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КОРОНАВІРУС НАСТУПАЄ:  
ліки за власні кошти, гостра 
нестача кисню та інші факти,  

які від нас приховують

Що не вистачає Україні для 
ефективної боротьби з корона-
вірусом: фінансової можливості 
та людських ресурсів чи, може, 
справа у ефективності управлін-
ня цими ресурсами?

с. 10-11

Чому житомирські землі  
віддають дніпровцям,  
а місцевих посилають до дідька? с. 5 с. 6

Де у Житомирі можна  
пройти ІФА-тестування  
на COVID-19
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У Житомирі планують 
протестувати на 
COVID‑19 усіх 
працівників шкіл

Марія Кравчук

Саме таке рішення при-
йняли на позачерговому 
засіданні виконкому.

«У нас з’явилась можливість на 
наступному тижні розпочати тес-
тування. Ми обрали саме категорію 
вчителів та працівників шкіл, тому 
що з понеділка ми плануємо крім 1–4 
класів відкривати 5–6 та інші класи – 

які саме, це вже у школах індивіду-
ально будуть визначатися», – зазначив 
Сергій Сухомлин.

Для того, щоб прийняти зважене 
рішення, у міській раді пропонують 
зробити тести та вже з урахуванням 
цього вирішувати подальшу долю освіт-
нього процесу в місті.

«Нам передадуть близько 4 000 тес-
тів, це буде благодійна допомога, і ми 
зможемо протестувати усіх працівників 
шкіл на наявність антитіл – це вже буде 
певна реальна статистика по місту», – 
сказав міський голова Житомира.

У сквері імені Ольжича 
встановлять камери 
відеоспостереження

Марія Кравчук

Цю пропозицію розгляну-
ли під час позачергової місь-
кої сесії 10 листопада.

Присутні зауважили, що неоднора-
зово були вчинені акти вандалізму на 
даній ділянці, тому доцільно було б об-
лаштувати там камери спостереження, 

аби убезпечити сквер від хуліганів. Цим 
рішенням депутати виділили 40 тис. грн 
на облаштування трьох камер відеоспос-
тереження.

Спочатку було запропоновано встановити 
8 камер навколо скверу, витративши на це 
140 тис. грн, або хоча б 3 за меншу суму – 
40 тис. грн.

За виділення 140 тис. грн проголосува-
ли лише 20 депутатів з 28 присутніх, суму 
в 40 тис. грн підтримали 24 депутати –  
рішення було прийняте.

Куди поділися кошти,  
які витратили на закупівлю кабінок 
для місцевих виборів у Житомирі?

Валерія Наумова

Місцеві вибори 
у Житомирі 2020 року 
запам’ятаються надовго.

Для цього є чимало причин: по-
чинаючи з саморобних кабінок для 
голосування, які прославилися на всю 
країну, закінчуючи відсутністю достат-
ньої кількості масок для членів і голів 
комісії, що працювали на дільницях.

Ситуація, що склалася 25 жовтня, – нео-
днозначна. До початку виборів по Жито-
миру повинні були встановити кабінки для 
голосування, які закупили та привезли, 
проте змонтувати їх вдалося не всюди.

Як пояснила голова міської ТВК Оксана 
Плис, кабінки не змонтували через коро-
навірус, адже комісія не знайшла підпри-
ємців, які б виготовили кабінки для голо-

сування в необхідний термін. Відповідно, 
монтаж кабінок було прострочено, через 
що кожна дільниця мала свої, унікальні, 
кабінки, створені з того, що було під рукою.

Це викликало чимало обурення, адже 
кошти на кабінки виділені були, а самих 
кабінок – не було. Люди заповнювали бю-
летені хто на колінах, а дехто – за шмат-
ками прапору України, який повісили на 
шкільні стільці. Проте не лише стільці 
використовували, щоб зімітувати кабін-
ки. Також і швабри, драбини, столи – все 
те, чим можна візуально розділити про-
стір, аби люди могли проголосувати.

Але питання залишається відкри-
тим: куди поділи кошти, які виділяли 
на кабінки? І у відповідь нам пояснили, 
що кошти по всіх залишках повернули 
в державний бюджет.

«Усі залишки коштів йдуть до дер-
жавного бюджету. По кабінках – оплаче-
не тільки за ті, які були встановлені. Ті, 
що не були встановлені, – кошти за них 
повернені. На ці кошти була закуплена 

деревина, оплачені роботи на тих діль-
ницях, на яких вони були встановлені. 
Деревина, яку не використали, зали-
шилася у закладах, тому що її немає де 
складувати», – пояснила Оксана Плис.

До редакції також звернувся голова 
однієї з місцевих виборчих дільниць та 
повідомив про те, що дільниці були за-
безпечені засобами безпеки на низькому 
рівні. Кожен з членів комісії мав одну 
маску на руки й одну пару рукавичок. 
На ці потреби з міського бюджету гро-
мади було виділено майже 250 тисяч 
гривень. Був це поодинокий випадок чи 
така ситуація спостерігалася на більшос-
ті дільниць – залишається під питанням.

Проте Оксана Плис зауважила, що 
засоби безпеки на дільницях були, і всі 
інші питання стосовно їх розподілу між 
членами комісії – це питання до голови 
комісії: «Міська рада закупила маски, 
захисні щитки, антисептики, і всім чле-
нам комісії це було роздано. Це питання  
до голови комісії».
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НЕБЕЗПЕЧНЕ СМІТТЯ: як у Житомирі  
утилізують використані маски та рукавички

Світлана Цимбалюк

З початку каранти-
ну майже всі житоми-
ряни дотримуються 
правил карантину та 
носять маски у гро-
мадських місцях. 
Однак не всі знають, 
що після викорис-
тання засоби захисту 
потрібно правильно 
утилізувати, а не 
викидати у сміттєві 
баки або ж взагалі по-
серед вулиці.

По-перше, в умовах пандемії 
використані маски є небезпечним 
відходом, а по-друге, завдають 
шкоди екології. Тому міська влада 
мала б проконтролювати процес 

утилізації масок у громадських 
місцях, медичних закладах та за-
кладах освіти. Однак чи займають-
ся цим у Житомирі, дізнавались 
журналісти «20 хвилин».

Спочатку з цим питанням 
ми звернулися до очільника ко-
мунального господарства, однак 
він зазначив, що не може відпо-
вісти, оскільки це не належить 
до його компетенції. Тож далі 
ми спілкувалися з посадовцями 
департаменту охорони здоров'я 
та департаменту освіти Житомир-
ської міськради.

Як утилізують медичні 
відходи медзаклади міста

Як зазначили журналістам «20 
хвилин» у департаменті управ-
ління охорони здоров'я Жито-

мирської міської ради, викорис-
тані медичні маски, рукавички 
та інші засоби індивідуального 
захисту – це медичні відходи. Їхню 
утилізацію проводять згідно з на-
казом МОЗ України, у якому за-
значені правила та норми щодо 
поводження з медичними відхо-
дами. У документі зазначено, що 
відходи діляться на чотири типи. 
Згідно із вказаною класифікацією, 
медичні відходи належать до так 
званої категорії «В» – небезпечні 
медичні відходи, які мали контакт 
з інфікованим матеріалом.

Згідно з цим наказом система 
поводження з відходами склада-
ється з декількох етапів. Спочатку 
відходи збирають та сортують, 
після чого маркують та знезара-
жують. Потім їх транспортують 
у накопичувальні контейнери 

в межах закладу, де вони утворю-
ються. Після знезараження відхо-
ди цієї категорії передаються на 
підприємства, що мають ліцензію 
на здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними від-
ходами та мають відповідне сер-
тифіковане обладнання.

Яка подальша доля викорис-
таних масок, рукавичок та інших 
засобів індивідуального захисту 
у медичних закладах нашого міс-
та, ми дізнавалися далі.

У Центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги медичні відхо-
ди після використання збирають 
в окремі помарковані ємності, 
потім проводиться їхнє знезара-
ження хімічним методом із засто-
суванням дезінфекційних засобів 
відповідно до регламенту МОЗ. 
Після знезараження їх відповідно 
пакують, маркують та тимчасово 
накопичують в амбулаторіях цен-
тру. Потім в упакованому вигляді 
доставляють у допоміжне при-
міщення центру для тимчасового 
зберігання та подальшої передачі 
спеціалізованому підприємству, 
з яким укладений договір для 
проведення утилізації медичних 
відходів і які мають ліцензію на 
право здійснення операцій у сфе-
рі поводження з небезпечними  
відходами.

У місцевих лікарнях № 1, 
№ 2 та дитячій лікарні також 
спочатку проводять знезаражен-
ня медичних відходів, після чого 
передають на утилізацію до під-
приємств, які цим займаються.

Що стосується комунальних 
стоматологічних поліклінік, то 
там всі засоби індивідуального 
захисту після використання 

занурюють у ємність з дезінфі-
куючим розчином, який є без-
посередньо у кожному кабінеті, 
де ведеться прийом пацієнтів. 
Після цього їх переміщають 
у кімнату для зберігання медич-
них відходів до моменту їхнього 
вивезення. Періодично накопи-
чені відходи транспортуються 
власним транспортом до складу 
відходів, з якими у підприємств 
укладені угоди.

Як відбувається  
утилізація використаних 
масок у школах

У департаменті освіти Жи-
томирської міської ради розпо-
відають, що маски, які школярі 
використали, сортують у спеціаль-
ні контейнери, а потім вивозять 
у закриті сміттєзбірники.

«Це не лікарня, тут діти здо-
рові, тому ми діємо згідно з по-
становою № 50. У кожній школі 
є баки, в які можна викинути ви-
користані маски. У багатьох дітей 
багаторазові маски. Вони є в них 
у достатній кількості, і залежно 
від часу перебування у школі 
вони їх змінюють. Ті, які вико-
ристані, вони кладуть у пакетик, 
а нові надягають. У школах маски 
використовують тільки на пере-
рві і в загальних приміщеннях, 
в класах діти навчаються без 
масок», – зазначила заступник 
директора департаменту осві-
ти Житомирської міської ради 
Світлана Ковтуненко.

Що ж стосується того, як про-
ходить утилізація таких відходів 
на вулицях Житомира, у міськраді 
відповісти так і не змогли.

Житомир до зими готовий, – УАШ
Марія Кравчук

Саме так стверджу-
ють в Управлінні ав-
тошляхів Житомир-
ської міської ради.

Та уточнюють, що у Житомирі 
для утримання доріг взимку за-
готовлений весь необхідний обсяг 
піщано-соляної суміші. Відносно 
тепла та малосніжна зима, за про-
гнозами синоптиків, дозволить 
житомирським комунальникам 
суттєво зекономити на протиоже-
ледних засобах.

У Житомирі для утримання 
доріг у зимовий період кому-
нальним підприємством «Управ-

ління автошляхів» заготовлено 
весь необхідний обсяг піщано-со-
ляної суміші – 9 тисяч 600 тонн, 
які залишились з минулого року. 
Також планується поставка ще 
500 тонн солі.

Про це розповів начальник КП 
«Управління автошляхів» Жито-
мирської міської ради Володимир 
Мазур. Він також повідомив, що 
піщано-соляна суміш, яка є на 
підприємстві, була закуплена ще 
минулого року. Суміш додатково 
не купували, адже її має вистачи-
ти для потреб міста.

«Станом на сьогодні вже одна 
тисяча тонн солі є на території 
підприємства, планується ще 
поставка 500 тонн солі, і цього 
буде достатньо. Оскільки ми-
нулого зимового сезону не була 
використана вся піщано-соля-
на суміш – вона залишилась на 

складі, і станом на сьогодні 9 ти-
сяч 600 тонн. Цього буде достат-
ньо для зимового періоду. Плюс 
ще буде чиста сіль», – говорить  
Володимир Мазур.

За даними, оприлюдненими 
на сайті Житомирської міської 
ради, станом на 1 липня 2020 за-
лишок протиожеледних засобів 
у КП «УАШ» складає:

• піщано-сольова суміш – 
9 454,64 т;

• сіль – 5,1 т;
• бішофіт – 10 870,0 кг;
• бішофіт (рідкий) – 2 350,0 л.
Нагадаємо, що завдяки мало-

сніжній зимі 2019–2020 у Жито-
мирі використали у 5 разів менше 
піщано-сольової суміші та вдвічі 
менше бішофіту, ніж у попере-
дній сезон.

Загалом КП «Управління 
автошляхів» упродовж осін-

ньо-зимового сезону 2019–2020 
придбало 1733 тонн солі на 
2,6 млн грн та майже 8 тис. тонн 
піску на 1,5 млн грн. Частину 
з них у вересні та листопаді 
використали на виготовлення 

9 тисяч тонн піщано-сольової 
суміші, з яких витратили за 
зиму лише 1682 тонни. Крім пі-
щано-сольової суміші, на дороги 
Житомира використали окремо 
ще 801,9 тонни солі.

Як правильно утилізувати використані 
маски та рукавички

1. Зніміть маску після застосування; утримуйте маску 
за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до 
очей або одягу, оскільки використана маска може бути 
забруднена мікроорганізмами.

2. Одноразові маски та рукавички перед тим, як ви-
кидати, варто ошпарити окропом чи обробити дезінфі-
куючим засобом.

3. Герметично запакувати маску чи рукавички в окре-
мий пакет задля попередження забруднення контейне-
ра, в який буде викинута маска.

4. Після дотику до маски або її викидання слід про-
вести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовміс-
ним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимий-
те їх з милом.
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Чому житомирські землі віддають дніпровцям, 
а місцевих посилають до дідька?

Руслан Мороз

До редакції звер-
нулись жителі Жи-
томирської області 
зі скаргою, що вони 
не можуть отримати 
земельні ділянки, а на 
той же час на тери-
торії Коростенського 
району отримують 
земельні ділянки осо-
би, які постійно про-
живають у Дніпропе-
тровській області.

Незадоволення діями керівни-
цтва Держгеокадастру в області ви-
словлювалися і раніше. Так, 22 червня 
2016 року атовці, представники гро-
мадських організацій та волонтери 
перекривали трасу Київ – Чоп непо-
далік Житомира. Протестувальники 
вимагали переглянути поділ землі та 
призначити нового керівника Держ-
геокадастру в області.

У липні 2020 року знову на 
168-му кілометрі траси Київ – Чоп, 
поблизу села Гадзинка, атовці хо-
дили по пішохідному переходу, 
таким чином намагаючись бути 
почутими. Організатори назвали 
акцію попереджувальною, казали, 
що мають проблеми з виділенням 
землі атовцям, і вимагали від Пре-
зидента запустити Держгеокадастр 
у Житомирській області, а началь-
ником призначити житомирянина.

Але всі ці демонстрації та ак-
ції протесту загалом ні до чого не 
привели. На початку цього року, 
6 лютого 2020 року, з’явився список 
кандидатів, допущених до про-
ходження конкурсу на зайняття 

вакантних посад начальників голо-
вних управлінь Держгеокадастру 
в Житомирській області. В ньому 
було зазначено 21 прізвище. Час-
тина з претендентів, дійсно, мала 
коріння з Житомирщини. Інші 
були «прибульцями». Але після 
конкурсу і призначення на посаду 
нового начальника ГУ Держгеока-
дастру у Житомирській області 
його змінювали ще двічі. Тобто це 
третє призначення очільника ГУ 
Держгеокадастру з початку року. 
Виявляється, що ця «карусель» 
керівних кадрів дуже цікава.

Та к ,  з а  д а н и м и  с а й т у 
«Opendatabot.ua», 22.11.2019 року 
у ГУ Держгеокадастру у Житомир-
ській області змінився керівник – 
Олександра Вікторовича Вигівсько-
го змінив Максим Анатолійович 
Мельниченко. А вже 26.02.2020 
його змінив Олександр Сергійович 
Смолянюк. А того 03.08.2020 змінив 
Анатолій Григорович Карбовський. 
І ось 26.10.2020 року на посаді було 
зареєстровано Віру Георгіївну 

Жукову як начальника Головно-
го управління Держгеокадастру 
у Житомирській області.

З відкритих джерел ми дізна-
ємося, що Віра Жукова народилася 
в селі Безбородькове Солонянсько-
го району Дніпропетровської об-
ласті. У 2015 році здобула другу 
вищу освіту в Інституті післяди-
пломної освіти Харківського наці-
онального аграрного університету 
імені В. В. Докучаєва за спеціаль-
ністю «Землеустрій та кадастр», 
кваліфікація – інженер-землев-
порядник. З 23 жовтня 2020 року 
наказом Держгеокадастру Віру 
Жукову призначено начальником 
Головного управління Держгеока-
дастру у Житомирській області.

Все це ми наводимо для того, 
щоб зрозуміти, що зміна керівни-
цтва Головного управління Держге-
окадастру у Житомирській області 
жодним чином не відображається 
на цікавих схемах отримання жи-
томирської землі жителями інших 
регіонів України.

Ба більше, сама Віра Георгіїв-
на у розмові з журналістами та 
представниками громадськості 
зазначила, що це не суперечить 
діючому законодавству. Але все ж 
це виглядає дуже дивно: чому саме 
житомиряни не можуть отримати 
земельну ділянку в Житомирській 
області, а в той же час її легко 
отримують то львівські студенти, 
як це сталося кілька років тому, то 
жителі з далекої Дніпровщини?

За словами житомирян, які 
звернулися до нас зі скаргами, 
в Держгеокадастрі зареєстрова-
но близьтко 80 заяв від жителів 
Дніпра на отримання по 2 гек-
тари землі в Коростенському 
районі. Причому, за словами 
скаржників, всі заяви розгля-
нуті та вже задоволені. Тобто 
майже 160 гектарів землі в Жи-
томирській області отримують 
люди, які мешкають за 600 км 
від неї.

Начальниця Головного управ-
ління Держгеокадастру у Жито-
мирській області Віра Жукова не 
змогла пояснити, яким чином все 
це сталося. На прохання показати 
заяви, які були надані на отриман-
ня землі, вона не відмовила, але 
після майже 30 хвилин очікування 
всі зрозуміли, що цих заяв ніхто 
не побачить.

