинної
ланки через епідемію COVID‑19.
«Уряд прийняв достатньо
важливу постанову, яка стосується внесення змін до Програми
медичних гарантій. Зокрема, ми
збільшили капітаційну ставку
для сімейних лікарів. Це ставка,
яку сплачує держава сімейному
лікарю за кожну укладену декларацію з пацієнтом. Раніше вона
становила 600,48 грн, а тепер становитиме 651,60 грн на рік», – зазначив Максим Степанов.
Також очільник МОЗ навів
приклад: якщо лікар уклав з пацієнтами 1 800 декларацій, то
додатково заклад отримуватиме

в середньому 7 650 грн на місяць.
Сума виплати лікарю залежатиме
від умов колективного договору
кожного окремого медзакладу.
Однак обіцяних змін не відбулося і поки що не відбудеться, оскільки, як виявилось, таке
збільшення не було погоджено
з Міністерством фінансів. Тому
поки що у міністерстві пообіцяли повернутися до розгляду
цього питання після того, як
МОЗ здійснить комплексний
аналіз та надасть пропозиції
щодо реальних джерел покриття додаткових видатків.
Як зазначила заступниця
Житомирського міського голови
Марія Місюрова, підвищення
капітаційної ставки відбудеться
після того, як це буде погоджено

Реконструкцію
набережної у Житомирі
планують завершити до
кінця поточного року

Валерія Наумова

У Житомирі роботи
з реконструкції набережної
річки Тетерів – на завершальному етапі.
Як пояснюють у міській раді, договір
з підрядником укладено до 31 грудня поточного року, тому всі роботи на фінішному етапі, а уже в кінці 2020-го можна
буде побачити результат реконструкції
повною мірою.

Уже сьогодні набережна милує око житомирян своїм сучасним дизайном, і це при
тому, що роботи ще не
доведені до кінця. На
набережній передбачено дитячі майданчики з різноманітними
розвагами, на кшталт
батуту та спортивних
комплексів. Залучення
містян до спорту – певно, основна функція
набережної, адже там
мають створити не
одну фітнес-зону, місце для занять йогою,
пункт велопрокату.
Також на набережній
з’явиться амфітеатр,
лавки для відпочинку та сад відпочинку.
За словами начальника управління
капітального будівництва В’ячеслава Глазунова, зараз підрядник виконує роботи
з реконструкції човнової станції та облаштування території навколо неї: «Роботи
по набережній продовжуються, ще поки
не завершив підрядник. Але у нас договір
з підрядником до 31 грудня, тому вони
повинні завершити всі роботи на об’єкті.
Зараз проводяться роботи по внутрішньому оздобленню човникової станції, і на
другій частині викладається плитка на
центральній алеї».
А поки реконструкцію завершують,
житомиряни діляться чудовими світлинами з нової локації.

згідно з державним бюджетом.
«Якщо буде прийнятий державний бюджет і видатки на
охорону здоров’я, то ці виплати
будуть обов’язково. У колективному договорі капітаційна ставка
закладена за кожну декларацію.

Однак поки що немає змін договорів з центром ПМСД», – наголосила Марія Місюрова.
Відповідно, у листопаді виплати капітаційної ставки для сімейних лікарів поки що залишаються
незмінними.

Створено нову державну
службу для надання
соціального захисту
Урядовий портал інформує, що рішенням уряду
створена Національна
соціальна сервісна служба
України.
Національна соціальна сервісна служба України буде забезпечувати управління системою
надання соціальних послуг та
організаційно, кадрово, методично забезпечувати їхній
розвиток передусім на рівні
місцевих громад. Також вона
контролюватиме, щоб найуразливіші громадяни одержували базові соціальні послуги
безкоштовно, належної якості,
відповідно до затверджених
стандартів і вимог.
У 2021 році
передбачаєтьс я
утворення територіа льн и х орга н і в
Нацсоцслужби на
рег іональному та
субрегіональному
рі вн я х. Ф у н к ц іо нування такої мережі, як стверджують в уряді, дасть
змог у встановити
єдині стандарти соціальної підтримки і контролювати
їхнє дотримання.

Таким чином, незалежно від регіону,
той чи інший вид соціальної допомоги
чи соціальних послуг людині надаватиметься однаково повно і якісно.
Нова інституція сприятиме розвитку соціальних послуг, якісних сервісів,
наближених до громадян. Заплановано розширення можливостей для
одержанн я соціальних пос луг, по ліпшення їхньої якості, створення та
розвиток якісних соціальних сервісів
для населення в громадах, за місцем
проживанн я та вчасна організаці я
спеціалізованих соціальних послуг.
Соціальні послуги мають стати максимально доступними для найменш
захищених громадян – людей похилого віку, осіб з інвалідністю, людей
та сімей, що опинилися у складних
життєвих обставинах. Особлива увага буде приді лятися профі лактиці
складних життєвих обставин в житті
сімей та окремих громадян, ранньому
виявленню вразливих сімей.
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Болюче питання

Житомирський тепловий колапс
Марія Кравчук

На «Житомиртеплокомуненерго» працівникам затримують
заробітні плати через
заблоковані рахунки.
До нашої редакції звернувся
чоловік (ім’я ми не будемо зазначати з етичних міркувань), який
працює в КП «Житомиртеплокомуненерго» та стверджує, що через
заблоковані рахунки підприємства
працівникам третій місяць не виплачують заробітну плату.
«Я працюю на "Житомиртеплокомуненерго". Скоро там
буде великий тепловий колапс,
місто може залишитися без тепла.
Люди, які там працюють, – виснажені. Ми третій місяць не отримуємо заробітну плату. Як можна
в даній коронавірусній ситуації
жити і працювати?
Керівництво каже, що якась
організація арештувала рахунки.

А у чому винні прості працівники?» – дуже емоційно розповідає
чоловік.
Також він зазначає, що зараз
люди терплять та не вдаються до
крайніх заходів.
«Люди поки терплять. У нас
працюють в основному пенсіонери, то їм якось все одно, для них
це як підробіток, вони ще ж отримують пенсію. А для мене ця робота – основний дохід. Я живу від
зарплати до зарплати, і то третій
місяць я позичаю у знайомих», –
стверджує чоловік.
З проханням прокоментувати
дану ситуацію ми звернулись до
директора КП «Житомиртеплокомуненерго» Дмитра Рогожина.
Пан Дмитро наголосив, що інформація не відповідає дійсності, на
підприємстві дійсно є проблеми,
але заробітна плата затримується
всього місяць.
«Це не так. У нас зараз арештовані рахунки рішенням виконавчої служби, і ми просто не
маємо можливості виплатити
зарплату в повному обсязі. Зарплата виплачувалась, у нас тільки
не виплачений жовтень, тому

це все нісенітниця», – наголошує
Дмитро Рогожин.
Також Рогожин зазначив, що
суд вже виніс рішення на користь
підприємства, і найближчими
днями всі рахунки будуть розморожені.
«Протягом тижня питання
з рахунками буде вирішене, бо вже
є рішення суду у нашу користь
про розблокування рахунків.
І я думаю, 2–3 дні і виконавець
повинен виконати це рішення.
Всі зарплати будуть одразу виплачені», – пояснив директор КП
«Житомиртеплокомуненерго»
Житомирської міської ради Дмитро Рогожин.
Нагадаємо, що ситуація із заблокуванням рахунків розпочалась ще влітку. Рахунки заблокували 7 серпня рішенням виконавчої
служби.
На початку вересня в муніципалітеті говорили про загрозу
зриву початку опалювального
сезону та навіть вирішили звернутись до Президента України та
прем’єр-міністра, щоб ті втрутилися у ситуацію з арештом рахунків комунального підприємства.

«Діти до ЗОШ № 7 ходять
через смітник»: у Житомирі
черговий сміттєвий скандал
Валерія Наумова

Вивіз сміття – наболіле для
Житомира питання. Цього разу
батьки незадоволені тим, що
діти, які навчаються у ЗОШ № 7,
вимушені ходити до школи через
смітник.
Відповідне повідомлення надійшло до редакції
«20 хвилин».
«Доброго дня. Допоможіть розібратися
з вивозом сміття, діти ходять через смітник
до школи номер 7. Зараз його вдвічі більше.
Було б добре, щоб наш ЖЕК поставив більше
баків для сміття, а не два на всю вулицю…» –
йдеться у зверненні.
Ми зв’язалися з виконуючим обов’язки головного інженера КАТП 0628 Ігорем Коберником, щоб
дізнатися, як сьогодні обслуговують зазначену ділянку. Він зазначив: «Школа визначила орієнтовно
необхідну кількість баків, зараз там стоїть два бака,
просто в різних місцях. Ми регулярно вивозимо
звідти сміття, по графіку – це понеділок і четвер.
Якщо до нас звернеться школа, щоб доставити там
баки – ми це зробимо, але нас не інформували,
вистачає їм баків чи ні. Ми приїхали, сміття вивезли і все».
План дій, який у цій ситуації пропонують, –
батькам звернутися з пропозицією до дирекції
школи, потім школа звертається до КАТП з проханням встановити більше баків.

«У школи може бути бюджетне фінансування.
Вони могли закласти одну суму на обслуговування цієї зони: із встановленням контейнерів,
вивезенням сміття. Нехай батьки звернуться до
директора школи, що не вистачає баків, щоб
вони заклали кошти на встановлення третього
контейнера. Бо сміття в школах і садочках ми
вивозимо регулярно, може дійсно не вистачати
баків, бо сміття можуть викидати і з прилеглих
територій», – пояснює Ігор Коберник.

Підприємство планувало
укладати мирову угоду і вирішити
питання до листопада.
Станом на вівторок 24 листопада заробітна плата так і не
була нарахована працівникам,
хоча директор КП «Житомирте-

плокомуненерго» пообіцяв, що
це питання буде вирішене ще на
минулому тижні.
Ми хотіли ще раз поспілкуватися з паном Рогожиним, але, на
жаль, він не відповідав на наші
дзвінки.

Коротко
про головне
• В Україні можуть запровадити накопичувальну пенсійну
систему: люди будуть отримувати власні пенсійні рахунки,
якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію.
• Кабмін схвалив проєкт
угоди про безвіз з Індонезією.
• Україна наразі не планує
закривати кордони для іноземців – міністр закордонних
справ.
• США можуть допомогти Україні у питанні отримання вакцини
від коронавірусу.
• Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА.
• Україна може переглянути умови Угоди щодо асоціації з ЄС для
посилення інтенсивності співпраці.
• Половина українців не підтримує будівництво доріг коштом
«ковідного» фонду.
• ВАКС скасував свій перший в історії обвинувальний вирок через
скандальне рішення КСУ.
• Німеччина перенесла запуск газопроводу для газу з «Північного
потоку‑2».
• В Україні банки можуть закрити частину своїх відділень на карантин вихідного дня.
• Мобільні шпиталі для хворих на COVID‑19 будуть розгорнуті
в Києві, Одесі та Краматорську.
• Американсько-німецькі розробники COVID-вакцини заявили
про ще більшу її ефективність – до 95%.
• Україна хоче до кінця поточного року повернути 11 полонених,
які перебувають на окупованому Донбасі.
• У МОЗ розповіли, що першими в Україні будуть вакцинувати від
коронавірусу саме працівників медичної сфери.
• Оргкомітет визначив найкращий ескіз великого Державного Герба
України, його ще має затвердити Верховна Рада.
• Україні не вдалося домовитися про розблокування КПВВ «Золоте»
і «Щастя» на Донбасі.
• Більше половини жителів Закарпаття виступають проти ідеї
подвійного громадянства.
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На Житомирщині двоє пенсіонерів потрапили на
гачок шахраїв та віддали понад 35 тисяч гривень
Поліція застерігає
проти зайвої довірливості у грошових
питаннях.
За добу двоє пенсіонерів повірили незнайомцям та віддали
їм всі свої збереження. Загальна
сума збитків склала понад 35 тисяч гривень.
Правоохоронці закликають
жителів області дотримуватися
правил перестороги та розповісти про них своїм рідним та
близьким, особливо людям поважного віку, – застерігає відділ
комунікації поліції Житомирської області.
До Коростенського відділу
поліції звернулась 85-річна жителька райцентру із заявою про

шахрайство, у результаті якого
вона втратила понад 15 тисяч
гривень. Заявниця розповіла,

що в обідню пору на вулиці до
неї звернулась жінка, назвавшись
представницею великої торго-

У Житомирі
затримали чоловіка,
якого підозрюють
у виготовленні та
розповсюдженні відео 18+
Про це повідомляє пресслужба Житомирської
обласної прокуратури.
Відділ захисту інтересів дітей та протидії насильству Житомирської обласної

прокуратури здійснює процесуальне керівництво за фактом виготовлення, зберігання і розповсюдження фото та відео
порнографічного характеру серед дітей та
розбещення малолітньої жителем міста
Житомира.
За даними слідства, 37-річний житель
Житомира у своєму помешканні організував виготовлення та зберігання відео
порнографічного характеру, яку розповсюджував серед неповнолітніх
через інтернет-мережу.
У п’ятницю, 20 листопада, у підозрюваного проведено обшук та
вилучено планшет, телефон, одяг,
комп’ютер – речові докази, за допомогою яких вчинявся злочин.
Крім того, у ході обшуку виявлено
та вилучено речовину, зовні схожу
на наркотичний засіб, вид та розмір
якого буде встановлено відповідною
експертизою.
Наразі особі повідомлено про
підозру у скоєнні кримінального
правопорушення за ч. ч. 2, 3 ст. 301,
ч. 2 ст. 156 КК України.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою
без права внесення грошової застави.
Досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області, триває, встановлюються
обставини скоєння злочину, а також
коло осіб, які також могли постраждати від злочину.

