У житомирських закладах освіти
збираються підвищити вартість
харчування з 1 січня 2021 року
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Повному локдауну бути:
до чого готуватися
житомирянам?
Найближчим часом на нас
чекає локдаун. Чи такий
страшний вовк, як його
малюють, – дізнавалися
журналісти «20 хвилин» с. 10-11
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«Тепер це не просто уявні
цифри, а помирають
реальні знайомі»:
житомиряни про можливе
введення локдауну

Валерія Наумова

В Україні можуть ввести локдаун з 24 грудня по
15 січня.
Як повідомив заступник керівника
Офісу Президента Кирило Тимошенко,
зараз необхідно збити темпи зростання
захворюваності на COVID‑19.
А чи готові житомиряни до локдауну?

Журналісти редакції «20 хвилин» дізнавалися під час опитування.
«Звісно, не готові. Зараз три тижні сидіти вдома без роботи, ще й зима, ні, я не
підтримую локдаун», – коментує Вероніка,
28 років.
«Я вважаю, що локдаун зараз буде дуже
доречним, бо кількість хворих збільшується,
і помирає все більше, і тепер це не просто
уявні цифри, а реальні знайомі, у деяких друзі, родичі. Треба берегти себе», – наголошує
Тетяна, 40 років.
«От хай депутати і йдуть в локдаун,
разом з президентом… Там їм і місце», – зазначає Юлія, 35 років.
«Звісно, зараз це треба. Згадайте, ми
весною пішли на три тижні на карантин,
і гірше не стало. Те, що зараз більшість буде
брикатися, – то це просто безвідповідальність. Ми маємо розуміти, що всі ми в одних
умовах», – пояснює Дмитро, 24 роки.
«А за що жити? Якщо влада виплачуватиме
кошти, поки ми сидітимемо вдома – без проблем. Але немає за що жити, який може бути
карантин?» – вважає Олександра, 31 рік.

Житомиряни можуть
отримати відео з міських
камер спостереження
Світлана Цимбалюк

У Житомирі вже кілька
років працюють відеокамери, які слідкують за порядком у місті. Завдяки їхній
роботі вдається виявити
порушення та порушників.
Як розповіли журналістам «20 хвилин» у КП «Інформаційний центр»,
серед порушень найчастіше фіксують
ДТП, крадіжки, дрібне хуліганство тощо.
Якщо ж бачать правопорушення або
необхідність надати допомогу, на місце
пригоди скеровують поліцію, швидку
або рятувальників.
Директор КП «Інформаційний центр»
Олександр Климчук розповідає, що найчастіше із проханням надати записи звертаються представники поліції, оскільки
це може допомогти у встановленні порушників або розкритті певної справи. Однак
житомиряни також можуть скористатися
такою можливістю, причому абсолютно
безкоштовно. Для цього необхідно подати
заяву у довільній формі на ім’я директора
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В Україні продовжили
термін заміни
чорнобильських посвідчень
Термін продовжили до 1 січня
2022 року згідно
з постановою Кабінету Міністрів
України.
«У зв’язку з введенням карантину та великим обсягом
роботи при заміні посвідчень
регіональними комісіями,
уряд продовжив до 1 січня
2022 термін подання документів на заміни посвідчень
особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», –
йдеться на Урядовому порталі.
Зокрема, це дасть змогу обласним
державним адміністраціям замінити посвідчення в повному обсязі і не завдасть
дискомфорту громадянам.
Передбачається до 01.01.2022 провести заміну посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
– віднесеним до категорії 1;
– особам, які брали участь у лікві-

Якість і сервіс:
Житомирський виконком
погодив цільову програму
розвитку охорони здоров'я
на 2021–2023 роки
Світлана Цимбалюк

інформаційного центру та отримати необхідне відео.
«Кожна людина, кожен громадянин
міста може звернутися до нас та абсолютно
безкоштовно отримати всю інформацію,
яку йому буде необхідно отримати в межах
наших можливостей», – наголосив Олександр Климчук.
Варто зауважити, що до центру потрібно звернутися протягом 18 днів, оскільки
існує так званий «архів 18-ти днів», після
закінчення якого відео видаляють. Однак
якщо камери зафіксували серйозні порушення, то вони надалі зберігаються в архіві установи, оскільки це може допомогти
у встановленні певних фактів.

дації інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у складанні
ядерних зарядів та проведенні на них
регламентних робіт;
– особам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої
аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення
радіоактивних речовин, що сталося не з вини
потерпілих, віднесеним до категорій 1, 2, 3.

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської
ради, яке відбулося 25 листопада, розглядали програму розвитку цільової
програми охорони здоров'я
на 2021–2023 роки.
Згідно з цією програмою планують
підвищити якість та доступність надання
медичних послуг для населення.
«Метою програми є формування у населення прихильності до здорового способу життя, підвищення якості та доступності надання медичних послуг особам різних

вікових та соціальних груп населення, які
проживають на території Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади», – йдеться у проєкті рішення.
В результаті реалізації цієї програми
у міськраді очікують забезпечення комфортних та безпечних умов для працівників та пацієнтів міських закладів охорони
здоров’я, покращення якості та сервісу надання медичних послуг для різних цільових груп, підвищення тривалості та якості
життя пацієнтів з важкими хронічними
захворюваннями, пересадженими органами тощо, забезпечення населення громади
стоматологічною допомогою та послугами
з протезування зубів окремих категорій
пільгових верств населення громади. Також
планують вирішити питання з кадровим
забезпеченням у міських закладах охорони
здоров’я, оскільки на сьогодні у Житомирі
існує така проблема.
Рішення підтримали 8 присутніх членів виконавчого комітету.
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Дід Мороз рекомендує
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«Ситуація жахлива»:
міністр охорони здоров’я
перевірив житомирські лікарні
і виявив низку порушень
Світлана Цимбалюк

У неділю, 29 листопада, міністр охорони здоров’я Максим
Степанов без попередження перевірив
лікарні Житомира,
які приймають хворих на COVID‑19.
Позаплановий візит
пов’язаний із ситуацією, яка сталася у місті Жовква, де в одній із
лікарень через відсутність електроенергії померли двоє пацієнтів, які були на ШВЛ.
Як зазначив Максим Степанов, у Житомирській обласній
лікарні ім. О. Ф. Гербачевського
виявили низку порушень. Зокрема, вони стосуються жахливого
інфекційного контролю в лікар-

ні та відсутності доступу до засобів індивідуального захисту
у лікарів.
«У Житомирській обласній
лікарні виявилося чимало проблемних питань. Під лікування COVID‑19 цей заклад було
відведено ще 6 листопада, однак договір із Національною
службою здоров'я у них досі не
підписано. Водночас там вже
приймають хворих на коронавірус. Станом на сьогодні туди
госпіталізовано 11 осіб. Завтра
саме з цього питання розпочну
робочий день – дам керівництву
НСЗУ доручення щодо термінового укладення відповідного
договору.
Щодо інфекційного контролю
у цій лікарні – ситуація жахлива,
адже його немає. Крім того, як
мені стало відомо після розмови
з лікарями, вони не мають повного
доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю», – наголосив
очільник МОЗ.

Також були виявлені порушення щодо подачі статистики, яка
стосується доступних кисневих точок, оскільки з 117 кисневих точок,
які є в лікарні, тільки 66 доступні
для лікування хворих на COVID.
Інші ж перебувають поза межами доступності, а точніше – вони
призначені для лікування хворих
інших відділень.
«Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Подано
було 117, в реальності ж – 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто “вільні” кисневі
точки, однак вони розташовані
у відділеннях, які не відведені під
лікування COVID‑19 (наприклад,
реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами).
Це неприпустимо, адже вони
не можуть бути використані під
COVID‑19. Вже доручив розібратися із цим», – підкреслив Максим
Степанов.
Що ж стосується лікарень
№ 1 та № 2 ім. В. П. Павлусенка,

то до них в очільника МОЗ питань не виникло. Він запевнив,
що ці медичні заклади забезпечені киснем у достатній кількості,
а з ліжкомісцями для хворих на
COVID‑19 проблем немає.
«Відвідав міську лікарню міста Житомир № 1, міську лікарню
№ 2 ім. В. П. Павлусенка. Ці медичні заклади приймають пацієнтів із COVID‑19. Киснем вони
забезпечені повністю, є навіть
істотний запас концентраторів:

у міській лікарні № 1 вільних
ліжок із киснем під COVID‑19
станом на сьогодні – 66, у лікарні
№ 2–127.
Поспілкувався з кількома
пацієнтами – жодних проблем
із госпіталізацією у них не виникло. З лікарських засобів нічого
не докуповують, окрім вітамінів.
Оптимістично налаштований
і медичний персонал, зокрема
проблем із надбавками там також
немає», – зазначив міністр.

Житомиряни продовжують порушувати Коротко про головне
дистанцію, створюючи черги
до секонд-хендів, банків, соцзабезів
Валерія Наумова

Карантин існує не для всіх, принаймні у Житомирі більшість думає,
що можна одягнути маску, і цього
достатньо.
Численні черги до секонд-хенду, банку, соцзабезу,
пошти – і це не про 5–10 людей, а про натовп, який лізе
один одному на голову… зате в масках.

Це не є нормальним дотриманням карантину,
а секонд-хенд, соцзабез чи подібні інстанції – не є місцями
настільки необхідними для життя, щоб скупчуватися там
так часто, як це роблять житомиряни. Недотримання
дистанції збільшує ризик захворіти на коронавірус та
інші вірусні хвороби. Важливо дотримуватися дистанції
не лише тому, що так написано, а тому, що це насамперед
ваша безпека, а також безпека інших людей. Не забувайте,
ми не одні тут.
Ніхто такі черги не контролює, відповідно штрафів
за порушення дистанції чекати марно. Що ж у такому
разі робити?
Журналісти редакції «20 хвилин» зв’язалися із заступницею міського голови Марією Місюровою, щоб
дізнатися, хто має контролювати дотримання дистанції
у таких чергах.
«Порушення карантинних норм повинна контролювати поліція, і зараз є відповідні штрафи. Має бути
відповідальність у підприємців, у тих самих банках,
секонд-хендах. Має бути особа, яка повинна контролювати дотримання дистанції. Це може бути хоч
охоронець. Але і кожна людина повинна брати на себе
відповідальність за власне здоров’я і за здоров’я інших
людей. Ще поки що нічого кращого не придумали,
ніж маски, дистанція та дезінфікуючі засоби», – прокоментувала Марія Місюрова.
Наразі небайдужі житомиряни фіксують порушення
та викладають їх у мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», щоб
привернути увагу до проблеми порушення дистанції.

• Кількість заражень на COVID‑19 у світі наближається до
61 мільйона, жертв вірусу – понад 1,43 мільйона.
• Трамп погодився покинути Білий дім, якщо більшість
голосів виборці віддадуть за Байдена.
• Кабмін запропонує надати Раді повноваження звільняти
директора НАБУ.
• УЄФА присудив Україні технічну поразку в матчі зі
Швейцарією.
• В Офісі президента хочуть за місяць забезпечити киснем
80% ліжок для хворих на COVID‑19.
• Європарламент ухвалив резолюцію щодо подій у Білорусі.
• Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України, взаємини країн погіршилися після офіційної заяви України
про підтримку протестного руху в містах республіки.
• Помер легендарний футболіст Дієго Марадона, йому
було 60 років.
• КСУ проти боротьби з корупцією: Зеленський просить
Венеційську комісію надати висновок щодо кризи.
• Степанов назвав вартість лікування одного хворого на
COVID‑19 пацієнта – від 13 до 45 тисяч грн.
• Суд у справі MH17 відмовився розслідувати альтернативні
сценарії катастрофи літака.
• Кабмін готується до можливого жорсткого карантину
на зимові свята.
• Україна піднялася на 20 позицій у світовому рейтингу
якості доріг, але все одно пасе задніх.
• Карантин вихідного дня: Зеленський озвучив бізнесу
суму обіцяної допомоги – 8 тис. грн.
• На першому етапі в рамках механізму COVAX Україна
планує отримати 1 млн 200 тисяч доз майбутньої вакцини
від коронавірусу, а загалом – понад 8 млн доз.
• Україна домовилася про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
• Кабмін знову відклав на рік підвищення мінімалки для
вчителів.
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У фокусі

Чому опорну районну лікарню
передадуть саме у Новогуйвинську ОТГ?
Руслан Мороз

Житомирську
центральну районну
лікарню, яка визнана
опорним медичним
закладом, передадуть
на баланс Новогуйвинській ОТГ.
Саме таке рішення було прийнято на останній сесій сьомого
скликання Житомирської районної ради. У рішенні тридцять сьомої сесії сьомого скликання Житомирської райради «Про передачу
майна у комунальну власність
Новогуйвинської селищної ради
Житомирського району Житомирської області» від 24 листопада
2020 року за № 1148, яке вже оприлюднено на сайті райради, зазначено: «Передати безоплатно із
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Житомирського
району у комунальну власність
Новогуйвинської селищної ради
Житомирського району Житомирської області: цілісний майновий
комплекс комунального некомерційного підприємства «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Житомирської районної
ради з приналежними до нього
допоміжними, господарськими,
іншими будівлями і спорудами
та іншим рухомим, нерухомим
й індивідуально визначеним майном – за адресою: Житомирська
область, Житомирський район,
село Станишівка, шосе Сквирське,
3; будівлю прохідної за адресою:
Житомирська область, Житомирський район, село Станишівка,
шосе Сквирське, 3; будівлі лікувального корпусу, харчоблоку та
пральні, лабораторії, господарську
будівлю, сіносховище, вбиральню
за адресою: Житомирська область,
Житомирський район, село Тро-

янів, вулиця Шурупова, 8;
нежитлове приміщення за
адресою: вул. Вокзальна, 12,
м. Житомир, з приналежними до нього допоміжними,
господарськими, іншими
будівлями і спорудами та
іншим рухомим, нерухомим
й індивідуально визначеним
майном, що перебу ває
в оперативному управлінні
комунального некомерційного підприємства «Житомирська багатопрофільна
опорна лікарня» Житомирської
районної ради; земельну ділянку,
площею 4,444 га, кадастровий номер 1822082500:01:000:0194, цільове
призначення: для будівництва та
обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Крім районної лікарні, до
Новогуйвинської селищної
ради Житомирського району
Житомирської області передаються також об’єкт нерухомого майна закладу освіти,
а саме: майновий комплекс
«Сінгурівський міжшкільний навчально-виробничий
комбі нат » Ж и том и рс ької
районної ради за адресою:
Житомирський район, Житомирська область, село Сінгури,
вул. Житомирська, буд. 11-а та
будівля комунального закладу
«Центральна районна бібліотека» Житомирської районної
ради – вбудоване приміщення
Житомирської районної бібліотеки за адресою: м. Житомир, вулиця Покровська,
131 з приналежним до нього
іншим рухомим, нерухомим
й індивідуально визначеним
майном.
Найцікавіше те, що передача
районної лікарні викликала досить бурхливі коментарі, а ось на
другий та третій пункти ніхто
майже не звернув уваги. Щодо
Сінгурівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату,

то там все зрозуміло – село Сінгури входить до Новогуйвинської
селищної громади. Трохи важче
зрозуміти, яким чином центральна районна бібліотека, яка розташована фізично в Житомирі
в районі Крошні, тобто ближче
вже до Оліївської ОТГ, передається
до Новогуйвинської ОТГ. Але це
також питання риторичне.
Дійсно, відповідно до закону
про децентралізацію та ще низки
підзаконних актів, до 1 січня 2021
року райони повинні передати на
баланс громад майно та земельні
угіддя. Але читачі, ймовірніше
за все, запитають нас, чому саме
Житомирську центральну районну опорну лікарню було передано
Новогуйвинській ОТГ.
Відповідь цікава, але досить
проста. Ще 5 серпня 2019 року у лікарні змінилась адреса реєстрації. Була і фактично залишилась
адреса: 12430, Житомирська обл.,
Житомирський район, село Станишівка, шосе Сквирське, будинок 3.
Але після перереєстрації з’явилася
нова адреса зовсім в іншому місці:
12460, Житомирська обл., Житомирський район, село Троянів,
вулиця Шурупова, будинок 8.
Для чого це було зроблено –
питання до керівництва лікарні.
Але село Троянів також входить
до Новогуйвинської ОТГ, і тому й
було прийнято це парадоксальне,
але цілком законне рішення про
передачу лікарні саме Новогуйвинській ОТГ.