До речі, на вході до будівлі ГУ 
Держгеокадастру у Житомирській 
області нас зустріли досить міцні 
хлопці, які одночасно виконува-
ли роль охоронців, секретарів та 
швейцарів. На запитання, хто це 
і що вони тут роблять, ніхто від-
повіді не надав. Сама очільниця 
Держгеокадарстру повідомила, 
що це громадська організація 
«Житомир-Щит». На запитання, 
чи є договір на надання певних по-
слуг з боку цієї громадської орга-
нізації, відповіді ніхто не отримав.

До речі, з реєстру громадських 

організацій ми отримали інформа-
цію, що засновниками її є жителі 
Чернігівської області і міста Жито-
мира. Сама громадська організація 
зареєстрована десь з місяць тому. 
Тобто саме тоді, коли було призна-
чено на посаду нового керівника 
Головного управління Держгео-
кадастру у Житомирській області 
Віру Жукову.

Після сьогоднішнього візиту 
до Держгеокадастру наша редак-
ція звернеться за роз’ясненням до 
вищого керівництва, але ці факти 
поки що не спростовано навіть 
очільницею Держгеокадастру 
у Житомирській області. Крім того, 
за її словами, всі житомиряни, що 
звернулися із заявою на отриман-
ня землі, отримують ділянки. 
Власний досвід чомусь з цим не 
погоджується.

Ми отримали коментар від гро-
мадського діяча Ігоря Малі, який 
був присутній на імпровізованій 
зустрічі з керівництвом Держгео-
кадастру в Житомирській області: 
«Після нашого візиту до ГУ Держге-
окадастру в Житомирській області 
база реєстрації була повністю ви-
мкнута з Києва. Тобто по вказівці 
з Києва вмикається база реєстрації, 
коли потрібно зареєструвати "своїх" 
людей. Після реєстрації базу знову 
вимикають, і на даний час доступ 
до реєстру в більшості установ 
області відсутній. Не виключено, 
що потім знову буде зібрана певна 
кількість осіб на певну ділянку зем-
лі, після чого буде надано доступ 
до реєстрації земельних ділянок. 
А потім знову доступ до базі реє-
страцій буде обмежено».

Що саме відбувається в Голов-
ному управлінні Держгеокадастру 
у Житомирській області, ми спро-
буємо повідомити після отриман-
ня всіх відповідей на наші запити 
до вищих інстанцій Держгеокада-
стру та правоохоронних органів.

Хотіли як краще, а вийшло як завжди: після капремонту 
дороги на Київській потрібно усувати недоліки

Марія Кравчук

У Житомирі під-
рядник уже на фініш-
ній прямій – завершує 
основні ремонтні 
роботи на вулиці 
Київській.

Капітальний ремонт прове-
ли раніше встановлених термінів, 
проте, на певних ділянках дороги 

роботи виконані неякісно.
«Дійсно є дефекти, особисто 

ми не будемо їх виправляти. Є 
технічний та авторський нагляди 
по даному об’єкту капітальному 
проєкту будівництва. Саме вони 
беруть на себе основну відпо-
відальність та мають прийняти 
рішення щодо якості виконання. 
Ну, і звичайно ж, замовник цих 
робіт, а саме Департамент регіо-
нального розвитку обласної дер-
жавної адміністрації, в подаль-
шому він же ж і буде оплачувати 
ці роботи», – зазначає заступник 
Житомирського міського голови 

Олександр Шевчук.
На відремонтованому дорож-

ньому покритті виявили нерівно-
сті та просадку люків в окремих 
місцях. Також підрядна організа-
ція має відчистити сліди бітуму, 
який залишився на тротуарній 
плитці в центрі Житомира на 
вулиці Михайлівській.

«Ми говоримо на сьогодніш-
ній день про те, що ми бачимо 
візуально. Ми бачимо нерівно-
сті, просадку по люках і тому 
подібне. Технічний нагляд пови-
нен дати заключення по всьому 
об’єму виконання капітального 

ремонту: якості асфальту, тов-
щині його, ущільненні цього 
асфальту і взагалі, розписати 
всю технічну складову», – каже 
Олександр Шевчук.

Найближчим часом дорожню 
розмітку на Київській наносити не 
планують, бо спочатку потрібно 
прийняти роботи. Після нанесен-
ня розмітки на відремонтованій 
ділянці вулиці з’являться смуги 
для руху велосипедистів.

«Роботи не прийняті. Під-
рядна організація, наскільки мені 
відомо, готова все виправити. Що 
вони готові виправити, як вони 

будуть це робити –питання до 
них. На сьогоднішній день, капі-
тальний ремонт ще не закінчений, 
ще не прийнята сама дорога, тому 
у підрядника є можливість зрізати 
і переналаштувати заново, мож-
ливо, є й інші варіанти.

Під час перевірки за якістю 
і коли вже буде здаватися сам 
ремонт, тоді вже ми будемо бра-
ти певну участь. На сьогодні нас 
запевняють, що роботи ще не ви-
конані у повному обсязі, тому ми 
й не приймаємо ці роботи», – наго-
лошує заступник Житомирського 
міського голови.

 Начальник Головного управління Держгеокадастру  
      у Житомирській області Віра Жукова
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Де у Житомирі можна пройти  
ІФА‑тестування на COVID‑19

Світлана Цимбалюк

Нещодавно 
«20 хвилин» публіку-
вали матеріал з приво-
ду того, де можна про-
йти ПЛР-тестування 
на коронавірусну 
інфекцію та скільки 
це буде коштувати. 
Однак багатьох жито-
мирян зацікавило, де 
можна зробити також 
ІФА-дослідження.

Пропонуємо вашій увазі 
перелік лабораторій, медичних 
центрів, лікарень та поліклінік, 
де кожен житомирянин, навіть 

без направлення сімейного лі-
каря, може пройти тестування 
на виявлення коронавірусу. Як 
виявилось, у нашому місті такий 
тест можна зробити в п'яти дер-
жавних лабораторіях та шести 
приватних. Варто лише дотри-
муватись правил підготовки до 
здачі аналізів та не забути з со-
бою паспорт або документ, що 
посвідчує вашу особу.

Як розповіли журналістам 
в одній із лабораторій, за до-
помогою імуноферментного 
аналізу (ІФА) можна визначити, 
чи людина перехворіла коро-
навірусною інфекцією або чи 
хворіє на момент проведення 
аналізу. Для цього медпраців-
ники беруть у пацієнта венозну 
кров, після чого досліджують 
на наявність антитіл, які виро-
бляються при наявності вірусу. 
За допомогою ІФА можна ви-
значити імуноглобуліни lgM, 
lgG та lgA.

Дослідження на антитіла lgM 
дозволяє виявити недавнє інфіку-
вання, гостру фазу перебігу інфек-
ції COVID-19 та дає можливість 
дізнатися, чи є імунна відповідь 
організму. Тому на ці антитіла 
рекомендовано здавати аналіз 
з 5–7-ого дня інфікування.

Присутність IgG свідчить 
про те, що ви вже перехворі-
ли, та про наявність імунітету 
до інфекції. Доцільно здавати, 
якщо є підтверджений діагноз 
COVID-19 або були схожі симп-
томи та з 14-ого дня від появи 
перших симптомів.

Присутність IgA свідчить про 
те, що організм на момент про-
ведення дослідження перебуває 
у процесі боротьби з COVID-19. 
Доцільно здавати з 10-ого дня 
після появи симптомів.

На відміну від ПЛР-дослід-
ження, на ІФА не потрібно по-
передньо записуватись. Також 
звертаємо вашу увагу на те, що 
у більшості лабораторій можна 
пройти тестування у першій по-
ловині дня до 12-ї години, а от 
у деяких – навпаки, після 12-ї. 
Тому перед тим, як відвідати об-
раний медзаклад, все ж краще 
попередньо зателефонувати туди 
та дізнатися графік проведення 
ІФА-дослідження на COVID-19.

Матеріал з переліком усіх 
лабораторій міста, де роблять 
ПЛР-тестування, можна знайти 
на сайті «20 хвилин Житомир» під 
назвою «Де у Житомирі можна 
зробити ПЛР-тест на коронавірус 
та скільки це коштує».

Як підготуватись до ІФА-дослідження
• Важливою умовою для лабораторних досліджень  

є здача крові натщесерце – 6–12 годинний період  
голодування.

• У день дослідження допустиме вживання невеликої 
кількості води.

• За 6–12 годин до дослідження слід виключити при-
йом алкоголю, куріння, прийом їжі, обмежити фізичну 
активність.

• Виключити прийом ліків; якщо відмінити прийом 
ліків неможливо, необхідно проінформувати про це 
лабораторію.

Де у Житомирі можна зробити  
ІФА-тестування на COVID-19

ДУ «Житомирський обласний 
лабараторний центр МОЗ України»

Вартість
ІФА дослідження на IgM – 200 грн
ІФА дослідження на IgG – 200 грн

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 64

КП «Лікарня № 2  
ім. В.П. Павлусенка»

Вартість
ІФА дослідження на Ig M – 120 грн
ІФА дослідження на Ig G – 120 грн

Забір крові з вени для дослідж.– 36 грн
Адреса: поліклініка,  
вул. Л.Українки, 16

Лабараторія «Invivo»
Вартість

ІФА дослідження на IgM – 450 грн
ІФА дослідження на IgG – 450 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 30 грн

Адреса: Площа Путятинська, 2
вул. Велика Бердичівська, 55

вул. В. Бердичівська, 32
просп. Миру, 47

КП «Обласний медичний 
консультативно-діагностичний 

центр» Житомирської обласної ради
Вартість

ІФА дослідження на IgM – 195 грн
ІФА дослідження на IgG – 195 грн
ІФА дослідження на IgА – 195 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 51 грн

Адреса: вул. Пушкінська,1

МЦ «Медібор»
Вартість

ІФА дослідження на Ig M – 400 грн
ІФА дослідження на Ig G – 400 грн

Адреса:  
вул. Бориса Тена, 143

Лабараторія «Діла»
Вартість

ІФА дослідження  
на IgM, IgG, IgА – 1200 грн

Адреса: Площа Соборна 2/2
вул. Велика  Бердичівська, 32

КП «Дитяча лікарня  
імені В.Й. Башека» 

Вартість
ІФА дослідження на Ig M – 125 грн
ІФА дослідження на Ig G – 125 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 32 грн

Адреса: стаціонар, вул. Шевченка 2а.

МЦ «Оксфорд Медікал»
Вартість

ІФА дослідження на IgM – 580 грн

ІФА дослідження на IgG – 580 грн

ІФА дослідження на IgА – 740 грн

Адреса: вул. Леха Качинського, 4

МЦ «Асклепій»
Вартість

ІФА дослідження на IgM – 400 грн
ІФА дослідження на IgG – 350 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 30 грн

Адреса: вул. Лесі Українки, 16 
вул. Покровська, 31
вул. Вокзальна, 12
вул. Шевченка, 14
вул. Театральна, 5

КП «Лікарня № 1»
Вартість

ІФА дослідження на Ig M – 119 грн
ІФА дослідження на Ig G – 119 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 36 грн

Адреса: поліклініка № 1,  
вул. В.Бердичівська, 32

Лабараторія «Сінево»
Вартість

ІФА дослідження на IgM – 400 грн
ІФА дослідження на IgG – 400 грн
ІФА дослідження на IgА – 400 грн
Забір крові з вени для дослідж. – 30 грн

Адреса: вул. Перемоги, 53



7 Середа, 18 листопада 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Новини

У Житомирі визначили нових  
перевізників побутових відходів

Світлана Цимбалюк

Нещодавно депу-
тати Житомирської 
міськради визначи-
лися із новими вико-
навцями послуг з ви-
везення побутових 
відходів у Житомирі.

Від 10 листопада цього року на 
чотирьох територіях міста займа-
тись вивозом побутових відходів 
буде компанія ТОВ «Ґрін Бін Укра-
їна». На інших двох – КП «АТП 
0628» та приватний КВЖРЕП № 8.

Як зазначив заступник місь-
кого голови Сергій Кондратюк, 
в умовах конкурсу був великий 
перелік тих критеріїв, яким мали 
відповідати конкурсанти. Серед 
них забезпечення відповідною 
технікою для вивозу відходів, на-
явність контейнерного парку та 
відповідна кваліфікація спеціа-
лістів.

«У нас проводився конкурс. 
І, відповідно, за документацією 
конкурсу в нас передбачається, 
що компанії, котрі беруть участь 
у конкурсі, повинні бути забезпе-
чені технікою, новою або мінімум 

50% зношеності, контейнерним 
парком та іншими механізмами, 
які повинні працювати, в тому 
числі збирати великогабаритне 
сміття. Має бути досвід роботи 
спеціалістів, наявність бази, на-
явність техніки, яка миє контей-
нери, і так далі. Це великий пере-
лік умов для того, аби перевізник 
працював не тільки на території 
Житомира, а взагалі в Україні. 
І відповідно до тих даних, які по-
дали документи на конкурс, були 
обрані саме ці компанії», – підкрес-
лив заступник міського голови.

Також багато житомирян 
стурбовані тим, що сплатили 
квитанції колишнім перевізникам, 
хтось за повний поточний місяць, 
а хтось навіть і до кінця року. Як 
зазначив Сергій Кондратюк, спо-
живачам необхідно звернутися 
до попередніх надавачів послуг 
з проханням повернути сплачені 
кошти, де їм повинні розповісти, 
що для цього потрібно зробити.

Також у міськраді на-
голошують, що оплату 
колишнім надавачам 
послуг потрібно сплачу-
вати лише за 10 кален-
дарних днів, відповідно 
до 10 листопада включ-
но. Далі вже новому 
перевізнику.

Тож потрібно бути обач-
ними, щоб часом не сплатити 
кошти не тій компанії. Також 
потрібно укласти договір з но-
вим надавачем послуг. Для 
цього необхідно звернутися до 
підприємств, які виграли кон-
курс на вивіз відходів на вашій 
території. Якщо не знаєте, яке це 
саме підприємство, ви можете 
на сайті Житомирської міської 
ради зайти в розділ «Громадя-
нам», потім перейти на сторінку 
«Житлово-комунальні питання» 
та обрати розділ «Житловий 
фонд», де ви і знайдете доку-
мент «2020», в якому зазначені 
надавачі послуг і території, за 
які вони відповідають.

Після проведення конкурсу 
житомиряни почали жалітися 
та викладати фото в соцмережах, 
що біля їхніх сміттєвих баків 
твориться справжній колапс. 
Як зазначає житомирянка Юлія, 
на вулиці Троянівській, 10а купа 
сміття, яке ніхто не вивозить. 
А коли жінка звернулася до свого 
перевізника зі скаргою, то їй від-
повіли: «Завтра вас вже будуть 
інші обслуговувати». Варто відмі-
тити, що дану територію раніше 
обслуговувало ПП «ВЖРЕП № 4». 
Приблизно ж такі відгуки і щодо 
КП «АТП 0628».

«У КАТП-0628 забастовка? За 
10 днів квитанції відправлять, 

а свою роботу так і не викона-
ли. Сміття в неділю не вивезено! 
За понеділок-вівторок зібралась 
купа сміття навколо. Але радує 
те, що цей перевізник нас пе-
рестане "обслуговувати". Від-
мучились», – зазначає у мережі 
«Фейсбук» житомирянка Ліана.

Варто відмітити, що з чо-
тирьох територій, якими за-
ймалось АТП 0628, у них зали-
шилась лише одна. Іншими ж 
буде займатися ТОВ «Ґрін Бін 
Україна». На наше запитання 
міськраді, чи можна такі дії 
розцінювати як забастовку, нам 
відповіли, що це можна так і ро-
зуміти.

На запитання, чи можуть 
підвищитись тарифи на вивіз 
сміття від того, що змінилися 
перевізники, нас запевнили, 
що можуть. Однак це більше 

буде залежати від загальної 
економічної ситуації в Україні.

«Тарифи, що у "Ґрін Бін", 
що у приватного підприємства 
"ВЖРЕП № 4" майже однакові, 
але саме встановлення тарифів 
залежить безпосередньо від си-
туації в Україні. Це і мінімальна 
заробітна плата працівників, це 
і вартість пального. Також варто 
не забувати, що у нас 10 років не 
змінювався тариф на захоронен-
ня сміття у Житомирі. На сьогод-
ні наш полігон дотаційний. АТП 
0628 на утримування полігону 
несе збитки, підтримуючи цей 
полігон. Тому ми змушені буде-
мо в майбутньому встановити 
новий тариф по захороненню, 
який понесе за собою і збільшен-
ня оплати. Там невелика буде 
сума, але вона буде», – наголосив 
Сергій Кондратюк.

До кінця року у Житомирі буде скейт‑парк та відремонтований 
Новий бульвар, якщо погода сприятиме, звісно ж

Марія Кравчук

Ми вже раніше ви-
світлювали питання 
про реконструкцію 
Нового бульвару та 
про те, що там плану-
ють також збудувати 
скейт-парк.

На час публікування попере-
дньої статті комунальники вже 
встановили огорожу, розпочали 
демонтаж старого покриття, зрі-
зали старі дерева та кущі.

Відтоді минув майже місяць. 
Ми вирішили поцікавитись, що ж 
працівники встигли зробити за 
цей час та чи буде завершена ре-
конструкція до кінця цього року.

Роботи проводяться, і підряд-
ник вкладається у графік. Якщо 
погода буде сприяти, то до кінця 
поточного року роботи будуть 
завершені. Про це нам розповів 
директор міського управління ка-
пітального будівництва В`ячеслав 
Глазунов:

«На даному об’єкті ми вже 
зробили мережі, заклали нове 
освітлення, відеонагляд, зроби-
ли мережі автополиву газонів. 
Зараз кладеться тротуарна та 
гранітна плитки. Роботи ру-
хаються. На даний час погод-
ні умови сприяють для праці, 
температурний режим дозво-
ляє. Будемо дивитись, як буде 
далі, поки що підрядник йде за 
графіком», – запевняє В`ячеслав 
Володимирович.