вельної мережі. Вона запропонувала пенсіонерці отримати
дисконтну картку з вигідною
знижкою на товари.
Але для цього потрібно було
продемонструвати свою платоспроможність, тобто показати
наявні заощадження. Відтак пенсіонерка винесла зі свого помешкання гроші та, за наполяганням
«добродійки», поклала у конверт.
Потому жінка віддала пенсіонерці конверт та пішла геть.
Тільки згодом заявниця виявила,
що замість власних заощаджень
отримала назад стос порізаного
паперу.
До Малинського відділення
поліції звернувся житель райцентру із повідомленням про
шахрайство відносно його 88-річного дідуся.

Як з’ясувалось, до пенсіонера
зателефонував невідомий, який
назвався лікарем та повідомив
про потрапляння його дочки та
онука у ДТП. За словами співрозмовника, травмованих рідних
терміново направляють на лікування до обласного центру і для
цього необхідні значні кошти.
Відтак чоловік дав старенькому годину на збір грошей,
а згодом до нього завітав чоловік,
який і забрав близько 20 тисяч
гривень. Тільки потім пенсіонер
зателефонував до онука та дізнався, що з родиною все гаразд,
а його ошукали.
Нині в обох випадках розпочаті кримінальні провадження,
поліцейські проводять заходи
для встановлення причетних до
злодіянь.

У Житомирі пацієнт
напав на сімейну
лікарку за відмову
у підписанні декларації
В амбулаторії
№ 14 (вул. Лесі
Українки) неврівноважений
відвідувач побив
лікарку нібито
за відмову підписати з ним
декларацію.
Наразі сімейний лікар – на стаціонарному
лікуванні, розпочато кримінальне провадження.
Про подію повідомила пресслужба прокуратури області.
Інцидент стався 19.11.2020, у центрі первинної медичної допомоги.
Місцевий житель, 1970 року народження, перебуваючи у кабінеті сімейного лікаря та отримавши відмову
у підписанні з ним декларації, вчинив
словесний конфлікт і хуліганські дії
стосовно лікарки та медичної сестри,
спричинивши їм тілесні ушкодження.
Після цього інциденту лікарці знадобилася медична допомога, у зв’язку з чим
її госпіталізували до одного з медичних
закладів міста.
Стали відомі подробиці. Чоловік повалив лікарку і бив головою об підлогу.
У неї діагностували струс головного мозку та забої, ступінь важкості тілесних

ушкоджень визначить судово-медична
експертиза.
Постраждала вагітна і зараз перебуває на збереженні у профільній медустанові. Медсестра постраждала теж –
агресивний відвідувач ударив її стільцем
по голові. Незважаючи на те, що вона
кричала «допоможіть!», на допомогу
ніхто не прийшов.
Нападник є психічно неврівноваженим, крім того, недавно поховав батька
і звинувачує в його смерті медиків. Сімейного лікаря, яка стала його жертвою,
він прийняв за завідуючу амбулаторією.
Досудове розслідування, яке проводить Житомирський відділ поліції, триває. Житомирська місцева прокуратура
здійснює процесуальне керівництво.
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Транспорт

Проблеми з парковками у Житомирі
не зникли, але на водіїв чекають зміни
Світлана Цимбалюк

Про проблему
з парковками у Житомирі говорять
вже не один рік як
житомиряни, так
і посадовці. Про це
свідчить і велика
кількість автомобілів, які припарковані у неналежних
місцях, створюючи
тим самим аварійні
ситуації.

«Шляхів для вирішення проблеми є декілька. Перший – це
вивільнення центру від такої
кількості торгівлі, ринків та
торгових центрів. Адже коли
люди з’їжджаються в центр, то
паркуються не тільки на парковках, а і на дворових територіях.
Тому потрібне розосередження
по мікрорайонах. Другий – будівництво паркінгів, які мають
збі льшити к і льк ість парко місць», – підкреслив Костянтин
Підпокровний.
Що ж с т о с у є т ь с я і н ш о ї
частини міста, то в управлінні транспорту нас запевнили:
«Проблема є, але не настільки
глобальна, як у центрі».

Центр міста
в парковочному колапсі
Наявність проблеми з паркомісцями підтвердили журналістам «20 хвилин» в управлінні
транспорту і зв'язку Житомирської міської ради. Особливо це
стосується центральної частини міста, де розташовані торговельні центри та ринки. Це
ми можемо побачити на власні
очі у районі Житнього ринку,
де інколи неможливо пройти
або проїхати через невдало припарковані авто.
«У нас у центральній частині міста проведена інвентаризація і зроблені паспорти
парковок. Загальна кількість
паркомісць – 520 –530. Це що
стосується центральної частини міс та, зокрема вулиці
Небесної Сотні, Хлібної, Кочерги, Київської, Бориса Тена
та Б ерд и чі вської. Звіс но, ї х
недостатньо, враховуючи таку
кількість соціальних об'єктів,
торговельних центрів, ринків,
які там розташовані. Тому максимально, де можна облаштувати парковки, – вони облаштовані», – розповідає начальник
управління транспорту і зв'язку
Костянтин Підпокровний.

У міськраді вирішення
цієї проблеми вбачають двома шляхами,
які потрібно застосовувати одночасно: будувати торговельні комплекси з парковками,
підземними паркінгами
та паралельно розвивати торговельну мережу у мікрорайонах, тим
самим розвантажуючи
центр міста.

У патрульній поліції
зазначають, що у місті
доволі часто автомобілісти порушують
правила паркування.
Майже щодня патрульні проводять рейди, роз’яснювальну
робот у з порушниками. Також нам розповіли, що однією
з проблемних вулиць є Велика
Бердичівська, де розташовані
розважальні заклади. Через розміщення двох суцільних смуг там
категорично заборонене паркування, однак власники авто часто
нехтують цим правилом і паркуються, де заманеться. Якщо ж
авто істотно перешкоджає руху
інших транспортних засобів, то
патрульні можуть його евакуювати. Однак нас запевнили, що
такі заходи вживають до злісних

правопорушників, з іншими ж
на перший раз ведуть профілактичні бесіди.

У Житомирі з'являться
платні парковки
та інспектори
Також є вірог і дність, що
невдовзі у Житомирі можуть
з'явитися платні парковки, які
будуть контролювати інспектори
з паркування. Адже минулого
року з цього приводу фахівці
інспекції з благоустрою їздили
переймати досвід львівських
колег та згідно з отриманою
інформацією підготували свої
пропозиції до міської ради.
«Стосовно питання парковок
ми їздили у Львів та вивчали
там їхній досвід. Є закон про
паркувальних інспекторів, де
зазначається, що у кожному

місті повинен вестись інститут
паркувальників. Це люди, які
приймаються на роботу до державної служби, тобто на службу до органів місцевого самоврядування. Вони виписують
протоколи, і всі ці кошти від
штрафів надходять до міського
бюджету. Другий момент, що
автомобілі, які не розташовані
на паркувальних місцях, евакуюються, як роблять це у Львові.
Там з поліцією укладений договір на збереження автомобілів
на спеціальному майданчику,
куди забирають автомобілі порушників. І потім через поліцію
власники зможуть повернути
свій транспорт. Надходження за
пів року до бюджету міста Львова склали 10 мільйонів», – зазначила заступниця начальника
КП «Інспекція з благоустрою»
Наталія Павлюк.
В управлінні транспорт у
і зв'язку цю інформацію підтвердили і зазначили, що дійсно
були подані відповідні пропозиції і на сьогодні вони розглядаються у міськраді.
«Так, дійсно були подані
пропозиції, і є відповідне рішення сесії міської ради щодо
впорядкування парковочного
простору, де визначено місця
для парковок. Також на даний
час опрацьовується питання
щодо введення інспекторів паркування та організації платного
паркування. Тому наступного
року ці питання будуть реалізовуватись», – запевнив начальник
управління.

На сьогодні вартість
штрафу за неналежне
паркування становить
від 250 до 510 грн.
Тож перш ніж припаркуватися у забороненому місці, подумайте про свій гаманець, адже
це може значно зекономити ваш
бюджет.

КОЛОНКА
Адвокат з Овруча
допоміг внутрішньо
переміщеній особі
визнати виконавчий
напис нотаріуса на
суму понад 800 тис.
грн таким, що не
підлягає виконанню
Військові події на Сході країни
змусили пана Олега Михайлова
(ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань, – прим. автора)
переїхати до Овруцького району
Житомирської області.
На початку 2019 року пан Олег
отримав постанову про відкриття
виконавчого провадження про
стягнення з нього на користь банку
понад 800 тис. грн.
У лютому 2019 року він звернувся до Овруцького бюро правової допомоги за консультацією.
Чоловік був у розпачі і розповів,
що у 2008 році взяв машину у
кредит. Згодом, коли він через
вимушене переміщення не зміг
платити кредит, він повернув
машину банку та був впевнений,
що нічого не винен банківській
установі. Пан Олег запитував, чи
можливо скасувати виконавчий
напис нотаріуса, на підставі якого
виконавчою службою відкрито
виконавче провадження.
Фахівчиня бюро Ольга Могилевець проконсультувала чоловіка. Пояснила, що він, як внутрішньо переміщена особа, має право
на безоплатну вторинну правову
допомогу.
На момент звернення до бюро
пан Олег жодної вимоги зі сторони банку про необхідність повернення коштів не отримував,
не був відповідачем у справах
про стягнення з нього на користь
банку коштів. Проте він отримував
кредит в банку для придбання автомобіля. Згодом авто було вилучено банком для погашення боргу.
Коростенський місцевий центр
з надання БВПД видав доручення
адвокату Віктору Лугинцю.
Зібравши відповідний пакет
документів, Віктор Лугинець підготував позов до Овруцького районного суду Житомирської області.
Суд першої інстанції відмовив
позивачу у задоволенні позову
до банку.
Не погоджуючись з рішенням
суду першої інстанції, чоловік подав апеляційну скаргу. Житомирський апеляційний суд рішення
суду першої інстанції скасував та
ухвалив нове судове рішення,
яким виконавчий напис нотаріуса про стягнення суми заборгованості за кредитним договором
визнано таким, що не підлягає
виконанню.
Згодом банк подав касаційну
скаргу.
Постановою Верховного Суду
касаційну скаргу банку залишено без задоволення, а постанову
Житомирського апеляційного суду
від 3 грудня 2019 року залишено
без змін.
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Власна кишеня

НОВИЙ РИНОК ГАЗУ: як житомирянам
змінити постачальника блакитного палива
вперше. Саме тому Національна
комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), зобов'язала постановою всіх операторів газорозподільних мереж зазначати EICкод споживача в електронному
кабінеті та платіжці.
«На постійній основі в особистих кабінетах (за наявності) та щомісячно у платіжному документі
побутового споживача зазначає
його EIC-код (за наявності) його
точки комерційного обліку», –
йдеться в документі.
Споживачу, який не знайшов
свого ЕІС-коду у платіжці від облгазу та в особистому кабінеті,
потрібно звернутися на гарячу
лінію облгазу та попросити надати ЕІС-код. Якщо ж облгаз не
надасть інформацію, варто надіслати письмову претензію облгазу,
а також скаргу до національного
регулятора – НКРЕКП.

Світлана Цимбалюк

Відтепер житомиряни можуть без
проблем змінити
постачальника газу та
обрати ту компанію,
яка пропонує вигідніші умови договору.
Для цього потрібно буде подати новому надавачу послуги заявку на приєднання та невеликий
пакет документів, що посвідчують
особу, право власності або розпорядження помешканням та останню платіжку за доставку газу.

Як перейти до іншого
постачальника
Змін и т и газового по стачальника можна двома
шляхами: відвідати центр обслуговування клієнтів нового постачальника або подати заявку
онлайн на сайті газової компанії. Необхідно визначитись із
новим газовим постачальником,
зайти на його сайт та подати
заяву на приєднання. Разом із
заявкою необхідно надіслати
копії документів, таких як паспорт, ІПН, документ на право
володіння об'єктом та останню
платіжку за газ. Після цього ви
маєте отримати підтвердження
від нового постачальника про
перехід. Останнім кроком буде
оплата крайньої платіжки від
попереднього постачальника,
з яким у вас був укладений договір, протягом 10 днів. Новий
постачальник може розглядати
подані документи протягом 20
робочих днів, а постачання газу
має відбутися не пізніше 21 ро-

Змінити постачальника
можна в Приват24

бочого дня з моменту реєстрації
заяви-приєднання.

Що пропонують у листопаді

Газопостачальні компанії вже
оприлюднили ціни на листопад.
Тож вигіднішою пропозицією
цього місяця стала ціна 6 грн за
кубометр від компанії ТОВ «ВЕК
ПАЛІВЕНЕРГО». Другою за дешевшою пропозицією стала компанія «Megawaat», яка запропонувала ціну 6,22 грн за кубометр.
Газопостачальна компанія «На-

ЕІС-код (Energy Identification Code) – це ідентифікаційний код споживача/газового лічильника
споживача. Він містить 16 алфавітно-цифрових
символів. Завдяки ЕІС-кодам здійснюється
електронний обмін даними між суб’єктами ринку
природного газу. ЕІС-код безкоштовно присвоює
споживачу облгаз (оператор ГРМ) при підключенні до «труби». Потім оператор ГРМ вносить цей
код споживача у власну базу даних та передає ці
дані оператору газотранспортної системи.
Наявність ЕІС-коду дозволяє споживачу швидко
змінити постачальника газу. У разі згоди надавати послуги новому клієнтові, постачальник
подає запит в електронну систему оператора
газотранспортної системи та закріплює цього
споживача у своєму реєстрі. А система повідомляє попереднього постачальника про виключення цього споживача з його реєстру.