У соціальній мережі Facebook
таке рішення одразу викликало
бурхливу реакцію: «Тепер рада
нового скликання має ухвалити
рішення про прийняття на баланс
Новогуйвинської селищної ради
районної лікарні. Однозначно
це не має бути на першій сесії,
і однозначно має бути попереднє
оприлюднення проєкту рішення,
а по-доброму ще й громадське обговорення», – написала на сторінці
«Новогуйвинське-Озерне-Гуйва»
одна з жительок Новогуйвинського.
У той же час у Житомирс ьк і й ра йон н і й ра д і та ке
рішення вважають єдиним
прийнятним. Про це у коментарі місцевим ЗМІ зазначив заступник голови районної ради
Василь Стах.

«Область вимагає від нас передати лікарню на об’єднані територіальні громади. Інакше з нового
року персонал не матиме зарплати», – наголосив Василь Стах.
За його словами, на адресу
районної ради надійшов лист від
лікарні з проханням передати її на
баланс саме Новогуйвинської ОТГ.
Адже ця громада є єдиною, яка
спроможна утримувати медичний
заклад. У районній раді додають,
що рішення щодо подальшої долі
лікарні мають прийняти депутати
Новогуйвинської селищної ради
нового скликання.
Нагадаємо, що керівником
Житомирської ЦРЛ у 2016-му
році став ексдепутат Житомирської обласної ради і однопартієць ексголови райради Тарас
Собко.

У житомирських закладах освіти збираються
підвищити вартість харчування з 1 січня 2021 року
Валерія Наумова

Вартість харчування
дітей у дошкільних та
загальноосвітніх закладах освіти Житомира
збільшиться з 1 січня
2021 року.

Про це йдеться у проєкті
рішення виконавчого комітету.
Таким чином, вартість харчування на одну дитину складатиме: у закладах дошкільної
освіти – 30,50 грн, зараз вартість
становить 28,90 грн. У закладах
загальної середньої освіти –
20,20 грн, зараз – 18,30 грн.
За словами начальника департаменту освіти Валентина Арендарчука, доречніше говорити про

підняття вартості на харчування
у закладах освіти після того, як
депутати затвердять бюджет на
2021 рік: «Все залежатиме від того,
який буде прийнятий бюджет.
Бюджет на 2021 рік поки ще не
прийнятий, і коли депутати його
затверджуватимуть, ми будемо
точно знати, чи проголосували
депутати, чи не проголосували
за зміну вартості харчування у закладах освіти».

Б ат ьк і в та к а н ови н а н а вряд чи змусить радіти, адже
вартість харчування в школах
і так недешева. Проте у департаменті освіти зазначають, що
шукатимуть у цьому питанні
баланс.
«Я не мож у знат и, як це
сприйматиму ть батьки. Ми
будемо виходити з того, як і
у нас можливості у міського
бюджету. Тут потрібно врахо-

вувати натуральну ск ладову
виконання продуктових норм
та фінансові можливості наши х батьк і в. Треба ш у кати
збалансований підхід, і з цим
підходом ми будемо йти вже
до депутатів, обговорювати це,
радитися. А потім вони вже
голос уватиму ть за підн яття
вартості на харчування. Поки
що про це рано говорити», – пояснив Валентин Арендарчук.
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У Житомирі центр крові приймає донорів,
що перехворіли на COVID‑19
Фахівці стверджують,
що у плазмі людей, що
перехворіли коронавірусною хворобою,
зберігаються антитіла,
які можуть допомогти
у лікуванні COVID‑19.
Таку плазму є змога використовувати для виготовлення лікарських
засобів.

Марія Кравчук

Житомирський
обласний центр крові
закликає жителів Житомира та області здати плазму крові, після
того як вони перехворють на COVID‑19.
Карантин вніс свої корективи
в роботу Житомирського обласного центру крові. Зокрема, заклад
почав працювати кожну другу та
четверту суботу місяця, що покращило ситуацію з донорами.
«Ми щодня потребуємо донорів незалежно від того, чи є карантин, чи немає карантину. Надання
невідкладної допомоги у лікарнях
не змінилося, тобто пацієнти на

сьогодні потребують таку ж саму
кількість трансфузій і компонентів
крові, як і до карантину. Кількість
донорів за цей час, звичайно ж,
змінилася, в середньому на 1%.
Проте наше запровадження
робочої суботи внесло свої корективи. Ось за попередню суботу,
яка була третьою робочою суботою, ми прийняли 57 донорів –
це досить значний для нас позитивний момент. Це також плюс
для донорів, оскільки переважна
кількість людей є працездатними,
вони працюють з понеділка по
п’ятницю і для них прийти в суботу здати кров набагато зручніше», – розповідає в. о. медичного
директора Житомирського обласного центру крові Алла Котюк.
Житомирський центр крові
розпочав збір плазми крові у людей, що перехворіли на COVID‑19,
з червня 2020 року, підписавши
угоду з компанією «Біофарма»,
що займається виготовленням
лікарських засобів.

«Таку плазму ми почали заготовляти з червня 2020 року.
Звичайно, перші місяці у нас
було досить мало донорів – 4–5.
За цих три тижні листопада у нас
25 донорів. Загалом у нас пройшло
54 донації за п’ять з половиною
місяців.
Пацієнти, які перехворіли легким або середнім ступенем тяжкості, мають антитіла до SARS-CoV‑2
і з їхньої плазми можна виготовляти імуноглобуліни для лікування
пацієнтів середнього та тяжкого
ступенів.
Ми тільки заготовляємо таку
плазму, а товариство, з яким ми
співпрацюємо, – "Біофарма", вже
має можливість виготовляти лікарські препарати. Такий проєкт
з постачання гіперімунної плазми – це перший наш спільний
проєкт з "Біофарма", ми підписали
угоду у червні 2020 року», – зазначає Алла Котюк.

До центру можна звертатися тільки після
повного одужання. Донорську кров ретельно
перевіряють на наявність антитіл, а також
інфекцій, які передаються через кров.

Окрім паспорта та ідентифікаційного коду, донор має
взяти із собою виписку з лікарні
та негативний результат ПЛРдіагностики на коронавірус.
«Донор, який перехворів
COVID‑19, повинен при собі
мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку з лікувального зак ладу про те, що він
перехворів середньою або легкою формою важкості із ПЛРпідтвердженням, воно має бути
позитивним і після закінчення
лікування негативним.
Ми у всіх донорів запитуємо,
чи вони мають бажання провести також тестування на антитіла
до COVID‑19. Тому що на сьогодні немає такої нормативної бази,
щоб ми зобов’язали кожного донора тестуватися на COVID‑19.
Тільки тих, що мають бажання,
ми тестуємо. Запитуємо в донора
на етапі реєстратури, робиться
відповідна позначка на картці,
і тільки тоді ми беремо зразок
на тестування», – уточнює в. о.
медичного директора Житомирського обласного центру крові.

За здачу такої плазми передбачена грошова винагорода.
Компенсацію оплачує компанія
«Біофарма» одразу після підтвердження наявності антитіл у крові.
«Згідно з угодою товариство
"Біофарма" виплачує компенсацію донорам, які перехворіли
коронавірусною хворобою і мають виявлені антитіла в плазмі,
з розрахунку 1285 грн за літр.
Є умова, що має бути заготовлена плазма апаратним методом
не менше ніж 650 мл від одного
донора. Заготовляється від 650 до
850, на цей показник впливає стать
донора, вага, зріст і гематокрід.
Ці показники по монограмах (таблицях) переводяться в кількість
крові, яку донор може здати», – говорить пані Алла.
Повторно здати плазму крові
донор може через 14 діб.
Якщо ви перехворіли на коронавірусну інфекцію та маєте довідку ПЛР-тестування – запрошуємо
до Житомирського обласного
центру крові здати специфічну
плазму для подальшого лікування
хворих на COVID‑19.

Станом на 24 листопада 2020 року у Житомирській області протестовано донорської крові на
COVID‑19–1768 зразків, з них 71 – позитивний, що
становить 4%.
В тому числі:
• донори – 325, з них 22 – позитивний результат,
що становить 6,8%;
• медпрацівники області (які регулярно добровільно здають кров та її компоненти) – 1443, з них
49 – позитивний результат, що становить 3,4%.

На Житомирщині за добу виявили
189 нових випадків інфікування COVID‑19
Марія Кравчук

Обласний лабораторний центр
повідомляє: у Житомирській області
зареєстровано вже
30 100 підтверджених
випадків COVID‑19.
Як повідомив в. о. директора
ДУ «Житомирський обласний

лабораторний центр» Юрій Лутай, станом на 09:00 01.12.2020
(за минулу добу – 30 листопада) зареєстровано – 189 нових
лабораторно підтверджених
випадків.
Всього випадків (з наростаючим пі дс умком) – 3010 0.
Померло (всього) – 503. За добу
надійшло повідомлення про
пі дозру – 189. Всього пі дозр
(з наростаючим підсумком) –
31 650. Всього одужало – 19 429.
Активні хворі – 10 168.
12 498 нових випадків коронавірусної хвороби зафік-

совано в Україні с таном на
1 грудня 2020 року. Зокрема,
захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.
30 листопада під час щот и ж н е в ог о брифі н г у щодо
епідемічної ситуації в Житомирській області начальник
управління охорони здоров’я
Житомирської ОДА розповів
про сит уацію з х ворими на
COVID‑19 в області.
«На сьогодні (30 листопада –
авт.) 808 осіб перебувають на
лікуванні у стаціонарі, серед
них 324 пацієнти на кисневій

підтримці. У наявності 1483
кисневих точки, і з кожним
д нем вони збі льш у ютьс я,
у тому числі концентратори.
Сьогодні для надання допомог и к ис невоза леж ним пацієнтам у нас є відповідний
ресурс. На апаратах штучної
вентиляції легень у нас перебуває 19 важких хворих, всього
у реанімаційних відділеннях
32 пацієнти», – говорить начальник управління охорони
здоров’я Микола Суслик.
Заступник голови Житомирської ОДА Наталя Остап-

ченко назвала райони області,
де сит уаці я із забезпеченням ліжок киснем найнижча: «Кисневе забезпеченн я
ліжок в області на сьогодні
становить 57,5%. Найг ірша
ситуація так і залишається
у Коростенській центральній лікарні, Радомишльській
і Андрушівській центральних
районних лікарнях. Всі інші
лікарні киснем повністю забезпечені, і наявної проблеми
щодо доступу хворих до кисневих точок немає», – зазначає
Наталя Остапченко.
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Розпочала роботу Житомирська обласна рада
восьмого скликання – чи зміниться щось
у житті жителів області?
Валерія Наумова,
Руслан Мороз

У п'ятницю, 27 листопада
2020 року, розпочала свою
першу сесію Житомирська
обласна рада нового, восьмого, скликання.
Чи варто очікувати на кардинальні
зміни у житті житомирян після виборів
та початку роботи місцевих рад вже за новими законами, особливо за законом про
децентралізацію? Проведемо невеличкий
аналіз нового-старого складу обласної ради.
Обрано 64 депутатів. Майже всі вони з досвідом роботи в радах різного рівня. Тож
можна стверджувати, що майже 80 відсотків
депутатів нового скликання працювали раніше у попередньому, тобто кардинальних
змін, на жаль, не відбулося.
Першу сесію відкрив голова Житомирської обласної виборчої комісії Євгеній Лех,
який повідомив присутніх про результати
виборів нового складу депутатів Житомирської обласної ради. Він також зазначив, що
за даними попередньої реєстрації депутатів
обласної ради, обраних 25 жовтня цього
року, на перше сесійне засідання прибуло
і зареєструвалось 62 депутати.

Депутатський корпус восьмої
каденції складатиметься
із представників наступних
політичних партій:
• «Слуга народу» – 11 депутатів;
• «Європейська солідарність» – 9 депутатів;
• «Наш край» – 9 депутатів;
• «Опозиційна платформа – За життя» –
7 депутатів

• «За майбутнє» – 7 депутатів;
• ВО «Батьківщина» – 6 депутатів;
• «Пропозиція» – 6 депутатів;
• «Радикальна партія Олега Ляшка» –
5 депутатів;
• «Сила і Честь» – 4 депутати.
На порядку денному першої сесії традиційним було обрання голови обласної
ради та заступників, утворення постійних
комісій, обрання голів постійних комісій,
після чого був сформований склад президії – дорадчого органу обласної ради.
Всього в обласній раді створено 9 депутатських фракцій.
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко на власній сторінці у соціальної мережі Facebook
розмістив пост, в якому позитивно оцінив
виборчий процес та звернувся до депутатів
із закликом ефективно забезпечувати взаємодію органів місцевої влади з урядом та
Президентом України: «Рівно місяць минув
з дня завершення місцевих виборів. У більшості об'єднаних територіальних громад
вже відбулися перші установчі сесії. Найближчим часом депутати мають перейти до
обговорення питань, що стосуються актуальних проблем сьогодення та перспектив
розвитку окремих населених пунктів та
Житомирщини в цілому. Представляти
інтереси громад – це висока честь та велика
відповідальність».
Окремо було зазначено про необхідність
боротьби з пандемією: «У той же час перед
усіма нами стоїть один з найскладніших
викликів сьогодення – пандемія COVID‑19.
І місцева влада у боротьбі за збереження
здоров’я та життя жителів Житомирщини
відіграє надважливу роль. Адже саме органи місцевого самоврядування є власниками
92% лікарень області, які визначені опорними для госпіталізації пацієнтів з COVID‑19.
До того ж місцева влада, як ніхто інший,
має бути зацікавлена у тому, щоб люди,
які довірили їй своє майбутнє, мали змогу

отримати необхідну медичну допомогу
у нинішній складній ситуації».
Яким саме чином буде відбуватися ця
ефективна взаємодія, ми зможемо побачити
згодом.
Але знову констатуємо, що більшість
депутатів залишилися з минулої каденції
або вони вже працювали в органах державної влади.
Так, головою Житомирської обласної
ради було обрано Володимира Федоренка
від політичної партії «Слуга народу». Його
першим заступником став Олег Дзюбенко від партії «Наш край», який працював
директором ДП «Малинське лісове господарство». Ще одним заступником обрано
Володимира Ширму від партії «Пропозиція», який був головою обласної ради
попереднього скликання.
Під час сесії були узгоджені вісім постійних комісій у Житомирській облраді,
в яких працюватимуть депутати:
– з питань бюджету та фінансів – голова
Олександр Дмитрук;
– з питань комунальної власності та майнових відносин – голова Сергій Крамаренко;

У Житомирі цьогоріч розпочнуться
роботи із встановлення пам’ятника
захисникам України у війні
з російським агресором
Марія Кравчук
За інформацією, що була відомою
раніше, пам’ятник героям війни планують будувати у сквері, що на майдані Соборному у Житомирі. Кошторис
даного проєкту – 5 млн 386 тис. грн.
Договір з підрядником вже підписали, ним є ДП «Фаворит ОПТ»
ЗАТ «Фаворит».