Спільнота спортсменів-екс-
тремалів декілька років про-
сила міську владу побудувати 
у  Ж и т о м и р і 
скейт-парк для 
катання на BMX, 
скейтах, роликах 
і самокатах. По-
дібний екстрим-
п а р к  р а н і ш е 
розміщувався 
за кінотеатром 
«Україна», про-
те з часом він 
занепав. Зараз 
молодь збира-
ється на вулиці 
Михайлівській, 

де й проводить свої тренування, 
нерідко наїжджаючи чи лякаючи 
перехожих. Адже ми знаємо, що 
саме головна пішохідна вулиця є 
улюбленим місцем для прогуля-
нок мам з дітьми, людей поваж-
ного віку та решти містян, яким 
часто не подобаються юнаки, що 
буквально вистрибують на них на 
велосипеді, роблячи про цьому 
небезпечні трюки.

У вересні цього року міська 
рада підтримала проєкт про бу-
дівництво скейт-парку на Новому 
бульварі, і вже є певні результати: 
підготували основу та заклали ко-
мунікації.

«Вже підготовлено основу 
з бетону для майданчика, також 
закладені комунікації для освіт-
лення та відеонагляду. Поки що 
виконуються підготовчі робо-
ти для монтажу обладнання, 
там бетон, полірований бетон, 
кабелі, освітлення. Готується 
зараз паркан, що буде там на 
постійній основі», – говорить 
Глазунов.

Планується ще немало роботи, 
проте директор міського управ-
ління капітального будівництва 
запевняє, що до кінця року вони 
впораються.

«Також там ще будуть встанов-
лені такі лавки для скейтеристів 
для того, щоб перестрибувати, гір-
ки металеві для того, щоб молодь 
могла проводити там свої трену-
вання. Роботи там просуваються 
і також плануємо до кінця року 
закінчити», – запевняє В`ячеслав 
Глазунов.
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Ігноруєш карантинні норми? Готуйся до штрафу!
Марія Кравчук

У зв’язку зі стрім-
ким поширенням 
серед населення коро-
навірусної хвороби, 
влада всіляко нама-
гається припинити 
пандемію, запро-
ваджуючи безпреце-
дентні заходи.

Зокрема, штрафи за перебу-
вання у громадських будинках, 
спорудах, громадському тран-
спорті під час дії карантину без 
вдягнутих засобів індивідуального 
захисту. «Патрульні слідкують за 
дотриманням карантинних захо-
дів і також штрафують. Слідкують 
за цим і виїзні групи, і самі екі-
пажі патрульних», – повідомляє 
представниця пресслужби жито-
мирського управління патрульної 
поліції Тетяна Осадчук.

Не одягнув маску?  
Сплати штраф, будь ласка

Згідно з чинним законом, 
якщо дії громадян призвели до 
поширення вірусу, винним загро-
жує від 17 тисяч гривень штрафу 
до трьох років в'язниці. У разі 
загибелі людей – від 5 до 8 років 
ув'язнення. Для посадових осіб 
штрафи становлять 34–170 тисяч 
гривень.

Нещодавно статтю 44–3 
КпАП було доповнено 
частиною другою, що 
передбачає адміністра-
тивну відповідальність 
за перебування у гро-

мадських будинках, 
спорудах, громад-
ському транспорті під 
час дії карантину без 
вдягнутих засобів ін-
дивідуального захисту, 
зокрема респіраторів 
або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, 
у тому числі виготовле-
них самостійно.

Це потягне за собою на-
кладення штрафу від 170 до 
255 грн. Зазначається, що 
штраф будуть виписувати на 
місці, без попереднього роз-
гляду ситуації судом, як це 
було раніше. Але такі штрафи 
не застосовуватимуться до не-
повнолітніх, а також за нено-
сіння маски на вулиці.

Представники поліції, сані-
тарно-епідеміологічної служби та 
органів місцевого самоврядування 
зможуть на місці накладати штра-
фи на осіб за відсутності у них 
маски або за маску на підборідді 
під час перебування у громадсько-
му місці.

Свою позицію з приводу вве-
дення нових норм прокоментував 
і міністр юстиції України Денис 
Малюська, про це він висловився 
на своїй сторінці у Facebook.

«Застосування штрафів від 17 
до 34 тисяч гривень за порушення 
будь-яких правил карантину було 
несправедливим. 6-го листопада 
Верховна Рада України прийня-
ла закон, яким встановлюються 
штрафи за неносіння маски 
у громадських приміщеннях та 
транспорті у розмірі від 170 до 255 
гривень. При цьому застосуван-
ня такого штрафу буде швидким: 
його накладатиме поліцейський, 
представник санітарно-епідеміо-
логічної служби чи органів місце-
вого самоврядування одразу ж на 
місці. Зауважу, що такі штрафи 

не застосовуватимуться до непо-
внолітніх, а також за неносіння 
маски на вулиці», – ділиться своєю 
думкою Денис Малюська.

Хто має право  
виписати штраф?

Штрафувати за порушення 
карантину в Україні можуть не 
тільки поліцейські і санітарні лі-
карі, але і місцеві органи влади. За 
порушення карантину передбаче-
ні штрафи і тюремні ув'язнення.

Вказані протоколи мають пра-
во складати уповноважені на те 
суб’єкти, а саме:

• Національна поліція;
• Працівники органів охорони 

здоров’я – у разі завідомо неправ-
дивого виклику швидкої медичної 
допомоги;

• Органи державної санітарно-
епідеміологічної служби;

• Посадові особи, уповнова-
жені на те виконавчими коміте-
тами місцевих рад за порушення, 

вчинені у місцях, заборонених 
рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради.

Карантин вихідного дня  
по-житомирськи

11 листопада Кабінет Міністрів 
проголосував за введення в Україні 
карантину вихідного дня, який 
почав діяти в суботу, 14 листопа-
да. Була дозволена робота лише 
продуктових магазинів, аптек, 
фінансових та медичних установ, 
пошти, АЗС та СТО.

13 листопада на засіданні ви-
конавчого комітету у Житомир-
ській міській раді питання щодо 
введення карантину вихідного 
дня зняли з розгляду, а поліція 
області не коментувала, як контр-
олюватиме виконання рішення 
уряду та які санкції чекатимуть 
на порушників.

І відповідно ж у суботу, 14 лис-
топада, в той час, коли на терито-
рії України діяв карантин вихід-

ного дня, деякі міста відмовились 
його вводити, зокрема і місцева 
влада Житомира.

Хоча більшість магазинів 
з непродовольчими товарами не 
працювала, були й винятки. Дея-
кі магазини працювали у новому 
режимі: клієнтів у зал не пропус-
кали, необхідні товари приноси-
ли самостійно. Зате у звичному 
режимі працювали житомирські 
ринки. Також там були відчине-
ні майже усі «скляні» магазини 
з одягом та побутовими товарами. 
На Михайлівській були відкриті 
секонд-хенди. Кафе та ресторани 
у центрі міста працювали в режи-
мі доставки або на виніс.

Зрештою, варто зазначити, що 
житомиряни маскового режиму 
дотримуються. У магазинах все 
рідше можна зустріти людину 
без маски, деякі принципово без 
маски не пускають. У громадсько-
му транспорті також всі в масках, 
повністю переповнені їдуть, мов 
шпроти в банці, але головне, що 
у масках. Для Житомира і це вже 
прогрес.

Чи буде хтось покараний 
за таке нехтування 
карантинними нормами?

В управлінні патрульної по-
ліції відмовились коментувати це 
запитання, аргументуючи тим, що 
керівництво не дозволяє. Хочеться 
бути оптимістом і думати, що до-
бро переможе, зло буде покарано, 
а разом із ним зникне коронавірус. 
На жаль, у житті все трохи склад-
ніше – ми не зможемо подолати 
хворобу, ігноруючи елементарні 
заходи безпеки. Проте, як бачимо, 
у нашої місцевої влади інша точка 
зору на цю проблему.

Редакція «20 хвилин» не пере-
стане наголошувати на важливості 
дотримання карантинних норм. 
Будьте обережні, носіть маски, час-
тіше мийте руки і будьте здорові!

Як навчатимуться житомирські старшокласники: 
рекомендація департаменту освіти

Валерія Наумова

Дистанційне на-
вчання – та тема, яку 
активно обговорює 
вся Україна, адже 
такий незвичний для 
нашого населення 
формат навчання 
у декого викликає за-
хват, а от у більшості – 
обурення.

Нещодавно під час сесії Жи-
томирської міської ради повідо-
мили, що влада рекомендуватиме 
відновити навчання для старших 
класів у звичайному режимі, 
окрім 5-х та 6-х класів. Проте це 
лише рекомендація, а заклади 
обиратимуть формат роботи са-
мостійно.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» зв’язалися із заступницею 
начальника департаменту освіти 
Житомирської міської ради, аби 
дізнатися, чого чекати школам та 
учням шкіл найближчим часом: 
«Державна комісія надала прото-

кол, щоб кожен регіон розглянув 
можливості повернення дітей до 
школи, тобто відновити роботу 
закладів освіти. На сьогодні за-
клади освіти всі працюють, вони 
працюють у різному режимі. 
1–4 класи навчаються в очному 
режимі, 5–11 класи працюють 
дистанційно. До кінця тижня 
проводиться моніторинг, за яким 
режимом роботи погодить пе-
дагогічна рада роботу закладів 
освіти. Кожен заклад матиме свій 
режим з урахуванням приміщен-
ня закладу, кількості хворих пе-
дагогів тощо…».

Основна проблема для закла-
дів у тому, що не кожна школа 
може створити безпечні умови 
для навчання. Також чимала 
кількість вчителів перебуває на 
лікуванні.

«Що стосується протиепіде-
мічних заходів, то ми створюємо 
все для безпеки насамперед ді-
тей. Департамент освіти направив 
наказ на кожен заклад, в якому 
запропонував виконати низку 
питань, але заклади самі прийма-
ють рішення щодо відновлення 
роботи і затвердження режиму 
школи. Найголовніше, на чому 

ми сьогодні наголошуємо, що 
кожна школа має повідомити про 
обраний режим роботи. Це по-
трібно, щоб батьки і діти розумі-
ли, як відбуватиметься навчання, 
в якій формі і який план роботи 
очікується», – пояснює Світлана 
Ковтуненко.

Проте, як зазначають у депар-
таменті освіти, у разі, якщо школа 
працюватиме очно, а батьки хоті-
тимуть, щоб їхні діти навчалися 
дистанційно, то вони можуть на-
писати заяву, щоб діти навчалися 
дистанційно і отримували потім 
додаткові консультації від школи.
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Дозвіл на шлюб для 
неповнолітньої: як 
фахівчиня системи 
БПД Житомирщини 
допомогла закоханим 
одружитись

В Україні одружитись можуть 
чоловік та жінка, які досягли 
шлюбного віку, тобто 18 років. 
Законодавчо передбачено, що 
суд може надати право на укла‑
дення шлюбу особі, яка досягла 
16 років, якщо це відповідає її 
інтересам. Але у такому випадку 
необхідно звернутись із заявою 
до суду. Як фахівці системи безо‑
платної правової допомоги Жито‑
мирщини допомагають молодим 
закоханим створити сім’ю, читайте 
у нашому матеріалі.

До Житомирського місцевого 
центру з надання БВПД зверну‑
лась Оксана Богдан (ім’я та пріз‑
вище змінені з етичних мірку‑
вань, – прим. автора). Жінка роз‑
повіла, що її донька Катерина, якій 
виповнилось 17, завагітніла. Хло‑
пець, з яким вона зустрічалась, 
хоче з нею одружитись. Але під 
час звернення працівники ДРАЦ‑
Су відмовились приймати заяву 
та пояснили, що для вирішення 
питання їм варто звернутись до 
суду з відповідною заявою.

Дівчина звернулась до Жи‑
томирського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі місцевий 
центр). Фахівчиня місцевого цен‑
тру Ірина Котвицька допомогла 
Катерині скласти заяву до суду. 
На обґрунтування позову Ірина 
Котвицька вказала, що на момент 
звернення до суду заявниці вже 
виповнилось 17 років, батьки 
проти укладення шлюбу не запе‑
речували, а також основна увага 
акцентувалась на тому, що заяв‑
ниця вже була вагітною. Зазна‑
чені обставини стверджувались 
довідкою про вагітність та доку‑
ментами, які посвідчували особу 
(паспорт громадянина України)

Суд, розглянувши дану заяву, 
виніс рішення, яким повністю за‑
довольнив вимогу заявниці.

Після отриманого рішення мо‑
лодята подали заяву у ДРАЦС та 
згодом одружились.

Довідково:
Шлюбний вік для чоловіків та 

жінок встановлюється у вісімнад‑
цять років (стаття 22 СК України).

За заявою особи, яка досягла 
шістнадцяти років, за рішенням 
суду їй може бути надано право на 
шлюб, якщо буде встановлено, що 
це відповідає її інтересам (стаття 
23 СК України).

Адреси та телефони центрів 
з надання БВПД та бюро право‑
вої допомоги можна дізнатись, 
зателефонувавши на Всеукра‑
їнську гарячу лінію правової 
допомоги 0‑800‑213‑103 (ці‑
лодобово та безкоштовно зі ста‑
ціонарних і мобільних телефонів 
у межах України).

КОЛОНКА

Планували об’єднати декілька локацій 
та створити підвісний рай: історія 
житомирського пішохідного мосту

Є в нашій області відразу де-
кілька об'єктів, кожен з яких окре-
мо сам по собі прекрасний, але, 
об'єднавшись, вони могли б стати 
унікальними не тільки для Жито-
мира, але і для всієї країни. Проте, 
на жаль, так і не вдалося людству 
реалізувати їх як єдине ціле. За 
посиланням на «Моеmіsto.ua».

Сьогодні ми маємо тільки один 
унікальний об'єкт, з яким можуть 
позмагатися хіба що всесвітньовідо-
мі конструкції такого ж типу: підві-
сні мости через Босфор (Туреччина) 
і в Сан-Франциско (США). Як ви вже 
зрозуміли, мова піде про підвісний 
пішохідний міст через річку Тетерів 
в парку ім. Гагаріна, що у Житоми-
рі. І не тільки про нього…

Житомирський  
підвісний рай?

Побудований на висоті 43 ме-
три, утримується металевими кон-
струкціями на двох пілонах висотою 
близько 70 метрів. Надійність кон-
струкції може похитнути хіба що 
рота солдат, якщо пройде по мосту 
карбованим стройовим кроком.

Правда, від часу літ міст ви-
магає постійного догляду та 
ремонту, адже був побудований 
аж у 1982 році і спочатку був 
частиною спроєктованого комп-
лексу Бойової слави, дивлячись 
на проєкт якого (в тому числі 
і в модельному варіанті), закра-
дається думка, що у Житомирі 
на початку-середині 80-х років 
двадцятого сторіччя мали намір 
побудувати щось на кшталт раю 
з висячими, що йдуть в небо, мос-

тами з величезними садами й не-
мов плаваючими у повітрі новими 
житловими масивами.

Від цієї запланованої пишноти 
залишився лише підвісний міст 
(в народі його називають просто 
Зарічанський) та Монумент Слави. 
А як все починалося…

Проєкт Бойової слави
У 1979 році на стіл Василю 

Кавуну, який тоді обіймав по-
саду першого секретаря обкому 
компартії, ліг план будівництва 
у Житомирі, так званого комп-
лексу Бойової Слави, який у разі 
його реалізації міг би за кілька 
років перетворити Житомир 
в одне з найбільш процвітаючих 
міст України. Василь Михайлович, 
будучи справжнім господарем, 
зрозумів переваги проєкту, і по-
чався пошук коштів для його ре-
алізації. А реалізовувати було що.

План проєкту
По-перше, Монумент Слави 

пропонувалося перенести із Зам-
кової гори на те місце, де він пере-
буває зараз. По-друге, планувало-
ся розбити в Житомирі відразу 
кілька додаткових парків: 30-річчя 
Перемоги в районі пам'ятника-
літака біля Чуднівського мосту 
(до слова, літак-винищувач МіГ-17, 
що нависає над схилами Мальо-
ванської набережної, сам по собі 
теж раритетний: його подарував 
нашому місту космонавт Георгій 
Береговий), а також парк Парти-
занської слави на іншому березі 
Тетерева, в районі греблі, якраз 
навпроти монумента Слави.

І всі ці парки повинні були 
з'єднатися підвісними мостами: 
в парку Гагаріна, із Замкової гори 
до парку 30-річчя Перемоги та від 
Монумента Слави, над греблею, 
до парку Партизанської слави. 
Останній парк повинен був стати 
продовженням парку Шодуара: 
з лижними зимовими трасами, 
канатною дорогою, яскраво освіт-
леними алеями, фонтанами.

За парком Партизанської сла-
ви, в сторону Зарічан і Бердичів-
ської траси, планувалося зведення 
нового житлового масиву з багато-
поверховими будинками, новітньої 
на той час архітектури.

У план також входила рекон-
струкція вже існуючих у Жито-
мирі мостів – Богунського і Бер-
дичівського. На Житомирському 
заводі верстатів-автоматів була 
запущена ціла лінія з випуску 
вуличних електричних ліхтарів 
в стилі «ретро», тих, які і до цього 
дня світять у парку Шодуара та на 
Старому і Новому бульварах.

Містика навколо проєкту
У 1982 відбулося відкриття 

Зарічанського мосту. Після цьо-
го почали реалізовувати другу 
частину проєкту: будівництво 
аналогічного мосту в районі Мо-
нумента Слави. І ось тут почалася 
справжня містика.

Сьогодні цей історичний факт 
відомий багатьом: 21 червня 1941 
року в узбецькому місті Самаркан-
ді археологи розкрили могилу та-
тарського завойовника Тамерлана, 
для того, щоб скульптор Герасимов 
по його черепу відтворив риси об-

личчя хана. Однак над могилою 
Тамерлана висіло прокляття: іс-
нувала легенда, що після того, як 
упокоїще хана розкриють, відбу-
деться найбільша в історії людства 
війна. Результат відомий: на на-
ступний день, 22 червня 1941 року, 
Німеччина напала на СРСР. Щось 
подібне, проте без жодних крива-
вих потрясінь, відбулося і у нас.