фтогаз України» встановила ціну
6,33 грн за кубометр.
Трохи дорожче природний
газ пропон ує ТОВ «К ірово градська енергопостачальна
компанія», її тариф – 6,36 грн
за кубометр та постачальник
«Yasno» – 6,49 грн за кубометр.
Далі в рейтингу розташувалися
ТОВ «Львівенергозбут» з ціною
6,62 грн, ТОВ «ВКФ Теплобуд»
з ціною 6,65 грн і «TAS Energi» –
6,84 грн за кубометр. Ціни інших
постачальників коливаються від
7,20 до 8,95 грн за кубометр.
Варто відзначити, що тарифи
«Житомироблгазу» в листопаді виявилися в рейтингу одних
з найдорожчих. Його пропозиція
по блакитному паливу становить
8,89 грн за кубічний метр.
Якщо ж компанії вирішать змінити ціну на газ, то вони повинні
будуть оприлюднити актуальну
пропозицію за 5 днів до початку
нового місяця. Тобто ціну за листопад повинні були опублікувати
до 26 жовтня.

Можна і зекономити

Звичайно, що ціна на побутовий газ буде змінюватись щомісяця, але деякі компанії дають
споживачам можливість зекономити. Для цього потрібно поцікавитися, які пропозиції надають
постачальники. Наприклад, «Нафтогаз України» пропонує своїм

клієнтам місячний і річний тариф.
Останній дорожчий, але він гарантує стабільну ціну газу на рік.
Клієнти, які підключили тариф
«Річний» в попередні періоди,
продовжуватимуть сплачувати за
газ за ціною, яка була зафіксована
при переході.
У листопаді у межах тарифу
«Місячний» вартість складає
6,33 грн/куб. м. Для тих клієнтів, які у листопаді підключать
тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме
6,45 грн/куб. м. Сума буде визначатися відповідно до запланованих вами об’ємів.
Інші ж постачальники також
пропонували подібні умови, але
в основному їхні пропозиції були
дійсні до кінця жовтня.

Підводні камені

Як виявляється, облгази пішли на хитрість та у платіжках
перестали вказувати так званий
ЕІС-код, який потрібно вказати
у заяві-приєднанні до договорів
з розподілу та постачання природного газу. Деякі ж облгази
надрукували його вертикально
на зрізі платіжки, фактично на
лінії відриву. Тому люди просто відривають його, через що
не можуть знайти код для зміни
постачальника. Варто зауважити,
що проблема з відсутністю газових кодів у платіжках виникла не

Від 22 жовтня ПриватБанк
зап ус т ив он лай н- сервіс, де
користувачі можуть змінити
надавача послуг з постачання
газу. Однак вибір там не дуже
великий, а точніше лише одна
компанія – «Нафтогаз Україна».
Як зазначили в кол-центрі банку,
якщо ви бажаєте укласти договір на поставку газопостачання
з «Нафтогаз Україна», то для
цього необхідно зайти в Приват24, обрати нового надавача
послуг, заповнити необхідні
дані та підкріпити своє рішення
електронним підписом.

Інструкція, як змінити
постачальника газу
через Приват24
• на веб-сайті Приват24 потрібно обрати розділ «Послуги/
Мої постачальники/Газопостачання»;
• вибрати адресу помешкання,
яке бажаєте перевести на обслуговування до нового постачальника
газу;
• під карткою з адресою розташована вкладка «Газопостачання»
з чинним тарифом на блакитне
паливо від Нафтогазу. Натиснувши на вкладку «Нафтогаз», потрібно у формі приєднання зазначити/
вказати персональні дані та EICкод (індивідуальний газовий код
помешкання, вказаний у квитанції
за розподіл газу);
• підписати сформовану заявку можна за допомогою SmartID;
• після відправки заявки
з клієнтом впродовж трьох днів
зв’яжуться спеціалісти ГК «Нафтогаз України» для завершення
процедури підключення.
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Житомиру загрожує
екологічна катастрофа COVID-них відходів
Тарас Боросовський

За виробниками масок та
аптечними мережами, які
на фоні шаленого попиту
знову накручують ціни, є
ще одна категорія, яка цинічно заробляє на епідемії.
Йдеться про спеціалізовані
фірми, уповноважені утилізувати використані засоби
особистого захисту. Замість
спеціального обеззараження і вартісної спеціальної
утилізації, зібрані відходи
відвозять на сміттєзвалища
або ж скидають посеред
лісу…
З початком карантину набула актуальності давня, досі повноцінно не вирішена,
проблема утилізації медичних відходів.
У країні повністю відсутній збір від населення використаних або ж прострочених
медичних препаратів і медичних засобів.
Роками чиновники замовчують, як лікарні
позбавляються клінічних відходів. Високотоксичні, насичені хвороботворними
бактеріями та вірусами, медичні матеріали
нерідко спрямовують до загального сміттєзвалища, де захоронюють разом з іншими
побутовими відходами.
Це все тому, що до оголошення пандемії
поводження із медичними відходами фінансувалося за залишковим принципом. Хоча
медичні відходи закладів охорони здоров’я
є небезпечними і мають утилізовуватися виключно ліцензованими підприємствами на
сертифікованих установках для спалювання.
Зі зростанням кількості інфекційних хворих
і, відповідно, збільшенням медичних відходів питання належної утилізації досі не
належить до першочергових пріоритетів.
Лише у вересні міністр захисту навколишнього середовища і природних
ресурсів Роман Абрамовський озвучив
намір посилити боротьбу з халатністю на
підприємствах, які займаються переробкою
медичних відходів. З цією метою звернутися до прем'єр-міністра і уряду, щоб вони
дали доручення позапланово перевірити
60 компаній, які володіють відповідними
ліцензіями. Другим важливим фактором
міністр назвав суворий контроль за маршрутом проходження утилізації відходів.
У Житомирській області з початку
пандемії медзаклади замовляли послуги
з утилізації медичних відходів без проведення торгів. Більшість з цих угод укладені
з житомирським ТОВ «Еко-Захист-Україна»,
яка для складування відходів використовує
майданчик на окраїні міста, по вул. Слобідській, 35.
Товариство провадило діяльність зі
збору та утилізації відходів ще з 2012
року. У 2018 році внаслідок позапланової
перевірки Мінекології у ТОВ «Еко-Захист-

Україна» анулювали ліцензію. При цьому
в електронній системі публічних торгів
знаходимо декілька угод з позбавленим
ліцензії товариством. Так, з ПАТ «Житомиробленерго» підписано договір на загальну
суму в 100 тис. грн.
– Фактично з цієї суми ми потребуємо
набагато менше. Це в основному утилізація
люмінесцентних ламп, – прокоментував
працівник ПАТ «Житомиробленерго» Сергій Дробний.
Про анульовану в товариства ліцензію
в енергокомпанії нічого не знали. У травні цього року після декількох невдалих
спроб ТОВ «Еко-Захист-Україна» вдалося
отримати нову ліцензію від міністерства,
і після цього з ним масово почали укладати
договори.
– Ми не утилізуємо медичні відходи.
Їх збираємо і щотижня завозимо на переробку на спеціалізоване підприємство

 Перелік фірм, з якими підписані угоди на утилізацію відходів в області
в Київській області, – коментує директор
ТОВ «Еко-Захист-Україна» Юрій Колесник.
За його словами, в області відсутні спеціально обладнані майданчики для утилізації медичних відходів. Звідси з’являється
велика кількість посередників з інших областей, які охоче готові взяти на себе роль
захоронювачів небезпечних відходів. За
високої конкуренції деякі фірми задля
перемоги готові знижувати вартість своїх
послуг в рази.
Фактично так і відбулося на нещодавньому тендері, організованому КНП «Лікарня
№ 1 м. Житомира». Лікарня планувала
витратити 108 тис. грн на послуги у сфері
поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними 4500
кілограмами відходів.
У торгах, які проводилися за спрощеною процедурою, наряду із зазначеною
житомирською фірмою взяли участь ще 3
учасники. В результаті перемога дісталася
ТОВ «Олестас Еко» з Черкас, що знизило
більш ніж вдвічі вартість своїх послуг – до
53 730 грн.
– Визначальним для нас була вартість
послуг. На сьогодні у нас укладений договір
з набагато нижчою ціною, ніж виставляла
житомирська фірма. Де фірма утилізуватиме відходи, я не знаю. Ліцензія є – зна-

чить має право на утилізацію, – стверджує
уповноважена за проведення торгів КНП
«Лікарня № 1 м. Житомира».
У телефонній розмові з менеджером
ТОВ «Олестас Еко» нам повідомили, що
утилізацію по усіх підписаних в області
угодах товариство здійснюватиме в Черкасах. Звичайно ж, виникає запитання: як
зможе товариство регулярно за сотні
кілометрів приїжджати до лікарні і за
вдвічі нижчу за місцеве підприємство
ціну збирати відходи та отримувати
прибуток?! Можливо, у підприємства
є спеціальна технологія, розгалужена
логістика і надзвичайно ефективний
менеджмент? Дуже хочеться в це вірити.
Однак з огляду на існуючу практику
частіше фірми-посередники з далеких областей вдаються до зовсім інших за озвучені
під час торгів процедур. До прикладу, візьмемо ТОВ «Екологічні переробні технології», яке здійснює збирання, зберігання
та знешкодження небезпечних відходів,
проваджуючи діяльність за адресою: м.
Львів, вул. Збиральна, 14.
У документації товариство зазначає,
що має інсинератор – спеціальну піч, яка
знищує відходи за допомогою внутрішнього
згорання і не завдає жодної шкоди довкіл-

лю. Небезпечні відходи розкладають під
дією високої температури в безкисневому
середовищі. В результаті утворюється піролітична газова суміш, яка догорає в іншій
камері. Піролізне спалювання відповідає
міжнародним стандартам поводження з небезпечними відходами.
Начебто все технологічно вірно, в наявності ліцензія, усі необхідні документи. Але
посадові особи ТОВ «Екологічні переробні
технології» після збирання небезпечних
відходів фактичної їх утилізації не здійснюють, а викидають небезпечні медичні
відходи будь-де: на стихійних звалищах,
на полігонах для захоронення твердих побутових відходів, в лісових масивах…
Про це йдеться у судовому рішенні,
де зазначено, що постановою заступника
прокурора міста Києва від 18 лютого 2020
р. підслідність вказаного кримінального
провадження визначена за Печерським УП
ГУНП у м. Києві.
ТОВ «Екологічні переробні технології»
уклало ряд договорів про надання послуг
щодо збирання, перевезення та знешкодження небезпечних медичних відходів
з багатьма лікарнями м. Києва та Київської
області. Не оминули вони й Житомир. Товариство підписало декілька угод з КНП
«Обласний медичний спеціалізований
центр» та КНП «Обласний центр крові»
Житомирської обласної ради.
Що сьогодні можна зробити, щоб
врятувати наше здоров’я та не допустити додаткового забруднення довкілля
через пандемію COVID‑19? Необхідно
інформувати жителів, чиновників та
працівників закладів охорони здоров’я
про безпечні способи утилізації медичних відходів та налагодження інфраструктури для централізованого збору
медичних відходів від населення та
від установ, що продукують медичні
відходи. Також не менш важливо утилізовувати медичні відходи за наявності систем очистки викидів та всіх
необхідних дозвільних документів
з обов’язковим публічним контролем.
Без цього ризик для здоров’я від забрудненого спалюванням медичних
відходів повітря перевершить ризик
від поширення COVID‑19.
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Чи зупиниться в Україні свавілля поліції,
або Чому поліцію бояться більше за бандитів?
Руслан Мороз

Продовжується історія з розслідуванням
зловживань службовим
становищем та перевищенням повноважень з боку
співробітників патрульної
поліції та Національної
поліції в Житомирській
області.
Нагадуємо, що на початку листопада
цього року Житомир сколихнула звістка
про тортури, яким співробітники поліції піддали 51-річного бізнесмена Петра
Ярмака, який після спілкування з правоохоронцями потрапив до реанімації вже
без селезінки.
Житомирська обласна прокуратура
повідомляла, що розпочато кримінальне
провадження за фактом перевищення
повноважень працівником правоохоронного органу.
У середу, 4 листопада 2020 року, 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.
Також матеріали кримінального провадження для проведення досудового
розслідування передані до Територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті
Хмельницькому, а процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна
прокуратура.
У ряді ЗМІ та у соціальних мережах
розповідалося про фактично провальну реформу правоохоронних
органів. За словами одного з представників громадськості, який брав
участь у конкурсних комісіях для
відбору найкращих кадрів для правоохоронців, громадськість зараз
повністю відсторонена від контролю за діяльністю будь-яких силових
структур.
І знову почалося велике повернення на свої посади, а інколи навіть з підвищенням, тих керівників
міліції-поліції, прокуратури, судів,
яких було звільнено за корупційні дії.
Представники громадської ради при
Житомирської ОДА стверджують, що
майже 80% звільнених працівників
повернулися до лав новоствореної
поліції та очолили ключові підрозділи. Тобто реформа поліції виявилася
звичайнісіньким шоу для пересічних
громадян.
Але повернемося до побиття бізнесмена. Після згаданих вище подій у соціальній мережі Facebook 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.
… Оскільки громадянин почав скаржитись патрульним поліцейським на біль
у черевній порожнині, до міського відділу поліції викликали швидку медичну
допомогу».
Раніше ми звертали увагу на те, що
ключовим моментом для слідства є час
та місце отримання травми потерпілим. І для цього потрібне відео з камер
спостереження у міськвідділі поліції
і з бодікамер патрульних. Ми звернулися з відповідним запитом до Головного управління Нацполіції області, але,
на жаль, так відео і не отримали. Тобто
знову громадськість намагаються відсторонити від участі у розслідуванні цього
катування.
Крім того, до нашої редакції почали
звертатися жителі Житомира та Житомирської області і надавати відео, фотоматеріали, документи, зміст яких чітко
діє змогу зроби висновки, що подібні
факти не поодинокі, а системні.
Зловживання та перевищення службовим становищем посадових осіб правоохоронних органів досягло надзвичайно
великих розмирів. На це навіть почали
звертати увагу професійні юристи.
Так, на власному телеграм-каналі
адвокат к. ю. н. Д. В. Головіна «Адвокат
Права» наголошується наступне: «Що
там із зупинкою авто без «суду і слідства»? У Нацполіції є достатньо прав,
щоб боротися із водінням у нетверезому
стані, але вони їх не використовують, бо…
заробляють на цьому! З чим боролися,
створюючи у 2015 році Нацполіцію, на
то й напоролися».