«Тільки відбулася до кінця тендерна процедура закупівлі. З підрядником минулого тижня ми вже
підписали договір», – розповів директор міського управління капітального
будівництва В’ячеслав Глазунов.
Цього року розпочнуться підготовчі роботи, а в наступному їх
планують завершити.
«Підготовчі роботи розпочнуться вже цього року. Термін виконання
робіт становить не менше пів року,

бо там складна скульптура з граніту.
Тим паче тільки на цей рік виділено
фінансування 1 млн грн», – зазначає
В’ячеслав Глазунов.
Нагадаємо, 17 грудня 2019 року
затвердили результати конкурсу на
кращий пам’ятний знак «Захисникам
України у війні з російським агресором». Перемогу отримав ескіз Дарини
Євпак «Шлях до перемоги» з фігурами воїна, медсестри, волонтера та
добровольця.

– з питань економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього
і малого бізнесу, будівництва, транспорту
і зв'язку – голова Віталій Сорока;
– з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села –
голова Олександр Ющенко;
– з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів – голова Олександр Рабінович;
– з гуманітарних питань – голова Олександр Савченко;
– з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів – голова Ігор Сабадаш;
– з питань регламенту депутатської
діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної
діяльності – голова Олег Скидан.
Нагадаємо, що зараз Верховна Рада України закінчує розгляд Державного бюджету
України на 2021 рік. Тож наступна сесія Житомирської обласної ради, найімовірніше,
буде присвячена саме прийняттю бюджету
області на наступний рік. Саме з цього й
почнеться власне робота обласної ради.
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У Житомирі працівник стоматологічного центру
вчинив замах на вбивство директорки клініки
27 листопада поліцейські ГУНП та
Житомирського відділу під процесуальним
керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру
у вчиненні замаху на
вбивство 28-річному
чоловікові.
На грунті конфлікту він тяжко
травмував керівницю клініки, де
працював. Наразі вирішується
питання про тримання його під
вартою на період досудового розслідування, – повідомляє відділ
комунікації поліції Житомирської
області.

19 листопада до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані жительки
обласного центру, 1958 року народження. Під час перевірки інформації з’ясувалось, що жінку знайшли без свідомості у робочому

кабінеті її стоматологічної клініки
з тяжкими травмами голови та ока.
Потерпілій було надано необхідну медичну допомогу та проведено оперативні втручання. Наразі
стан жінки, за прогнозами лікарів,
стабільний.

Підприємцю, який за 15 тис.
доларів США «замовив»
свого бізнес-партнера,
повідомлено про підозру
у скоєнні злочину
Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, 24.11.2020
слідчими поліції повідомлено місцевому підприємцю про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство з корисливих
мотивів, вчиненого на замовлення, за ч. 3 ст. 27,
ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Як повідомлялося раніше, 41-річний підприємець організував умисне вбивство на
замовлення свого колишнього партнера по

бізнесу, залучивши до скоєння злочину свого знайомого, пообіцявши йому заплатити
15 тис. доларів США. До того ж вбивство мало
бути замасковане під самогубство.
Правоохоронці 24.11.2020 викрили злочин
та попередили скоєння вбивства, затримавши організатора замовного вбивства під час
передачі першої частини грошових коштів.
Заходи із викриття проведені за процесуального керівництва Житомирської
обласної прокуратури спільно із Головним управлінням Нацполіції в області,
Управлінням стратегічних розслідувань
в області ДСР Нацполіції України. Досудове розслідування проводить Головне
управління Нацполіції в області.
Процес уа льне кері вн иц т во з д і йс н ю є
Житомирська обласна
прокуратура. До суду
под а н о к лопо т а н н я
щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання
під вартою.
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.

Водночас поліцейські розпочали кримінальне провадження
для встановлення обставин травмування директорки – характер
отриманих жінкою травм вказував
на причетність до них сторонньої
особи.
У ході низки першочергових
заходів оперативники кримінальної поліції ГУНП та Житомирського відділу встановили перебіг подій життя жінки упродовж
останнього періоду, а також проаналізували зібрану на місці події
слідову інформацію.
У результаті проведеної роботи поліцейським вдалось встановити причетність до події жителя
обласного центру, який працював
у цій же клініці. За наявною інформацією, між потерпілою та
молодиком виник конфлікт на
грунті робочих відносин та бор-

гових зобов’язань останнього.
27 листопада оперативники
затримали 28-річного чоловіка за
обгрунтованою підозрою у травмуванні з метою вбивства директорки
з корисливих мотивів. Під час невідкладних обшуків у кількох місцях
були вилучені свідчення його причетності до кримінального діяння.
У п’ятницю, 27 листопада, у межах процесуального керівництва, забезпечено розгляд клопотання щодо
обрання підозрюваному запобіжного
заходу, – інформує пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Врахувавши принципову позицію прокурора, слідчий суддя
Богунського районного суду міста
Житомира виніс ухвалу про застосування особі запобіжного заходу
у виді тримання під вартою без
внесення грошової застави строком на 60 діб.

У лісі на Овруччині
чоловік з гвинтівки
підстрелив товариша –
47-річного житомирянина
25 листопада до
поліції надійшло
повідомлення про
госпіталізацію
з вогнепальним
пораненням плеча
47-річного житомирянина.
Встановлено, що чоловік
отримав ушкодження у лісі
Овруцького району. Для
встановлення усіх обставин
поліцейські розпочали кримінальне провадження, – інформує відділ комунікації
поліції Житомирської області.
Попередньо, у ході першочергових
дій, з’ясувалось, що події розгортались
у лісовому масиві між селами Словечним
та Селезівкою після 15 години. Кілька
товаришів під час відпочинку на природі
взялися пристрілювати дрібнокаліберну
гвинтівку. Під час одного з пострілів, за
словами учасників, спрямованого у мішень, 49-річний чоловік випадково поцілив в іншого. У результаті той отримав
наскрізне вогнепальне поранення плеча.
За наявною інформацією, загрози життю
47-річного потерпілого немає.
Поліцейські розпочали кримінальне
провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне
ушкодження) Кримінального кодексу
України. Зброю, що зареєстрована

у встановленому порядку та належить
потерпілому, вилучено. Призначено
низку експертних досліджень, у тому
числі щодо тяжкості отриманих чоловіком травм.
Водночас встановлено, що обидва
учасники події – жителі обласного центру та перебували у стані алкогольного
сп’яніння.
Тож поліцейські застерігають інших
громадян: зброя не терпить легковажного ставлення та безпечності. Будь-які
порушення правил її зберігання, носіння
та використання можуть призвести до
негативних наслідків – аж до фатальних.
Тому не допускайте самі та не дозволяйте іншим нехтувати здоровим глуздом
і проявляти зневагу до встановлених
правил. У названому випадку стрільцю
може загрожувати покарання від громадських робіт до 2-річного обмеження
або позбавлення волі.
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Купуємо світловідбивальні жилети
та починаємо пристібатися в таксі –
набули чинності нові зміни до ПДР
Марія Кравчук

В Україні стали
чинними зміни до
ПДР, які стосуються
водіїв, пасажирів,
велосипедистів та
пішоходів.
Про це на своїй сторінці
у Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій
Білошицький.

Для водіїв та пасажирів:

• Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися
під час руху в населеному пункті,
а інструктори з водіння і за його
межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило
зобов'язує водіїв таксі забезпечити
наявність ременів безпеки як на
передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про
необхідність їх використовувати.
• Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю,
якщо це фізіологічно неможливо,
а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.
Поспілкувавшись з інструктором однієї з житомирських
автошкіл, можна сказати, що від
нових правил він, м’яко кажучи,
не в захваті.
Змоделюємо ситуацію: ви
навчаєтесь водінню та вперше
з інструктором виїхали у місто.
Звичайно, будь-який учень спочатку буде хвилюватися, і велику
роль у подоланні цього страху
відіграє саме інструктор, який
підстраховує учня.
Важливо розуміти, що кожна
людина реагує на стрес по-різному:

декого може заціпити, хтось, не
розрахувавши сили, виверне кермо чи не встигне вчасно натиснути
на гальмо. Інструктор відповідає
за учня та за авто, тому має оперативно зреагувати у критичній
ситуації. Ремінь безпеки в цьому
випадку може стати йому на заваді – інструктор повинен мати змогу
вільно рухатись, щоб діставати до
всіх елементів панелі управління.
• Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних
знаків, наносити на них додаткові
позначення або закривати їх, вони
повинні бути чистими і достатньо
освітленими!

Для велосипедистів:

• Велосипедистам дозволений
рух смугою для маршрутних
транспортних засобів.

Для пішоходів:

• Тепер пішоходи обов'язково

мають використовувати світлоповертальні елементи в темну пору
доби та в умовах недостатньої
видимості.
• В т ем н у пору до би та
в умовах недостатньої видимості
пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям,
повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку,
наклейку, жилет тощо) або бути
в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено
в п. 4.4 ПДР України.
Водночас жодних штрафів за
відсутність таких елементів поки
що не передбачено.
Цікаво, що ж думають українці про нововведення? Ми почитали коментарі під публікацією
заступника начальника Департаменту патрульної поліції, відібрали найбільш цензурні та
ділимось з вами. Скажемо одразу – думки дуже різні.
«А як вчасно! Пiд час довбаноi
пандемiї. Щоб зайвий раз обмацати всi ременi в таксi i щоб
пiсля когось вони по тобi терлись. Театр абсурду ще не досяг
свого апогею», – ділиться своєю
думкою Volodymyr Kosiachenko.
«Я ось теж з ременями безпеки не згодний. Якщо людина
не хоче ними користуватися, – це
його життя, безпека, в такому
випадку потрібно законом чи
новими правилами заставити
і подушки безпеки на всі авто
встановлювати, це ж теж для безпеки», – написав Andrei Korsun.
«Шановний пане Олексію! Ви,
мабуть, не в курсі, що інструктору
з навчання необхідна деяка свобода рухів, коли за кермом учень», –
написав Анатолій Бульба.

«Пристібаюсь і всім раджу.
А от з останнім пунктом не
зрозуміло. Не знаю дівчат, які
на норкову шубу будуть світловідбивальні маркери ліпити», –
Григорій Голубничий.
«Сорі, щодо світлоповертальних елементів – як це працюватиме? Поліція буде зупинятись
та штрафувати пішохода за те,
що він перейшов дорогу без цих
елементів на одязі?» – цікавиться
Андрій Лохматов.
«Сподіваюсь, що тепер стане легше водіям транспортних
засобів. Маю на увазі пішоходів
зі світлоповертальними елементами. Тих, хто виконуватиме правила, однозначно стане
більше, а значить видимих пішоходів побільшає, а щодо тих,
хто правила не виконував і не
збирається, у водіїв буде більше
шансів захистити себе у випадку
ДТП з пішоходом», – розмірковує
Hennadii Panasenko.
«В "жигулях" та інших авто,
не іномарках, на задньому пасажирському сидінні немає
ременів безпеки. Хто ці правила придумав, не всі їздять
на крутих іномарках!» – пише
Анна Дорож.
«Дуже добре. А як щодо
циві льної ві д пові да льнос т і
велосипедистів? Адже вони є
повноправними учасниками
дорожнього руху, а на полосі
для маршрутних транспортних
засобів, читай – на дорозі, вони
також можуть стати винуватцями ДТП. Як з цим? Коли для
велосипедистів буде обов'язок
мати страховий поліс цивільної
відповідальності?» – Valentyn
Krotevych.

КОЛОНКА
Розроблено пакет
інформаційних
матеріалів з питань
земельних
правовідносин
Для клієнтів системи безоплатної правової допомоги розроблено пакет інформаційних матеріалів з питань земельних правовідносин. Він складається з шести
буклетів, листівки та плаката.
У буклетах стисло та доступно
подано відповіді на найпоширеніші запитання щодо земельних
правовідносин, алгоритми дій,
важливі нюанси законодавства
тощо.
Теми інформаційних
буклетів:
• Укладання та внесення змін
до договору оренди землі.
• Припинення та поновлення
договору оренди землі.
• Як реалізувати своє право на
безоплатне отримання земельної
ділянки.
• Присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці.
• Земельний податок для фізичних осіб.
• Встановлення меж земельної
ділянки.
Листівка та плакат містять загальну інформацію щодо доступу
до безоплатної правової допомоги власникам та користувачам
землі.
Інформаційні матеріали розробив Координаційний центр
з надання правової допомоги
в межах системного проєкту «Програма «Прискорення приватних
інвестицій у сільське господарство
України».
Завантажити інформаційні матеріали у форматі pdf
можна:
• У розділі «Бібліотека» за посиланням: https://www.legalaid.
gov.ua/publikatsiyi/informatsijnimaterialy-z-pytan-zemelnyhpravovidnosyn/
• У прикріпленому файлі до цієї
новини (вгорі).
Довідково
Україна розпочала реалізацію програми «Прискорення
приватних інвестицій у сільське
господарство», у межах якої
у 2019 році було укладено угоду
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику
у розмірі $200 млн 20 травня
2020 року. Після здійснення
Україною внутрішньодержавних
процедур угода про позику набрала чинності.
Завданнями системи БПД для
виконання цієї програми є:
• посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом надання безоплатної
первинної та вторинної правової
допомоги;
• посилення правової спроможності громадян та громад
у сфері земельних відносин шляхом покращення правової обізнаності у результаті проведення правопросвітницьких заходів.
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Середа, 2 грудня 2020

Тема номера

ПОВНОМУ ЛОКДАУНУ БУТИ:

до чого готуватися житомирянам?
Марія Кравчук,
Валерія Наумова,
Світлана Цимбалюк

Вже майже тиждень відусюди можна
почути обговорення
щодо того, потрібно
впроваджувати повний локдаун чи ні.
А якщо так, то коли
це відбудеться?
У М і н іс т ер с т в і охор он и
здоров’я вважають, що на період новорічних свят у країні
потрібно запровадити локдаун
на три тижні. Таку ініціативу
пояснили тим, що це допоможе
призупинити високе зростання
захворюваності на коронавірус
і у лютому не буде медичного
колапсу. Однак на сьогодні це
все на рівні чуток, оскільки офіційної інформації влада поки
що не надала.

Карантин вихідного дня
не дав очікуваного ефекту
11 листопада Кабмін проголосував за введення карантину
вихідного дня, який мав тривати
з 14 по 30 листопада. Після його
закінчення, згідно з результатами
карантинних заходів, уряд мав
зробити висновок: дав він очікуваний результат чи потрібно
вводити більш жорсткі заходи.
Однак декілька міст України не
підтримали цю ініціативу. Не
виключенням став і Житомир.
Під час одного із засідань
виконавчого комітету міський
голова Сергій Сухомлин зняв
з розгляду питання щодо введення карантину вихідного дня
у місті, мотивувавши це тим, що
два дні на ситуацію не вплинуть.
«У мене осо бис то немає
морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Додаткові обмеження – це
відповідальність за людей, які
втрачають можливість заробляти
та годувати свої сім'ї. До того ж
при такій кількості хворих 2 дні
"локдауну" на ситуацію не вплинуть», – пояснив своє рішення
Сергій Сухомлин.
Згодом у міськраді все ж підтримали рішення Кабміну та запевнили, що суперечити йому
не будуть.
Міністр охорони здоров'я
Максим Степанов зі свого боку
заявив, що карантин вихідного

дня хоч і спрацював, але не досяг
очікуваного ефекту. Тому МОЗ
не рекомендуватиме його продовжувати, а от чи будуть введені
більш жорсткі обмеження – буде
вирішуватись згодом.