Наприкінці 1981 року київ-
ські археологи проводили роз-
копки під Зарічанами, в районі 
старослов'янських могильників. 
У ході розкопок у них виникла 
суперечка з місцевою жителькою, 
бабусею, яка наполегливо зазпере-
конувала, що стародавні могили 
розкопувати в жодному разі не 
можна, адже мертві, що спочи-
вають глибоко під землею, колись 
були могутніми волхвами і вони, 
мовляв, до сьогодні дають нашо-
му краю силу. Якщо порушити 
їхній спокій, наш край ослабне 
і жити людям в ньому стане не-
комфортно. Бабуся навіть нама-
галася перешкодити археологам 
у проведенні пошукових робіт, 
у конфлікт втрутився КДБ.

Чи то бабуся довела свою пра-
воту, чи то обставини так склали-
ся, але другий міст так і не було 
розпочато (не кажучи вже про 
третій: із Замкової гори до літака).

Крадіжка гранітних брил
У 1982 році на поле відразу за 

греблею привезли три величезні 
брили граніту, які повинні були 
стати основою монумента Пар-
тизанської слави. З них повинні 
були будувати пам'ятник. Але…

Кошти, що виділялися у свій 
час на будівництво другого підві-
сного мосту і на монумент Парти-
занської слави, були використані 
на облаштування обласного цен-
тру та підготовку до Дня міста. 
До будівництва моста і реалізації 
проєкту комплексу Бойової Слави 
вирішили повернутися пізніше.

А пізніше почалася пере-
будова, і про комплекс забули. 
Останній цвях у дошку труни 
проєкту був забитий у 1994 році, 
коли гранітні брили майбутнього 
монумента Партизанської слави 
зникли невідомо куди. Кажуть, 
вони були продані комерсантам.

Що залишилося сьогодні?
Сьогодні від колишнього 

проєкту 70-х залишився лише 
Зарічанський пішохідний міст, 
якому до цих пір за сміливістю 
інженерної конструкції немає 
аналогів у нашій країні і, мабуть, 
у всій Європі за винятком Босфор-
ського мосту. А також був започат-
кований парк 30-річчя Перемоги.
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КОРОНАВІРУС НАСТУПАЄ: ліки  
за власні кошти, гостра нестача кисню 
та інші факти, які від нас приховують

Тарас Боросовський,  
      Руслан Мороз

Після 8 місяців 
адаптивного каранти-
ну переповнені лікар-
ні опинилися на межі 
можливостей з поря-
тунку хворих. Замов-
чуючи реальний стан 
речей, влада перекла-
дає відповідальність 
на лікарів.

Рівно рік тому гонконзька га-
зета «South China Morning Post» 
повідомила про перший під-
тверджений випадок COVID-19. 
З інфікованого 55-річного чоловіка 
почалася масштабна пандемія, яка 
невдовзі охопила цілий світ.

11 968 нових випадків корона-
вірусної хвороби COVID-19 зафік-
совано в Україні станом на 17 лис-
топада 2020 року. З них – 516 дітей 
та 565 медпрацівників. За весь час 
пандемії в Україні захворіло 557 657 
осіб, одужало – 250 983 особи, ле-
тальних випадків – 9 856.

До кінця місяця, за розрахун-
ком Національної Академії наук 
України, ще 200 тисяч українців за-
хворіють на коронавірус, помруть 
від наслідків інфекції понад три ти-

сячі осіб. Вчені прогнозують, що до 
29 листопада загальна кількість ви-
падків захворювань на коронавірус 
може досягти 737 946, що на 192 257 
випадків більше, ніж сьогоднішнє 
число випадків. Крім того, вчені 
прогнозують, що до 29 листопа-
да загальна кількість померлих 
з COVID-19 досягне 12 797, тобто 
до кінця листопада кількість жертв 
хвороби збільшиться на 3 100 осіб.

Як повідомив в. о. директора 
ДУ «Житомирський обласний ла-
бораторний центр» Юрій Лутай, 
станом на ранок 17 листопада за 
попередню добу в області зареє-
стровано 600 хворих на COVID-19. 
Загалом на Житомирщині захворі-
ло – 23 447, з яких одужало – 13065 
осіб (зокрема за минулу добу – 578). 
Померло всього – 393 (зокрема за 
минулу добу – 14).

Викладачка Житомирсько-
го технологічного універси-
тету потрапила до реанімації 
1-ї міської лікарні з діагнозом 
COVID-19 і повідомила, що 
у медзакладі немає кисню для 
пацієнтів. Про критичну ситу-
ацію Ольга Грабар розповіла на 
своїй сторінці у соцмережі.

– Для людей в реанімації вже 
немає кисню. Сьогодні реанімація 
працювала через раз! А це – єди-
ний наш шанс на порятунок! Я не 
знаю, як нам зараз пережити ніч, 
а на ранок кисню немає взагалі! 
Я зараз сама тут лежу, кисень від-
ключали за сьогодні вже 8 разів. 
Бідні лікарі в реанімації, не зна-

ють, що робити. Найстрашніше, 
що у нас немає часу, – написала 
викладачка Ольга Грабар 15 лис-
топада о 21.12.

У коментарях під постом відпо-
віла заступниця мера Житомира 
Марія Місюрова.

– Станом на 22.00 15 листопа-
да 2020 року кисень є, всі відді-
лення працюють, – запевнювала 
посадовиця.

Та, на жаль, 16 листопада у віці 
39 років Ольги Грабар не стало.

Про складнощі із ліками для 
хворих на коронавірус в лікарнях 
області ми говорили ще місяць 
тому (стаття «Як лікують від 
COVID-19 на Житомирщині, або 
Куди поділися гроші?»).

У МОЗ стверджували, що 
на одного пацієнта, у якого є 
ускладнення від COVID-19, ви-

трачається від 45 тисяч гривень. 
«Ліки включені в тариф. Це те, що 
ми переводимо лікарям», – зазначав 
глава МОЗ Максим Степанов.

З того часу минув майже мі-
сяць, і ми знову спробували зро-
бити огляд, чим саме лікують від 
коронавірусної хвороби в Жито-
мирській області та в які кошти 
це виливається для пересічного 
громадянина.

Протоколи та лікування
За протоколами Міністерства 

охорони здоров’я України, при 
легкому перебігу хвороби призна-
чають тільки вітамінні препарати.

Так, лікар-анестезіолог, профе-
сор Сергій Дубров розповів, що 
лікувати дитину від коронавірусу 
без ускладнень спеціально не по-
трібно, навіть з підвищеною тем-

пературою. Потрібно забезпечити 
якісною повноцінною їжею, тепли-
ми напоями та створити умови для 
відпочинку дитини. Тільки якщо 
температура тіла дитини буде 
вище +38,5 за Цельсієм, то з ліків 
призначається тільки парацетамол.

Особам старшого віку 
інколи призначають 
препарати цинку, маг-
нікор (аспірин + магній, 
це кровозріджуючий 
засіб проти утворюван-
ня тромбів) та вітамінні 
препарати.

Інфекціоніст, доктор медичних 
наук Ольга Голубовська зазначила, 
що не потрібно застосовувати для 
лікування коронавірусної хвороби 

 Вартість препарату «Біовен» у аптеках (станом на 16.11. 2020)

 З березня по листопад на Житомирщині провели 4,2 тис закупівель на понад 300 млн грн

 Сума видатків на Житомирщині



11 Середа, 18 листопада 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

антибіотики всім пацієнтам без ви-
нятку. Антибіотики призначають 
тільки при ускладненнях, на кшталт 
пневмонії. Тоді це виправдано з точ-
ки зору доказової медицини.

З легкими випадками все 
зрозуміло. Молодий, здоровий 
організм самостійно виробляє 
антитіла до вірусу і надалі тео-
ретично одужує. Але що робити, 
якщо організм виявився не на-
стільки здоровим і молодим? І не 
обов'язково всі молоді люди у наш 
час, на жаль, мають 100% здоров'я. 
Хвороба почала вбивати досить 
молодих людей, у яких також 
виявлялися приховані патології, 
з якими вони могли б жити далі, 
навіть не здогадуючись про них.

За даними ВООЗ, кіль-
кість нових хворих 
у світі досягла 600 тис. 
чоловік у день, а кіль-
кість смертей –  
10 тис. у день.

Смертність від коронавірусу по-
рівняно з квітнем цього року скоро-
тилася майже у 6 разів: у квітні від 
корони помирав кожен 10-й хво-
рий, зараз – кожен 60-й. Пов'язано 
це, найімовірніше, з тим, що люди 
вже навчилися більш-менш успіш-
но боротися з цим вірусом, а також 
збільшили кількість ліжко-місць 
для хворих COVID-19.

Однією з найбільш відомих 
закупівель в Україні було при-
дбання противірусного пре-
парату «Ремдесивір». До 1 грудня 
2020 року в країну мають привезти 
28 200 флаконів ремдесивіру 100 мг 
у формі ліофілізованого порош-
ку для інфузій по 686 гривень 
за флакон. Закупівлі проводило 
ДП «Медзакупівлі», повідомивши, 
що це – перший препарат, який 
продемонстрував успішні резуль-
тати під час експериментального 
лікування хворих на COVID-19. 
Його використання тимчасово 
дозволено або затверджено для 
лікування хворих на COVID-19 
у 50 країнах.

Водночас Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я опублікувала 
проміжні результати досліджен-
ня, які показали, що «ремдесивір 
не знизив достовірно смертність 
(у пацієнтів без штучної венти-
ляції легень або у будь-якій іншій 
підгрупі), не вплинув на час почат-
ку штучної вентиляції легень або 
тривалість госпіталізації». «Медза-
купівлі» з приводу цього наголо-
сили, що дослідження ВООЗ ще 
не рецензоване науковцями та не 
опубліковане у наукових журналах.

Важливим критерієм діагнос-
тики COVID-19 є лабораторні 
аналізи ПЛР-діагностики та ІФА. 
Полімеразна ланцюгова реакція, 
тобто ПЛР-тест, є стандартом для 
встановлення діагнозу COVID-19 
від ВООЗ. За допомогою ІФА тест-
систем можна з високою чутли-
вістю та специфічністю виявляти 
у сироватці/плазмі крові маркери 
інфекції – антитіла до збудника 
інфекції або його антигени.

Точне діагностування 
на коронавірусну інфек-
цію має значення для 
вибору адекватного 
лікування.
Більшість випадків зараження 

супроводжується легким проті-
канням або проявами середньої 
тяжкості, однак є випадки із тяж-
ким протіканням із задишкою 
та утрудненим диханням. Також 
у пацієнтів з SARS-CoV-2 може 
розвиватись гострий дихальний 
дистрес-синдром. Найбільша ві-
рогідність тяжкого протікання 
хвороби серед людей похилого 
віку, особливо серед тих, у кого є 
супутні захворювання, включаючи 
серцево-судинні та діабет.

Точний діагноз COVID-19 має 
важливе значення не тільки для 
забезпечення належного ліку-
вання пацієнтів, але і для полег-
шення ідентифікації інфікованих 
SARS-CoV-2 людей, у тому числі 
безсимптомних носіїв, яких по-
трібно ізолювати для обмеження 
поширення вірусу.

Дорогі ліки – докуповуємо
Спочатку людину з підозрою 

на COVID-19 направляють на ПЛР-
тест, який, за умови направлення 
від сімейного лікаря, виконується 
для пацієнта безкоштовно.

Після етапу діагностування 
наступним кроком є рентген або 
комп’ютерна томографія (КТ), які, 
знову ж таки за наявності направ-
лення від сімейного лікаря, безко-
штовні. Однак в основному лікарі 
направляють на рентген. Водночас 
саме комп’ютерна томографія до-
зволяє виявити у хворих на коро-
навірусну інфекцію двосторонню 
пневмонію «матового скла». Це 
досить небезпечне ускладнення 
при такому перебігу хвороби.

Далі вже йде власне лікування, 
яке часто відбувається власними 
силами й коштом. До редакції 
звернулася пацієнтка однієї з ра-
йонних лікарень і підтвердила, що 
їй довелося 30 тис. грн витратити 
на купівлю препарату «Актемра». 
Син іншої при виписці сказав, що 
препарат не купували, але щодня 
витрачали по 800 грн на лікування.

Також пацієнти повідомляють, 
що у реанімації вартість лікування 
пацієнта становить 5–6 тисяч гри-
вень на добу. Ті, хто перехворів, за-
значають, що «самі медики не винні 
у цій ситуації. Вони не витримують 
навантаження у лікарнях». Ніхто 
в них «додатково грошей не про-
сив». Гроші йдуть тільки за ліки. 
Але «люди, які не мають можливості 
купити ліки, закінчують летально».

Інколи пацієнти говорять, що 
«не готові були зустрітися з ві-
русом». Із симптомів – першіння 
у горлі протягом двох днів, темпе-
ратура 37–37,2, яка трималась 3 дні 
і потім почала підніматися до 37,8 
і 38. Коли через тиждень хвороби 
зробили флюорографію, «ковідну» 
пневмонію вона не показала.

Жінка на умовах анонімності 
розповіла, що після тижня пога-
ного самопочуття та температури 

поїхала разом з чоловіком у при-
ватну лабораторію. Сплативши 
за ПЛР-тест на двох 1830 гривень, 
отримали підтвердження наявнос-
ті вірусу. Також аналізи показува-
ли, що у чоловіка пневмонія.

Тоді швидка відвезла до лі-
карні, а КТ показала, що уражено 
понад 70% легень. Витрати на лі-
кування чоловіка: КТ (комп'ютерна 
томографія) – 850 гривень, друга 
КТ – 900 гривень. Ліки на почат-
ку хвороби, 2 дні у лікарні – 6000 
гривень. Після діагностування 
COVID-19 у жінки на власне лі-
кування вона витратила близько 
4 450 гривень.

Перших кілька днів лікування 
було повністю безкоштовним. Далі 
зрозуміли, що просто закінчились 
медикаменти, тому більшість ліків 
доводилось купувати.

Сам на сам вдома
50-річний житомирянин (ім'я 

не називаємо за особистим прохан-
ням) поділився власним досвідом 
лікування від коронавірусу вдома. 
За неускладненої форми перебі-
гу хвороби він витратив близько 
7–8 тисяч гривень. Це вартість 
тестів й ліків, без госпіталізації. 
Він каже: «На перший тест дуже 
неохоче відправляють… Можна 
було дочекатися, коли сімейна 
дасть направлення на тест, і зро-
бити його безкоштовно».

За його словами, у приватній 
лабораторії ПЛР-тест коштує від 
1500 гривень до 2100 за терміновий: 
«Їдеш всюди сам. На КТ, на тест… 
ніхто не повезе».

У цей час з високих трибун по-
садовці запевнюють, що хворі на 
COVID-19 українці повинні ліку-
ватися безкоштовно

– Хворі коронавірусною інфек-
цією, які лікуються вдома, мають 
право одержувати безоплатно всі 
послуги та ліки, передбачені паке-
том допомоги від держави, спрямо-
ваним на боротьбу з COVID-19, – за-
явив прем'єр-міністр України Денис 
Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, держава ви-
ділила достатньо коштів для ліку-
вання і закупівлі необхідних ліків. 
Питання в тому, щоб вимагати 
цього від лікарів у лікарнях, які ці 
гроші отримують за розподілом 
на «ковідні пакети».

Змінами до бюджету 2020 року 
для НСЗУ у квітні під «COVID ви-
плати» виділили 15,2 млрд грн. 
Станом на сьогодні витрачено 
тільки 8,7 млрд грн за 1400 дого-
ворами з медичними закладами. 
До кінця року НСЗУ планує за-
платити за лікування COVID-19 
пацієнтів ще 12 млрд грн (з ура-
хуванням суми, яку додатково 
просять). Разом з цим залишок 
не використаних коштів до кінця 
року – 6,440 млрд грн.

Тобто кошти начебто є. Але чи 
достатньо, щоб рятувати тяжких 
хворих?

Боротьба з коронавірусом
Ми знову звернулися за комен-

тарем до наших житомирських 
лікарів, які надають допомогу хво-

рим на коронавірусну інфекцію. 
Про реальний стан справ вони 
воліють більше мовчати.

На підґрунті повної анонім-
ності один з провідних лікарів 
розповів більш детально про не 
дуже радісну картину на фронті 
боротьби з пандемією, яка по-
вністю відрізняється від рай-
дужних повідомлень з трибуни 
Верховної Ради:

– Є ліки дорогі, які не в про-
токолі, які у всьому світі застосову-
ють, це, наприклад, біовен. Він вхо-
дить в американський протокол. 
Я вважаю, що вихід і порятунок – 
це імуноантитіла, біологічні пре-
парати. Він має дослідження, але 
його не включили в український 
протокол. А він – необхідний, і ціна 
його буде на курс лікування хворо-
му – від 120 до 180 тис., – розповідає 
наш співрозмовник.

Розповідаючи про державну 
медицину, яка ніколи не опла-
чувалась, потім усю вину пере-
кладають на лікарів, роблячи їх 
«стрілочниками».

– Ви сидите всі, розказуєте, які 
всі погані лікарі, а ми – «стрілочни-
ки». Ніхто не може зрозуміти, що 
це пов’язано взагалі не з лікарями, 
а з фінансуванням у сфері меди-
цини, яка фінансується на скільки 
там відсотків, не знаю, – доводить 
лікар. – Я вам ще раз говорю, ми ви-
ходимо з того, що ми бідна країна 
третього світу. На що ви сподіває-
тесь? Ви сподіваєтесь, що у бідній 
країні третього світу будуть запро-
ваджені наймодніші американські 
протоколи?

Навіть на сьогодні чинний міні-
мальний протокол з'явився завдя-
чуючи головному інфекціоністу, це 
вже великий прогрес.

– Це дійсно дуже хороша робо-
та, звичайно, туди все не включить-
ся, зрозумійте, що є й дорогі ліки. 
Наприклад, перелік ліків МОЗу, 
що входять у цей протокол. Ви 
навіть не розумієте, що таке цей 
протокол. Ви думаєте, що про-
токол, якщо він є, його потрібно 
дотримуватися, і все буде добре. Це 
неправда, протокол – це маленька 
стежечка, і відхилення від прото-
колу, додаткові речі визначають 
у всьому світі лікарі.

Лікар впевнений, що хво-
робу потрібно зупиняти на 
ранніх етапах. Якщо цей ран-
ній етап пройшов – допомогти 
пацієнту дуже й дуже складно. 
Американський анестезіолог, один 
з авторів рекомендації з лікування 
COVID-19, наголошує, що лікуван-
ня повинно бути швидким і макси-
мально правильним. У тому числі 
з можливістю включення до про-
токолів таких дорогих препаратів, 
як біовен, який має підтверджену 
ефективність на основі міжнарод-
них досліджень.