До нас потрапила цікава переписка
з внутрішнього чату патрульної поліції
в Житомирській області, де її очільник
О. Гуменюк змушує підлеглих збільшити
кількість матеріалів по ПДР. Тобто замість забезпечення нормального руху
на дорогах області патрульна поліція
банально «клепає» протоколи.
Крім того, до редакції було передано звернення колишніх працівників
патрульної поліції, в якому вони звинувачують начальника патрульної поліції
О. Гуменюка у налагодженні корупційних схем незаконного збагачення. Частина наданого матеріалу містить досить
важкі звинувачення на адресу керівництва патрульної поліції області. Але чи
будуть вони розслідуватися? Минулого
року вже ми оприлюднили одне звернення колишніх працівників патрульної
поліції на адресу її керівництва. В результаті з Києва приїхала комісія, яка
не знайшла підтвердження наданим
фактам. Цього разу у Житомирі знову
працювала комісія з Києва, але ніхто
з її складу не опитував працівників не
з системи патрульної поліції. Тобто розслідування звелося знову до профанації.
Всупереч наказу Національної поліції
України «Про заходи щодо укріплення
службової дисципліни в органах та підрозділах Національної поліції України»
від 23.09.2016 № 920, О. Гуменюком встановлюються і регулярно підвищуються
й так завищені показники, як це було
у колишньому ДАІ. Вимагання від поліцейських писати все більше і більше
постанов на водіїв, складати більше протоколів за керування в стані алкогольного сп’яніння, вимагання кожної зміни
писати більше 30 постанов з екіпажу за
перевищення водіями швидкісного режиму за допомогою приладу «ТРУКАМ»,
неодноразові побиття В. Казмірчуком

та його підлеглими жителів Житомира,
які замовчуються, не коментуються та
повністю прикриваються О. Гуменюком, – все це свідчить про тероризування
жителів Житомира. Відео з місця подій
в редакції є. Було б бажання в слідчих
його отримати від журналістів. На жаль,
ми чекаємо на це вже більш як рік.
Також самі представники патрульної
поліції розповили про некомпетентність
свого начальника. Так, дві ДТП трапилися 18 вересня на автошляху Київ-Чоп,
поблизу с. Броники на Житомирщині.
У першому випадку водій заснув за кермом, і вантажівка перекинулася, перекрито рух. Водій не постраждав. У результаті наказу О. Гуменюка здійснити
перекриття напрямку руху автодороги
міжнародного значення та організувати
реверсивний рух нездійснення ним і керівництвом батальйону належного контролю та організації реверсивного руху на
місці першої ДТП сталася друга. Близько
8:30 поблизу с. Броники на Житомирщині відбулося зіткнення вантажівок MAN
та DAF (водія якого з потоком транспорту
у зв’язку з реверсивним рухом запустили
до руху автомобілів в одному напрямку),
що їхали назустріч. Водій автомобіля
MAN, 28-річний житель м. НовоградаВолинського, загинув на місці події.
49-річний водій та 32-річний пасажир
вантажівки DAF, жителі Івано-Франківщини, отримали тілесні ушкодження та
були доставлені до місцевої лікарні для
надання допомоги.
За зазначену службову недбалість начальник управління патрульної поліції
О. Гуменюк та керівництво батальйону
А. Фещенко та В. Казмірчук повністю
зняли з себе вину, зробивши винуватцем найнижчу ланку – патрульного поліцейського, який на місці сам регулював
дорожній рух.
Вже власними силами містяни намагалися боротися із свавіллям патрульної
поліції. Так в інтернеті легко можна знайти відео з назвою: «Патрульна поліція
Житомира, або Як патрульний поліцейський Віталька Казмірчук знущається над
людьми». Відео містить досить жахливі
кадри побиття жителів Житомирщини.
Крім того, до Національного агентства з питань запобігання корупції та
на адресу Національної поліції України
були відправлені відповідні документи
з відеофіксацією перевищення повноважень та систематичного використання не
за призначенням службового транспорту начальником управління патрульної
поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції капітаном
поліції О. Гуменюком.
Підсумовуючи наведену інформацію,
ми можемо констатувати: фактів багато,
але знову ніхто не має бажання їх розслідувати. Ми намагалися отримати інформацію з камер відеоспостереження
і бодікамер – нам було відмовлено. Ми
намагалися самі надати для перевірки
відеофіксацію злочинів з боку правоохоронців – нам знову відмовляють.
Тому постає питання: кому в України
потрібні закони? Чи в нас вже насправді
почався Гондурас?
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА:
оголошення в Житомирі станом на 24 листопада
і Джой – 3 дівчинки і 2 хлопчики. Вік 3,5
місяця, повністю щеплені, від блох, глистів
оброблені, будуть середніми за розміром,
коли виростуть. Гарантуємо допомогу в стерилізації дівчаток після 6 місяців. Малюки чекають вас з нетерпінням», – пишуть
у пості.

Валерія Наумова
Зима близько, а це означає, що потрібно
знайти пухнастого друга, який зігріє прохолодними вечорами своїм ніжним хутром,
щасливими очима і мокрим носиком.
Продовжуємо рубрику «Добрі руки»
з посиланням на сторінку волонтерів
«Animal help ZT – Допомога тваринам м.
Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки яким ви зможете обрати
собі котика чи песика.

Телефонуйте – 067‑37‑607‑56,
Наталя.
скарбом для тих, хто шукає собі ласкаву і добру вихованку. Здорова, стерилізована, лоток
і когтеточку знає», – зазначають в публікації.

Телефонуйте – 097‑462‑48‑09,
Маріанна.

Шукає дім особливий котик!

«Його разом з братиком врятували в місячному віці з підвалу. У них була важка
форма герпесвірусної інфекції. Братик, на
жаль, не вижив, а Бальтазар пережив вірус,
виріс красивим і лагідним котиком», – йдеться в оголошенні.

Сіамське кошеня в добрі руки

«Терміново шукає дім 2-місячне сіамське
кошеня. Його викинули, живе в підвалі.
Кішечка дуже замерзла, плакала і просила
допомоги. Віддається за умови стерилізації», – пишуть в оголошенні.

Телефонуйте – 068‑401‑65‑07,
Олександра.

Візьміть додому цуциків

«Шукають теплий затишний будинок
і люблячих господарів врятовані нами чудові малюки. Віра, Надія, Любаша, Дені

Телефонуйте – 093‑095‑54‑63,
Ірина.

Красунчик шукає сім’ю

Дівчинка-пушинка

«Шукаємо сім'ю такому чудовому красунчику. Хлопчик, близько 2,5 місяця, оброблений від глистів, чекає на вакцинацію», –
зазначають в оголошенні.

«Пу ш и н к а – ду же де л і к ат на
і ненав'язлива дівчинка, добре відгукується на ласку. А яке задоволення гладити її
пухнасту шовковисту шерсть! Ця кішечка
просто створена для життя у домашнього
вогнища, її м'яка натура стане справжнім

Телефонуйте – 067‑410‑32‑20,
Юлія.

Як у Житомирі виготовляють цукерки з коноплі:
5 питань про технологію виробництва
Валерія Наумова

Чи куштували ви коли-небудь смаколики з конопель?
Це неймовірно корисна та
поживна смакота, котра
коштує як звичайна плитка
шоколаду, проте прирівнюється до справжньої вітамінної бомби.
У Житомирі існує магазин, де виготовляють натуральний одяг та взуття з конопель, – «Hemps lab». Нещодавно засновник
такого виробництва Олег Земнухов повідомив, що у продажу з’явилися унікальні
конопляні смаколики.
Склад таких солодощів максимально
натуральний та корисний:
• конопляні зерна;
• конопляний мед;
• конопляний протеїн.
Журналісти редакції «20 хвилин» дізналися про рецептуру диво-цукерок, про

користь конопляного зерна та про те, де
таку смакоту придбати.

 Розкажіть, будь ласка, про
технологію виготовлення таких
цукерок.
• Робити ці смаколики дуже просто. Ми
використовуємо натуральні інгредієнти:
конопляні лущені зерна і конопляний мед.
Конопляний мед – дуже рідкісний продукт, але якщо ви будете самі робити такі
цукерки, то треба лише суперфуд – зерна
коноплі та звичайний мед. Ми перетираємо
в кавомолці зерна, щоб вони були лущені,
без шкірки. Потім змішуємо з медом і додаємо конопляний протеїн. Потім обвалюємо
їх у конопляних лущених зернах. Виходить
такий смаколик. Ці цукерки дуже поживні
та корисні.

Зараз у зв’язку з пандемією потрібно підтримувати імунітет, то вирішили зробити
акцент на здоровому харчуванні – смачна
їжа і ліки одночасно. У наш час потрібно
своє здоров’я підтримувати.

Яка користь конопляного
зерна?
• Конопляні зерна мають в собі незамінні амінокислоти – омеза‑3, омега‑6, омега‑9. Це природно збалансовані зерна, які
дуже легко засвоюються в організмі. Також
вони мають у собі вітаміни А, В1, В2, В3, В6,
Р, F, мікроелементи, необхідні організму.
Раніше не було такої кількості солодкого,
і найсмачнішим для наших предків у дитинстві були саме ці конопляні зерна. Це
було в часи, коли коноплі росли на подвір’ї
в кожної родини.

Як виникла ідея виготовляти
такі цукерки?

Чому саме виробництво з конопель?

• Зараз у нас ціла лабораторія «Hemps
lab». Ми намагаємось показати, що коноплі не тільки корисні в текстильних
виробах, а ще й як сировина для харчових продуктів. Це, по суті, їжа-ліки,
а ще називають супер-фуд. Ідея робити
ці смаколики виникла ще минулого року.

• Раніше конопляні зерна перемелювали в ступі, потім заливали водою, вода
біліла. Потім її проціджували, виходило
таке собі молоко, і його давали маленьким
діткам, щоб вони були здоровішими, щоб
імунітет був кращим. Були різні прості рецепти, бо раніше коноплі були як другий

хліб – дуже важливі. Використовували і їхнє
насіння для їжі, здоров’я, і волокна, для
одягу, текстилю. Ця культура була нарівні
з пшеницею – дуже цінувалася.

Де мож на п ри дбат и та к і
цукерки?
• Придбати можна напряму у фейсбуці.
Ціна коробочки, де 3 цукерки середнього
розміру, – 50 гривень. Якщо порівняти цукерки з магазину та ті, що робимо ми, то ви
можете побачити, що магазинні цукерки
коштують так само, але там у складі переважно пальмова олія, цукор, згущувачі. То,
звісно, простіше і корисніше зробити такі
цукерки самостійно або придбати такий
поживний смаколик у нас.
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Житомиряни все частіше
пересідають з бензинових
на електроавтомобілі

Марія Кравчук

Протягом 2019 року
у Житомирі зареєстрували 182 електрокари, у 2020 з початку
року – 163 авто вже
зареєстровано.
У сервісному центрі МВС зазначають, що Україна є одним із
лідерів за темпами росту придбання електромобілів. На осінь
2020 року вже зареєстровано майже 23 тисячі таких автівок, у цьому році їх було на 42% більше,
ніж торік. А протягом минулого
року зареєстровано на 77% таких
автомобілів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Популярність електромобілів
у світі зумовлена тим, що вони
мають ряд переваг порівняно
з автомобілями із двигуном внутрішнього згорання.

Серед плюсів електрокарів
можна виділити такі:

– дешева заправка (найекономніші електромобілі споживають у середньому 10 кВт на
100 км) та можливість заряджати електромобіль від звичайної
розетки;

– проста конструкція електромобіля дає змогу спростити
і зробити найбільш зручним його
експлуатацію та використання,
полегшити ремонт;
– простота управління та дешева експлуатація (відсутність
коробки передач, двигуна внутрішнього згорання та різного
виду насосів);
– повна відсутність шкідливих для здоров’я людини вихлопів. Електромобіль повністю
безпечний для екології;
– електромобіль не створює

Місця, де в Житомирі можна
зарядити електрокар:
• пр. Незалежності, 57А
• пр. Незалежності, 170A
• вул. Тараса Бульби-Боровця, 42
• пр. Незалежності, 11-Е
• вулиця Перемоги, 68
• вул. Отаманів Соколовських, 1
• вул. Ватутіна, 57
• пр. Незалежності, 168а/1, салон Mitsubishi
• вул. Перемоги, 68
• вул. Східна 80а, 80б
• вул. Київська, 77 (ТРЦ «Глобал»)
• майдан Згоди, 6-В
• вул. Київська, 74
• вул. Михайла Грушевського, 5
• вул. Якіра, 3
• траса М‑21, при виїзді з Житомира
в сторону Бердичева (ресторан «Шале»)
• вул. Вітрука, 10
• вул. Авіаторов, 3 а (Київське шосе)

сильного шумового забруднення, оскільки його структура містить набагато менше технічних
деталей, здатних створювати
шум, на відміну від традиційних авто;
– енергоефективність (коефіцієнт корисної дії паливного двигуна – 16%, а коефіцієнт корисної
дії електродвигуна – майже 85%).