Що таке локдаун та для
чого він потрібен
Локдаун – це жорсткі карантинні заходи, які передбачають обмеження вільного пересування територією
країни та заборону руху грома дського т ра нспорт у, я к
міжнародного, так і міського.
Також мають бути зачинені
всі заклади, окрім аптек, продуктових магазинів та автозаправок.
У МОЗ запевняли, що локдаун оголосять одразу після того,
як у країні кількість хворих на
коронавірусну інфекцію сягне
відмітки 15000 на добу. Однак
згодом свою думку змінили
та наголосили, що обмеження
в Україні почнуть діяти тоді,
коли фіксуватимуть по 20 тисяч хворих на день. Тому в уряді почали розглядати можливі
сценарії суворих карантинних
обмежень та дати їхнього впровадження. До речі, у ЗМІ з’явилася
інформація, що таких сценаріїв
може бути три.

Згідно з першим сценарієм, жорсткий карантин

може розпочатися після того,
як в уряді ухвалять закон, який
гарантує підтримку бізнесу на
період карантину. Тривати він
може близько двох тижнів, до
закінчення новорічних свят.
Що с тос уєтьс я дру г ог о
сценарію, то він передбачає
початок локдауну не раніше
15 грудня та буде тривати до закінчення різдвяних свят. Однак
все буде залежати від статистики
захворюваності.
Третій сценарій передбачає обмеження роботи низки
закладів з 29 грудня на два чи

три тижні.
Трохи пізніше з’явилась інсайдерська інформація, що локдаун планують ввести з 23 грудня
по 15 січня. Хоча згодом міністр
охорони здоров’я Максим Степанов спростував її та відзначив,
що це не відповідає дійсності.
Однак є вірогідність, що офіційне повідомлення щодо того,
коли розпочнеться жорсткий
карантин та чи буде він взагалі,
з’явиться приблизно 4 грудня.
Очільник МОЗ запевняє, що
країні потрібен тритижневий
локдаун, оскільки сезонні захворювання нікуди не зникли.
Тому важливо до лютого стримати статистику захворюваності
на COVID‑19.
«Нам потрібен тритижневий
локдаун тому, що, крім ситуації
з COVID‑19, у нас є сезонні загострення захворюваності на грип.
Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим
зростанням захворювання, а щоб
це у нас було збалансовано», – зазначив Степанов.
Секретар РНБО Олексій Данілов зі свого боку заявив, що локдаун в Україні буде у будь-якому
випадку. Єдине питання, яке обговорюється, – це його терміни.
«Те, що локдаун буде вводитися у нашій країні, – так.
Єдине питання, коли він буде
вводитися: або в грудні, або
з 2 січня. Зараз йде дискусія
зі спеціалістами з цього приводу. Те, що локдаун буде, – це
100%», – зазначив Олексій Данілов.

Що чекає бізнес
під час локдауну
Введення повного локдауну
для економіки країни матиме досить негативні наслідки. Експерти наголошують, що найбільше
постраждає малий та середній
бізнес. Що стосується житомирян, то вони з цього приводу мають різні думки. Деякі вважають,

що це необхідне рішення, щоб
перемогти пандемію. А інші
переконані, що такі заходи знищать бізнес. Тому першочергово
влада повинна зосередитися на
тому, щоб пом'якшити його наслідки для громадян і, головне,
для малого бізнесу, який найбільше страждає від карантину.
В уряді запевняють, що все
тримають під контролем і на час
карантину підприємцям надуть
фінансову підтримку. Однак, як
ви знаєте, обіцяного три роки
чекають. Тому як буде цього разу,
покаже час.
Заступниця голови Офісу
Президента України Юлія Ковалів зазначає, що президент вніс
до парламенту пакет законопроєктів, які стосуються підтримки
бізнесу у тому разі, якщо буде
запроваджено локдаун.
«Обсяг підтримки до кінця
року, який планується надати
і ФОПам, і працівникам ФОПів,
і безпосередньо підприємствам,
становить від 12 до 15 млрд грн», –
підкреслила Юлія Ковалів.
Також заступниця керівника
Офісу Президента вважає, що
Рада повинна проголосувати за
дану ініціативу якомога швидше,
оскільки гроші підприємцям виділятимуть з COVID-ного фонду.
«Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, щоб
проголосувати цей законопроєкт і до кінця року встигнути
видати з ковідного фонду цей
пакет підтримки бізнесу, який
постраждає в разі впровадження
локдауну», – наголосила посадовиця.
Передбачаються і податкові
канікули, а при посиленні обмежувальних заходів 200 тис.
фізичних осіб – підприємців 1-ї
групи будуть звільнені від сплати
всіх податків і зборів, включно
з ЄСВ. Окрім цього, майже для

чотирьох мільйонів українців
анулюють податковий борг до
3,06 тис. грн.
Нагадаємо, 26 листопада президент вніс у Раду законопроєкт
про підтримку бізнесу під час
карантину. Також він повідомив,
що підприємцям, чий бізнес
постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по
8 тисяч гривень.

Що з цього приводу
думають експерти
Як зазначає політичний
експерт Волод и м и р Пін ьковський, поки статистика із
захворюваністю на COVID‑19
більш-менш стабільна, сенсу
вводити повний локдаун немає. Оскільки це більше вплине на стан економіки, аніж на
контакт між людьми.
«На мою думку, не варто поки
що вводити жорсткі карантинні
обмеження, оскільки поки що
цифра захворюваності стабільна.
При цьому працюють підприємства, організації, установи,
транспорт та інше. Давайте начистоту, при введенні локдауну
люди не будуть його дотримуватися, будуть порушувати. По
факту мало що зміниться в житті та побуті, адже люди вже не
бояться цієї епідемії, звикли до
загроз, адаптувалися. І таким
чином локдаун не дасть суттєвого зменшення захворювання,
бо спілкування перейде додому,
на кухні, тобто в сімейні, дружні, корпоративні відносини, що
буде слугувати розповсюдженню. Але це вплине на економіку,
тобто саме ця сфера постраждає
і певні соціальні, політичні потрясіння», – запевняє Володимир
Піньковський.
Та кож екс пер т вва ж ає,
що прийняте рішення щодо
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в п р ов а д же н н я жор с т к и х
карантинних заходів у суспільства може викликати негативну реакцію. Тому влада,
імовірніше, буде намагатись
до цього питання підходити
виважено та лояльно.
«Мені здається, що рішення
щодо жорстких заходів можуть
викликати у людей незадоволення владою. Це при тому, що
зараз владою і так незадоволені. Тому вона не робитиме того,
щоб спровокувати ще більше
негативу: незадоволення соціальною, економічною ситуацією
в Україні. І влада не застосовуватиме жорстких методів до порушників, а буде ставитися до
них більш лояльно. Тобто це не
дасть жодних результатів, бо буде
страх незадоволення, бунтів», –
наголосив політолог.

Локдаун у світі

Ситуація з COVID‑19 погіршується. Не лише в Україні, де
кількість нових випадків коливається від 10 до 16 тисяч на день,
а й у світі. Деякі країни переходять на дистанційну роботу та
навчання, а деякі навіть вводять
комендантську годину.

Польща

Польська влада вирішила
з кінця жовтня закрити усі ресторани і заборонити збиратися
більш ніж п'яти особам.
Як заявляв прем'єр-міністр
Польщі Матеуш Моравецький, ці
заходи мали допомогти уповільнити поширення коронавірусної
інфекції в країні.
21 листопада прем'єр заявив,
що торгові центри знову відкриються в Польщі через тиждень,
щоб стимулювати роздрібних
торговців напередодні Різдва.
Навчальні заклади у Польщі
закриті, а уряд закликає святкувати Різдво в колі рідних і не
виїжджати з країни. Варто зазначити, що за тиждень з 24 листопада по 30 листопада динаміка
захворюваності в Польщі зменшилась з 32 733 випадків до 5 736
осіб за добу.

Німеччина

Уряд Німеччини і керівники
федеральних земель прийняли
рішення продовжити і посилити
коронавірусні обмеження для
стримування пандемії.
Вони стверджують, що часткова ізоляція країни, покликана
запобігти поширенню коронавірусу, буде продовжена до
20 грудня. Також було вирішено
обмежити приватні зібрання до
5 осіб з двох сімей – діти у віці
14 років і молодше не враховуються. Але обмеження на контакти повинні бути призупинені
з 23 грудня по 1 січня, щоб люди
могли святкувати в період Різдва. За тиждень з 24 листопада по
30 листопада динаміка захворюваності в Німеччині коливалась
від максимального показника
22 806 випадків за добу до 11 169
випадків.

Тема номера

Середа, 2 грудня 2020

Франція

Перша країна у Європі, яка
перетнула позначку у 2 млн заражень коронавірусом.
Також на одній з ферм на заході Франції виявили заражених
коронавірусом норок. 1000 норок
на фермі будуть вбиті, – повідомило Міністерство сільського
господарства Франції.
З початку листопада у Франції діє жорсткий загальний карантин – людям дозволено виходити з дому тільки з поважної
причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні
заклади змушені були закритися. Останніми днями щоденний
приріст хворих суттєво спадає.
Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада зараз показники знизилися
до 10–15 тисяч. Якщо у деяких
регіонах, як східному ОверньРона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному
Іль-де-Франс кількість хворих
почала знижуватися. Станом на
30 листопада кількість випадків
коронавірусної хвороби у Франції складає 4 005 осіб.

Чехія

Із 3 грудня Чехія перейде
з 4-го ступеня протиепідемічної системи до 3-го, що дозволяє
пом’якшити деякі карантинні
обмеження.
Відкриються непродуктові
магазини, ресторани, заклади,
які надають послуги, та фітнесцентри, але за умови дотримання суворих епідеміологічних
заходів. Зокрема, в ресторанах
дозволено буде сидіти 4 людям
за столом, заповнюваність приміщення не має перевищувати
50%; у всіх магазинах перебувати
може 1 покупець на 15 квадратних метрів – навів деталі міністр
промисловості та торгівлі Карел
Гавлічек.
З четверга після 6-тижневої
паузи зможуть відкритися музеї та галереї, відвідуваність має
становити чверть від звичайної,
при групових екскурсіях група
не має перевищувати 10 людей.
Можуть відкритися бібліотеки.
У Чехії, яка опинилась серед
лідерів за масштабами інфікування, з 22 жовтня діяв досить
жорсткий карантин, гастрономія були закрита ще з 14 жовтня.
Станом на 30 листопада кількість
випадків коронавірусної хвороби
в Чехії становить 3 572 особи.

Ірландія

Ірландія стала першою країною Європи, яка повернулася
до жорсткого карантину (5 найвищого рівня) через поширення
коронавірусу. Локдаун тривав від
21 жовтня до 1 грудня.
Нещодавно уряд схвалив рішення про відновлення роботи
ресторанів і гастропабів, в яких
подають їжу, з 7 грудня. Уряд
Ірландії планує послабити коронавірусні обмеження майже
на два тижні в період Різдва.
З а с ло в а м и з а с т у п н и к а

прем'єр-міністра Лео Варадкара,
більш жорсткі правила будуть
введені тільки в тому разі, якщо
кількість заражень буде рости.
Станом на 30 листопада кількість
випадків коронавірусної хвороби
в Ірландії становить 303 особи.

Іспанія

Іспанія, в якій налічується
понад 1,58 мільйона випадків
захворювання COVID‑19 – другий за величиною показник
у Західній Європі після Франції –
і 43 131 загиблий, запровадила
шестимісячний надзвичайний
стан у жовтні, надавши регіонам
правову підтримку для введення
комендантської години та інших
обмежень.
На сьогодні в Іспанії планують дозволити святкування
Різдва та Нового року за участі максимум шести осіб, якщо
вони не мешкають разом. Також
23 листопада бари і ресторани
в іспанському регіоні Каталонія
знову почали працювати в межах
поетапного послаблення коронавірусних обмежень.
Ста ном на 3 0 лис топа да
кількість випадків коронавірусної хвороби в Іспанії становить
10 853 особи.

Італія

В Італії пропонують повністю
заборонити рух між регіонами
у період святкування Різдва
та Нового року (з 20 грудня до
6 січня).
Час тина у ря ду, вк лючно
з прем’єром, пропонує залишити певні винятки для пересування, але частина керівників регіонів – разом з міністром охорони
здоров’я – закликає до тотальної
заборони через побоювання, що
святкування з родичами і друзями призведе до нової хвилі
заражень.
Наразі передбачається, що
з настанням періоду локдауну
єдиним винятком для дозволу
на проїзд буде повернення до
постійного місця проживання.
Останніми днями в Італії
здебільшого реєстрували 29–
20 тисяч заражень на добу, тоді
як найвищим показником залишається понад 40 тисяч 13 листопада. Станом на 30 листопада
кількість випадків коронавірусної хвороби в Італії – 16 376 осіб.

Литва

Уряд Литви посилив карантин у низці міст після того, як
у країні вперше з початку епідемії зареєстрували понад 700
заражень коронавірусом.
Уряд країни запровадив посилений карантин у Вільнюсі,
Каунасі, Клайпеді та ще деяких
районах. Обмеження діяли до
7 листопада.
А вже 7 листопада на всій території країни вступив у силу
посилений карантин (локдаун),
який тривав три тижні.
У громадському просторі
заборонено збиратися групами
більше 5 осіб, за винятком членів

родини. З іншими перехожими
потрібно тримати 2-метрову дистанцію.
У бюджетних установах працівники повністю або частково
перейдуть на дистанційну роботу. Магазинам дозволено одночасно впускати не більше 1 людини на квадратний метр площі.
Відвідини родичів у стаціонарах
лікарень забороняються, окрім
невиліковно хворих пацієнтів,
дітей та породіль.
За добу, 30 листопада, у Литві, населення якої становить
близько 2,8 млн коронавірус
підтвердили у 1 132 особи.

Данія

З початку карантинних обмежень у світі Данія посилила
обмеження на масові зібрання,
знизивши дозволену кількість
людей з 50 до 10, але з винятками. Обмеження про 10 учасників не буде поширюватися на
робочі зібрання, які компанії
вважають необхідними. Під виняток потрапляють також заходи
для дітей та молоді віком до 21
року, які проводяться під егідою
асоціацій та організацій. Серед
них – тренування та змагання
у командних видах спорту. Дорослим участь у таких заходах
дозволена лише у необхідній
кількості – як тренерам, суддям
тощо, але батьків на матчі не допускатимуть.
Окрім цього, запровадився
масковий режим у громадських
місцях та заборона на продаж
алкоголю після 22:00. Вимога
про масковий режим почала
діяти з 29 жовтня, а обмеження
на продаж алкоголю – діють від
26 жовтня і залишаться чинними
щонайменш до 2 січня 2021 року.
За добу, 30 листопада, в Австрії коронавірус підтвердили
у 998 осіб.