– Я не винен, що досліджен-
ня є, а системи охорони здоров’я 
у багатьох країн не можуть по-
стачати. Сучасна медицина – це 
дуже дорога річ, це треба зрозу-
міти. І система охорони здоров’я 
встановлює обмеження. Держави 
жадібні – саме тому вони не дають 

коштів на медицину, – впевнений 
наш співрозмовник.

Переважно при лікуванні за-
стосовують гормональну, анти-
бактеріальну або ж дезінтокси-
каційну терапію. Мова йде про 
призначення саме біопрепаратів, 
які гальмують хворобу на ран-
ньому етапі. Ці препарати дуже 
дорогі, й зараз вони не включені 
в протокол, хоча в американському 
протоколі вони є.

– Потрібно, щоб було багато 
актемри. Ми її капаємо, але був 
період, коли у нас вона була за-
куплена, потім вона пропала, що 
її взагалі не можна було в Україні 
купити. Зараз вона в наявності, 
але якщо ми її почнемо масово 
використовувати, ситуація може 
повторитися. Ситуація є систем-
ною, бо закупівлі робить лікарня із 
грошей, наприклад, НСЗУ, а опла-
та хворого COVID-19 за НСЗУ пе-
редбачає 20 тис. грн. Спеціально 
виділено малу кількість грошей. Як 
держава може виділити препарат 
і багато, якщо ми вже обмежені 
НСЗУ, бо вони вже передбачили 
суму за лікування, – додає лікар.

У переліку протиковідних 
препаратів відсутні сучасні 
ефективні антибіотики. Немає 
й гормонів, зокрема метилп-
реднізолону. Є й включений до 
оновленого протоколу антибі-
отик «Тігацил». Однак у списку 
ліків його немає – протокол 
обновляється, а ліки у спис-
ку залишаються незмінні ще 
з березня.

Поряд з цим відчувається 
брак апаратів ШВЛ. З усіх за-
куплених цьогоріч – лише один 
портативний ШВЛ. Решта – за 
кошти міського бюджету. Тому 
слід негайно збільшити розмір 
фінансування з держбюджету 
на одного хворого.

– Утричі, напевно. Є дуже важ-
кі форми, якщо це легка – можна 
вкласти лікування в 15–20 тис. грн. 
Я вважаю, що навіть на нашу бідну 
країну потрібно з цих 20 тис. роби-
ти 60 тис. грн або навіть і більше, – 
вважає наш співрозмовник.

Нагадаємо, що 17 листопада 
2020 року у Верховній Раді вислови-
ли незадоволення діяльністю уряду 
з протидії коронавірусу. У стінах 
парламенту звучало, що Словаччи-
на протестувала людей за тиждень, 
а в Україні цього не змогли зробити 
за 8 місяців. Відсутні тести україн-
ського виробництва, немає тестів 
на антитіла і на їхню закупівлю 
витрачаються колосальні кошти.

У відповідь прем'єр-міністр по-
відомив, що для цього в Україні не-
достатньо фінансової можливості 
та людських ресурсів. А, можли-
во, річ в ефективності управління 
цими ресурсами: збільшивши за-
робітні плати чиновникам, проку-
рорам і суддям, держава переклала 
власну відповідальність на рівень 
громад, які самостійно не здатні 
впоратися з подібними виклика-
ми. І без термінових дієвих рішень 
кількість хворих зростатиме, і за 
нею збільшуватиметься негативна 
статистика.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 17 листопада

У Житомирі чимало безхатніх тваринок, 
які потребують любові й ласки, тим паче 
у зимовий період.

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» 
з посиланням на сторінку волонтерів 
«Animal help ZT – Допомога тваринам 
м. Житомир» та публікуємо 5 актуальних 
оголошень, завдяки яким ви зможете об-
рати собі справжнього пухнастого друга.

Песики шукають дім
«Дорогі друзі! У мене лишилося дві со-

бачки на опіці. Дві красуні, справжні ком-
паньйони, добрі друзі. Чекають свої сім'ї. 
Віддаються з вакцинами, паспортом і вже 
стерилізованими. Справжні розумниці, 
дуже адекватні, швидко підлаштовують-
ся під людину, неагресивні абсолютно. 

Люблять котів. Дуже хочу знайти їм гарні 
родини», – йдеться в оголошенні.

�� Звертатися за телефоном 
067-410-32-20, Юлія.

Пухнаста киця!
«Знову викинули молоду кішечку на 

вулицю. Добрі люди її підгодовують, по-
селили в під’їзді, зробили підстілку. Але 
іншим "добрим" людям таке сусідство не 
сподобалося, і вона знову опинилася на 
вулиці. А зараз холоднішає… Киця дуже 
ласкава, домашня, пухнаста», – пишуть 
у пості.

�� Звертатися за телефоном 
097-758-56-58, Марія.

Кошенятко розміром з долоньку
«Дуже розумне кошеня знайдене на ву-

лиці. Вміщається на долоньці! Вже ходить 
на лоточок! Потребує турботи й тепла!» – 
заявлено в оголошенні.

�� Звертатися за телефоном 
067-702-67-50, Поліна.

Песик-шоколадка!
«Шоколадна дівчинка, вік – 1,5 місяця. 

Поки ще не знайшла свою родину, але дуже 
чекає на люблячих маму і тата. Цуценятко 
оброблено від блох і глистів, зроблено першу 
вакцинацію проти вірусів, подальша стерилі-
зація за наш рахунок», – діляться в публікації.

�� Звертатися за телефоном 
067-510-12-08, Ярослава.

Айна шукає дім!
«Айна, 4 місяці, 

прищеплена, сте-
рилізація за віком. 
Активна, смілива, 
хороші охоронні 
якості. Підібрали 
в лісі. Шукає дім», – 
йдеться в пості.

�� Звертати-
ся за телефоном 
096-989-71-53

Посилено відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки
Кабінет Міністрів України 

прийняв нову Методику визна-
чення розміру шкоди, заподіяної 
внаслідок самовільного зайняття 
земельних ділянок, використан-
ня земельних ділянок не за ці-
льовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального 
дозволу.

Зміни передбачають збіль-
шити розміри:

• сум середньорічного дохо-
ду від використання земель за 
цільовим призначенням;

• середньорічного додатково-
го доходу, отриманого внаслідок 
фактичного використання зе-
мельних ділянок не за цільовим 
призначенням;

• нормативних втрат від 
знищення ґрунтового покриву 
(родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу, які вико-
ристовуються при розрахунку 
розміру шкоди, спричиненої 

внаслідок самовільного зайнят-
тя земельних ділянок, викорис-
тання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) без спеціального 
дозволу.

Розрахунок розміру шкоди, 
заподіяної державі, терито-
ріальним громадам внаслідок 
самовільного зайняття земель-
них ділянок, використання зе-
мельних ділянок не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунто-
вого покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу, 
проводиться Держекоінспекцією 
та її територіальними органами 
або Держгеокадастром та його 
територіальними органами, 
а розміру шкоди, заподіяної 
юридичним та фізичним осо-
бам, – територіальними органами 
Держгеокадастру.

Попередня редакція методи-
ки була затверджена у 2007 році 

і з того часу втратила свою ак-
туальність. Розраховані на під-
ставі старої методики штрафи за 
нецільове використання земель 
були занадто малі, що стимулю-
вало використання земель не за 
цільовим призначенням та при-
зводило до багатьох конфліктних 
ситуацій.

Самовільне зайняття земель-
ної ділянки є досить пошире-
ним видом порушення чинного 
земельного законодавства, за 
скоєння якого передбачена ад-
міністративна, кримінальна або 
цивільна відповідальність.

Що саме слід розуміти під 
самовільним зайняттям зе-
мельної ділянки. Відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про 
державний контроль за ви-
користанням та охороною 
земель» самовільне зайняття 
земельної ділянки – будь-які 
дії, які свідчать про фактич-
не використання земельної 

ділянки за відсутності від-
повідного рішення органу 
виконавчої влади чи органу 
місцевого самоврядування 
про її передачу у власність 
або надання у користування 
(оренду) або за відсутності 
вчиненого правочину щодо 
такої земельної ділянки, за 
винятком дій, які відповідно 
до закону є правомірними. 
Це означає, що при наявності 
будь-якого рішення державного 
органу про передачу земельної 
ділянки у власність чи корис-
тування притягнути особу до 
відповідальності за самовільне 
зайняття земельної ділянки не 
вдасться. У разі використання 
земельної ділянки за наявності 
будь-яких інших рішень зазна-
чених органів такі дії слід квалі-
фікувати як самовільне зайняття 
земельної ділянки.

Не можна кваліфікувати як 
самовільне зайняття земельної 

ділянки і той випадок, коли 
на ній розташоване нерухоме 
майно, оскільки діє загальний 
принцип цілісності об’єкта неру-
хомості із земельною ділянкою, 
на якій цей об’єкт розташований. 
Відсутність у власника нерухо-
мості переоформлених на її ім’я 
правовстановлюючих документів 
на земельну ділянку не може 
кваліфікуватися як самовільне 
зайняття земельної ділянки.

Отже, нова методика дасть 
змогу розрахувати нові, збільше-
ні, розміри штрафів за самовіль-
не зайняття земельних ділянок, 
використання не за цільовим 
призначенням, що призведе до 
більш дієвого покарання осіб, 
які порушують земельне зако-
нодавство.

Романівське бюро пра-
вової допомоги Бердичів-

ського місцевого центру 
з надання безоплатної 

вторинної допомоги
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Вероніка Левицька: «Потокове малювання – чудовий 
інструмент, який допоможе розкрити потенціал»

Світлана Цимбалюк

Чи знали ви, що 
якщо маєте певні 
невирішені питання, 
не знаєте, як діяти 
в тій чи іншій ситуа-
ції або ж хочете роз-
крити свій потенціал, 
вам може допомогти 
потокове малювання. 
Саме завдяки йому 
вам вдасться здій-
снити дивовижне 
занурення у найпота-
ємніші куточки своєї 
душі.

Вважаєте, що не вмієте гарно 
малювати? Не переймайтеся! 
Головна умова потокового малю-
вання – розкритися в собі та на-
лаштуватися на те, щоб перенести 
свої емоції на полотно.

Журналістам «20 хвилин» 
вдалося поспілкуватися з тала-
новитою житомирською худож-
ницею Веронікою Левицькою, яка 
створює свої картини серцем, вміє 
бачити емоції та вчить цьому всіх 
бажаючих.

�� Вероніко, розкажіть, 
будь ласка, трохи про себе.

• Я – художник душі. І основна 
моя зайнятість – це малювання 
картин, проведення майстер-
класів з потокового малювання. 
Також віднедавна я почала займа-
тися сакральним розписом стін.

�� Скільки років вже 
займаєтесь малюванням? 
Коли вперше відчули свій 
творчий порив?

• Малюванням я займаюсь 
приблизно 7 років. Що стосуєть-
ся творчого пориву, то це був по-
клик душі. Коли я пішла зі своєї 
останньої роботи, де не відчувала 
внутрішню радість, я почула зсе-
редини: «Малюй». І саме з цього 
моменту почався мій творчий 
шлях.

�� А з чого почали малю-
вати?

• Першу свою картину я на-
малювала для друга на день на-
родження. Я зрозуміла, що це – не 
звичайна картина. Оскільки для 
друга я щось зчитую в енергетич-
ному плані і даю йому певні під-
казки, відкриття та задачі. І далі 
це почало розвиватися, я почала 
більше малювати для людей та 
індивідуальні картини під замов-
лення.

�� Скільки часу в серед-
ньому йде на виконання 
роботи?

• На виконання картини по-
різному йде часу, все залежить від 
формату. Якщо в середньому за-
мовники замовляють десь формат 

70 на 70, то йде від трьох днів до 
тижня часу. Загалом налаштуван-
ня на виконання і основна частина 
відбуваються швидко, адже я ма-
люю в потоці і бачення відразу 
передається. Потім я ще з нею 
трішки побуду, удосконалюю та 
допрацьовую деталі.

�� Розкажіть, будь лас-
ка, що таке потокове ма-
лювання.

• Почну з того, що таке «по-
тік». Ми тут всі провідники 
енергії, Бога, Духа, і саме крізь 
нас проходить ця енергія життя. 
І суть потокового малювання по-
лягає в розкритті себе: як душі, 
духу та любові. У даному випадку 
малювання служить інструментом 
для розкриття себе як душі, яка 
проявляється через стан довіри, 
розслабленості та творчості, адже 
саме ми творимо кожну мить на-
шого життя.

Зазвичай приходять люди, 
які готові вже до більш тонких 
станів по розкриттю своєї глиби-
ни. Тому на початку малювання 
я проводжу медитацію, де ми 
налаштовуємося на відповідний 
стан через довіру та розслаблен-
ня і потім передаємо його на по-
лотно. В тонкому енергетичному 
плані це досить дієвий глибокий 
інструмент.

�� Як проходить потоко-
ве малювання, в чому по-
лягає техніка?

• Малюємо ми на справжніх 
полотнах акриловими фарбами. 
Навички для малювання не по-
трібні, оскільки це стан творіння, 
який є в кожному з нас як творців. 
Для цього потрібно просто «за-
йти» в своє серце, в його чистоту 
і довіритись процесу. І цей стан 
необхідно пропустити крізь себе, 
свої руки, пензлик, фарби та пе-
редати його на полотно.

�� Як давно Ви займає-
тесь потоковим малюван-
ням?

• Потокове малювання я по-
чала проводити приблизно 
років чотири тому. В якийсь 
момент я відчула, що потоко-
ве малювання – це як прояв 
таланту своєї душі, і потрібно 
цим поділитися з оточуючими. 
Почала його проводити, і від-
разу відгукнулися люди, які 
з радістю приєднались до мене. 
Зародилася ця ідея у Львові, 
де я раніше проживала, і по-
тім перенеслася на різні міста 
України. Я провожу навчання 
не лише локально, а і подоро-
жую по різних містах. Також 
провожу онлайн, групові та 
індивідуальні майстер-класи.

�� Є така думка, що пото-
кове малювання допомагає 
впоратися з внутрішніми 
проблемами або питання-
ми, які виникають в люди-

ни. Чи дійсно це так і як ця 
методика працює?

• Так, однозначно. Потокове 
малювання – це чудовий інстру-
мент, який допомагає розкритися 
в запитах та опрацювати щось 
конкретне. Ми налаштовуємось 
через медитацію та внутрішній 
стан серця і даємо запит у простір. 
Завдяки цій техніці кожен бажа-
ючий зможе отримати відповіді 
на питання, які його турбують. 
Або щось пропрацювати, напри-
клад, розкриття свого потенціалу, 
творіння на достаток, розкриття 
жіночності. Це як діалог між лю-
диною та її душею.

• Чи є у вас якась така картина 
чи робота, яку б ви не продали 
за жодні гроші? Можливо, якась 
особлива чи дуже дорога особисто.

• Щодо найдорожчої картини, 
можу сказати, що вони всі – без-
цінні. Картини всі намальовані 
душею, духом, через любов та да-
ріння. Вони всі рівноцінні та доро-
гі мені, але я із щирістю дарую їх 
іншим. Роботи всі індивідуальні та 
особливі, створені для людей під 
їхні особисті розкриття простору, 
коли я малюю потоково від себе. 
Вони всі абсолютно цінні і йдуть 
у служіння простору в цілому, як 
планеті Земля.

�� Що б Ви хотіли поба-
жати читачам?

• Побажати хочеться прекрас-
ним людям планети побачити ту 
красу, яка в них всередині. Тому 
що зовнішнє – це проявлення 
того, що всередині: наскільки ми 
зсередини себе розкриваємо як 
любов, як творець, як все є єди-
не. Занурюватись і акцентуватись 
потрібно на своєму серці, бачити 
його чистоту, як у себе, так і у ін-
ших людей. Потрібно акцентувати 
увагу на цій красі як потенціалу 
всього, що нас оточує. Можливості 
стати краще є кожної миті, просто 
їх потрібно помічати.
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На Житомирщині з 1 лис-
топада зросла ціна газу для 
побутових споживачів.

Зокрема, газопостачальна організація 
«Житомиргаз Збут» встановила ціну на 
природний газ для населення на рівні 
8,89 грн за кубічний метр. Минулого ж мі-
сяця тариф становив 6,806 грн/куб. м. Варто 
відмітити, що на Житомирщині тариф на 
газ один з найдорожчих в Україні і займає 
четверте місце серед найдорожчих пропо-
зицій, які пропонують на газовому ринку.

Як зазначають у НАК «Нафтогаз Укра-
їни», зміна ціни у листопаді пов'язана із 
початком опалювального сезону і збіль-
шенням оптової ціни на блакитне паливо.

«Зміни цін на газ у листопаді обумов-
лені насамперед сезонним фактором та 
збільшенням оптової ціни на блакитне па-
ливо», – йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Також «Нафтогаз України» повідомляє, 
що у їхній компанії ціна на природний газ 

у листопаді у межах тарифу «Місячний» 
складає 6,33 грн/куб. м з ПДВ (без вартості 
розподілу). Для тих клієнтів, які у листопаді 
підключать тариф «Річний», ціна газу на на-
ступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб. 
м з ПДВ (без вартості розподілу). Натомість 
клієнти, які підключили тариф «Річний» 
у попередні періоди, продовжуватимуть 
сплачувати за газ за ціною, яку зафіксували 
при переході на річний тариф.

Зазначений тариф дає змогу застраху-
ватися від подальших цінових коливань 
та зробити витрати на газ планомірни-
ми. Однакові щомісячні платежі в межах 
тарифу «Річний» допоможуть знизити 
фінансове навантаження на сімейний 
бюджет в опалювальний період, коли 
споживання газу більше, а ціна на нього 
вища, ніж у міжсезоння.

Також хочемо нагадати, що з 1 липня 
2020 року жителі Житомирщини мають 
право вільно обирати постачальника газу 
з кращим сервісом, умовами оплати чи 
обслуговування. Це зазначається у рішенні 

Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики 
і комунальних послуг, яка дозволяє по-
бутовим споживачам вільно змінювати 
постачальника газу.