Незважаючи на досить
суттєві переваги,
електромобілі мають
і недоліки:
– висока ціна при купівлі
автомобіля;
– обмежений пробіг на одній
підзарядці;
– зарядка автомобіля займає
значно більшу кількість часу;
– висока ціна на заміну акумулятора (приблизно половина
вартості автомобіля);
За даними регіонального
сервісного центру МВС у Житомирській області, у Житомирі
кількість електроавтомобілів 2020
року за аналогічний період 2019
року майже не змінилась.
«За період з 1 січня 2020 по
23 листопада 2020 зареєстровано нових автомобілів – 0, бувших
у використанні – 163. За аналогічний період 2019 року (з 01.01.2019
до 23.11.2019): нових електромобілів – 2, бувших у використанні
електромобілів – 163», – йдеться
у повідомленні.
Загалом протягом 2019 року
у Житомирі зареєстрували 182
електрокари. Найпопулярніший

електромобіль у Житомирі –
NISSAN LEAF.
Може здатися, що для Житомира електроавтомобіль – це
не практично і складно у використанні. Проте це зовсім не так:
інфраструктура досить стрімко
розвивається у нашому місті,
і місць для зарядки електроавто
тільки більшає.
Для власників таких авто є
корисний сайт – ecocars.in.ua,
де ви зможете знайти карту, на
якій позначено всі точки для заряджання авто як у нашому місті,
так і в інших містах України.
Я була здивована, коли переглядала даний сайт: виявилось,
що місць для заправки у Житомирі достатньо і постійно
з’являються нові (наприклад, біля
нового ТРЦ «Олді» на пл. Перемоги, 10 також розміщені станції
для заправки електроавтомобілів).
Хочемо нагадати, що з вересня
2020 року в Україні введено окремі
номерні знаки для електромобілів, які мають текст зеленого
кольору.
Такі особливі номери отримають автівки, які мають нульові
рівні викидів.
Відтепер електромобілі, електромопеди, електромотоцикли
мають білу плашку з зеленими
літерами та цифрами, а електротаксі, електробуси – зелені цифри
на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії,
Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах.
У Житомирі такі номери вперше були зареєстровані 3 жовтня.

Від чого помирають на Житомирщині
Світлана Цимбалюк

На Житомирщині
протягом січня-серпня 2020 року внаслідок різних причин
померло 13034 людини. Найпоширенішими причинами
стали ішемічні хвороби серця, злоякісні
новоутворення та
цереброваскулярні
хвороби.

Згідно зі статистикою, за 8 місяців найбільше на Житомирщині померло людей від ішемічних
хвороб серця, більше відомих нам
як стенокардія, інфаркт міокарда, кардіосклероз, порушення
серцевого ритму та серцева недостатність. Їхня кількість становить 5458. На жаль, за даними
Всесвітньої організації охорони
здоров’я, Україна посідає перше
місце серед смертності населення.
Другою найпоширенішою
причиною смертності стали новоутворення, які забрали життя
1481 людини, у 1472 випадках
вони були злоякісними. Від розладів припливу крові до мозку,
так званих цереброваскулярних
хвороб, померло 908 осіб.
Також у січні-вересні від ту-

беркульозу померло 54 людини,
від ВІЛ – 44, внаслідок ендокринних хвороб, розладів харчування
та порушення обміну речовин –
34, з них через цукровий діабет –
33. Хвороби органів дихання забрали життя 232 осіб, з них грип
і пневмонія – 125 випадків.
За вказаний період від хвороб органів травлення померли
448 осіб, через хвороби нервової
системи – 120, природжених вад
розвитку, деформації та хромосомні аномалії – 26, через хвороби сечостатевої системи – 37,
від хвороб шкіри та підшкірної
клітковини – 9, кістково-м'язової
системи та сполучної тканини – 8.
Через розлади психіки та поведінки померло 34 людини, причому у 33 випадках це виникло

внаслідок вживання алкоголю.
Також варто зазначити, що наслідки алкоголю проявили себе
і ще в двох категорія смертності – алкогольної кардіоміопатії та
алкогольної хвороби печінки. Для
першого характерне ураження
серцевого м'яза етанолом, через
що померли 163 людини. А от
у другому випадку зафіксовано
27 смертельних випадків.

Що стосується зовнішніх факторів причин смерті, то варто зазначити, що серед них виявилось
найбільше самогубців чи людей,
котрі заподіяли собі летальне
навмисне самоушкодження, – 161
особа. Від транспортних нещасних
випадків загинули 112 людей, через
випадкове утоплення та занурення
у воду – 57, через нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню
та полум'я, – 50, через випадкове
отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю) – 22.
Внаслідок нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
загинуло 40 осіб. З того моменту,
як розпочалась пандемія COVID‑19
в Україні і до серпня, від коронавірусної інфекції на Житомирщині
померли 65 людей.
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Інший погляд

Розстріл ветеранів АТО та волонтерів
на Житомирщині: справу передали до суду,
але чому вона втратила резонанс?
Руслан Мороз

Альтернативна від
офіційної версії адвоката затриманого за
вбивство.
На Житомирщині поліцейські
направили до суду обвинувачення
у вбивстві семи людей – ветеранів
АТО та волонтерів. Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
«31 жовтня до суду направлено
обвинувачення 58-річного жителя
Попільнянського району у вбивстві 7 киян та замаху на вбивство
їхнього товариша. Події розгортались 22 травня на березі водойми
неподалік села Новоселиці. Відтоді підозрюваний перебував під
вартою, а у кримінальному провадженні було проведено понад
сотню експертних досліджень», –
зазначили у відомстві.
Відзначається, що в ході досудового розслідування були зібрані
докази, на підставі яких сформовано обвинувачення відносно 58-річного чоловіка, орендатора ставка,
де й відбувались події.
Нагадаємо, уночі 22 травня
у результаті конфлікту між орендарем ставка та його гостями
семеро з них отримали вогнепальні поранення з мисливської
рушниці. Одному вдалося втекти
з місця події та повідомити про
неї поліцію.
За результатами проведених
судово-медичних експертиз причинами смерті усіх семи загиблих
є тяжкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок стрільби з мисливської рушниці.
Досудове розслідування
тривало упродовж 5 місяців,
і у його ході було проведено
понад сотню судових експертиз. За їхніми результатами,
у тому числі встановлено, що
у крові обвинуваченого алкоголю не виявлено, а також
його здатність усвідомлювати
значення своїх дій та керувати
ними у момент учинення кримінальних діянь.
Наразі 58-річний чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального діяння, передбаченого
частиною 2 статті 115 (умисне
вбивство) та частиною 2 статті 15
(замах на кримінальне правопорушення), частиною 1 статті 115
(умисне вбивство) Кримінального
кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років або
довічного ув’язнення.

Справа мала би бути резонансною, але чомусь за короткий
час майже заглохла. У ЗМІ майже
ніхто вже не згадує про вбивство
досить великої кількості людей.
Але на сайті «За лаштунками»
з’явилася стаття адвоката Ігоря
Черезова «Розстріл 7 атошників
під Житомиром: чому справа
втратила резонанс?», в який він доводить досить переконливо дивні
обставини такого замовчування.
«Як адвокат, який спеціалізуються на економічних, посадових
і господарських злочинах, вкрай
рідко вступаю в справи, пов’язані
з насильницькими злочинами.
Але в кінці травня цього року
всю Україну шокували численні
повідомлення засобів масової
інформації про те, що у Житомирській області в результаті
застосування вогнепальної зброї
убито сім чоловік. Причому, за
більшістю висунутих версій, сім
колишніх бійців АТО загинули
через п’яницю, який розбушувався. Очевидна суперечливість у викладі обставин події різними ЗМІ
мені як адвокату говорила про те,
що це точно не просто побутовий
злочин», – зазначає Ігор Черезов.
За його словами, версію подій,
яку викладає підозрюваний, могли озвучити ЗМІ, потерпілі або
їхні адвокати. Але на ці засідання
ніхто не приходить. Кримінальне
провадження про вбивство семи
чоловік раптом перестало бути
резонансним.
У статті адвокат Ігор Черезов
задається питанням, як так сталося, що звичайний селянин, який
ледве зводить кінці з кінцями,
який заробляє своєю працею,
непитущий, убив сімох людей.
Версію того, що насправді сталося, Анатолій Петрович, а так
звуть підозрюваного, виклав
спочатку на відтворенні, а потім
і в ході судових засідань.
Він розповів, що ще у березні
звернувся до правоохоронних органів за фактом вимагання у нього
грошових коштів керівником одного з місцевих правоохоронних
органів.
Дріб’язковість цього місцевого
чиновника дійшла до того, що він
вимагав дві тисячі гривень і мішок риби. Як законослухняний
громадянин, Анатолій Петрович
написав заяву, яку прийняли,
оформили всі належні процесуальні документи і провели першу
успішну реалізацію.
Факт отримання неправомірної вигоди був зафіксований,
в тому числі і технічними засобами, двічі – спочатку у березні,
а потім і у той нещасливий день.
Са м зат ри ма н и й пот і м

розповів свою версію, як розвивалися події у день загибелі
семи осіб.
До нього вчергове на орендований ним для розведення риби
ставок повинен був приїхати місцевий царьок за даниною. Причому данина збиралася ні за що.
Просто тому, що пан так вирішив.
Звичайно, передача здійснювалася
під контролем правоохоронних
органів. Отримавши свою дрібну
винагороду, чиновник поїхав геть,
але був зупинений співробітниками відповідного підрозділу по
боротьбі з корупцією, які причаїлися в засідці. Але турбувати
царька не стали, зупинили, поговорили з ним через прочинене
скло його службового автомобіля
і… відпустили. Разом з грошима,
виділеними державою на те, щоб
взяти на місці злочину вимагача.
Не склали жодного процесуального документа, не провели обшук, не вилучили вручені для
реалізації описані гроші. Просто з’ясувалося, що у чиновника
закінчився робочий день, і тому
його відпустили.
Через деякий час на той же
ставок, який орендує тепер уже
підозрюваний, підкотили «порибалити» знайомі царька. На
риболовлю вони приїхали з арсеналом автоматичної зброї, яку
чомусь дістали з машин. Ближче
до півночі, коли компанія добряче
випила і накурилася трави з привезеного з собою бульбулятора,
стало зрозуміло, навіщо саме вони
приїхали і для чого їм на рибалці
автомати…
Анатолій Петрович не просто
не пив з веселою компанією, він

не п’є взагалі, бо кілька років тому
йому зробили операцію на серці.
Його неодноразово намагалися
вмовити випити, але він навідріз
відмовлявся, пояснюючи, що для
нього це просто отрута.
Коли напоїти не вдалося, виріши йти в лоб. Анатолій Петрович
розповів, що йому чітко дали зрозуміти, що він або забирає заяву
про вимагання, або до ранку не
доживе. При цьому ініціатор цих
погроз ще й пояснив, що не просто вб’ють і заховають тіло, а ще
перед цим обов’язково принизять
як чоловіка.
Зрозуміло, що господар вирішив забратися від п’яних гостей
подалі. Вирвався з альтанки, де
проходило катування, і пішов до
себе в будку. І ось у цей момент
пролунав перший постріл. Вистрілили в спину, але потрапили
Анатолію картеччю в руку.
Тут вже стало зрозуміло, що
це не порожні погрози і не просто спроба полякати і змусити
забрати заяву про вимагання хабара. Думаю, що будь-яка людина
в подібній ситуації боролася б за
власне життя, а вже тим більше
почувши: «Він поранений, в будці,
давай його добивати, нам до ранку
треба встигнути».
Зрозуміло, що, неабияк випивши, ще й покуривши зовсім
не сигарету, завжди будуть стріляти гірше, навіть якщо їх більше
в рази, ніж абсолютно тверезий.
Звичайно, Анатолій не намагався вбити свідка, що залишився живим, який приїхав разом
з усіма на ставок, не тільки тому,
що той був без зброї, а найперше
тому, що свідок банально випивав

і покурював і в жодних розборках
участі не брав. Саме цього свідка
підозрюваний і попросив викликати міліцію і швидку. І сам Анатолій зателефонував тим самим
співробітникам правоохоронного
органу, які повинні були затримати на гарячому хабарника, і розповів про все, що сталося.
На думку адвоката Ігоря Черезова, те, що відбувалося далі, –
звичайна фальсифікація матеріалів резонансної справи.
Житомирська обласна прокуратура повідомляє про продовження запобіжного заходу у виді
тримання під вартою орендарю
ставка, якого обвинувачують
в умисному вбивстві семи чоловік: «У понеділок, 9 листопада,
Житомирською обласною прокуратурою у межах підтримання публічного обвинувачення
у судовому засіданні забезпечено
розгляд клопотання щодо продовження раніше застосованого
запобіжного заходу жителю Попільнянського району, якого обвинувачують у скоєнні умисного
вбивства 7 осіб та закінченого замаху на вбивство ще однієї особи.
Ухвалою Богунського районного
суду міста Житомира особі продовжено запобіжний захід у виді
тримання під вартою строком на
60 діб без права внесення грошової
застави».
Примітка: відповідно до ст. 62
Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки
її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Наше минуле

Реабілітовані історією – забутий нащадками
увійшовши до складу нелегального учнівського гуртка, та брав участь у складанні,
друкуванні й розповсюдженні прокламацій. Про це свідчить кондуїт гімназиста, що
зберігається у фондах Держархіву Житомирської області. За участь у студентських
заворушеннях у Житомирі навесні 1902
року Івана Вороніцина було виключено
з 6-го класу гімназії. Залишивши батьків, він
поїхав до свого зведеного брата Олександра
Неустроєва, що саме відбував заслання у м.
Глазові В'ятської губернії. Там він зійшовся
з місцевими соціал-демократами й остаточно визначився як марксист. Восени 1902
року Іван переїхав до Харкова, де готувався
до іспиту на атестат зрілості й водночас
працював у «Союзі учнівської молоді» при
Харківському комітеті РСДРП, до лав якої
він там вступив. На початку 1903 року Іван
Вороніцин уже був керівником робітничого
соціал-демократичного гуртка. Його перший арешт – у справі Харківського комітету
РСДРП – відбувся 25 березня цього ж року.
При обшуку, окрім друкованих видань,

Іван Петрович Вороніцин (1885-1938). Народився 28 січня 1885
р. у м. Нарва Санкт-Петербурзької губ. Член РСДРП з 1902 року.
Один із організаторів Севастопольського повстання матросів у 1905
році, голова ради флотських депутатів. Засуджений до смертної
кари, заміненої на безстрокову каторгу в зв'язку з неповноліттям засудженого. Голова Ради 1-го скликання у Житомирі (1917), гласний
Житомирської міської думи, міський голова Житомира (1919), редактор газети «Волинська Зоря» (1919-1920). У 1923 році висланий на
3 роки у м. Чердинь Пермського краю. Заарештований у грудні 1937
року за звинуваченням в організації і керівництві диверсійно-шкідницьким угрупуванням. За постановою НКВС і Прокурора СРСР від
30 грудня 1937 р. розстріляний 25 січня 1938 р. Реабілітований.