Хорватія

Хорватія до 15 грудня обмежила в’їзд іноземців, в тому числі
українців.
З початку пандемії у Хорватії
зареєстровано 123 693 випадки
захворювання і 1655 смертей,
повідомив Інститут громадської
охорони здоров'я країни. 25 листопада Хорватія зареєструвала
рекордну кількість щоденних ви-

падків інфікування – 3603, уряд
країни розглянув додаткові заходи, щоб спробувати зупинити
спалах захворювання.
Уряд Хорватії заборонив всі
публічні зібрання за участі понад
50 людей. На весіллях, а також на
похоронах можуть бути присутніми до 30 осіб, а на приватних
зборах – не більше 15 осіб. Весілля можна проводити до опівночі,
а інші події – до 22 годин. Заборонено відвідувати спортивні заходи. Продаж алкоголю також
заборонений з опівночі до 6:00.
Станом на 30 листопада кількість
випадків коронавірусної хвороби
в Хорватії – 1 830 осіб.

Австрія

14 листопада уряд Австрії
оголосив про повернення до
більш жорстких обмежень, включаючи закриття шкіл і другорядних магазинів, щоб стримати
другу хвилю коронавірусу.
Оголошуючи локдаун, канцлер Австрі Себастіан Курц заявив: «Моя наполеглива вимога на
найближчі тижні така: ні з ким
не зустрічатися. Кожен соціальний контакт – це занадто багато», – сказав Курц, наголосивши
на необхідності «радикальних»
дій. За його словами, влада більше не може відстежувати 77%
нових випадків зараження.
Нові заходи включають денну
комендантську годину на додаток
до вже діючої нічної комендантської години. Всі повинні залишатися вдома за обмеженою
кількістю винятків. Виходити
з дому буде дозволено для покупок або відвідування аптеки,
а також відвідування лікаря
і церкви.
Також Австрія хоче «врятувати» Різдво масовим тестуванням
за прикладом Словаччини. Перші регіони Австрії розпочнуть
масове тестування населення на
початку грудня.
Станом на 30 листопада кількість випадків коронавірусної
хвороби в Австрії – 2 748.
Повертаючись до України,
зауважимо: 1 грудня секретар
РНБО Олексій Данілов повідомив, що локдауну в Україні бути.
Конкретні дати і механізми введення будуть оголошені вже найближчими днями.
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Чи варто мати вдома пульсоксиметр під час COVID‑19
Світлана Цимбалюк

В умовах пандемії
COVID‑19, мабуть, чи
не кожна людина задумувалась над тим,
щоб придбати в домашню аптечку пульсоксиметр.
За допомогою цього апарату
можна швидко визначити насиченість крові киснем і постійно
контролювати його рівень. Якщо
у вас вдома буде такий вимірювальний прилад, ви зможете
швидко зреагувати у критичній
ситуації та вчасно звернутися за
медичною допомогою.
Однак не всі знають, що це
за прилад, як ним правильно
користуватись та на що потрібно
звернути увагу, якщо захочете
його придбати для домашнього
користування. У цьому питанні
журналістам «20 хвилин» допоміг розібратися сімейний лікар
медичного центру «Медібор»
Тарас Буланов.

пластинкою або безпосередньо
на пучці пальця. На основі цього формується певний відсоток
яскраво зафарбованих еритроцитів. Норма пульсоксиметрії, тобто сатурації, як результату, який
формується, має становити від
95% до 98%. Показник нижче 95%
говорить про зниження оксигнації крові, а показник нижче 92%
є критичним рівнем сатурації.
Коли сатурація падає нижче
90% – це показ для госпіталізації,
коли нижче 88% – це показ для
подачі кисню.
У людини шкіра змінить колір (посиніє) тільки при показнику нижче 90%, але в цей момент
пацієнт вже буде перебувати
в стані гіпоксії, оскільки через
відсутність зовнішніх проявів
цього ніхто не зможе помітити.

Кому пульсоксиметр
обов’язково потрібно
мати вдома
Пульсоксиметр дійсно є
вкрай необхідним для людей,
які мають хронічні захворювання дихальних шляхів,
таких як бронхіальна аст-

Як правильно обрати
пульсоксиметр та чи
можуть його замінити
сучасні гаджети
В інтернет-магазинах можна придбати пульсоксиметри
від 220 грн і вище, в аптеках
міста ціна коливається від 600
до 1000 грн. Однак лікар рекомендує все ж підійти до вибору
апарату з відповідальністю та
запитати у продавця, чи має
він на нього відповідний сертифікат якості.
«З медичної точки зору апарат має бути адекватним, бо
інколи він може прибріхувати.
Це залежить від торгових марок
і від живлення. Є стаціонарні
і портативні пульсоксиметри.
Стаціонарні найкращі, але їхня

Як правильно користуватись
ПУЛЬСОКСИМЕТРОМ
1

Що таке пульсоксиметр
та для чого його
використовують
Пульсоксиметр – це прилад, який показує пульс і кількість кисню в крові. А якщо
точніше, він показує відсоток
гемоглобіну в крові, що містить
кисень. Визначення рівню кисню в крові ще можна назвати
сатурацією.
Якщо цифри на пульсоксиметрі показують від 95% до
98%, то це чудовий результат,
який говорить про те, що у вашій крові достатній рівень
кисню. Якщо ж нижче 95%,
то необхідно прислухатись
до свого організму, не впадати
в паніку та спостерігати за динамікою сатурації. А якщо ж
рівень сатурації дійшов до показника 92%, терміново зверніться до лікаря, оскільки це вже є
критичний рівень насичення
крові киснем. Якщо ж цифра на
пульсоксиметрі нижче 90%, то це
показник до госпіталізації, якщо
нижче 88% – це вказує на те, що
пацієнт терміново потребує підключення до апарату штучної
вентиляції легень.
«Гемоглобін відновлений, тобто окислений карбоксигемоглобін, та неокислений мають різний
колір. Умовно кажучи, окислений
гемоглобін більш червоний, неокислений – більш темний, ближче
до синього кольору. На цьому заснований принцип, коли різний
гемоглобін по-різному поглинає
світло. Пульсоксиметр має датчик, який просвітлює капіляри,
які розташовані поза нігтьовою

пульсоксиметр для того, щоб вимірювати динаміку свого стану
та насичення крові киснем. Не
настільки важливий показник
першочергово, як його динаміка.
В людини може бути показник
94%, а при цьому вона матиме
легку пневмонію. Але більшість
пневмоній можна лікувати вдома. Тому все, що до показника
92%, може лікуватися вдома», –
наголошує Тарас Буланов.

Щільно встановити
на середній фаланзі
пальця пульсоксиметр

3

Тому саме пульсоксиметрія допоможе нам побачити ці зміни
і вчасно зреагувати. Можна, до
речі, не тільки пучку пальця,
а і мочку вуха просвічувати, але
в нашому випадку пальцеві пульсоксиметри налаштовані більше
для пальця», – зазначає сімейний
лікар Тарас Буланов.
Фахівець запевняє, що першочергово все ж краще звернути
увагу на динаміку показника,
адже цифри сатурації можуть
змінюватись залежно від положення тіла та глибини дихання.
Тому, якщо прилад покаже 94%,
не варто відразу в панікувати,
а краще через певний час знову
зробити заміри. Також варто
звернути увагу на те, чи не холодні пальці під час вимірювання, оскільки цей фактор також
може вплинути на результати.
«В умовах пандемії люди можуть використовувати домашній

Включити
пульсоксиметр

4
Зачекати близько
30 секунд

5

2

Показник 95% і вище
– нормальний рівень
кисню в крові

ма, хронічне обструктивне
захворювання легень, інші
якісь вроджені аномалії або
схильність до частих бронхітів.
«Особливо акт уальним є
питання, коли люди з легкою
формою COVID, які втратили
нюх і смак, часто запитують:
"А можна мені зробити КТ?".
І в таких випадках я відповідаю: "КТ немає сенсу робити,
краще купіть пульсоксиметр,
який буде кращим та більш
чутливим показником, бо КТ –
це якась інформація на певний
зріз часу". Тобто от зараз є якісь
зміни, а які будуть завтра, післязавтра? А з пульсоксиметром
ми зможемо це знати. Та і за
ціною він набагато дешевше,
ніж комп’ютерна томографія
легень. І в більшості випадків
є абсолютно доцільним заходом», – переконує медик.

На екрані з’являться
дві цифри: верхня –
це відсоток насичення
киснем, нижня – пульс
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Показник менше 94%
мають оцінювати
лікарі

ціна дуже кусається, приблизно
від 7000 грн. А от звичайні портативні набагато дешевші, від
300 грн. При покупці у продавця
потрібно попросити сертифікат
на товар, що це медичний виріб, який відповідає стандартам
якості», – радить Тарас Буланов.
Також на сьогодні функцію
виміру кисню в крові пропонують виробники багатьох сучасних гаджетів: смарт-годинників,
фітнес-браслетів. Однак якщо,
наприк ла д , до у ваг и взя т и
смарт-годинник, то він розміщується на зап’ясті, де волосяний
покрив заважає щільному контакту зі шкірою, через що може
бути певна похибка. Тому для
таких цілей все ж краще використовувати пульсоксиметр, а за
допомогою смарт-годинників та
фітнес-браслетів контролювати
свій стан для покращення фізичної форми.

Уявіть собі, навіть якщо відкрити Google Play та ввести
в пошук такі фрази, як «пульсоксиметр», «виміряти кисень
в крові» або ще якісь подібні
слова, вам запропонують завантажити більше десятків додатків, які начебто виміряють
кисень в крові. І це стосується не
тільки пульсоксиметру, додатком вам можуть запропонувати
виміряти тиск і навіть зробити
кардіограму.
Однак не варто вірити всьому, що пропонують. Інколи це
може збити з пантелику, що
потягне за собою відповідні
наслідки. Тому майте на увазі:
без додаткового обладнання
у вас аж ніяк не вийде зробити
діагностику самим смартфоном.

Міряйте зранку і ввечері

Сат у ра ц і ю рекомен дує т ьс я ви м іря т и двіч і на
день, зранку і ввечері. Цього
буде абсолютно достатньо,
аби знати динаміку насичення крові киснем. Згідно
з рекомендаціями МОЗ пульсоксиметр перед вимірюванням потрібно розмістити на
середньому пальці, повернути
доверху долоні, так щоб сам
палець в пульсоксиметрі був
притиснутий до упору. Потім
потрібно увімк н у ти апарат
і зачекати секунд 30, коли буде
оптимальна цифра, яка і відповідає за сатурацію.
Варто відмітити, що на сьогодні майже кожна жінка має
на нігтях манікюр: лак, гель-лак
або ж нарощені нігті. Однак
в разі хвороби, при необхідності
виміряти сатурацію лікарі рекомендують на певний час відмовитись від цього задоволення.
Причиною цьому є те, що гельлак може віддзеркалювати або
поглинати надлишкове світло,
що може значно вплинути на
показники, які покаже пульсоксиметр.

Що обов’язково має бути
в аптечці, якщо
ви захворіли на COVID
Окрім пульсоксиметра та
термометра, вдома мають бути
апарати, які відповідають супутнім захворюванням людини,
якщо такі є. Адже на період хвороби всі хронічні захворювання
загострюються. Якщо це, наприклад, цукровий діабет, то має
бути обов’язково глюкометр для
контролю рівню цукру в крові.
Якщо бронхіальна астма, має
бути в наявності піксометр –
апарат для визначення пікової
швидкості видиху. Якщо людина
гіпертонік, то, звісно, в неї має
бути тонометр. Якщо ж у людини відсутні хронічні хвороби, то
окрім термометра та пульсоксиметра, нічого зайвого купувати
не потрібно.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА:
оголошення у Житомирі станом на 1 грудня
Лапусики і пухнастики
шукають домівку!

йдеться в оголошенні.

нього будинок! Він так хоче любові! Він
такий відданий. Йому просто потрібно
приділити трохи уваги. Його просто потрібно полюбити і пошкодувати, і він відразу відтане. Знайдено, люди…», – діляться
в публікації.

Телефонуйте – 067‑131‑95‑34,
Наталія.

Продовжуємо рубрику «Добрі руки»
з посиланням на сторінку волонтерів

«Animal help ZT – Допомога тваринам м. Житомир» та публікуємо

Телефонуйте – 068‑110‑40‑78,
093‑750‑23‑91, Настя.

5 актуальних оголошень, завдяки яким ви
зможете прихистити чотирилапого друга.
їм виглядом! Стерилізація гарантована за
віком. Зараз крихітці близько 2 місяців», –
зазначають в оголошенні.

Телефонуйте – 097‑585‑93‑14,
Алла; 063‑242‑81‑00, Катя.

Пухнаста і безстрашна шукає дім

«Житомир! Пухнаста і безстрашна, добре ладнає з іншими тваринами, муркотуха,
дуже граціозна. 4 місяці, стерилізована», –
пишуть в оголошенні.

Киця дуже хоче додому

Телефонуйте – 097‑585‑93‑14,
Алла.

Врятуйте красеня

Крихітка Бусинка

«SOS! Негайно шукаємо дім! З вулиці
врятували такого красеня! Котик 7 місяців,
порода "русская голубая", ходить на лоток,
годуємо сухим кормом, кастрований», –

«Житомир! Крихітка Бусинка шукає
сім'ю! Обіцяє справно ходити на лоток,
точить кігті тільки об когтеточку, лікує
муркотінням, охороняє будинок від злих
духів і піднімає настрій щодня одним сво-

Чудовий песик шукає сім’ю!

«Благаю, допоможіть мені знайти для

«Краса хоче повернутися додому!
Уже стерилізована дівчинка була викин у та на вулицю. Зараз живе бі ля
під'їзду, тому що з нього її вже вигнали
і побили. Вона дуже лагідна і ручна.
Дуже сподіваємося, що все-таки знайдеться сім'я, яка захоче подарувати
їй будинок», – пишуть в пості.

Телефонуйте – 096‑263‑27‑71,
Лілія.

Житомиряни можуть викликати мобільну бригаду
швидкої через контакт-центр МОЗ
Світлана Цимбалюк

З 26 листопада
житомиряни мають
можливість викликати мобільну бригаду
швидкої допомоги
через всеукраїнський
контакт-центр з протидії COVID‑19. Поки
що така послуга буде
діяти в тестовому
режимі, однак у МОЗ
запевняють, що невдовзі її переведуть на
постійну основу.
Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що з 26 листопада
люди, які мають симптоми коронавірусної інфекції та потребують
невідкладної допомоги, зможуть
викликати бригаду швидкої до-

помоги через всеукраїнський
контакт-центр.
«Ми запускаємо в тестовому
режимі функцію, щоб будь-яка
людина могла замовити виклик
мобільної бригади безпосередньо
через контакт-центр. Ми прекрасно розуміємо, що мобільну бригаду викликають люди, які захворіли
та мають симптоми коронавірусної хвороби, і вони потребують
швидкої допомоги, а не ходіння
по колу. Саме тому ми знайшли
такий спосіб, щоб безпосередньо
у контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для
цього ми з’єднали всі заклади охорони здоров’я та визначили відповідальних осіб, щоб дуже швидко
можна було викликати мобільну
бригаду. Такий сервіс запускається з 26 листопада», – підкреслив
Максим Степанов.