Для зміни газового постачальника 
споживачу необхідно направити новому 

постачальнику заяву-приєднання до 
умов договору. Після цього вже новий 
постачальник має владнати всі фор-
мальності – із угодами та попереднім 
вашим надавачем послуг з постачан-
ня газу. Процедура переходу займає  
до 21 робочого дня.

Як житомиряни борються  
з поганим настроєм: ДІЄВІ ПОРАДИ

Осінь і зима – це 
той час, коли хан-
дра та сум можуть 
з’явитися несподі-
вано, проте значно 
вплинути на ваше 
життя.

Коли ми в негативних станах, 
зазвичай це вливає на усі сфери, 
починаючи від роботи і закінчу-
ючи тим, як ми почуваємо себе 
з друзями, рідними, коханою 

людиною. Для тих, хто помітив 
за собою наступні симптоми:

• апатія;
• втрата інтересу;
• безсоння;
• втрата апетиту;
• втрата мотивації;
• втрата цікавості;
• бажання нічого не робити;
• пригнічений стан;
• нехтування зовнішнім ви-

глядом;
• нехтування роботою;
• нехтування спілкуванням 

з іншими,
ми підготували 5 основних по-

рад, як покінчити з поганим на-
строєм в осінньо-зимовий період.

Думати позитивно!
Така проста порада, але склад-

на у реалізації в житті. Ми зазви-
чай думаємо негативно, проте це 
лише ускладнює наше сприйнят-
тя реальності. Потрібно завжди 
налаштовувати себе на краще, 
а якщо не виходить зробити це 
власними силами, спробуйте 
афірмації.

Для прикладу, якщо у ва-
шій голові зазвичай думки на 
кшталт: «Яка сіра і депресивна 
погода», спробуйте замінити їх 
на: «Я приймаю будь-яку погоду 
і дякую за можливість жити». 
Погодьтеся, ми надто часто го-
воримо про якісь звичайні жит-
тєві явища – погано, а, як кажуть, 
життя любить тих, хто на нього 
не скаржиться.

Створюйте атмосферу
Будь-яка рутинність засмучує 

і змушує нудьгувати, і це відбува-
ється незалежно від сезону. Слу-
хайте приємну музику, гуляйте 
на природі, запасайтеся чаєм, 
смаколиками, теплим одягом. 
Більше відпочивайте.

Перегляд фільмів, відпочинок 
з друзями, поїздка в інше місто – 
все це зробить вашу осінь та зиму 
цікавішими та яскравішими, 

а приємні спогади грітимуть 
душу ще довго. І не забувайте 
про какао з зефіром та шоколадне 
печиво – це найкращий антиде-
пресант!

Пийте вітамін D
Як відомо, ми отримуємо 

в осінньо-зимовий період замало 
вітаміну D, адже день коротший, 
сонця замало. Як вирішити це 
питання? Придбати якісні вітамі-
ни, ну… або витягнути із-за хмар 
сонечко, хоча це у вас навряд чи 
вийде. Але перед тим як вжива-
ти будь-які вітаміни, порадьтеся 
щодо цього зі своїм лікарем.

Їжте корисне!
Більше правильної їжі допо-

може вашому організму швидше 
адаптуватися до холодної пори. 
Додайте до раціону фрукти й 
овочі, намагайтеся їсти більше 
теплої їжі, а також не рахуйте ка-
лорії. Їжте ситні й корисні страви, 
тоді організм не потребуватиме 
забагато тепла і у вас буде більше 
енергії.

Використовуйте творчість
Малюйте, займайтеся ліпкою, 

оригамі, вишиванням, створюй-
те щось власними руками. Це 
не лише допоможе відволікти-
ся, а і дозволить вам відпочити, 
створити щось гарне та приємне 

власноруч. Це час натхнення та 
спокою, а отже, творчість – це чу-
дова можливість відволіктися від 
поганого настрою та зануритися 
у себе.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» вирішили дізнатися у жито-
мирян, які їхні методи боротьби 
з поганим настроєм.

«Я зазвичай намагаюся відво-
ліктися роботою. Якщо поганий 
настрій – треба його використа-
ти. Коли немає бажання гуляти, 
спілкуватися, робота – чудовий 
вихід», – ділиться Назар, 23 роки.

«Сум – це така ж важлива 
емоція, як і радість, тому не бачу 
сенсу якось боротися з цим. Про-
сто треба пережити і все. Можна, 
звісно, займати себе чимось, щоб 
відволіктися, але щоб боротися – 
такого я не роблю», – наголошує 
Тетяна, 35 років.

«А я беру і не сумую!» – ра-
дить Микола Петрович, 64 роки.

«Та й нащо сумувати? По-
стійно всі про погане говорять, 
а хорошого не помічають. Треба 
радіти кожному дню, а якщо 
дуже сумно, аж боляче – помо-
літься», – коментує Євгенія, 52 
роки.

«Мені коли сумно, я дивлюся 
комедії або йду гуляти з дитиною 
на природу. Це найкращі ліки 
в будь-якій ситуації», – розповідає 
Юлія, 29 років.

На Житомирщині  
зросла ціна на газ для  
побутових споживачів
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Трагедія на Звягельщині: 
20‑річний онук зізнався 
у вбивстві своєї бабусі

11 листопада поліцейські 
затримали 20-річного чоло-
віка за підозрою у вбивстві 
літньої жительки с. Тупа-
лець Новоград-Волинського 
району.

Обставини з’ясовуються у ході подаль-
шого досудового розслідування, – інформує 
відділ комунікації поліції Житомирської 
області. 9 листопада у приватному будинку 
родичі виявили тіло 71-річної господині 
з ознаками насильницької смерті.

За висновками фахівців судово-медич-
ної експертизи, жінка померла від завданих 
їй травм тяжким предметом.

Поліцейські, які проводили першочер-
гові заходи на місці події, опитали рідних 
і сусідів загиблої. Так, 
з’ясувалося, що на-
передодні до обійстя 
пенсіонерки приходив 
її дорослий онук. Од-
нак додзвонитись до 
нього ні рідні, ні пра-
воохоронці не змогли, 
не застали парубка і за 
місцем проживання.

Ур е ш т і ,  у  р е -
зультаті проведених 
слідчо-розшукових 
заходів оперативники 
кримінальної поліції 
Новоград-Волинського 
ВП ГУНП встановили 

місце перебування 20-річного молодика 
і затримали його у порядку ст. 208 (затри-
мання уповноваженою службовою особою) 
КПК України.

Свою вину чоловік визнав. Попере-
дньо з'ясували, що він травмував бабусю 
під час раптової суперечки на побуто-
вому ґрунті. Зрозумівши, що заподіяв 
їй смерть, утік з обійстя і до цього часу 
переховувався у лісі.

У ході подальшого досудового роз-
слідування, яке триває за ч. 1 ст. 115 
(умисне вбивство) КК України, полі-
цейські з’ясовують усі обставини події. 
Вирішується питання про оголошення 
затриманому підозри.

Після необхідних слідчих процесуаль-
них дій поліцейські клопотатимуть до суду 
про взяття молодика під варту. За чинним 
законодавством молодикові загрожує від 
7 до 15 років позбавлення волі.

Біля магазину на Великій 
Бердичівській стріляли: 
чоловіку не сподобалось, 
що 10‑річна дитина 
продає квіти

Увечері 12 листопада до 
поліції надійшло повідо-
млення про конфлікт та 
сутичку між кількома гро-
мадянами неподалік мага-
зина в обласному центрі.

Поліцейські затримали чоловіка, який 
аргументом у суперечці використав стар-
товий пістолет. Відкрито кримінальне про-
вадження, – повідомив відділ комунікації 
поліції Житомирської області.

Події розгортались близько 17:30 по 
вулиці Великій Бердичівській в обласному 
центрі. За наявною наразі інформацією, 
конфлікт виник на виході з магазина через 
продаж там 10-річною дитиною квіток.

Один з покупців зробив зауваження 
47-річній жінці про використання дитя-
чої праці у власних недоброчесних цілях. 
Між ними зав’язалась словесна перепалка, 
під час якої чоловік ще й вдарив жінку 
в обличчя. Згодом свої агресивні дії він 
супроводив кількома пострілами угору зі 
стартового пістолета. Ним же, за словами 
заявниці, він їй і погрожував.

На місце події для перевірки першо-
чергового повідомлення прибули най-
ближчі зовнішні наряди правоохоронців – 
нацгвардійців та патрульних. Усі обставини 

правопорушення також зафіксували 
працівники слідчо-оперативної групи 
Житомирського відділу. Так, поліцейські 
з’ясували, що учасником конфлікту є 
31-річний житомирянин.

Наразі чоловік затриманий у поряд-
ку ст. 208 (затримання уповноваженою 
службовою особою) Кримінального про-
цесуального кодексу України. Зброя ви-
лучена та буде направлена на експертне 
дослідження.

У межах відкритого за ч. 4 ст. 296 
(хуліганство) ККУ провадження триває 
встановлення усіх обставин події. Жінка 
отримала направлення для проходження 
судово-медичної експертизи щодо тяжкості 
отриманих тілесних ушкоджень (у резуль-
таті ударів чоловіка). Також встановлено, 
що дівчинка, чиї дії стали причиною кон-
флікту, є онукою заявниці.

83‑річний житомирянин втратив  
40 тисяч гривень, повіривши шахрайкам

10 листопада до 
83-річного жителя об-
ласного центру при-
йшли незнайомки, які 
запропонували обмі-
няти гроші.

У результаті пенсіонер втратив 
близько 40 тисяч гривень. Нині по-
ліцейські розшукують шахрайок 
та вкотре закликають громадян не 
довіряти незнайомцям, – повідо-
мляє відділ комунікації поліції 
Житомирської області. Близько 
14:25 до Житомирського відділу 
поліції надійшло повідомлення 
про втрату місцевим пенсіонером 
грошей через шахрайські дії.

На місце події виїхала слідчо-
оперативна група. Як з’ясували 
поліцейські, в обідню пору додому 

до 83-річного жителя м. Житоми-
ра прийшли дві жінки.

Вони запропонували пенсіо-
неру обміняти гривні на валюту 
за вигідним курсом. Відтак чо-
ловік віддав їм всі заощаджен-
ня, що були вдома, – близько 
40 тисяч гривень. Коли ж «до-
бродійки» пішли, пенсіонер зро-
зумів, що замість валюти у нього 
лишився конверт з нарізаним 
папером. Нині поліцейські вста-
новлюють особи причетних до 
ошуканства.

Прикмети жінок: віком близь-
ко 30 років, одна з них має зріст 
близько 170 см, інша – нижча, 
обидві були в сірих пальтах. Вод-
ночас правоохоронці закликають 
громадян бути уважними та попе-
реджають про ризики надмірної 
довірливості.

Зокрема, аби не стати жерт-
вою шахраїв, дотримуйтеся 

простих правил безпеки:
– не довіряйте незнайомцям, 

які завітали до вашого дому, на-
звавшись соціальними чи бан-
ківськими працівниками, пред-
ставниками комунальних служб, 
представниками торговельних 
мереж тощо. Бажано не запро-
шувати їх до помешкання або ж 
не залишати наодинці, поки 
шукаєте відповідні квитанції, 
документи тощо;

– пам’ятайте, що жодні фі-
нансові операції вдома не про-
водяться, тож у жодному разі не 
демонструйте місце, де зберіга-
ються ваші документи, банківські 
картки та гроші;

– намагайтеся не зберігати 
вдома значні суми заощаджень, 
принаймні розподіліть їх по кіль-
кох сховках;

– всі операції з грошима 
проводьте тільки у фінансових 

установах;
– забезпечте літнім родичам 

постійний зв'язок з вами, аби 
у разі виникнення незрозумілої 

ситуації вони мали змогу за-
телефонувати за порадою.

Будьте розважливими та обе-
режними!
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Забуті чемпіони

Історична палітра 
Житомира налічує 
безліч сторінок.

Свого часу, а саме у 1240 році, 
Житомир захопили татари. Батий, 
завоювавши південну Русь, повер-
нув війська на захід, і першим міс-
том на його шляху став Житомир, 
«испытавший всю тягость наше-
ствия татар». Під час визвольної 
боротьби під проводом Богдана 
Хмельницького у 1643 році місто 
було повністю зруйновано козаць-
ким військом, а у 1651 Хмельниць-
кий вщент розбив під Житомиром 
17000-е військо польське князя Чет-
вертинського. У 1778 році Житомир 
разом з іншими містами Київського 
воєводства був приєднаний до Ро-
сійської імперії. Дохід міської каз-
ни на той час складав 39331 злотих 
і йшов на користь власника міста 
графа Юзефа Августа Ілінського, 
який мав свій власний розкішний 
палац у містечку Романові. Граф во-
див дружбу із самими імператора-
ми Павлом І та Олександром І, Ве-
ликим князем Костянтином, який 
був хрещеником Юзефа Ілінського. 
Олександр І завжди радо приймав 
запрошення графа відвідати його 
родове помістя. Коли він приїздив 
у гості у Романів, то при в’їзді його 
зустрічали з вітальними піснями 
графський хор із 84-х співаків і два 
оркестри із 100 музикантів. Знаючи 
велику пристрасть Ю. Ілінського 
до коней, в один із своїх візитів 

імператор подарував йому шість 
чистокровних скакунів.

У 1802 році міська казна спро-
моглася викупити у графа Юзефа 
Ілінського місто, а у 1804 році Жи-
томир стає центром Волинської 
губернії. Місто починає стрімко 
розростатися, чому сприяли не 
в останню чергу, як не дивно, кліма-
тичні умови. В одному історичному 
виданні 1898 року знаходимо такі 
відомості: «В настоящее время Жи-
томир, как уже сказано выше, один из 
лучших и наиболее благоустроенных 
второстепенных губернских горо-
дов; здоровый климат, изобилие 
растительности, живописныя 
и действительно поэтическия 
окресносни, а также дешевизна 
жизни способствуют увеличению 
населения, привлекая семейных 
и одиноких лиц, ищущих покоя или 
желающих поставить своих детей 
в более благоприятные для здоровья 
условия; наконец, немало лиц от-
правляются в Житомир, как на кли-
матическую станцию. В Житомире 
почти все дома, за исключением разве 
самых центральных, торговых улиц, 
окружены большыми фруктовыми 
садамм и отчасти декоративными 
деревьями. Зима теплая, лето про-
хладное; средняя годовая температу-
ра + 7,67. В городе существуют три 
средне-учебных заведения: мужская 
классическая гимназия, прогимна-
зия и женская гимназия ведомства 
учреждений империатрицы Марии, 
затем десять низших учебных заве-
дений, музыкальная школа, частные 
пансионы; наконец, водолечебница, 

устроенная по последним требова-
ниям науки…»

Прикрасою міста був і за-
лишається міський театр 
(тепер обласна філармо-
нія ім. С. Ріхтера).

На його сцені виступали зна-
менитий піаніст і композитор Фе-
ренц Ліст, співачка Поліна Віардо, 
співаки Федір Шаляпін, Леонід Со-
бінов, американський актор Айра 
Олдрідж, українські актори Марко 
Кропивницький, Марія Заньковець-
ка, Віра Комісаржевська та багато 
інших видатних майстрів сцени. 
У 1928 році зі сцени театру звучав 
голос Володимира Маяковського.

Але Житомир був не тільки 
культурним, економічно розвине-
ним губернським центром, а й од-
ним із центрів проведення світових 
чемпіонатів із французької бороть-
би. Відомо, що на початку 1904 року 
перший чемпіонат світу відбувся 
у Відні, який виграв австрієць Б. Ар-
нольд. Наступний чемпіонат про-
ходив у м. Житомирі з 24 жовтня 
по 5 листопада того ж року.

Як свідчать архівні 
документи, поєдинки 
найсильніших атлетів 
того часу відбувалися 
в цирку Г. В. Соббота, що 
розташовувався на розі 
вулиць Великої Петер-
бурзської та Іларіонів-
ської (тепер Покровська 
та Грушевського).

Виступали на арені цирку зна-
менитий чемпіон і силач із Варшави 
поляк Пьотр Урсусь Янковський, 
український борець Іван Макси-
мович Піддубний та багато інших 
відомих силачів. Газета «Жизнь 
Волыни» повідомляла: «…сегодня 
31-го октября торжество гладиа-
торов – 8-ой день Житомирского 
чемпионата французской борьбы 
на премию 1000 рублей, которая 
будет роздана в последний день 
чемпионата… Сегодня две борьбы: 
1) между знаменитыми чемпионами 
И. М. Поддубным и П. Янковским; 2) 
борьба между знаменитыми атле-
тами и борцами г. Александровым 
и г. Лютовым…».

Про підсумкові результати 
чемпіонату інформація, на жаль, 
в архіві відсутня. Але судячи з того, 
що 12 листопада відбувся бенефіс 
П. Янковського, найвірогідніше, 
чемпіоном Житомирського чем-
піонату став саме він. У тій же га-
зеті читаємо: «Сегодня, 12 ноября, 
по желанию публики и спортсменов 
будет интересное спорт-цирковое 
и атлетическое представле -
ние – прощальный бенефис знамени-
того варшавського чемпиона, атлета 
и борца П. Янковского. В представ-
лении примут участие и цирковые 
артисты. Бенефициант Янковский 
раздаст публике, посетившей его бе-
нефис, литографические карточки, 
исполнит трудные атлетические 
упражнения с тяжестями и состя-
зание с двумя лошадьми, которые 

не будут в состоянии растянуть 
его руки». Того ж дня відбувся по-
єдинок колишнього поліцейського 
П. Лозінського і шведського атлета 
Андерсона «на золотой жетон бе-
нефицианта» (П. Янковського). Хто 
став володарем жетона, поки що не 
вдалося встановити, але 12 листопа-
да 1904 року слід вважати офіцій-
ним днем започаткування боротьби 
на Житомирщині.

Черговий чемпіонат світу 
з боротьби 1914 року 
також проходив у Жито-
мирі.