Ю. І. Чернишов

Ми продовжуємо розповідати про забуті сторінки нашої історії. Цього разу розповімо про нашого земляка,
голову Ради 1-го скликання
у Житомирі, гласного Житомирської міської думи,
міського голову Житомира
(1919) Івана Вороніцина.
У пам'яті людській одні герої залишаються навічно, інших пам'ятають тривалий
час, а затим – усе менше. А є й такі, що віддали усього себе боротьбі за краще життя
співгромадян, та не отримали визнання
з різних причин, найчастіше – політичних.
Саме до цієї категорії слід віднести житомирянина Івана Петровича Вороніцина – активного діяча соціал-демократичного руху,
колишнього міського голову Житомира.
Народившись у сім'ї кадрового військового у Нарві, Іван з 1895 року проживав
у Житомирі, куди його батька – підполковника Петра Івановича Вороніцина, призначили командиром 1-го батальйону 19-го
піхотного Костромського полку 5-ї піхотної дивізії. У старших класах гімназії юнак
захопився революційною пропагандою,

у нього було вилучено власні рукописи
революційного змісту, і після піврічного
перебування у харківських буцегарнях Івана
було вислано до Холмогорів Архангельської
губернії. Саме там він остаточно визначився
як меншовик.
Після того як у квітні 1904 року Іван Вороніцин разом із Яковом Дубровинським
влаштував втечу з Холмогор Рєдкозубову,
їх обох заарештували й вислали в Мезень,
але в ніч на 3 червня (під час висилки) вони
втекли по дорозі до пункту призначення.
У середині липня Вороніцин прибув нелегально до Берліна, потім перебрався у Женеву, де познайомився з лідерами меншовиків
(Даном і Мартовим) та був представлений
самому Плєханову. За їхнім завданням, він
у листопаді 1904 року таємно повернувся до
Москви, де працював у якості організатора
Бутирського району під псевдонімом «Вадим». 9 лютого 1905 р. він був знову заарештований. Утримувався у Таганській тюрмі,
звідки його 5 вересня через хворобу було
звільнено під заставу, кошти на яку вдалося
зібрати Московському комітету партії.
Однак у Москві молодого революціонера
не залишили, а направили до Севастополя для відновлення соціал-демократичних організацій, розгромлених царською
охоронкою після невдалого повстання на
броненосці «Потьомкін». Проводжаючи
його на південь, Ісув – один з керівників
московських меншовиків, наставляв Івана
Вороніцина, що там йому доведеться боротися на два фронти: проти царського уряду
і проти більшовицьких настроїв у місцевій

організації РСДРП, що вже одного разу
передчасно підняла моряків…
Після оголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р. про розподіл повноважень між
царем та Думою імперією прокотилися
страйки й демонстрації. Не оминули вони
й Севастополь. Вороніцин, якого там невдовзі визнали столичним авторитетом і називали, незважаючи на молодість, Іваном
Петровичем, щодня виступав на мітингах
та зібраннях і був обраний до складу нового керівного центру соціал-демократичної
військової організації. Він був і головним
оратором на відомому мітингу 11 листопада
перед морською дивізією, де Георгіївський
кавалер матрос К. Петров пострілами
з гвинтівки вбив штабс-капітана Штейна
та поранив начальника штабу флоту контрадмірала Писаревського.
Ці події стали останнім поштовхом
до відкритого виступу матросів, а вже наступного дня І. П. Вороніцина було обрано
головою ради, в руках якої зосередилось
керівництво подальшим протистоянням
з владою. Коли стало зрозумілим, що згорнути стихійне повстання вже не вдасться, Вороніцин запропонував відставному
лейтенанту П. П. Шмідту взяти на себе
керівництво. 15 листопада 1905 р. (під час
придушення повстання) крейсер «Очаков»,
на якому Шмідт підняв свій прапор, був
розгромлений вірними царю військами.
Іван Вороніцин, який перебував на контрміноносці «Свірєпий», разом із рештками
екіпажу був знятий з корабля, вибитого
вогнем зі строю. Намагання місцевої парторганізації звільнити Вороніцина з тюрми
(до суду) закінчилися невдачею.
Його справа – процес третьої групи
учасників листопадового повстання –
слухалась у військово-морському суді Севастопольского порту з 24 жовтня 1906 р.
Іван Вороніцин звинувачувався в тому,
що був «головною особою, яка готувала
й організувала повстання», та, головуючи
у «повстанському комітеті», він увійшов
у безпосередній контакт з лейтенантом
Шмідтом для об'єднання дій повсталих
на захоплених судах і в казармах. Звинувачували його й в інших діях, що призвели до
кровопролиття. Суд виніс йому смертний
вирок, але, взявши до уваги, що на час «злочину» Іван Вороніцин був неповнолітнім
(не виповнився 21 рік), його було замінено
безстроковими каторжними роботами.
5 грудня Вороніцина було доставлено до
Смоленського каторжного централу. Потім
були Шліссельбург, Вологодський централ,
Ярославський централ і знову Шліссельбург,
де він перебував до осені 1916 року, коли
через хворобу очей його перевезли до лікарні при Бутирській тюрмі. Понад 5 років
провів Іван Петрович у ручних кайданках,
а на ногах носив їх аж до 1915 року. Звільнила його Лютнева революція 1917 року.
Майже одразу невгамовний революціонер
долучився до роботи в газеті московських
меншовиків «Вперед».
Навесні Вороніцин повертається до рідного Житомира, де очолює місцеву організацію меншовиків. У Держархіві Житомирської
області зберігається «Устав Житомирской
организации Р.С.Д.Р. партии», власноруч написаний І. П. Вороніциним та підписаний
ним 1 травня 1917 р. Енергійний, ініціативний, Іван Петрович стає членом Київського
обласного і головою Волинського окружного
комітетів партії, співробітничає з газетами

«Робочий голос» та «Трудова Волинь», його
обирають головою Ради 1-го скликання у Житомирі, гласним Житомирської міської думи,
членом делегації своєї партії у Центральній
Раді. Брав участь в Об'єднавчому з'їзді РСДРП
у серпні 1917 року у Петрограді від Житомирської організації. Виставлявся кандидатом від
РСДРП на виборах до Установчих зборів по
Волинському виборчому округу. Проживав
Іван Петрович Вороніцин у Житомирі за
адресою: ул. Дубенская, № 15, про що свідчить «Состав комиссий гласных новой Думы
с 1917 года».
Після підписання Брестського миру, коли
Житомир, як і вся Україна, був окупований
німецькими військами, І. П. Вороніцина
у березні 1918 року було заарештовано та
вислано до м. Бяли (Польща), де він перебував у тюрмі та концтаборі. У вересні його
перевезли до Брест-Литовської фортеці, звідки звільнила житомирянина Листопадова
революція у Німеччині. Він одразу ж повернувся до рідного міста, де знов долучився до
політичної діяльності. Той період відображено Вороніциним у книзі «У немцев», що
вперше була надрукована в газеті «Волинська
зоря» у січні-лютому 1919 року. Тоді ж він був
делегатом Трудового конгресу у Києві від
Волині. Як кандидат «соціалістичного блоку»
був обраний у 1919 році спочатку товаришем
(заступником) міського голови, а трохи згодом – міським головою Житомира. В той же
час він редагував газету «Волинська зоря»
(в архіві збереглися лише два примірники за
його підписом – від 21 та 22 серпня 1919 р.).
Після закінчення громадянської війни
й остаточного затвердження у краї радянської влади Іван Петрович Вороніцин ще
деякий час залишався у Житомирі. Але
у липні 1921 року його було заарештовано
й доправлено до харківської тюрми. Лише
у 1923 році, засуджений до 3 років заслання, Вороніцин потрапив до Пермського
краю – спочатку в Чердинь, потім в Усольє,
а з 1925 року – в Парабель. У 1926 році Іван
Петрович був поновлений у правах, а дещо
пізніше оселився з дружиною, Євгенією
Петрівною, в Пермі, де по-справжньому
долучився до літературної праці.
Перу І. П. Вороніцина належать спогади,
видані ще у 20-ті роки, – «Из мрака каторги»
та «У немцев», біографії Б. П. Жадановського
та П. П. Шмідта. Він є автором великої праці
«История атеизма». З початку 30-х років Іван
Петрович працював завідувачем технічної
бібліотеки на заводі № 19 м. Пермі, водночас займаючись науковою та літературною
працею. У 1934 році він раптово був звільнений з роботи й практично залишився
без коштів на існування. Тож коли в СРСР
розгорнулася чергова кампанія репресій,
Івана Петровича знов заарештували. Людині, яка вже кілька років майже нічого не
бачила та ледве пересувалася, втративши
сили і здоров'я у революційній боротьбі за
кращу долю свого народу, висунули страшні
звинувачення: «контрреволюційна, диверсійна та шкідницька робота» на оборонних
заводах краю!
Постановою НКВС СРСР та Прокурора
СРСР від З0 грудня 1937 р. Вороніцину визначено вищу міру покарання з конфіскацією майна. 25 січня 1938 року, за три дні
до 53-річчя, Івана Петровича Вороніцина
розстріляли. Заведена на нього архівнослідча справа за № 11915 зберігається нині
у фондах Державного суспільно-політичного архіву Пермської області.
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Чому саме Житомир:
легенди про походження назви міста
Чи замислювалися ви коли-небудь про походження назви міста,
в якому ви живете? Житомир – чудове місто зі своєю цікавою історією. Пропонуємо вам три основні
легенди про походження назви
міста Житомир з посиланням на
центр дослідження і відродження
Волині.
Житомир, на думку дослідників, виник у VIII або XI ст. як центр
одного з давньоруських племен,
а саме – житичів (у літописі вперше згадується 1240 року). Якщо
прийняти це припущення, то
назва його означає «мир (місто)
житичів».
Існує також легенда, за якою
місто заснував Житомир – радник
київських князів Аскольда і Діра.
Після їхньої загибелі він не захотів служити новому князеві,
Олегу, а пішов зі своїм військом
у ліси до древлян і заснував там
поселення, назвавши його своїм
іменем. Свідченням того, що назва
міста походить від особового імені,
можуть послужити й давньоруські
джерела, у яких місто іменується Житомль, де ще зберігається
присвійний суфікс -ль. Ім'я Житом

між річками зупинився нарешті.
Вода чиста, ліс дрімучий, трава –
по коліна; де не глянеш – звіру,
птиці. Тут заклали поселення й
назвали Житомир.

Легенда друга

може бути короткою формою повного імені Житомир.
Ось декілька легенд походження назви міста Житомир.

Легенда перша

На березі Тетерева стоїть наш
білокам'яний Житомир. Тихо
у місті на світанку, мир навколо,
спокій. Та це тільки так здається – місто кипить у праці. Понад тисячу весен славних стрічає

Житомир… Ще за руських князів
Аскольда і Дира був при дворі
порадником старенький дідусь.
Навчав жити мирно, тихо, дбати
про державу. За це його Житомиром у Києві прозвали. Полюбили
його князі, а він їх – ще більше. Та
нагла Аскольдова смерть ранила
серце старого. З тяжким смутком
зібрав він воїнів і в ліси подався. Довго йшов на захід сонця
у ліси древлянські, аж у долині

За місцевою легендою, яку записав історик ХІХ століття, священик Микола Трипольський,
місто започатковано близько 884
року і свою назву одержало від
імені руського дружинника київських князів Аскольда та Діра –
Житоми́ра, що нібито відмовився
служити Олегу, сховався в лісах
і оселився на високій скелі при
злитті рік Кам'янки й Тетерева.
Згодом над глибоким (близько 30
метрів) урвищем над Кам'янкою
збудували дерев'яний замок (зараз на Замковій горі у цьому місці
розташований філіал обласного
архіву).

Легенда третя

Відомий чеський вченийславіст Павло Йосиф Шафарик
доводив, що древнє городище –
майбутній Житомир – виникло
як цен т р п лемен і жи т и ч і в,

що входило в племінний союз
древл ян. Назва міс та – мир
житичів, як і самого племені,
основним заняттям якого було
хліборобство, виникла від важливої в цьому краї культури –
жита, що культивується тут із
незапам'ятних часів. Є свідчення про те, що в давнину навіть
у центрі міста сіяли жито, ячмінь. Про місто говорили: «мир
і жито», «мир житичів».
Можливо також, що Житомир – це скорочена форма від
слова «животомир», тобто символ мирного спокійного життя.
У Житомирі, як і на всій древлянській землі, у 945 році спалахнуло
повстання, яке описане в Іпатіївському літописі. Незабаром після
цього древлянські землі остаточно
ввійшли до складу володінь Київської Русі. Перша літописна згадка
про Житомир відноситься до 1240
року, у зв'язку з походом на захід
війська Батия після розгрому Києва. Житомир під час монголотатарського нашестя було цілком
розорено й зруйновано. Житомир
страждав від татар ще кілька разів,
до XVII століття.