Також у МОЗ обіцяють
найближчим часом
через контакт-центр
запровадити консультації сімейних лікарів,

які зможуть надати
інформацію щодо лікування або діагностики
СOVID‑19.
«Окрім того, до кінця місяця
через контактний центр ми плануємо запустити консультації
сімейних лікарів. В цьому теж є
проблема, оскільки на наших сімейних лікарів у зв’язку з великою
кількістю захворівших дуже збільшилось навантаження. По-друге,
сімейні лікарі такі ж люди, які теж
хворіють. По-третє, є громадяни,
які не мають сімейних лікарів, але
їм теж потрібно надати медичну
допомогу. Саме тому ми почали
набір сімейних лікарів. Думаємо,
що до кінця поточного місяця
вже це все завершимо і будь-яка
людина, яка потребує допомоги
сімейного лікаря, зможе зателефонувати на єдиний номер контактцентру та отримати відповідну
медичну допомогу. Звичайно, потім це перейде на постійну основу», – наголосив очільник МОЗ.
Нагадуємо, що з 2 листопа-

да в Україні запрацював єдиний всеукраїнський контактцентр із протидії СOVID‑19.
Отримати інформацію щодо

питань, які стосуються коронавірусної хвороби, можна
за безкоштовним номером
0‑800‑60‑20‑19.
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Карантин – не завада мистецтву
Марія Кравчук

Українські театри
одними з перших
були змушені припинити свою діяльність
через карантин. А тепер – останні, хто повертається до роботи.
Одні театри вже відкрили
двері для глядача, але працюють
з карантинними обмеженнями,
інші вирішили перенести всі
прем’єри і зараз готуються до
нового післякарантинного сезону.
Про нововведення, які приніс карантин, дистанційну підготовку до вистав та фестиваль
у Хмельницькому нам розповіли
директор – художній керівник
Житомирського академічного
українського музично-драматичного театру ім. І. А. Кочерги,
заслужений працівник культури
України Наталія Ростова та керівник літературно-драматургічної
частини театру Антоніна Рябенко.

Як довго театр вже перебуває на карантині?
Наталія Ростова: Зайшли ми
на карантин 17 березня, як і всі.
Ми як би призупинили свою роботу і працювали дистанційно.
З 12 травня ми розпочали роботу
у звичному руслі, а 21 серпня розпочали новий театральний сезон.

Як змінився ваш графік роботи в період карантину?
Наталія Ростова: З травня
ми ще не працювали на публіку,
але у нас було багато творчих планів у цей період. Ми закінчували
роботу над великою прем’єрою
«Дарагой таварищ Бог» режисера Наталії Тімошкіної, саме цією
прем’єрною виставою ми закрили
театральний сезон. Також у нас
з’явилась нова творча ідея – робота з симфонічним оркестром.
Потім ми розпочали роботу
над поновленням вистави, і якщо
наші глядачі слідкували за нами,
то помітили, що ми щотижня
виходили в ефір у Facebook і звітувалися потижнево, що за цей
період дистанційної роботи було
виконано.
Вийшли ми на роботу у травні і приступили до репетиційнного періоду. Після відпустки, коли
ми вийшли, це було 1 серпня, на
художній раді ми вирішили, що
77-й театральний сезон ми відкриємо набагато раніше, ніж
у попередні роки.
Ми завжди відкривалися чи
наприкінці вересня, чи на початку жовтня. Цього року розпочали
сезон 21 серпня, тому що в той

момент настав період, коли нам
дозволили працювати за новими нормами, які нам диктували
Міністерство охорони здоров’я
і постанова Кабінету Міністрів:
до 50% від кількості нашого глядацького залу. Ми дуже плідно
попрацювали у серпні-вересні.

Що нового приніс карантинний режим у життя
театру?
Антоніна Рябенко: Що приніс нам карантин? Ми випускали
такий дайджест «За залізною
завісою» і онлайн показували
глядачам свою роботу, трішки
відкривали роботу за лаштунками, показували, як працюють
цеха, як відбувається підготовка
до вистав.
Коли нам забороняли спочатку показувати вистави для
глядача у приміщенні, ми почали
практикувати театр просто неба.
У нас і раніше були такі ідеї, але,
як то кажуть, руки не доходили,
а карантинні норми нас до цього
спонукали.
Ми небагато встигли зіграти
таких вистав, але ми стільки надивилися різних локацій. Режисери
їздили по всьому місту, у них було
багато задумок, ми навіть їздили
в парк у «клітку». Виявилось, що
там неймовірно класний танцювальний майданчик, навіть у тому
зараз зруйнованому стані. Ми хотіли зібрати волонтерів, прибрати
і зробити театральну сцену.
У нас була задумка там зібрати
«Вія», «Show must go on», і режисер Петро Авраменко хотів навіть
відновити виставу «Забути Герострата». Все зупинилось лише на
тому, що там немає куди техніку
підключити.
На відкритих майданчиках
у нас пройшли аншлагові вистави. Навіть самі вистави по-іншому
заграли, «Кайдашева сім’я» під
вербою у дворі була надзвичайно
колоритною. Ми планували лише
раз зіграти, але за заявками глядачів, ми ще двічі зіграли. Плануємо практикувати такі вистави
в майбутньому, не зважаючи на
карантинні події.
У нас з’явилось багато креативних ідей, карантин нам додав
нового жару, ми почали нестандартно мислити і шукати креативні виходи з ситуації.
Наталія Ростова: Театр свою
роботу не зупиняв, ми працюємо
у повному обсязі і з новим позитивним настроєм. Знаєте, це той
випадок, коли тобі щось заважає
працювати, а ти починаєш докладати ще більше зусиль, щоб
працювати ще інтенсивніше.
Навіть коли ми працювали
дистанційно, репетиції проводились в онлайн-режимі. Режисери
давали завдання акторам, і навіть
народжувались нові музичні проєкти та ідеї для вистав.

Онлайн-покази вистав
також проводили?
Антоніна Рябенко: Як і всі
театри, ми почали пробувати
онлайн-роботу. Але у зв’язку
з тим, що у нас якісних телеверсій
вистав немає, для цього відповідно потрібна спеціальна апаратура, нам цей задум не вдався.
Ми розуміємо, що 21 століття, діджіталізація нам потрібна,
і у нас тепер в планах дуже багато
різних онлайн-проєктів, над якими ми працюємо. Але наразі це
не онлайн-покази вистав, тому
що ми хочемо, щоб офлайн-театр,
його жива енергетика збереглась.
Зараз ми орієнтовані більше
на популяризацію самого театрального мистецтва. Червоною
лінією наших дій стало розуміння того, що театр – це жива енергетика і можлива лише офлайн,
глядачі мають розуміти елітність
мистецтва саме театрального.
У Європі театр вважається елітним, високим мистецтвом, ми
хочемо, щоб і в нашій країні розуміли цю високу майстерність.

Чи змінився потік
людей?
Антоніна Рябенко: Наразі
ми працюємо менше 50% глядачів у залі, і глядач трохи побоюється ходити в театр у зв’язку
з карантинними подіями.
Ми побачили дуже приємну
для нас аналітику, як змінилась
публіка за цей час – зараз до нас
ходять самі театрали. Частіше
приходять одні і ті ж люди, що
дуже приємно. Вони навіть відверто кажуть нам, що розуміють,
яка зараз важка ситуація склалась, і ходять, щоб нас підтримати. Ми навіть на сподівалися, що
у нас є такі глядачі.

Знаю, що нещодав-

но ви були на фестивалі
у Хмельницькому. Розкажіть, будь ласка, про це
детальніше.
Антоніна Рябенко: Так,
нещодавно ми були на фестивалі у Хмельницькому з моновиставою. Ми отримали багато
схвальних відгуків. Режисери
і весь колектив приїхали задоволені своєю роботою. Програма
була фестивальна, а не конкурсна, тому призових місць не було,
але цей фестиваль для нас був, як
ковток свіжого повітря.
Наталія Ростова: 13 листопада ми брали участь у фестивалі,
він називається «Face to face». Це
новий фестиваль, ми були запрошені, там було багато інших
театрів з усієї країни. Показали
себе на високому рівні.

У якому режимі працюєте зараз?
Наталія Ростова: Сьогодні
ми працюємо над новорічним
дитячим репертуаром. Працюємо в суворих межах, бо не знаємо,
яка буде ситуація у найближчому
майбутньому.
Карантин вихідного дня трохи
зіпсував наші плани, бо у нас, як
і у всіх, у вихідні приходять багато глядачів і в основному це діти.
Саме тому ми не призупиняли
репертуар дитячих вистав. Зараз
діти ходять набагато рідше, але
ми продовжуємо працювати, бо
розуміємо, що діти нас люблять
і скучили за нами.
Цьогоріч ми запровадили
інтерактивну дитячу виставу на
малій сцені. Вистава буде у формі
гри на 20–30 осіб. Ще готуємось
діток зустрічати на свято Святого
Миколая. Звичайно ж, ми будемо
дотримуватися всіх карантинних
норм. Також зараз ми працюємо
над новою ігровою програмою

перед ялинкою.
Поновили ми нову виставу
«Смішні гроші» режисера Петра
Авраменка. І 9 грудня буде нове
народження цієї вистави, будуть
нові актори.

Як им чином зараз
намагаєтесь привабити
глядача?
Антоніна Рябенко: У нас, як
у студентів: перший рік ти працюєш на заліковку, а потім вона
на тебе. Так і ми так багато років
працювали на свій авторитет, зараз у глядача не виникає сумнівів,
що у нас буде гарна вистава, і нам
лише потрібно оприлюднити графік роботи, як замовлення одразу
з’являться.
Окрім репертуарних листівок,
які ми розносимо по всіх закладах у місті, ще пости у соціальних
мережах.
Наталія Ростова: Ще хочу
додати, що у нас вже закінчується
робота над новим проєктом, який
називається «Банзай або мистецтво крокувати», це музично-поетичний перформанс. Це буде
прем’єра для нашого оркестру.
Ми розпочали репетирувати,
коли були дистанційно. І сьогодні ця програма уже на виході.
У нашого молодого креативного
диригента з Києва буде перша
прем’єрна робота, і вона заснована саме на оркестрі.
Глядачі зможуть побачити
наш оркестр у новому обліку. Не
знаю, чи встигнемо ми виступити для глядача, але обов’язково
здамо на художню раду нашу
прем’єрну роботу.

Дуже вам дякую за
розмову. А наших глядачів хочеться закликати
відвідувати театр частіше,
адже там дотримуються
карантинних норм і дуже
вас чекають.

17

WWW.ZT.20MINUT.UA

Актуально

Середа, 2 грудня 2020

НАТОРГУВАЛИ:
чим Житомирщина
заробляє та на що витрачає
Світлана Цимбалюк

За 9 місяців, з січня
по вересень цього
року, експорт товарів
на Житомирщині
становив 479129,7 тисячі доларів, а імпорт – 381809,5 тисячі
доларів.
Варто відмітити, що Житомирщина експортувала значно
більше товарів, ніж імпортувала.
Загалом зовнішньоторговельні
операції проводились з партнерами 112 країн світу. Що стосується географічної структури

експорту, то п'ятірку лідерів країн,
до яких найбільше поставляла
товарів Житомирщина, очолюють Німеччина – на 119373,6 тис.
дол., Польща – 53857,7 тис. дол.,
Російська Федерація – 26848,9 тис.
дол., Китай – 26804,4 тис. дол. та
Білорусь – 24052,8 тис. дол.
Що ж стосується імпорту,
то першою є Угорщина, у якої
придбали товарів на 55931,4 тис.
дол., другою стала Білорусь –
51453,0 тис. дол., третьою Китай –
50821,8 тис. дол., четвертою Франція – 5049,2 тис. дол., а п'ятою
Польша – 49579,9 тис. дол.

Що експортуємо?

Статистика говорить про те,
що найбільшу частку експорту
становить електротехнічне обладнання, яке реалізували на

106880,4 тис. дол., реактори ядерні,
котли, машини – на 19427,2 тис.
дол., елек т ри чн і машини –
87453,2 тис. дол. Також багато вдалось реалізувати і продуктів рослинного походження, сукупний
дохід яких становить 86506 тис.
дол., з яких 55665 тис. дол. – зернові
культури, 26127,0 тис. дол. – насiння
і плоди олійних рослин, найменшу ж їхню частку від продажу
становлять овочі – 1216,8 тис. дол.
Мінеральні продукти принесли дохід у сумі 24460,7 тис.
дол., з яких сіль, сірка, землі та
каміння – 16680,1 тис. дол., руди,
шлак та зола – 7773,6 тис. дол.
Живi тварини, продукти тваринного походження експортували
на 8551,8 тис. дол., продукти рослинного походження – 86506,8 тис.
дол., жири та олії тваринного

або рос ли н ног о поход ження – 4932,8 тис. дол., готові харчові
продукти – 10544,9 тис. дол. Найменше ж вдалось продати мінеральних палив: нафти і продуктів
її перегонки – на 7,0 тис. дол. та
екстрактів дубильних на суму 26,
4 тис. дол.

Що по імпорту?

Що стосується імпорту, то
у січні-вересні найбільше до нашого регіону надійшло електрич-

них машин на суму 65792,3 тис.
дол., мінерального палива, нафти і продуктів її перегонки – на
43472,5 тис. грн, продукції з пластмаси та полімерних матеріалів – на
28848,5 тис. грн, екстрактів дубильних – на 8160,1 тис. дол.
Найменше завезли перлів,
дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння – на 192, 2 тис.
дол., одягу та додаткових речей до
одягу на 454,3 тис. дол, зернових
культури на 581,1 тис. дол.

4 грудня – Всесвітній день замовлення подарунків
та написання листів Діду Морозу
допоможе вам дізнатися, який подарунок хоче отримати ваш малюк
на Новий рік, але й вимагатиме від
дитини проявити всі свої творчі
здібності та фантазію. Нерідко
у рядку адресата зустрічається напис дитячою рукою: «Діду Морозу,
особисто». Але на пошті прекрасно знають, куди відправити листа,
і він все одно доходить до адресата.

Руслан Мороз,
Валерія Наумова

Це свято присвячено всім, хто вірить
в Діда Мороза або
в Санта-Клауса, або
Святого Миколая.
У будь-якому разі 4 грудня відзначається дуже цікаве і особливе
свято, присвячене Новому року,
який наступає, – День замовлень
подарунків та написання листів
Дідові Морозу.
Перші листи до Діда Мороза
починають надходити ще на початку листопада, але саме 4 грудня
у багатьох країнах світу поштамти починають надавати послуги
з відправки листів Діду Морозу
або відкриваються спеціальні
поштові установи. Всі діти та їхні
батьки можуть відправити листа
з побажанням довгоочікуваного
подарунка, який обов'язково буде
доставлений Діду Морозу.
Дід Мороз у кожній країні має
різні імена, а його прообразами
були абсолютно різні персонажі.
Так, історики стверджують, що
прототипом Санта-Клауса (Santa
Claus) була цілком реальна людина – архієпископ Миколай, який
жив у 4 столітті у турецькому міс-

Куди надсилати листа
з побажаннями?
Ви можете написати
всім відомому Санта-Клаусу до Фінляндії за адресою:
Santa Claus, Arctic Circle,
Rovaniemi, Finland, 96930.

ті Миру і зробив за своє життя
багато добрих справ, тому після
смерті його оголосили святим.
Згодом святий Миколай «трансформувався» в доброго старця,
який виконує добрі бажання і дарує дітям подарунки. А оскільки день його пам'яті у західних
християн припадає на 6 грудня,
то він став асоціюватися з Різдвом
і Новим роком. Вважається, що
Санта-Клаус живе за Полярним
колом в Лапландії, яка з 1984 року
офіційно рішенням ООН проголошена Землею Санта-Клауса.