Майже місяць, з 11 червня по 
6 липня, житомирська публіка 
насолоджувалася поєдинками 
найсильніших борців, серед яких 
виступало 9 діючих чемпіонів 
світу з французької боротьби. На 
житомирський килим виходили 
помірятися силами Федір Баганц 
із Лодзі, Еберле (Німеччина), Рауль-
де –Руан (Франція), угорець Варча 
Симонич-Януш, Ескале із Фінлян-
дії, Станіслав Збишко-молодший 
(Австрія), харків’янин Іван Сєдих 
(Росія), Фристенський (Прага Чесь-
ка), Герш Корнвассер із Варшави. 
Учасниками змагань були також 
Михайло Піддубний (прийомний 
син І. М. Піддубного), Евальд Рада-
мес (чемпіон Європи та Німеччи-
ни), київський атлет М. Урицький, 
чемпіон Галичини Циклоп, Шульц 
із петербурзького гуртка І. В. Лє-
бєдєва. Поза конкурсом виступав 
«…старейший из чемпионов мира 
Пьотр Урсусь Янковский».

Про значення чемпіонату сві-
ту для життя міста газета «Жизнь 
Волыни» писала: «Открывшийся 
11 июня чемпионат французской 
борьбы для нашого мало занимающе-
гося спортом города должен предста-
вить незаурядный интерес. Француз-
скую борьбу можно смело ставить 
во главу всех тяжело-атлетических 
видов спорта. Она дает наилучшие 
условия для гармонического разви-
тия мускульной системы и вместе 
с тем вырабатывает подвижность, 
находчивость и осторожность в свя-
зи с расчетливостью в затратах 
энергии. Житомирский чемпионат 
состоит главным образом из «лег-
ковесов и средневесов», и это делает 
борьбу особенно подвижной…».

Місцеві газети детально описали 
майже кожен поєдинок світового 
чемпіонату. Цікаво читачеві дізна-
тися, що найшвидший поєдинок 
тривав всього 19 секунд. Поляк Ф. Ба-
ганц поклав на лопатки австрійця 
С. Збишка-молодшого. Найдовшим 
виявився поєдинок між згадуваним 
Ф. Баганцем та українцем М. Під-
дубним. Атлети боролися на килимі 
без перерви 50 хвилин 15 секунд. 
Перемогу здобув поляк.

Досить видовищні поєдин-
ки відбулися 3-го липня. 11 пар 
борців спеціально для глядачів 
демонстрували національні види 
боротьби: російсько-швейцарську 
на поясах, турецьку, баварську, кав-
казьку, вільноамериканську, тіроль-
ську, естонську, російську в обхват, 
французьку, циганську. Перемогами 

у трьох видах боротьби (кавказька, 
тірольська, циганська) відзначився 
Федір Баганц, Михайло Піддубний 
був сильнішим у російській бороть-
бі в обхват, у турецькій переміг 
варшав’янин Корнвассер. Угорець 
Симонич-Януш виграв поєдинки 
у баварській та вільноамерикан-
ській, фінський атлет Ескале – в ес-
тонській, П. Янковський – у росій-
сько-швейцарській на поясах.

У цей же день стався прикрий 
випадок: «…из уборной неизвестным 
похищены серебряные часы, принад-
лежащие борцу Эберле (Німеччина), 
находившемуся в это время на арене 
цирка. Проведенные полицейскими 
надзирателями Юрчуком и Белин-
ским обыски не дали результатов».

Виступав на чемпіонаті жито-
мирянин Примаков (на жаль, ім'я 
невідомо). Зазнавши дух поразок, 
він вибув із боротьби. Про його ви-
ступ місцева газета писала: «Зна-
ние приемов у любителя есть, сила 
тоже, но он отвык от борьбы, и это 
не дает ему возможности с успехом 
выступать против тренированных 
профессионалов».

Окрім боротьби, атлети демон-
стрували свою силу у піднятті ваги 
та силових трюках. Так, 13 червня 
відбувся виступ рекордсмена світу 
з гирьового спорту Івана Сєдих. 
У тій же газеті читаємо: «Сегодня 
первая гастроль последнего мирового 
рекордиста-гиревика по поднятию 
тяжестей господина Седых, кото-
рой, между прочим, свои номера 
исполнит в первый раз. 40 человек 
рабочих согнут на спине Седых до-
мостроительную балку. Подарки 
уважаемой публике приготовит 
рекордист г-н Седых, сгибая из 
железа разной толщины браслеты 
и галстуки».

Не зазнавши жодної поразки, 
чемпіонат блискуче виграв Федір 
Баганц із Лодзі. Після останнього 
поєдинку «… состоялась раздача 
призов за борьбу.

1-й приз – звание чемпиона мира 
1914–1915 года присужден борцу Ба-
ганцу (без поражений).

2-й приз – большая золотая ме-
даль, Симоныч-Януш (Синяя маска).

3-й приз – большая серебряная 
медаль, Поддубный, Седых и Радамес.

4-й приз – малая золотая медаль 
Збышко.

Цирк был переполнен публикой. 
Бенефицианту г. Арнольду (голо-
вний рефері чемпіонату – авт.) от 
публики была поднесена корзина цве-
тов. Особенно красив и пышен был 
поднесенный г-ну Седых огромный 
букет, перевитый национальной 
русской лентой с надписью: «Рус-
скому богатырю. Житомиряне. 
1914 г.» Букеты цветов от публики 
также получили Баганц, Збышко 
и 2-й букет Седых. Борцу Циклопу 
(посів останнє місце – авт.) поднес-
ли от публики – живого поросенка. 
Подношение Циклопу публика при-
ветствовала продолжительными 
апплодисментами».

Такі дві значні світові спортивні 
події відбулися у Житомирі на по-
чатку ХХ століття.

Дослідник історії спорту 
О. Кухарський

 Іван Піддубний
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Житомирський окружний адмінсуд визнав,  
що житомирська міська влада спотворила  
зміст самого інституту громадських слухань

Руслан Мороз

Учергове суд виніс 
рішення щодо про-
типравних дій жи-
томирської міської 
влади.

Житомирський окружний ад-
міністративний суд 11 листопада 
2020 року по справі № 240/9401/20 
виніс рішення, в якому зазначив, 
що громадські слухання, резуль-
тати яких оформлені протоколом 
від 26.12.2019, стосовно питання 
забудови земельної ділянки за 
адресою: м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29, призвів до спо-
творення змісту самого інституту 
громадських слухань.

Так, у рішенні суду зазначе-
но: «Під час судового розгляду 
справи відповідачем не було 
надано вичерпних пояснень та 
доказів, які б вказували на те, 
що фактичний алгоритм роз-
гляду пропозицій, викладених 
у протоколі від 26.12.2019, був 
обумовлений об`єктивними 
обставинами, які робили б 
неможливими розгляд відпо-
відних пропозицій у строки, 
встановлені у локальних норма-
тивно-правових актах. Жодних 
логічних пояснень з приводу 
необхідності доопрацювання 
проєкту рішення за наслід-
ками розгляду пропозицій 
громадськості суду також 
надано не було, а той строк, 
у межах якого такий розгляд 
фактично відбувся, призвів 
до спотворення змісту самого 
інституту громадських слу-
хань, оскільки він відбував-
ся в умовах зміни обставин, 

в межах яких доцільним був 
би розгляд пропозицій гро-
мадськості».

Таким чином, громада міс-
та самостійно захищає власні 
інтереси всупереч діям Жито-
мирського міського голови Сергія 
Сухомлина та міської влади.

Нагадаємо, що предметом 
суперечки стало будівництво 
АЗК по проспекту Незалежнос-
ті, 29, у м. Житомирі. Позивачем 
у справі виступила громадська 
організація «Громадська оборо-
на», яка вже неодноразово нада-
вала допомогу жителям міста та 
вигравала суди.

Судом вс тановлено,  що 
13.12.2019 Житомирський місь-
кий голова Сухомлин С. І. при-
йняв розпорядження № 1254 
«Про проведення громадських 
слухань», яким доручив депар-
таменту містобудування та зе-
мельних відносин та юридично-
му департаменту Житомирської 
міської ради організувати і про-
вести їх 26.12.2019 у Богунській 
районній раді м. Житомира. Від-
повідно до цього розпорядження 
відбулися громадські слухання, 
результати яких оформлені про-
токолом від 26.12.2019.

За їхніми наслідками було, 
зокрема, вирішено: «визнати 
об`єкт будівництва АЗК з пунк-
том сервісного обслуговування 
населення, адміністративними 
приміщеннями, АГЗП та авто-
мийки за адресою: м. Житомир, 
проспект Незалежності, 29 неза-
конним, нелюдським та таким, 
що грубо порушує та навіть 
позбавляє мешканців сусідніх 
з даним об`єктом будинків прав, 
гарантованих Конституцією 
України, а саме ст.ст. 3, 13, 27, 50; 
від імені мешканців звернутися 
до міської влади – депутатів Жи-

томирської міської ради – з про-
ханням від імені міської ради 
міста Житомира направити за-
пити до правоохоронних орга-
нів, до прокуратури та силових 
міністерств щодо вжиття будь-
яких заходів, спрямованих на 
заборону цього будівництва та 
вилучення земельної ділянки на 
користь територіальної громади 
міста або на користь держави 
України у зв̀ язку з численними 
порушеннями законів України 
інвестором-забудовником; спря-
мувати запит до міської ради 
з проханням провести атестацію 
спеціалістів юридичного відді-
лу міської ради, спеціалістів де-
партаменту містобудування та 
земельних відносин, спеціалістів 
комунального господарства та 
встановити відповідність їхніх 
компетенцій займаним посадам; 
висловити догану та застосувати 
інші адміністративні заходи, пе-
редбачені за видання дозвільної 
документації, що суперечить за-
конам України та нормативним 
актам».

Пропозиції, які були ухвале-
ні за результатами громадських 
слухань, виносились на розгляд 
Житомирської міської ради 
03.04.2020 та 18.06.2020, однак 
проєкт рішення про розгляд 
пропозицій, викладених у про-
токолах громадських слухань від 
26.12.2019, двічі був знятий з роз-
гляду для його доопрацювання.

На думку позивача, такі дії 
та бездіяльність Житомирської 
міської ради є протиправними 
та такими, що порушують пра-
ва всіх учасників громадських 
слухань.

Суд, керуючись ст.ст. 90, 139, 
143, 241–246, 250, 255, 257, 262, 295 
КАС України, вирішив: позов 
громадської організації «Гро-

мадська оборона» задовольнити 
частково.

Визнати протиправною без-
діяльність Житомирської міської 
ради щодо несвоєчасного роз-
гляду пропозицій за результа-

тами громадських слухань від 
26.12.2019, проведених відповід-
но до розпорядження міського 
голови від 13.12.2019 № 1254 
«Про проведення громадських 
слухань».

Коротко про головне
• «Буде дуже важко»: міністр 

Степанов натякнув на продовжен-
ня карантину до квітня.

• Зеленського та Єрмака через 
коронавірус госпіталізували до 
«Феофанії», на коронавірус уже 
перехворіла низка чиновників 
Офісу президента.

• Через коронавірус понад 
дев'ять мільйонів українців опи-
няться в бідності – ООН.

• У США погодили посилення 
санкцій проти «Північного пото-
ку-2».

• У ТКГ заявили, що росіяни 
заблокували пропуск громадян 

через лінію розмежування на 
Донбасі.

• У Білорусі під час акцій про-
тестів затримали понад тисячу 
людей.

• Радник Єрмака Уманський 
подав у відставку, не назвавши 
причину свого рішення.

• Україна зареєструє в ЄС 
три географічні бренди: гуцуль-
ська овеча бриндзя, гуцульська 
коров'яча бринза та мелітополь-
ська черешня.

• У «Слузі народу» хочуть змі-
нити Конституцію щодо права 
Президента призначати дирек-

тора НАБУ.
• На президентських виборах 

у Молдові перемагає опозиціонер-
ка Майя Санду.

• Введення «миротворців» 
РФ на Донбас не обговорюється – 
Арестович.

• У Вірменії підтвердили за-
гибель понад 2,3 тисячі солдатів 
у Нагірному Карабасі.

• В Україні завершили випро-
бування препарату для лікування 
COVID-19 і включили його до про-
токолу лікування.

• Лукашенко пригрозив Укра-
їні санкціями і розкритикував 

Зеленського за введення санкцій 
проти Білорусі.

• Студію Ubisoft в Канаді за-
хопили терористи, невідомі утри-

мують 12 заручників.
• МЗС повідомляє, що Росії не 

вдасться уникнути відповідальнос-
ті за атаку у Керченській протоці.
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Що обов’язково потрібно робити,  
якщо ви працюєте в офісі: 5 порад

Робота в офісі часто 
може бути рутинною 
та наганяти нудь-
гу. Щоб вона була 
ефективною, а час, 
проведений в офісі, – 
веселішим, варто пра-
вильно розподіляти 
час і виділяти його не 
лише для виконання 
завдань, а і для від-
починку, спорту та 
розваг.

Журналісти редакції «20 хви-
лин» зібрали 5 основних порад 
для тих, хто працює в офісі.

Спорт
Саме спорт активує організм, 

допомагає нам отримати більше 

енергії та позитиву. Для того, щоб 
і тіло, і душа були в певній рівновазі, 
важливо виконувати нескладний, але 
корисний комплекс вправ для офісу.

Спробуйте зробити невелику 
розминку, сидячи на стільчику. 
Потягніть руки догори, вирівняйте 
спину і ніби протрясіть себе. Це 
допоможе осанці й додасть бадьо-
рості. Також можна попрацювати 
шиєю. Підніміть високо плечі і по-
тім різко їх опустіть декілька разів.

Також корисними будуть 
скручування в боки. За цілий 
день в одному положенні м’язи 
можуть бути зажаті. Щоб уникну-
ти цього – обов’язково розминайте 
принаймні спину.

Для повноцінної розминки тре-
ба виділити хвилин 10. Можна зро-
бити нахили в сторони по 10 разів, 
стрибки, попрацювати зап’ястями, 
ліктями, плечима та шиєю. Це не 
лише позбавить вас напруги, а і до-
зволить перезавантажитися.

Медитація
Якщо в голові вже зварилася 

вівсянка, а роботи – чимало, чу-
довою ідеєю буде помедитувати. 
Для цього не потрібно нічого осо-
бливого, лише спокійна музика, 
декілька хвилин вільного часу та 
навушники.

Зручно влаштуйтеся в кріслі, 
на диванчику чи будь-де, де почу-
ватиметеся комфортно. Одягніть 
навушники, включіть спокійну 
музику і виділіть 10–15 хвилин для 
себе. Налаштуйте себе на пози-
тивні думки, заспокойте розум 
або і зовсім його вимкніть. Така 
медитація дозволить зменшити 
стрес, тривогу і допоможе пра-
цювати якісніше та ефективніше.

Розваги
Весело провести час – це також 

одна зі складових вдалого робочого 
дня. Зберіться на перерві з колега-

ми, вигадайте роз-
вагу: це можуть 
бути перегони на 
стільцях, футбол 
кулькою з паперу, 
крокодил та інше. 
Все залежить від 
вашої уяви, можливостей офісу, 
в якому ви працюєте, й від настрою 
колег. Пам’ятайте, проведення часу 
разом з колегами сприяє зближен-
ню, а також дарує чудовий настрій 
на цілий день. А якщо колектив 
веселий та щасливий – то і атмос-
фера в офісі буде відповідна.

Чаювання
Будь-яку нудьгу розвіє спільне 

чаювання. Придбайте смаколики, 
різні види чаїв та кави, запросіть 
колег і проведіть час разом. У такій 
легкій атмосфері можна буде від-
воліктися від роботи, а звичайний 
офісний день буде сповнений теплом 
та затишком. Також можна додати 

настільні ігри, активності, щось типу 
відкритого мікрофону, читання ві-
ршів чи подібне. Все це створить 
дружню атмосферу в колективі і на 
додачу розрядить офісну нудьгу.

Прогулянка
Візьміть за традицію прово-

дити, окрім офісу, час і на вулиці. 
Свіже повітря необхідне орга-
нізму, адже кисень допомогає 
роботі мозку, а це означає, що 
ідеї генеруватимуться краще 
і будуть кориснішими. Що ще 
важливіше – беріть із собою на 
прогулянку хороший настрій. 
Позитивна музика або приємна 
компанія – ідеальний варіант.

Аудит держави. Як Україні збільшити свої доходи?
На початку листо-

пада уряд презентував 
результати аудиту дер-
жави, який був про-
ведений з ініціативи 
Президента Володи-
мира Зеленського.

Кожна сфера економіки та 
суспільства була ретельно про-
аналізована. Деякі цифри здиву-
вали, інші – лише підтвердили 
обраний шлях розвитку. Що на-
рахували експерти і як це вплине 
на добробут українців? Дізнався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

1 трильйон потенціалу
Ще на старті свого президент-

ства Володимир Зеленський по-
обіцяв аудит держави. Тобто фі-
нансову перевірку всіх державних 
сфер та власності – від корисних 
копалин до освіти і науки. Мета 
такого аудиту – визначити, що пра-
цює неправильно і як це можна 
покращити.

«Аудит держави – це шлях 
до правильних відповідей на всі 
важливі запитання. Вперше було 
зроблено комплексний аналіз 
стану України, щоб зрозуміти, де 
саме та які саме було допущено 
помилки за ці роки», – наголосив 
Зеленський.

Як повідомив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль, 
результати аудиту по-

казали, що за останні 10 
років Україна втратила 
1 трильйон доларів 
через нереалізовані 
можливості.

Найбільше держава не вико-
ристовує потенціал своїх надр. За 
словами глави Кабміну, Україна 
має понад 12 тисяч розвіданих 
родовищ корисних копалин, і тіль-
ки третина з них розробляється. 
Активне використання цих родо-
вищ може принести державі 409 
мільярдів доларів.

Також Шмигаль заявив, що 
Україна не повністю використо-
вує земельні ресурси: «29 років 
вільне розпорядження землею 
було обмежене, а отже, її цінність 
була знижена в рази. За цей час 
у державі зникло 5 млн га землі, 
розвиток зрошення та інвестицій 
в сільське господарство було за-
гальмовано на десятиліття, а по-
декуди зупинено зовсім».