5 швидких вегетаріанських
закусок, які має
спробувати кожен
Легка їжа нетваринного походження – овочі, фрукти, каші,
горіхи – легше засвоюється і очищує організм. П’ять ідей вегетаріанської фінгер-фуд (їжа, яку
їдять руками) – за посиланням
на «Vogue.ua».

Теплі мариновані оливки

• 250 г оливок, промитих та
просушених;
• 1 ст. л. оливкової олії;
• 1 сушений гострий червоний
перець;
• 2 зубчики часнику;
• гілочка розмарину;
• по ¼ ч. л. коріандру і фенхелю.
Розігріти на середньому вогні
олію з перцем, розмарином, коріандром, фенхелем і подрібненим
часником до появи інтенсивного
аромату – приблизно 2 хвилини.
Зменшити вогонь і засипати
оливки. Готувати, періодично помішуючи, приблизно 10 хвилин.
Висипати теплі оливки на тарілку
і подавати.

Шпинатні кульки

• 90 г свіжого шпинату, вими-

того і висушеного;
• 50 г кеш’ю;
• 100 г мигдалю;
• 3 ст. л. оливкової олії;
• 1 маленька цибулина;
• 50 г вівсяних пластівців;
• 1 ст. л. насіння чіа або льону;
• щіпка солі.
Змішати насіння чіа або льону
з 3 ч. л. води у блендері і дати настоятися приблизно 15 хвилин.
Розігріти духовку до 180 °C.
Розмістити всі інгредієнти
і желе з насіння в блендер і змішати. З отриманої суміші сформувати за допомогою столової ложки
невеличкі кульки і викласти на
деко, застелене пергаментним
папером. Запікати 15–20 хв. Подавати теплими.

Запечений гарбуз
під гранатовим соусом
• 350 г гарбуза;
• 1 ч. л. оливкової олії;
• 100 мл гранатового соку;
• 2 ч. л. соку лимона;
• ½ ч. л. ванільного цукру.
Розігріти духовку до 180 °C. Ви-

класти кубики гарбуза на деко,
застелене пергаментним папером,
збризнути оливковою олією і запікати 30–35 хв. Перемішати декілька разів під час процесу.
На середньому вогні розігріти соки, додати ванільний цукор. Коли соус почне густішати,
готувати ще 5–6 хв., постійно помішувати.
Бризнути на готовий гарбуз
соусом і подавати гарячим.

Спрінг-роли з чечевицею

• 5 листів рисового паперу;
• 100 г чечевиці (відвареної);
• ½ солодкого червоного перцю (нарізаного соломкою);
• 75 г нашаткованого листя
салату та зелені;
• 1 нашаткована цибулина;
• 50 г соєвого соусу.
Замочити лист паперу у теплій воді приблизно на 30 секунд, поки він не стане слизьким. Потім акуратно викласти
на дощечку.
Викласти на лист 1/5 чечевиці,
моркви, перцю, цибулі, салату та
зелені. Звернути рол.

Приготувати ще 4 роли. Подавати з соєвим соусом або будьяким іншим.

Імбирне горіхове асорті

• 250 г горіхового асорті;
• 50 г дрібно нарізаного імбиру;
• 3 ст. л. цукру;
• 4 ст. л. води;
• 2 ст. л. кунжуту;

• щіпка солі та перцю.
Довести до кипіння і варити
3 хвилини на середньому вогні
воду з цукром. Залити сиропом
горіхи, імбир, сіль, перець, кунжут
і перемішати.
Розігріти духовку до 180 °C.
Викласти горіхи на деко, застелене пергаментом. Пекти 15–20 хв.,
періодично перемішувати. Перед
подачею дати охолонути.
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АГРОДОПОМОГА ПО-НОВОМУ:
реєстр фермерів та онлайн-заявки
На аграрну галузь
припадає близько 40%
виручки від українського експорту.
Однак великі прибутки переважно отримують потужні агрохолдинги, які збувають зерно та
олію. Натомість дрібні фермери,
які займаються тваринництвом
чи вирощують овочі, не можуть
пробитись на великі ринки і потребують державної підтримки.
На початку листопада Верховна
Рада ухвалила законопроєкт,
який розширює держпідтримку
сільгоспвиробників та створює
Державний аграрний реєстр.
Детальніше про зміни дізнався
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Ширша підтримка за
прозорими правилами
За законопроєкт № 3295, який
ініціювали депутати «Слуги народу» Степан Чернявський та
Артем Чорноморов, проголосував
281 народний обранець. Важливим досягненням документа, на

думку експертів, є те, що він розширює коло фермерів, які можуть
отримати фінансову допомогу від
держави.
Відповідно до проєкту, на дотації тепер також можуть претендувати фермери, які займаються
розведенням кіз. Також державну
підтримку можуть отримувати ті
аграрії, які розводять плазунів,
комах, равликів, риб, жаб, вирощують водорості, гриби, квіти,
овочі, плоди та ягоди тощо. Тобто
всі підприємці, які займаються
аквакультурою, органічним виробництвом та використовують
зрошення. Крім того, законопроєкт дозволяє надавати фінансову
підтримку виробникам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
Закон проголошує, що принципами державної допомоги
сільському господарству України є «прозорість та публічність,
прогнозованість та послідовність,
справедливість та ефективність,
цільове спрямування державної
підтримки». Прозорість та публічність забезпечується відкритим
доступом до відповідних державних реєстрів. А під справед-

ливістю автори закону розуміють
пропорційний розподіл держпідтримки та обмеження її максимального розміру. За кожним
видом діяльності один сільгоспвиробник може отримати суму,
яка не перевищує 10 тисяч мінімальних зарплат на 1 січня відповідного року. Тобто у 2021 році
агропідтримка в одні руки (з урахуванням пов’язаних осіб) не перевищуватиме 60 млн грн.
Законопроєкт виключає із закону положення, які стосуються
державного цінового регулювання,
та визначає функціонування Державного аграрного реєстру.
«Імплементація цього документа забезпечить аграріям спрощений доступ до програм державної
підтримки та публічність її розподілу за допомогою електронної
системи – Державного аграрного
реєстру. Крім того, новий закон
розширює коло потенційних
отримувачів державної підтримки, зокрема у сфері тваринництва, садівництва, аквакультури
та органічного виробництва. Це
сприятиме збільшенню кількості
фермерських та інших дрібних
господарств у структурі аграрного
виробництва, підвищенню їх кон-

курентоздатності та збільшенню
податкових надходжень до місцевих бюджетів», – переконаний міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Ігор Петрашко.

Державний аграрний реєстр

Відповідно до ухваленого законопроєкту, Державний аграрний реєстр (ДАР) – це державна
автоматизована інформаційна
система збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання
інформації про с/г виробників та
їхню діяльність. Іншими словами,
це – інтернет-портал, який спростить комунікацію між агровиробниками та державою у питаннях
фінансових дотацій.
Пілотні проєкти з формування реєстру вже були запущені
в 53 громадах у різних областях
України. Щоб додати себе до
реєстру, фермер повинен зайти
на портал ar.gov.ua і натиснути
кнопку «Зареєструватись». Для
підтвердження своєї особи потрібно мати BankID або цифровий
електронний підпис.
Як запевняють в уряді, уже зараз фермери, які зареєструвались
в ДАР, мають доступ до Держав-

ного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, Єдиного держреєстру юридичних осіб, ФОПів та
громадських формувань, а також
Єдиного реєстру тварин.
За допомогою ДАР можна перевірити дані про зареєстровані
права оренди на землю, а також
подати заявку на виправлення помилок у Державному земельному
кадастрі. Коли Державний агарний реєстр запрацює на повну, то
його користувачі зможуть прямо
подавати заявки на державну підтримку.
«Кожен майбутній отримувач
зможе зі свого робочого місця чи
домашніх умов, використовуючи
банк і власний айді, зареєструватися і подати документи на будьяку з програм держпідтримки,
а їх є наразі півтора десятки. Ще
більше буде в наступному році», –
підтвердив заступник міністра
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
Тарас Висоцький.
Закон про держпідтримку с/г
виробників почне діяти через пів
року після набуття ним чинності. Наразі він повинен ще пройти
кілька юридичних процедур,
зокрема підпис Президента Володимира Зеленського. У Всеукраїнській аграрній раді вважають,
що закон сприятиме скороченню
тіньового обробітку землі та більш
ефективному розподілу державної
підтримки між фермерами.

Збережемо здоров'я цієї осені: 10 простих кроків
Затяжне літо, нарешті, попрощалося
з нами, поступившись
місцем холодному
і смутному листопаду,
з його дощами, короткими днями і погрозами здоров'ю.
До сезонної алергії, осінньої
застуди і можливості захворіти
на грип у цьому році додалася
нова загроза – COVID‑19. Число
випадків зараження поки не
зменшується, що викликає побоювання з приводу здоров'я.
І що найнеприємніше в цьому,
так це можливість поєднання
двох інфекцій – грипу та нового
коронавіруса.
Однак є низка простих речей,
які ми можемо зробити, щоб залишатися здоровими цієї осені.
Ось кілька порад щодо зміцнення здоров'я і підтримки
імунітету протягом осіннього
сезону.
• Висипайтеся як слід. Міцний та комфортний нічний сон
має вирішальне значення для
підтримки здоров'я, допомагає
вашому тілу відновлюватися

і благотворно впливає на нашу
здатність боротися зі збудниками
хвороб. Імунна функція поліпшується у добре відпочилих людей.
• Залишайтеся на зв'язку
з улюбленими людьми. Підтримка зв'язків з важливими для вас
людьми може бути важливіше,
ніж ви думаєте. Це може допомогти поліпшити емоційне
здоров'я. Ряд досліджень показують, що теплі стосунки в родині
грають важливу роль у поліпшенні показників здоров'я.
• Візьміть під контроль свій
стрес. Численні дослідження показують, що психологічний стрес
може сприяти зниженню імунітету. Щоб зменшити тиск стресу,
обмежте новинний потік, менше
часу приділяйте статистичним
зведенням по захворюваності
в країні і в світі. Намагайтеся
більше часу приділяти темам
і речам, які можуть принести вам
задоволення і підняти настрій.
Скористайтеся відомими популярними стратегіями для зняття
стресу – заняття фізкультурою,
йогою, рухливими іграми з членами своєї сім'ї або подивіться
гарне кіно.
• Їжте більше овочів і фруктів – це дуже простий і смачний
спосіб урізноманітнити одер-

жувані вами поживні речовини і підвищити свій імунітет.
Осінь – чудовий час попестувати
себе сонячними гарбузами, солодкими яблуками і обліпиховим чаєм, які, крім усіх інших
корисностей, містять провітамін
А, який позитивно впливає на
імунітет.
• Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо вітаміну Д. Цей
важливий для міцності наших
кісток і для нашого імунітету вітамін міститься у жирній рибі
(скумбрія, оселедець, лосось)
і деяких грибах (шиітаке, чорні
грузді). Крім того, наше тіло також може виробляти вітамін D
при впливі сонячного світла, тому
прогулянки в сонячну погоду особливо корисні.
• Не зловживайте алкоголем.
Багато людей повідомляють, що
під час пандемії вони стали більше пити. І хоча невелика кількість
алкоголю може допомогти зняти стрес, пов'язаний з COVID‑19,
це не найздоровіший спосіб
впоратися з погрозами. Згідно
з дослідженнями, вживання алкоголю, особливо надмірне вживання алкоголю, може послабити
вашу імунну систему і знизити
здатність організму боротися
з інфекцією.

• Не куріть, а якщо курите,
відмовляйтеся від тютюну, в чому
вам допоможе спеціальний професійний сайт з відмови від куріння. Відмова від куріння набула
особливої актуальності сьогодні
у контексті пандемії COVID‑19,
адже доведено, що порівняно
з некурцями, курці мають більше
шансів інфікуватися COVID‑19 та
вищий ризик розвитку ускладнень і смерті від вірусу. Це стосується як тих, хто курить звичайні сигарети, так і користувачів
кальянів, систем для нагрівання
тютюну та електронних сигарет.
• Переконай тес я, що ви
отримуєте достатнє фізичне
навантаження. Фізична активність – відмінний спосіб підвищити імунітет, привести себе
в форму, позбутися стресу і зайвої ваги, зберегти здоров'я серця.
А ще фізичні вправи сприяють
виробленню ендорфінів, які покращують настрій. За даними
ВООЗ, дорослим слід прагнути
до помірного фізичного навантаження протягом не менше 150
хвилин на тиждень (в ідеалі – це
поєднання аеробних і силових
тренувань).
• Виходьте на вулицю щодня.
Можливість вийти на вулицю,
щоб покататися на велосипеді

або відправитися на прогулянку,
має великий вплив і на фізичне
здоров'я, і на емоційний стан.
Якщо цієї осені ви збираєтеся займатися спортом на відкритому
повітрі, обов'язково дотримуйтесь
відповідних правил соціального
дистанціювання і подумайте про
те, щоб залишатися в безпеці.
• Зробіть щеплення від грипу.
Проблема в тому, що ми дійсно
не можемо гарантувати собі
і своїм близьким те, що загроза
зараження обійде нас стороною.
До того ж ми не знаємо, заразимося ми тільки на грип чи тільки
COVID‑19 або захворіємо двома
захворюваннями відразу. Експерти ВООЗ стверджують: якщо ви
зробили щеплення від грипу, але
все ж заразилися COVID‑19, то
тяжкість і тривалість захворювання зменшиться.

Запам'ятайте просте
правило – чим здоровіше ми будемо, коли
зустрінемо хворобу, тим
легше ми перенесемо
захворювання.
Давайте зробимо все можливе,
щоб цієї осені залишатися якомога більш здоровими і щасливими.
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1. РОБОТА
1.1. Пропоную
ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НАЯВНІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА. 0936970907
• 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.