Нашого зимового чарівника
звуть Дід Мороз. Він у фольклорі
східних слов'ян був присутній
з найдавніших часів під іменами
Тріскун, Морозко, Студенець і вважався царем усіх зимових місяців,
духом холоду. Раніше в селах напередодні Різдва практикувалося
його «годування», або задобрювання. Старший чоловік в сім'ї виходив на поріг з ложкою киселя
і «пригощав» ним Морозка.
До написання листа Діду Морозу слід поставитися дуже відповідально. Цей процес не тільки

Крім того, сьогодні існує безліч
приватних новорічних поштових
служб, які працюють онлайн, приймають листи, відповідають та
надсилають подарунки. Вартість
подібних послуг цілком доступна, а для діток такий зворотний
зв’язок – справжнє диво і можливість зануритись у казку.

В Україні створений
маєток Святого Миколая:
с. Пістинь, Косівський р-н,
Івано-Франківська обл.,
78633. Тут отримує листи й
сам Дід Мороз.
Новий рік – чудове свято, що
робить нас, дорослих і серйозних,

знову дітьми. Ми чекаємо і готуємося до цього помахом чарівної
палички, а ще загадуємо найпотаємніші бажання. Як у дитинстві.
Від усього серця. З вірою в диво.
Приєднуйтесь і ви до цієї дійсно
чудової новорічної традиції – напишіть листа Діду Морозу.
А журналісти редакції «20 хвилин» дізнавалися у житомирян,
що б вони побажали в листі Діду
Морозу.
«Я б побажала здоров’я. Бо
зараз багаті, бідні, молоді, дорослі – вже різниці немає. Здоров’я є
найвищою цінністю», – ділиться
Софія, 34 роки.
«Щоб все це закінчилося, цей
карантин, війна, щоб всі були живі
і здорові. Більше нічого і не треба», – вважає Олена, 27 років.
«Що зараз побажати можна?
Щоб коронавірус пішов, щоб нарешті всі були здорові, бо скільки
можна так жити, вже набридло,
хочеться стабільного і спокійного
життя, а тут не знаєш, чого чекати.
Щоб все нарешті було добре!» – пояснює Дмитро, 22 роки.
«Я б хотіла поїхати до дітей,
але вони за кордоном, ми давно
не бачилися через карантин. Я б
дуже хотіла їх побачити», – розповідає Ганна, 49 років.
«Я б побажала вдало здати
ЗНО і вступити до омріяного
вишу. Я дуже хочу вступити в Київ
на бюджет, я б цього побажала», –
ділиться Сніжана, 17 років.
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Бердичівські баскетболістки –
серед найкращих в Україні
Бердичівські баскетболісти продовжують успішно будувати
свою баскетбольну
кар’єру.
У Києві з 13 по 19 листопада відбулися навчально-тренувальні збори жіночої збірної
України до 16 років. Під керівництвом головного тренера
Лариси Єщенко на збір було викликано чотирнадцять найкращих баскетболісток України серед цієї вікової категорії, серед

них вихованка з бердичівської
ДЮСШ імені Віталія Лонського,
підопічна тренера-викладача
Катерини Побережної – Поліна
Корбут.
Також відбувся і черговий тур
Суперліги – чемпіонату України
з баскетболу серед жіночих команд. У зв’язку з карантинними
обмеженнями усі матчі відбуваються без глядачів. У складі БК
«Франківськ-НПУ» з міста ІваноФранківська виступає бердичівська баскетболістка Аріна Білоцерківська.
«Франківськ-НПУ» у домашньому турі двічі зіграв проти

однієї з найсильніших команд
України – «Київ-Баскет». В обох
матчах «Київ-Баскет» переміг.
А у складі «Франківськ-НПУ»
однією з найкращих була Аріна
Білоцерківська, яка у першій грі
здобула 19 пунктів, а у другій – 11
пунктів.
У цьому сезоні «ФранківськНПУ» провів 8 матчів, наша
землячка є лідером команди за
результативністю, здобуваючи
в середньому 16 пунктів за гру,
та лідером за кількістю передач,
здобуваючи в середньому 4 передачі за гру.
За матеріалами Ріо-Бердичів

Срібло Анни Сезько
ку, вперше за всі роки посівши ІІ
місце. Три золоті, п’ять срібних
і сім бронзових нагород – такий
здобуток наших молодих боксерів, і, звичайно, приємно, що свій
срібний внесок зробила вихованка тренера-викладача КДЮСШ
«Колос» Віталія Мельника – Анна

Сезько. Вітаємо тренера та боксерку з вагомими здобутками.
Будемо сподіватися на успішний
виступ здібної спортсменки і на
чемпіонаті світу, який заплановано провести у наступному році.
Директор КДЮСШ «Колос»
Олександр Кухарський

Результати
6 туру елітного
дивізіону
Житомира
з футзалу

Незважаючи на
подальше розповсюдження епідемії, спортивні події на планеті
всіляко підтримують
життєвий і уболівальницький тонус більшості із нас.
Ще зовсім недавно ми слідкували і переживали за виступами
житомирянки Анни Сезько на
чемпіонаті України з боксу серед
молоді. Тоді Аня у відмінному
стилі перемогла своїх суперниць
і вперше здобула звання чемпіонки України. Її було включено
до складу збірної команди країни
для участі у молодіжному чемпіонаті Європи.
Проходив чемпіонат у місті Будва (Чорногорія) з 19 по
23 листопада ц. р. Виступаючи
у ваговій категорії до 69 кілограмів, житомирянка стала срібною
призеркою чемпіонату. Блискуче
виступила збірна команда України у загальнокомандному залі-

У неділю, 29 листопада, у Житомирі
відбулися поєдинки
6 туру чемпіонату
Житомира з футзалу серед команд
елітного дивізіону.
У центральному поєдинку
туру «Енергія» зуміла впевнено
обіграти свого головного конкурента – «Грантех» і очолила турнірну таблицю дивізіону. Однак
грантехівці відстають всього на
одне очко і продовжать боротьбу за золоті медалі сезону.

Також всі шанси поборотися за медалі зберігають
«Довжик» та ГУНП, які так
само святкували перемоги
у звітному турі. А от «Атлет»
та ІнБев‑2 продовжують зазнавати поразок і є головними претендентами на виліт.
Хоча сезон лише набирає
обертів, і все ще може змінитися.
Не варто забувати, що наступного сезону змагання можуть перейти на новий формат із сімома командами, тому
в зоні ризику зараз перебувають всі команди, які посідають
6–10 місця.
За матеріалами сайту
«Спортивний Житомир»
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Наше минуле

До Дня пам’яті жертв голодоморів
Руслан Мороз

Кожну четверту
суботу листопада
в Україні проходять
траурні заходи до
Дня пам'яті жертв
голодоморів – щорічного національного
пам'ятного дня.
Традиційно цього дня громадяни відвідують поминальне
богослужіння й ставлять символічні горщики з зерном і свічки до
пам'ятників жертвам голодоморів
в Україні.
Житомирський обласний краєзнавчий музей на офіційній сторінці у соціальної мережі Facebook
розмістив до Дня пам’яті жертв
голодоморів статтю молодшої наукової співробітниці історичного
відділу музею Вікторії Омелянчук.
Також були оприлюднені фото
з фондів музею та Державного
архіву Житомирської області.
Історія ХХ ст. в Україні була
насичена багатьма драматичними подіями, серед яких особливе
місце посідає Голодомор 1932–1933
років, який був не випадковим
явищем природного чи соціального походження, а наслідком
цілеспрямовано застосованого
більшовицькою владою терору
голодом, тобто геноцидом.
Масове фізичне винищення
українських хліборобів штучним
голодом було свідомим терористичним актом тоталітарної системи проти мирних людей, внаслідок чого зник не тільки численний
прошарок заможних і незалежних
від держави селян-підприємців,
але й цілі покоління землеробського населення. Було підірвано
соціальні основи нації, її традиції,
духовну культуру та самобутність.
У грудні 1925 року відбувся
XIV з’їзд ВКП(б), який проголосив
курс на індустріалізацію, однак
під питанням залишилася проблема її фінансування. Пленум ЦК
ВКП(б) у квітні 1926 року вирішив,
що єдиним можливим джерелом
для її проведення може стати реорганізація сільського господарства –
колективізація.
Вже 1929 року комуністи розпочинають суцільну колективізацію.
Приватні господарства об’єднують
у колгоспи, в них селяни не мають
права розпоряджатися результатами власної праці, виробництво зерна стає підконтрольним державі.
Продаж зерна за кордон, з метою
вкладання в промисловість отриманих коштів, став основною економічною причиною Голодомору
1932–1933 років.
Під час примусових хлібозаготівельних кампаній, які розпочались у січні 1928 р., та насильниць-

 Жорна (з фондів ЖОКМ)
кої колективізації неодноразово
відбувалися акції протестів, лунали погрози членам комітету незаможних селян, активним збирачам
хліба, державним службовцям.
У допущених під час колективізації
провалах звинуватили місцевих
керівників, а відповідальність за
прорахунки в політиці щодо селянства і повільний хід колективізації радянська влада переклала
на так званих «куркулів». Розпочинається знищення заможних
селянських господарств, які режим
назвав «куркульськими». У них
конфісковують майно, землю. Їх
та їхні родини виселяють за межі
населених пунктів, а значну частину депортують на Схід та Північ
СРСР. Не оминуло це і наш край.
25 березня 1930 року секретар Волинського окружного партійного
комітету у Житомирі М. Левицький доповідав, що намічено до
виселення 2000 осіб – «куркулів та
контрреволюційного елементу».
У результаті примусової колективізації та масового розкуркулення найбільш працьовитих селян,
а також внаслідок виселення та
заслання середняків і навіть найбідніших селян різко скоротилося
виробництво зерна. Незважаючи
на це, органами влади ставилося
завдання за будь-яку ціну виконати план держави з хлібозаготівлі,
а вже після – розподілити залишки
на потреби селян. Відсутність хліба
до уваги не бралась, а масове вилучення зерна продовжувалось,
що зумовлювало погіршення продовольчого становища всього населення. На Житомирщині перебої
у постачанні продуктами харчування фіксувалися вже з середини 1930
року, тривожніші симптоми великого голоду відчувалися наприкінці 1931 року. Підтвердженням

цьому є листи-звернення секретарів райкомів комуністичної партії
про значну кількість голодуючих
та смертельні випадки.
На початку 1932 року на Житомирщині спалахнув справжній
голод. Приречені на вимирання
селяни намагалися отримати допомогу від влади, зверталися з проханням повернути забране зерно.
Але все марно. 7 серпня 1932 року
виходить так званий «закон про
п’ять колосків»: кілька рослин, зірваних на колгоспному полі після
збору врожаю, могли стати причиною для кількалітнього ув’язнення.
Незважаючи на голод, хлібозаготівлі продовжувалися. У листопаді цього ж року ЦК КП(б)У
і РНК УРСР прийняли постанови
«Про заходи щодо посилення хлібозаготівель», якими фактично
санкціонувалося проведення масових обшуків і конфіскація наявних запасів зерна у селян, збирання
«натуральних штрафів» спочатку
м’ясом, а потім практично будьякими продуктами харчування.
У лютому 1933 року факти
масового людського голодування
зафіксовано у багатьох районах
Житомирщини. Збільшилась кількість жебраків, безпритульних дітей. Масовими стали захворювання
на дизентерію та інші хвороби. Зі
свідчень М. Ковтуна з села Дениші
Житомирського району (тоді Троянівського): «…Не було чого їсти ще
з осені, а з настанням зими почався
тяжкий голод. Люди їли жолуді,
лушпиння квасолі, бруньки з липи,
викопували на скотомогильнику
дохлих коней, забирали, їли. На
тому скотомогильнику було людно, як на ярмарку. Їли котів, собак.
Весною копали всяке коріння: лопухів, диких бурячків. Їли кропиву,
мокрець, листя кінського щавлю,

 Здача хліба державі, 1929 р., Житомир (з фондів ЖОКМ)
лободу; ловили кротів, у річці визбирували черепашок, яких було
дуже багато, все дно у річці було
густо встелене черепашками, їх вибрали повністю. Черепашки спасли в нашому селі багато людей …».
Пік голоду на Житомирщині
припав на квітень-травень 1933
року. В умовах тотальної нестачі
харчів селяни вдавалися до найрізноманітніших способів виживання.
Досить довгий час від голодної
смерті рятували жорнова (жорна),
за допомогою яких люди мололи
різноманітні сільськогосподарські
культури, дикі рослини, жолуді,
горіхи і т. д. У селян вилучали
жорна, які за рішенням партійно-радянських органів «сприяли
розбазарюванню та спекуляції
хлібом». Такі жорна зберігаються
у фондах Житомирського обласного краєзнавчого музею.
Трагедія набирала обертів.
У селах Андрушівського, Бердичівського, Попільнянського, Ружинського районів тіла померлих
днями лежали на вулицях, дорогах,
в хатах, бо спеціальні команди не
встигали їх прибирати.
Статистика смертності на Житомирщині різниться по регіонах.
Так, у північній лісовій зоні втрати були меншими, ніж на півдні
області. Згідно з даними Націо-

нальної книги пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні
«Житомирська область», у Хорошівському районі померло 416 осіб,
в Ємільчинському – 565, Лугинському – 249. На півдні області кількість
жертв була набагато більшою. До
прикладу, у Попільнянському районі – 4477, Ружинському – 4386,
Чуднівському – 3897. Всього, у Житомирській області зафіксовано
близько 55 тис. померлих. Проте
це лише офіційні дані, наведені
головами сільських рад, або ті
смерті, які зафіксовані актовими
книгами. Насправді ж цифри були
значно більшими. Згідно з офіційними даними, остаточна кількість
людських жертв в Україні від голодомору становить більше 10 млн
осіб. Отже, Голодомор 1932–1933 рр.
був одним із засобів національної
політики сталінського режиму
в Україні.
У травні 2003 року Верховна
Рада України в офіційному зверненні до народу визнала Голодомор
1932–1933 років актом геноциду. Це
визнали і 17 держав світу.
Пам’ятаємо…
У статті використані матеріали наукової співробітниці
історичного відділу Житомирського обласного краєзнавчого
музею В. Омелянчук
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Акценти

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Д ПОТРІБНІ ДЛЯ
РОБОТИ НА МАРШРУТИ ПО М.КИЄВУ.
РЕМОНТ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА.
ЖИТЛО. 0676000161,0665215397
ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НАЯВНІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА.
0936970907
• Електрик рибному господарству (Київська обл, Броварський
р-н, с. Гоголев). Навчаємо, надаємо житло, безкоштовні обіди, спец.одяг, розвезення службовим транспортом. Гідна ЗП.
0674098570Ганна

Повідомлення про оприлюднення проєкту
Програми розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2021-2027 роки
та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку
Передбачувана процедура громадського обговорення.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку розпочато
з дня його оприлюднення на офіційних вебсайтах Житомирської обласної державної
адміністрації та Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської обласної державної адміністрації та триватиме до 25 грудня 2020 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати зауваження та пропозиції до проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2021-2027 роки та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку.
Зауваження і пропозиції до проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу
Житомирської області на 2021-2027 роки та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку
подаються у письмовій формі Департаменту агропромислового розвитку та економічної
політики Житомирської обласної державної адміністрації (м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25) та в електронному вигляді (електронна адреса: agrarian@aprdep.zht.gov.ua).
Одержані протягом встановленого строку зауваження та пропозиції підлягають
обов’язковому розгляду, за результатами якого вони враховуються або вмотивовано
відхиляються.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів (до 25 грудня 2020 року
включно).
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Ознайомитися з проєктом Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021-2027 роки та Звітом про його стратегічну екологічну оцінку
можна на офіційних вебсайтах Житомирської обласної державної адміністрації та
Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської
обласної державної адміністрації.