Експерти вважають, 
що запуск земельного 
ринку принесе державі 
85 мільярдів доларів до 
2030 року.
Так само додаткові гроші мож-

на отримати, якщо розвивати 
водне (+12 млрд доларів) та лісове 
(+40 млрд доларів) господарства.

Крім того, аудитори підраху-
вали, що транзитний потенціал 
держави сягає 407 млрд доларів, 
адже через Україну проходять 4 
з 10 європейських транспортних 
коридорів.

За словами Дениса Шмигаля, 
Україна також має потенціал 
в усіх секторах високотехнологіч-
ного виробництва. Це – і космічне 
виробництво, і машинобудування 
та інші галузі. Україна могла б за-
лучити у ці сфери 63 млрд доларів 
інвестицій.

Загалом аудит показав, 
що Україна значно від-
стає від країн Централь-
ної Європи. ВВП України 
у перерахунку на одну 
особу у 5,2 раза нижчий, 
ніж центральноєвропей-
ський.

Перспективні  
вектори розвитку

Одночасно з результатами ау-
диту уряд представив документ із 
можливими векторами економіч-
ного розвитку до 2030 року. Відпо-
відно до нього, Україна у 2030 році 
постає як «найпривабливіша 
країна економічних можливостей 
для інвестицій, інновацій, веден-
ня бізнесу; найкраще місце для 
реалізації творчого потенціалу, 
втілення ідей і власного розвитку».

Основну ставку урядові 
експерти ставлять на ті 
сфери, де аудит виявив 
невикористані ресурси: 
видобувна галузь, тор-
гівля і транзит, техно-
логії, агропромисловий 
комплекс тощо.

Для прикладу, стратегічні цілі 
розвитку АПК передбачають під-
вищення врожайності, збільшення 
органічного виробництва та агро-
переробки. Після запуску ринку 
землі у цю галузь планується за-
лучати чималі іноземні інвестиції 
та нарощувати експорт товарів із 
високою доданою вартістю.

В уряді вважають, що якщо 
Україна зможе активувати свій по-
тенціал, то за 10 років збільшить 
свій річний ВВП до 1,2 трильйона 
доларів. Одночасно зросте й еко-
номічна роль України у світі.

Серед глобальних цілей, які за-
фіксовані в документі, – збільшити 
фінансову та економічну стабіль-
ність країни. Зокрема, підвищити 
кредитний рейтинг України у світі 
до ВВВ проти В, який існує зараз. 
Наростити загальний експорт 
товарів і послуг до 280–400 млрд 
доларів проти 64,1 млрд доларів, 
які були торік.

Загалом експерти за-
раз бачать близько 30 
різноманітних векторів 
економічного розвитку.

Від стратегії – до реалізації
На основі аудиту та векторів 

економічного розвитку Кабмін 
планує розробити Національну 
економічну стратегію до 2030 року.

«Аудит та економічні вектори 
стануть основою для Національ-
ної економічної стратегії 2030. 
Важливо, що до створення цього 
програмного документа залу-
чені абсолютно всі сторони. Це 

і експертне середовище, і бізнес, 
і представники влади, науковці, 
міжнародні аналітики. Стратегія 
стане нашою дорожньою картою 
і чітким орієнтиром до якісних 
змін», – зазначив міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України Ігор Пе-
трашко.

Однак, наголошують експер-
ти, для успішного розвитку самої 
розробки економічної стратегії 
недостатньо.

Необхідна злагоджена 
робота всіх гілок влади, 
бізнесу та громадян, 
щоб її реалізувати.

«Будь-який розвиток прохо-
дить 4 найбільш важливих етапи. 
Стратегічний – визначення стра-
тегії та пріоритетів. Змістовний – 
формування технічних завдань, 
розробка, аналітика. Тактичний – 
процедурні питання прийняття 
рішень. Контрольний – моніто-
ринг стану досягнення цілі та опе-
ративне реагування», – наголосив 
перший заступник Голови Верхо-
вної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, коли стра-
тегію економічного розвитку за-
твердять, то на депутатів чекає 
багато законотворчої роботи. 
Найперше це законопроєкти про 
зміни до Конституції України та 
фундаментальні законопроєкти. 
Потім законопроєкти про зміни 
до чинних законів, ратифікації 
міжнародних актів, скасування 
радянських та інших застарілих 
актів тощо.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. ½ ч. житл. буд., з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. Дата 
торгів: 14.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №453129 (уцінено 
лот № 447445);

2. ½ ч. житл. буд., з/п 45,0 кв.м, житл. пл. 23,24 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Баранівський р-н, м. Баранівка, 1-й пров. Софіївський (Котовського), 22. Дата 
торгів: 14.12.2020 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №453131 (уцінено 
лот № 447498).

ІНФОРМАЦІЯ про отримання висновку 
з оцінки впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Планета-2005» (код згідно з ЄДРПОУ 
33281420)  інформує про отримання  висновку з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності «Розробка (продовження розробки) Салівського родовища з метою  видо-
бування незмінених лабрадоритів, придатних для видобування блоків та виробництва 
облицювальних виробів з них, потужністю 25,0 тис. м3».

 Висновок з оцінки впливу на довкілля виданий  Управлінням екології та при-
родних ресурсів Житомирської ОДА 13.11.2020р. за  № 4518/4-3/3-4-2035. 

Офіційне  опублікування відбулося  16.11.2020 року в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля за посиланням http: eia.menr.gov.ua.

 Унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 20206175953. 

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 
ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОР-
НИК, ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 10 
000 ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВИГОТОВ-
ЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ГУМОВИХ 
СУМІШЕЙ НА ГІДРАВЛІЧНИХ 
ПРЕСАХ, ВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ПРЕСУВАННЯ. ДОСВІД РОБОТИ 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. НАДАЄМО 
0674011396

ВОДІЙ КАТЕГОРІЙ B, C, E. НАЯВ-
НІСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОР-
ТА. 0936970907

•	Доглядальниця, Санітар,	
Медсестра,	Будівельник,	Зва-
рювальник,	монтажник	вікон	в	
Ізраїль	за	робочою	візою	В1.	
Ліцензія	МСПУ	АВ№585042.	
0672326904.

•	Електрик, слюсар,	вантаж-
ники,	підсобні	робітники,	об-
роблювачі	 риби	 потрібні	 в	
рибне	 господарство	 (Київ-
ська	 обл,	 Броварський	 рн,	
с.Гоголев).	Надаємо	житло,	б/к	
обіди,	спец.одяг,	розвезення	
служ.транспортом.	Гідні	ЗП.	
0674098570Ганна.

•	Запрошуємо на	хорошу	робо-
ту	в	клініку	-	медсестер.	Графік	
роботи	вахтовий	7/7.	4х	разове	
харчування	та	проживання	на-
даємо	безкоштовно!	З/П	7000	
грн	/	міс.	0663026227

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

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БАГАТОПО-
ВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В М. КИЇВ. 
ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ 
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 
КВ.М. - 150 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА 
ПЛАТА. 0965453888

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	
30/15,	20/10,	15/15.	З/п	9000	
грн.Старші	зміни,	з/п	500	грн/
день.	Харчування,	проживан-
ня	за	рахунок	підприємства.
Консультації	з	працевлашту-
вання	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

•	Рибному господарству	(Київ-
ська	обл,	Броварський	р-н,	с.	
Гоголев)	потрібні:	вантажники,	
підсобні	робітники,	оброблю-
вачі	риби,	електрик,	слюсар.	
Навчаємо,	надаємо	житло,	б/к	
обіди,	спец.одяг,	розвезення	
служ.транспортом.	Гідні	ЗП.	
0674098570Анна
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ГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИГАЗОБЛОКИ, ПІНОБЛОКИ

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

ЦЕГЛАЦЕГЛА

Тел.: (050) 447-82-75
(098) 446-37-58

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

•	Робота в	Європі	для	всіх.	
Польща,	Чехія,	Німеччина,	Шве-
ція,	Англія.	Всі	типи	віз,	карти	
побиту,	громадянство.	Ліц.	№	
868	від	09.08.2016	р.	096-619-
56-20,	093-277-07-59,	Віталія,	
0673422451,Роман.

•	Робота в	Лівії,	Кувейті	-	Гіне-
колог,	Терапевт,	Педіатр,	Дер-
матолог,	Стоматолог,	Анесте-
зіолог,	Фельдшер,	Медсестра,	
Травматолог,	Хірург,	Окуліст,	
Пластичний	хірург,	ЛОР,	Не-
вропатолог.	Осіб.	МСПУ	АВ	№	
585042.	0672326904

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

•	Стаж від	5р.	Машиністи:	буль-
дозера,	навантаж,	автокрана,	
компрес.	Електрослюсарі,	бу-
дівельники,	г/ел.зварн,	водії,	
токарі,	мотористи,	прохідники,	
гірські	майстри	і	інженери,	марк-
шейдери,	дизелісти-електрики.	
Кухарі,	ін.	0961963545,0506858
415,0955876576

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмісті 

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК В М. АН-
ДРУШІВКА, ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 
067-682-92-30

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО  2-Х   К ІМ .   КВ . 
V IP-КЛАСУ ,   ЄВРОРЕМОНТ , 
В   ЦЕНТРІ   МІСТА,   250ГРН/
ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/
АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВ-
НОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 
ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ СКЛАД. (097)1521331,(093
)2613742,(097)7266640

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬ-
НІ "АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗ-
НИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, 
МТЗ-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, 
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-
РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 
ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Акційна пропозиція!	 Кре-
дитна	допомога	без	довідок,	
застави	 та	поручителів	 від	
5000	до	500000	грн.	Виводи-
мо	з	чорних	списків.	Пенсіоне-
рам	та	непрацевлаштованим.	
eurocredit.nethouse.ua	Ген.	Лiц.	
НБУ	№220-2	від	24.12.2013р.	
(095)8620855;(097)3670476

6.13. Ремонт техніки 

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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПО-
ЛІЄТИЛЕНОВОЇ,  ПЛАСТМАСИ 
ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ СЕРІЇ 
АБ № 449256 ВІД 03.06.15 Р., 
ВИДАНЕ НА ІМ`Я МАМЧУРА 
ІГОРЯ ІВАНОВИЧА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КВИТОК СЕРІЯ ТП №418719, 
ВИДАНИЙ НА ІМ`Я САВЕНЕЦЬ 
БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю 

•	Купимо радіодеталі,	 пла-
т и , 	 АТС 	 в 	 б удь - я к ому	
стані+демонтаж.	Ел/облад-
нання,	трансформатори,	ел/
двигуни,	 ел/тельфери,	 ре-
дуктори,	КІП,	гідравліку.	Ав-
томати,	контактори,	пускачі,	
вимикачі,	холод.обладн.	Ви-
купимо	завод	під	демонтаж.	
0969022250,0684000071

•	Куплю дорого:	 годинники,	
статуетки,	біжутерію,	прикраси,	
значки,	ордени,	медалі,	копійки,	
паперові	гроші,	підстаканники,	
шкатулки,	підсвічники,	пудре-
ниці,	фотоапарати.	0970039858
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• Обліпиха – рід рослин сімей-
ства лохів.

• Вперше обліпиха згадується 
в тибетських медичних текстах 
у восьмому столітті, вона викорис-
товувалася як ліки ще у Стародав-
ньому Китаї.

• Обліпиха – рекордсмен серед 
всіх відомих в Україні рослин за 
кількістю вітамінів, мікроелементів, 
кислот та інших корисних речовин.

• У ній корисно все: від найдріб-
нішого листочка до кінчиків коренів. 
Тому в народі її називають то «зо-
лотою ягодою», то «коморою сонця».

• Обліпиха містить понад 190 
поживних речовин, тому плоди облі-

пихи називають «святими плодами».
• У плодах обліпихи вітаміну 

С у 10 разів більше, ніж у лимоні.
• Досить вживати щодня по 2–4 

столові ложки обліпихового соку, 
і добова потреба в цьому вітаміні 
буде повністю задоволена.

• В корі обліпихи міститься 
дуже багато серотоніну (гормону 
щастя) – в тисячу разів більше, ніж 
у бананах і в шоколаді. Тому відвар 
кори – кращий засіб від пригніче-
ного настрою.

• Сік обліпихи – прекрасний 
протикашльовий засіб.

• Плоди обліпиха багаті вітамі-

нами – А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Н, РР, 
Е; цукром, пектинами, білковими 
і дубильними речовинами, орга-
нічними кислотами, фітонцидами.

• Продукти на основі цієї ягоди 
входять в раціон космонавтів.

• Обліпиха здатна вижити 
в 40-градусні морози, так само вона 
і не засохне при тривалій посусі.

• 90% всієї обліпихи у світі рос-
те в Китаї.

• Отриманий з ягоди настій 
корисний не тільки при застуді 
і грипі, а також при отруєнні та 
захворюваннях суглобів. При сто-
матитах і гінгівітах цим напоєм 
можна полоскати порожнину рота.

Гороскоп на тиждень 18 - 24 листопада

ОВЕН
Ваші плани потихень-

ку почнуть втілюватися 
у реальність. Цілком 

ймовірно, що вам кинуть виклик 
і ви з ним успішно впораєтеся.

ТЕЛЕЦЬ
Ви  з аря д ж а є т е 

усіх своїм позитивом 
і оптимізмом, енергія так і б`є 
через край. Однак на вихідних 
на вас може напасти депресія 
і нудьга.

БЛИЗНЮКИ
Від ваших рішень 

багато що буде залежа-
ти на цьому тижні. Чудовий час 
для активізації творчої і про-
фесійної діяльності.

РАК
Змоделюйте ситуа-

цію, яка дозволить пока-
зати свої лідерські якості. 

Прилив сил і зростання потенці-
алу цього тижня – гарантовані.

ЛЕВ
Проявіть велико-

душність – матимете 
неабиякий зиск. Є шанс стати 
керівником. Скористайтеся си-
туацією на свою користь.

ДІВА
Не соромтеся ско-

ристатися отриманою 
інформацією або ідея-

ми у власних цілях – це принесе 
користь іншим людям.

ТЕРЕЗИ
З а п л а н о в а н е 

вдасться, але поспі-
шіть з реалізацією до 

21 листопада. Можете сміли-
во просити про послугу – вам 
не відмовлять.

СКОРПІОН
Зосередьтесь на 

результаті – успіх не 
забариться. Генеруйте ідеї – є 
великий шанс, що ви вигадаєте 
щось абсолютно нове.

СТРІЛЕЦЬ
З легкістю підтри-

маєте близьку людину 
і надихнете її на нові звершення. 
Усі фінансові і ділові питання 
увінчаються успіхом.

КОЗЕРІГ
Будьте уважними 

у спілкуванні з проти-
лежною статтю. Це дасть мож-
ливість отримати підтримку, не 
виключений службовий роман.

ВОДОЛІЙ
Використайте тиж-

день для налагоджен-
ня відносин. Ваше на-

тхнення і привабливість у цей 
період зашкалюють.

РИБИ
Юридичні справи 

вирішаться позитивно. 
Сприятливий період для зару-
чин, пропозиції руки і серця, 
побачень.

Цікаві факти про обліпиху

Модна індустрія 
сьогодні не нав’язує, 
а пропонує.

З безлічі стилів точно можна 
обрати щось своє та сформувати 
унікальний і водночас комфорт-
ний гардероб. Проте щоб він був 
ще й практичним – потрібно 
подбати про його правильну 
базу. Саме на цьому фундаменті 
можна вже грати-
ся з деталями й 
експериментува-
ти з трендовими 
сезонними покуп-
ками.

«Vo g u e .u a» 
розповідає, що 
має вк лючати 
в  с е б е  б а з о -
ви й  г ард е р о б 
2020/2021.

Ідеальні 
джинси

С у ч а с н и й 
гардероб склад-
но уявити без 
деніму.  Модні 
бренди сьогодні 
максимально ви-
користовують цей 
практичний мате-
ріал, складаючи 
з нього повноцін-
ні образи. Почати можна з ви-
бору ідеальних джинсів, а тут 
ліпше довіряти професіоналам, 
що обирають виключно якісну 
джинсу.

Молочний светр
Карантин, який змусив нас 

ще більше цінувати комфорт, 
вивів в’язані й трикотажні речі 
на новий рівень популярності. 
Вони дарують тепло й затишок, 
а отже, допомагають нам впора-
тися зі стресом. Одним з найкра-
щих компаньйонів на цю осінь 
стане молочний светр, який має 
чудовий вигляд і зі спідницями 
довжини міді, і з ефектними 
прикрасами в стилі 1980-х, і зі 
світлим денімом, одним з голо-
вних трендів цієї осені.

Спідниця довжини міді
Спідниця довжини міді – 

ще один універсальний солдат 
осінньо-зимового сезону, з яким 
можна створити ефектний об-
раз. До того ж одна й та сама 
модель буде доречною як удень, 
так і ввечері. Наприклад, ніж-
но-рожеве плісування можна 
поєднати з грубими черевиками 
й об’ємним светром, а до суворі-
шої картатої моделі легко дода-
ти урочистих нот за допомогою 
шовкового топа або ошатної 
блузи з бантом.

Блейзер
Жакети сьогодні давно ви-

йшли за межі офісів, адже із 
зухвалою мінісукнею вони 
мають не менш ефектний ви-
гляд, ніж у класичній двійці 
або разом з денімом. Блейзерів 
у шафі краще мати декілька – 
практичний сорочкового крою, 
святковий з оксамиту й картатий 
на щодень стануть мінімальним 
набором.

Грубі черевики
Курс на практичність, при-

родно, вплинув і на взуття. 
І якщо в теплу пору року голо-
вними були всілякі кеди й туфлі 
на пласкому ходу, то з настанням 
перших холодів нам не обійтися 
без комфортних черевиків. Цієї 
осені найактуальніші грубі мо-
делі на шнурівці та зі стовщеною 
підошвою.
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(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

МАТУСЯ У ВІДРИВІ
Жанр: драма, комедія
Головна героїня фільму - Айріс, 

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

УПС! ПРИГОДИ 
ТРИВАЮТЬ...
Жанр: мультфільм
Молодий нестріан Фінні і його 

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

ВІДЬМИ
Жанр: комедія, пригоди

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

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 оби-
рає 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.

"Язиката Хвеська"
24.10  об 11.00 та 13.00

"Принцеса Стрибунка"
25.10 о 12.00 та 14.00