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

• 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

МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО
ПИВА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ. ОФІЦІЙНО ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
300ГРН/ДЕНЬ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ:
0933808991
• 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
• Рибному господарству (Київська обл,
Броварський р-н, с. Гоголев) потрібні:
вантажники, підсобні робітники, оброблювачі риби, електрик, слюсар. Навчаємо, надаємо житло, б/к обіди, спец.
одяг, розвезення служ.транспортом.
Гідні ЗП. 0674098570Анна

• 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. 09619635
45,0506858415,0955876576

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.8. Продам Будинки в
передмісті
• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК В М. АНДРУШІВКА, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ДЕТАЛІ
ЗА ТЕЛЕФОНОМ 067-682-92-30

1. Сад. буд. з/п 27,8 м.кв. та зем. діл. пл. 0,09 га, КН: 1822083000:01:000:0440, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, терит. товариства «Космос» Давидівського
масиву Іванівської с/р, діл. 857,901. Дата торгів: 16.12.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №452227;
2. Нежитл. будів., корівник №1, з/п 1605,4 кв.м, за адресою: Житомирська обл.,
Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 38. Дата торгів: 21.12.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №454627 (уцінено лот № 446823);
3. Нежитл. будів., корівник №2, з/п 1607,0 кв.м, за адресою: Житомирська обл.,
Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 42. Дата торгів: 21.12.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №454630 (уцінено лот № 446827);
4. Нежитл. будів., молочний блок, з/п 190,0 кв.м, за адресою: Житомирська обл.,
Коростишівський р-н, с. Вільня, вул. Польова, 40. Дата торгів: 21.12.2020 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №454634 (уцінено лот № 446830);
5. Житл. буд. з/п 112.9 кв.м та зем. діл. КН:1822855101:00:001:0032 пл. 0.02 га, за
адресою. Житомирська обл., смт. Лугини, вул. М. Грушевського, 42а. Дата торгів:
21.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №454238.

Повідомлення про намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний протитуберкульозний
диспансер» Житомирської обласної ради має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом, яке розташоване за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 62. Діяльність КНП «ОПТД»
ЖОР - надання медичних послуг. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря відбуваються при роботі газового котлу, що працює природному газу та
слугує для опалення приміщення диспансеру та гарячого водопостачання. Перелік
видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарним
джерелом в кількості, т/рік: сполуки азоту – 0,043; оксид вуглецю – 0,160; метан
– 0,00064; ртуть та її сполуки – 0,00000006. Як виявив розрахунок забруднення
атмосферного повітря концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі
атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря
населених міст як у межах так і поза межами умовно-встановленої санітарно-захисної
зони по всім забруднюючим речовинам, на всіх розрахункових точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження
в Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих
громадян приймаються протягом місяця з дня публікації до Житомирської міської
ради за адресою: м. Житомир, вул. С.П. Корольова, ½, кім.101, тел (0412) 48-12-12.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.
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• ПТС-4 (причепи самоскидні), тракторні, зняті з обліку. В ідеальному стані.
0506146423,0963507337
• САК (зварювальні апарати), двигун
Т-40, пересувні, в роботу, товарний вигляд. 0990585081,0960795238

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

2.16. Здам в оренду

4. БУДМАТЕРІАЛИ

6.15. Пошив, ремонт одягу,
взуття

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

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ , ФОРМЕННОГО
ОДЯГУ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. 0676829230

• П Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В , РА СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067

8. РІЗНЕ

• 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)7266640

4.21. Вікна, Двері, Балкони.
Продам
ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРІ, ВІКНА (ПІД
СКЛОПАКЕТИ), БАЛКОННІ РАМИ,
ЛІЖКА, СТОЛИ, СТІЛЬЦІ ТА ІН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ. ВУЛИКИ, РАМКИ
ДЛЯ ПАСІКИ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ.
0975249344,0994665014

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

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ, ВИДАНЕ НА ІМ`Я ІВАНЕНКО АННА
ОЛЕКСАНДРІВНА СЕРІЯ ТП №131658
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ
ВИДАНИЙ У 2003 РОЦІ ЖИТОМИРСЬКИМ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ
5ІНСТИТУТОМ СЕРІЯ №ТМ 21343620
НА ІМ'Я ШИЛЛЄ НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
В Т РАЧ Е Н И Й Д О Д АТ О К Д О
ДИПЛОМУ,ВИДАНИЙ У 2004РОЦІ,
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ СЕРІЯ
ТМ 25800344, НА ІМ'Я ШИЛЛЄ НАТАЛІЯ
ОЛЕГІВНА 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,

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ОФІЦЕРА СЕРІЇ
УК №109326, ВИДАНЕ НА ІМ'Я ПИСАРЕНКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА
БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЇ АБ №232068, НА
ІМ'Я ПИСАРЕНКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЇ
НБ №3476155, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я БІЛОШИЦЬКОГО ВІКТОРА СТЕПАНОВИЧА
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

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 25 листопада - 1 грудня
ОВЕН

Ваш перфекціон ізм може бу т и
корисним. Не варто цього
тижня відволікатися на дрібні помилки.

ТІЛЕЦЬ

Вам варто дотримуватися своїх життєвих принципів. Остерігайтеся
сумнівних пропозицій.

БЛИЗНЮКИ

Необхідна ріш у ч іс т ь у с а мо виражен н і, а ле с триман іс ть
у в з а є м и н а х . Ви мож е т е
бу ти втяг н у т і в фі нансові
проблеми.

РАК

Ваші справи підуть
вгору, і ви зможете сміливо йти до своєї мети.

ЛЕВ

Цього тижня вам
слід буде прийняти
важливе рішення. Повірте, що
ви можете зробити все, що завгодно, і дійте.

ДІВА

СТРІЛЕЦЬ

Вам варто зробити
висновки в зв'язку з вашими останніми діями. Вони
допоможуть легше долати негаразди в майбутньому.

КОЗЕРІГ

Ситуація, про яку
ви думаєте, може мати
успішне завершення, за
умови, що вона супроводжується наполегливою працею
і хорошим плануванням.

Багато питань потребують перевірки та
роботи з ними. Важлива справа
або подія за кордоном змінить
звичний плин життя.

ТЕРЕЗИ

Вам варто обмежити
спілкування з людьми,
як і нічого хорошого
у ваше життя не приносять. Незабаром вас чекає важливе рішення.

Цей тиждень буде наповнений для вас радістю.
Ви зможете вирішити всі питання
і обов’язково отримаєте нагороду
за свої старання.

СКОРПІОН

Тиждень буде досить
важким. Багато ваших
почуттів можуть бути вкорінені
тривогою, яка навряд чи матиме
щось спільне з реальністю.

ВОДОЛІЙ

РИБИ

З одного боку тиждень буде сприятливим
для творчості, а з іншого – ймовірний занепад сил. Зібравшись з силами, ви зможете
вирішити всі труднощі.

Цікаві факти про сузір'я
• У різний час року ми можемо
побачити різні сузір’я. Це спричинено обертанням Землі навколо Сонця.
• Всього на небі 88 сузір’їв. Ті
з них, що видно у Північній півкулі
нашої планети, не видно у Південній, і навпаки.
• Багато які з зірок, візуально
розташованих в одному сузір’ї, насправді розділені неймовірними
відстанями.
• У сузір’ї Овна є зірка під назвою
Мезартим. Вона відома тим, що стала
першою подвійною зіркою в історії,
відкритою за допомогою телескопа.
• Деякі зірки у складі сузір’їв насправді є цілими їхніми скупченнями.
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• Багато сузір’їв згадуються ще
у творах античних письменників
і поетів.
• Сузір’я Риби примітно тим,
що однією з зірок в його складі насправді є спіральна галактика на
зразок нашого Чумацького Шляху, причому вона є найбільшою
спіральною галактикою з усіх, що
з Землі можна спостерігати.
• Давньогрецький вчений Птолемей склав атлас зоряного неба
близько 2200 років тому. Він описав
48 сузір’їв з 88, відомих у наші дні.
• Астрономи-любителі краще за
інших знають, що сузір’я на небі аж
ніяк не нерухомі. В середньому за
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добу вони зміщуються на 1 градус.
• Всі 12 зодіакальних сузір’їв
видно на небі протягом усього року.
• Сонце перебуває в сузір’ї
Змієносця в кінці листопада – на
початку грудня. Проте традиційна
астрологія не завжди зараховує його
до зодіакальних. Іноді, втім, його
вважають 13-м із них.
• У сузір’ї Лева є зірка під назвою Регул. Вона випромінює приблизно у 160 разів більше світла, ніж
наше Сонце.
• До складу Великої Ведмедиці
входить 10 сузір’їв меншого розміру, а до складу сузір’я Геркулеса – цілих 19.
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Що включає в себе
капсульний
осінній гардероб?
Продовжуємо збират и
к а п с ул ь н и й
осінній гардероб
із посиланням
на «Vogue.ua».
Цього разу ми
сфокусувалися
на повсякденних
образах, у яких
так приємно неспішно снідати
з подру гами
у вихідний день,
гуляти парком
і навіть клопотатися рутинними
справами, але
робити це гарно.

Курткасорочка
Куртка-сорочка цієї осені
несподівано для
багатьох увірвал ас я в мо д н і
гардероби. Її популярність легко
пояснити – складно придумати
щось зручніше на щодень, але
водночас комплементарне з найрізноманітнішими речами гардероба – від улюблених джинсів
до шовкової сукні-комбінації.

Худі

Ще одне велике повернення
сезону, на яке насамперед вплинув карантин з його постійним
перебуванням вдома і бажанням
почуватися комфортно завжди
й усюди. Однак модні дівчата
і тут знайшли застосування
ніби такій простій і зрозумілій
на перший погляд речі, зробивши худі частиною актуального
стилю biz-leisure, у межах якого
спортивний одяг поєднується
з речами класичними й навіть
строгими.

Шкіряні штани
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Шкіряні штани – універсальний солдат цього сезону,
доречний і як частина ділового дрес-коду, і повсякденного.
У другому випадку нам подобається їхнє поєднання з трикотажем і спортивним взуттям,
а для більш значущого виходу їх
можна поєднати із шовковою

блузою, прикрашеною бантом,
і акуратними ботильйонами
з квадратним носком.

Трикотажна сукня

Трикотажні сукні, які абсолютно не обмежують рухів, але
водночас гарно підкреслюють
вигини фігури, сподобаються
тим, хто шукає баланс між жіночністю і комфортом.

Джинси

Су час ний гардероб неможливо уявити без ідеальних
джинсів. На ринку їх пропонують так багато, що кожен вибирає на власний смак. На модних
подіумах найчастіше траплялися моделі із заниженою талією
в стилі 2000-х, джинси з деніму
кількох відтінків і вічна класика
прямого крою.

Яскравий акцент

Повсякденний гардероб – це
образи, у яких ми не маємо абсолютно ніяких меж, особливо
у виборі аксесуарів. Радимо цієї
осені звернути увагу на яскраву
сумку, яка стане помітним акцентом і поліпшуватиме настрій
одним своїм виглядом.
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ДРІМЛЕНД
Жанр: драма, трилер

Події розгортаються у Техасі у 1935 році.
У невеличкому містечку на кожному кутку
висить оголошення про розшук Еллісон
Уелс, грабіжниці банків. За її голову поліція
пропонує чималу винагороду, тож пошуками займається майже кожен чоловік у цій
місцевості. Хоче долучитися до справи і
Юджин, але вітчим забороняє йому. Проте
саме Юджин знаходить Еллісон. Поранена та безпомічна, вона переховується у
напівзруйнованому сараї. Хлопець, який
давно мріяв про кримінальну романтику, з
захопленням слухає розповіді жінки. Вона
пропонує чималі гроші за те, що Юджин
допоможе їй втекти до Мексики.

МЕЖА ЧАСУ
Жанр: жахи, драма

Деніс та Стів товаришують ще з коледжу,
а зараз вони у парі працюють парамедиками
у Новому Орлеані. Усі нічні зміни – їхні. Поранення, передозування та смерті вони бачать
щодня. Але дедалі частіше їх викликають
до людей, травми яких важко пояснити. Ті
з пацієнтів, хто лишаються при свідомості,
поводять себе вкрай дивно. Виною усьому
новий наркотик. Він малодосліджений та
ніхто не може точно пояснити його дію. Чоловіки, які щоночі пліч-о-пліч стикаються зі
складними ситуаціями, не в змозі зрозуміти
що відбувається довкола. Проблеми у житті
кожного з друзів віддаляють їх, хоча доречніше було б триматися разом.

Житомирський академічний обласний театр ляльок

НЕ ВСІ ВДОМА
Жанр: комедія

Ізабель вивчає право, а ще вона намагається бути ідеальною мамою для
чотирьох дітей та дружиною для Антуана. Антуан саме отримав підвищення
на роботі. Не встигнувши як належить
порадіти за свого коханого, Ізабель вирушає у 10-денну відпустку разом зі своєю
сестрою. Чоловік давно казав їй, що її
життя – це суцільний відпочинок і він мріяв
би опинитися на її місці. Жінка залюбки
надає Антуану таку нагоду. Тепер його
життя наповнюють енергією два невичерпних джерела – робота потребує зосередженості та уваги, а також діти (а це і
підлітки, і немовлята) не дають сумувати.

ХИМЕРИ
Жанр: трилер, комедія

Усі старшокласники готуються до
випускного, і лише Міллі лишається
осторонь. Якщо хлопці й звертають на
неї увагу, то аби поглузувати. Певно,
якби її вбив маніяк, то ніхто б цього і не
помітив. Але ні, цю подію запам’ятають
усі! Коли справжній маніяк М’ясник обирає її своєю жертвою, то вона дивом
лишається живою. Кровожерний вбивця
та дівчина міняються тілами. Поки Міллі
доводить своїм друзям що це саме вона
перед ними, а не підстаркуватий дивак,
М’ясник не гає часу. Тіло дівчини цілком
влаштовує вбивцю.

(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
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