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Са д. буд. з/п 32.6 кв.м, житл. пл. 20.6 кв.м та зем. діл. 479,780, КН:
1822086300:01:000:0684, пл. 0.12 га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський
р-н, Садківська с/р, сад. тов. “Садове”. Дата торгів: 28.12.2020 09:00 год. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №455779 (уцінено лот № 448407);
2. 3-кім. квартира з/п 108,2 м.кв., за адресою: м. Житомир, пл. Польова, 10, кв.
1. Дата торгів: 28.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №455780
(уцінено лот № 447828);
3. Житл. буд. з/п 69.9 кв.м та зем. діл. КН: 1822084700:05:001:0005 пл. 0.24 га, за
адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Вершина, вул. Тиха, 5. Дата торгів:
28.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №455324;
4. Нежитл. будів., (склад), з/п 434,6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Озерянківська с/р, ст. «Кодня», вул. Вокзальна, 2. Дата торгів: 28.12.2020
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №455758.

Повідомлення про оприлюднення проєкту
Програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2021 рік
та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку
Передбачувана процедура громадського обговорення.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської
області на 2021 рік та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня його
оприлюднення на офіційних вебсайтах Житомирської обласної державної адміністрації
та Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської
обласної державної адміністрації та триватиме до 25 грудня 2020 року.
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати зауваження
та пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської
області на 2021 рік та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку.
Зауваження і пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2021 рік та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку подаються в письмовій формі Департаменту агропромислового розвитку та економічної
політики Житомирської обласної державної адміністрації (м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25) та в електронному вигляді (електронна адреса: analytical@aprdep.zht.gov.ua).
Одержані протягом встановленого строку зауваження та пропозиції підлягають
обов’язковому розгляду, за результатами якого вони враховуються або вмотивовано
відхиляються.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів (до 25 грудня 2020 року
включно).
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Ознайомитися з проєктом Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік та Звітом про його стратегічну екологічну оцінку можна на
офіційних вебсайтах Житомирської обласної державної адміністрації та Департаменту
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної
адміністрації.
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Додаток 3
до Порядку передачі документаціїдля надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_______________________________________________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

20203165509
_______________________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачається реконструкція власного комплексу нафтопродуктів об’ємом 6200 м3 за
адресою: м. Житомир, вул. Корольова,
173, а саме: реконструкція резервуарного
парку, острівців наливу нафтопродуктів,
станції пожежогасіння, влаштування пожрезервуару. Комплекс нафтопродуктів
призначений для прийому, зберігання та
відпуску споживачам оптових та дрібнооптових партій палива. Фактична виробнича потужність підприємства після
впровадження діяльності становитиме:
– приймання та відпуск дизельного
пального до 31 211,49 м3;
– приймання та відпуск бензину до
13 152,76 м3.
(загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої
діяльності)
2. Суб'єкт господарювання
ТзОВ «Завод «Галичина», юридична
адреса: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Кременецька, 38, контактний номер
телефону +380332787921.
(повне найменування юридичної особи,
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)

• Електрик, слюсар, вантажники, підсобні робітники, оброблювачі риби потрібні в
рибне господарство (Київ-

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю, відділ
оцінки впливу на довкілля. Поштова
адреса:03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35; електронна
пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел/факс +38(044)
206‑31‑40, +38(044) 206‑31‑50, контактна
особа – Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
(найменування уповноваженого органу,
місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про
провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу
на довкілля
Отримання дозволу на виконання
будівельних робіт,
Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції України,
Закон України «Про регулювання
містобудівної діяльності»
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час
і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення
становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб'єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки
впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її
думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та

пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді)
та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID‑19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня
скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться____________________________________
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю,
відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса:03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел/
факс: +38(044) 206‑31‑40, 206‑31‑50, 206‑31‑13,
контактна особа – Тіщенкова Марина
Олегівна, директор Департаменту.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та
контактну особу)

МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ РОЗЛИВНОГО
ПИВА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ. ОФІЦІЙНО ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 300ГРН/ДЕНЬ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 0933808991

• Охоронці в м.Київ. Вахта

• Рибному господарству (Київ-

30/15, 20/10, 15/15. З/п 9000

ська обл, Броварський р-н, с.

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

ня за рахунок підприємства.

ська обл, Броварський рн,
с.Гоголев). Надаємо житло, б/к
обіди, спец.одяг, розвезення
служ.транспортом. Гідні ЗП.
0674098570Ганна.

грн.Старші зміни, з/п 500 грн/
день. Харчування, проживан-

Консультації з працевлашту-

7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції,
та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю, відділ
оцінки впливу на довкілля. Поштова
адреса:03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35; електронна
пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел/факс +38(044)
206‑31‑40, 206‑31‑50, 206‑31‑13, контактна
особа – Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та
контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5
цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 346 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на
розгляд громадськості)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного
у пункті 6 цього оголошення), а також час,
з якого громадськість може ознайомитися
з ними:
– ТзОВ «Завод «Галичина», адреса:
10025, м. Житомир, вул. Корольова, 173,
з 07.12.2020 р., контактна особа Сергєєв Євген
Вікторович, контактний номер телефону
+38(0332)787921;
– Житомирська міська рада, юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан
ім. С. П. Корольова, 4/2, з 07.12.2020 р., контактна особа Сухомлин Сергій Іванович,
контактний номер телефону +38(0412)481212.
(найменування підприємства, установи,
організації, місцезнаходження, дата, з якої
громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Гоголев) потрібні: вантажники,
підсобні робітники, оброблювачі риби, електрик, слюсар.
Навчаємо, надаємо житло, б/к
обіди, спец.одяг, розвезення

вання надаються цілодобово.

служ.транспортом. Гідні ЗП.

0734069918,0952858119

0674098570Анна
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Інформація щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3. АВТО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОБІЛІР» має намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.
Адреса юридична: 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чапаєва, буд. 13, кв. 74;
Адреса фактична: 10001, Житомирська обл., м. Житомир, пров. 1-й Іподромний, 5;
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються від твердопаливних котлів та витягових систем виробничих приміщень.
Відбуваються викиди, т/рік: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом – 0,0451; аерозолю фарби – 0,0708; оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,064; оксиду вуглецю – 0,0806; вуглецю діоксиду
– 42,19; органічних амінів – 0,00012; етилового спирту – 0,00088; НМЛОС – 0,0186; сольвенту
– 0,075; уайт-спіриту – 0,1996; ксилолу – 0,1083; фенолу – 0,00013; формальдегіду – 0,0002.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК,
ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі
СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ТОВ «МОБІЛІР»
пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди
можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, м. Житомир, майдан
ім. С. П. Корольва, 4/2, тел. (0412) 48-12-12, та до ТОВ «МОБІЛІР».
Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

3.3. Автомобілі. Куплю

• Робота в Європі для всіх.
Польща, Чехія, Німеччина, Швеція, Англія. Всі типи віз, карти
побиту, громадянство. Ліц. №
868 від 09.08.2016 р. 096-61956-20, 093-277-07-59, Віталія,
0673422451,Роман
• 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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.16. Здам в оренду

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ
МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ
ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ.
ДОРОГО. 0976484669,0635852350
• КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА
ВЫГОДНЫЙ УСЛОВИЯХ В КОРОТКИЕ СРОКИ, ПОКУПАЕМ КРЕДИТНЫЕ,
ПРОБЛЕМНЫЕ, ПОСЛЕ ДТП, ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ И ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛКИ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ.
0962494994ЯРОСЛАВ

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

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам

6. ПОСЛУГИ

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ
КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066

6.5. Кредити. Ломбарди
• Акційна пропозиція! Кредитна
допомога без довідок, застави та
поручителів від 5000 до 500000
грн. Виводимо з чорних списків.

4. БУДМАТЕРІАЛИ

Пенсіонерам та непрацевлашто-

4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам

Лiц. НБУ №220-2 від 24.12.2013р.

ваним. eurocredit.nethouse.ua Ген.
(095)8620855;(097)3670476

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

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

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД № 1189, НА
ІМ'Я ГАРГАЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю
• 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 2 - 8 грудня
ОВЕН

Від виваженості ваших рішень на цьому
тижні багато що залежить. Але
пам`ятайте: сконцентруйтеся на
чомусь одному.

ТЕЛЕЦЬ

Прийняття рішень,
що стосуються особистого життя, відкладіть на потім. Емоційні сплески можуть
впливати на самопочуття.

БЛИЗНЮКИ

Займіться розвитком дітей – для цього
сприятливий період. У жодному разі не приймайте серйозних
рішень – не на часі.

РАК

Можуть загостритися хронічні хвороби.
Занепокоєння, пригніченість і знервованість не покидатимуть вас увесь тиждень.

ЛЕВ

Виникнуть проблеми, які вимагатимуть
вашої уваги, можлива невпевненість у партнері чи своїх почуттях до нього.

ДІВА

Ві дчуватиметься
втома і зниження працездатності. Будьте обережними у побуті, аби уникнути
травм. Відпочиньте!

ТЕРЕЗИ

Можливі труднощі
у спілкуванні з дітьми.
Не витрачайте нераціонально
життєві ресурси і не нав`язуйте
себе іншим.

СКОРПІОН

Через дезінформацію можете прийняти
неправильне рішення. Не розпочинайте нових справ – не
матимуть успіху.

СТРІЛЕЦЬ

Ваші амбіції ростуть. Однак зараз не
час користуватися моментом
в особистих цілях – можете
втратити авторитет і повагу.

КОЗЕРІГ

Зверніть увагу на фінансову сферу – можливі помилки. Позбавтеся усього,
що не дає вам рухатися вперед,
уникайте нових проєктів.

ВОДОЛІЙ

Тиждень незапланованих рішень в особистому житті. Вдалий період
звільнитися від усього старого,
але змініть методи.

РИБИ

Не плануйте важливі зустрічі. Також
не найкращий час для розваг.
Більше часу приділіть своєму
внутрішньому світу.

Цікаві факти про Африку
• Африка – найбільш «центровий»
материк світу, який перетинає водночас
нульовий меридіан і екватор.

нент світу. Тут розташовані 6 із 10 найспекотніших місць планети.
• Населення Африканського континенту становить 1,1 млрд людей. За
прогнозами аналітиків, до 2050 року
ця цифра подвоїться.

• Площа другого за розмірами континенту Землі становить 30 млн км2.
Це одна п’ята земного суходолу.

на якому живуть жирафи, зебри,
горили, гіпопотами, шимпанзе та
антилопи гну.

• Кількість етносів на материку
оцінюють від 500 до 3000.
• Найбільш густонаселеною країною є Нігерія. Тут мешкає майже
191 млн людей.

• Основна африканська релігія – іслам. На другому місці – християнство.
Разом вони охоплюють 85% населення.

• 60% материка охоплюють посушливі райони й пустелі.

• У Нігерії народжується найбільша у світі кількість близнюків. Вчетверо
частіше, ніж будь-де на планеті. За це
країну ще називають Землею близнят.

• Середньою освітою може похвалитися лише 31% населення материка.

• Африка – найжаркіший конти-

• В Африка – єдиний континент,

• Найбільша країна – Алжир
(понад 2,5 млн км2), найменша –
Сейшельські острови (трохи більше
ніж 453 км2).
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• У Тунісі в будинки вмуровують
кістки риб. Вважається, що вони захищають оселю від злих духів.
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Від балеток і маленької чорної
сукні до джинсів відтінку індиго
і великих окулярів – розповідаємо
про ключові стайлінг-прийоми
Одрі Гепберн, з посиланням на
«Vogue.ua».

Балетки

Балетки – взуття, яке міцно
асоціюється з образом Одрі Гепберн. Це й не дивно, актриса має
чималий танцювальний досвід,
адже із самого дитинства вона
мріяла стати балериною. У колекції Гепберн було безліч балеток. У 2017 році під час аукціону
Christie's, на якому продавали її
особисті речі, була представлена й
колекція балеток найрізноманітніших відтінків, які вона носила
і з укороченими штанами, і вільними блейзерами, і спідницею
сонце-кльош.

Стрічка для волосся

• Найбільшим у світі розмаїттям
риб – близько 500 видів! – може похвалитися озеро Малаві, воно ж Ньяса,
розташоване між Малаві, Мозамбіком
і Танзанією.

• На материку розташовані 54 країни включно зі спірною територією
Західної Сахари.

Стильні прийоми
Одрі Гепберн, які
актуальні й до сьогодні
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Різноманітні обручі й прикраси для волосся тепер переживають ренесанс. Любила їх і Одрі
Гепберн, яка прикрашала голову
і простими стрічками, і розкішними діадемами.

Сережки-шандельєри

Сережки-кільця, лаконічні
перлини й діамантові сережкикраплі – Одрі Гепберн завжди
знала силу правильно підібраної
пари сережок. Особливо тепло
вона ставилася до багатоярусних
сережок-шандельєрів, які мали
ефектний вигляд на тлі її витонченої фігури й суконь з відкритими
плечима.

Чоловіча біла сорочка

Попри те, що Одрі Гепберн –
це зразок жіночності та елегантності, але й вона любила речі
на чоловічий манір. Абсолютно
сучасний вигляд має її образ
у вільній білій сорочці чоловічого крою, що додає їй тендітності.
Бракує лише великого кольє як
прикраси.

Підкреслена талія

Образ Одрі Гепберн у романтичній історії «Римські канікули»
1953 року став іконічним, поєднуючи одночасно розслаблену
невимушеність й підкреслену
елегантність. На допомогу їй
зокрема прийшов легкий прийом – підкреслена талія, яка

формує силует і робить його ще
жіночнішим.

Біла мереживна сукня

У 1954 році Одрі Гепберн
здобула премію «Оскар», а її образ став культовим – від простої
укладки й розмашистих брів до
мереживної білої сукні. Саме
з руки Гепберн мереживо на
тривалі роки стало одним з улюблених матеріалів голлівудських
актрис.

Штани з картатим принтом

Ще одна річ, яку актриса зробила позачасовою,– це вкорочені
штани з картатої тканини гінгем.
Поєднувала вона її з речами максимально простими й лаконічними – улюбленими однотонними
балетками й світлою блузою без
зайвого декору. Цей образ Гепберн вибирала не один раз і в найрізноманітніших ситуаціях.

Чорна водолазка

Ще один знайомий усім образ – актриса в чорних штанах-дудочках і гольфі у фільмі «Кумедне
личко» – особливо актуальний
вигляд має сьогодні, коли ми всі
опинилися на карантині. Такий
комплект прекрасно підходить
для роботи вдома, коли хочеться
акуратності й комфорту водночас.

Рожева весільна сукня

Любов Гепберн до мінімалістичних образів виявилася й у виборі весільної сукні. У 1969 році
вона вийшла заміж за італійського психіатра Андреа Дотті в ніжно-рожевій мінісукні з високим
горлом. Аксесуари до нього вона
теж обрала небанальні – замість
фати її голову прикрашала косинка, а туфлі на невисоких підборах
більше були подібні до шкільних.

Маленька чорна сукня

Попри те, що «Сніданок
у Tiffany's» став визначальним
фільмом у кар’єрі Одрі Гепберн,
вона була не головною претенденткою на цю роль. Насправді
Трумен Капоте ідеальною героїнею бачив Мерилін Монро, але
ситуація склалася інакше, а світ
полюбив Голлі Голайтлі саме у виконанні міс Гепберн. Асоціюється
ця роль з однією конкретною річчю – маленькою чорною сукнею,
яку створив Юбер де Живанші.
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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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

