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Ваші відгуки про
послуги у Житомирі

вул. Рильського, 9
тел. 067 411 93 41

Додайте ВАШУ КОМПАНІЮ
на головну платформу
відгуків ЖИТОМИРА

«КОВІДНИЙ» СКАНДАЛ: 
директор Департаменту 

охорони здоров'я Микола 
Суслик попався на «відкаті»  

с. 4

У Житомирі продовжують не допускати 
журналістів на судові засідання та 
легалізують схеми «віджимання» лісів 
через оформлення сервітутів с. 6-7с. 12-13

П’ять хвиль житомирського 
тарифного мітингу:  
хронологія подій
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Щоб встановити 
прозорий паркан навколо 
храму, на Київському 
шосе зріжуть 5 дерев

Марія Кравчук

20 січня на засіданні ви-
конавчого комітету Жито-
мирської міської ради члени 
комітету надали дозвіл пара-
фії Святої Рівноапостольної 
Ольги Української Право-
славної Церкви (УПЦ МП) на 
видалення 5 дерев, на місці 
яких збудують прозорий 
паркан.

Паркан перед-
бачений проєктом 
благоустрою терито-
рії навколо храму. За 
зелені насадження 
заплатять 12 тисяч 
гривень.

«Для того, щоб 
встановити паркан, 
по межі 5 дерев по-
падають в зону вида-
лення. Акт складено, 
нарахована відновна 
вартість, яка складає 
12 тисяч 406 гривень. 
Вік дерев – понад 60 
років», – повідомила 
заступниця началь-

ника КП «Інспекція з благоустрою Жито-
мира» Тетяна Степаницька.

Пані Тетяна зазначила, що за проєк-
том благоустрою ці дерева не матимуть 
належного вигляду, і надалі, після вста-
новлення паркану, передбачено озеле-
нення території.

«Згідно з проєктом вони встановлюють 
по межі огорожу, яка буде прозора, як це 
обумовлювалось на виконавчому комітеті. 
Справа в тому, якщо буде такий гарний благо-
устрій, який передбачений цією схемою, тоді 
ці дерева не будуть мати того естетичного ви-
гляду і з цим благоустроєм не пов’язуються», – 
зауважилаТетяна Степаницька.

За те, щоб дозволити видалення зелених 
насаджень, проголосували всі члени вико-
навчого комітету.

Пільговим категоріям житомирян обіцяють 
відшкодувати витрати за послуги зв’язку

Світлана Цимбалюк

Виконавчий ко-
мітет міської ради 
затвердив порядок 
відшкодування ви-
трат на надання пільг 
за послуги зв’язку 
окремим категоріям 
громадян Житомир-
ської міської ОТГ.

Як зазначила директорка де-
партаменту соціальної політики 
міської ради Вікторія Краснопір, 
для окремих категорій населення 
передбачається відшкодування 

витрат за послуги зв’язку на 50% 
та 100% від абонентної плати.

«Державою регламентовано 
надання пільг окремим категорі-

ям осіб, визначених 
законодавством, за 
послуги зв’язку. Пе-
редбачається на 50% 
або 100% абонентної 
плати звільнити 
певні категорії на-
селення. Однак дер-
жавою регламенто-
вано надання таких 
пільг, а фінансово це 
не підкріплюється. 
І, таким чином, ви-
никає проблема, 
що ці  пі льги не 
задовольняються. 
І міським бюдже-
т ом  ц ь ог о  р ок у 

взято зобов’язання щодо від-
шкодування цих пільг з міського 
бюджету», – наголосила Вікторія 
Краснопір.

ОПИТУВАННЯ: 
житомиряни 
порівнюють весняний 
локдаун 2020 і зимовий 
2020–2021 років

Валерія Наумова

Другий жорсткий ка-
рантин у Житомирі пере-
жили.

Яких тільки ляпів не було протягом 
карантину через коронавірус: і шашлики 
під час весняного локдауну 2020, і забо-
рона купувати господарські товари в су-
пермаркетах під час локдауну 2020–2021.

Журналісти редакції «20 хвилин» 
вирішили поцікавитися у житомирян, 

як вони порівнюють перший жорсткий 
карантин і зимовий локдаун.

«Вже все це легше сприймати. Пер-
ший локдаун – було страшно. Не знали, 
що буде далі. Зараз вже є якесь розуміння. 
Але, звісно, не хочеться більше таких жор-
стких заходів, вже хочеться, щоб все це 
закінчилося. Не віриться навіть, що все це 
відбувається», – коментує Надія, 20 років.

«Що тут скажеш… важко. Багато 
хто без роботи, а чим вдома займатися? 
Важко для людей простих», – ділиться 
Марина, 34 роки.

«Я не сильно відчув локдаун, бо я за-
вжди працюю вдома. Але мої батьки, 
знайомі – для них це було непросто. Але 
хочеться вірити, що більше таких обме-
жень не буде», – розповідає Олег, 25 років.

«Цими локдаунами над нами знуща-
ються. У людей немає зарплати, грошей, 
нема що їсти. А що тим олігархам? У них 
накрадено, чого їм переживати», – обурю-
ється Маргарита, 61 рік.

«Не дуже відчула різницю, лише по-
бачила ставлення людей до цього. Всім, як 
завжди, байдуже, а це – найгірше. З таким 
ставленням людей до цього ми роками 
сидітимемо на карантині», – зазначає 
Світлана, 38 років.

Право на відшкодування пільг з оплати  
послуг зв’язку поширюється на категорії  

осіб, які визначені:
• Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їхнього соціального захисту»;
• Законом України «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їхній соціальний захист»;

• Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»;

• Законом України «Про жертви нацистських пере-
слідувань»;

• Законом України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їхніх сімей»;

• Законом України «Про охорону дитинства»;
• Законом України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
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Законом № 530-IX заборо-
нено припиняти/зупиняти 
надання послуг з розподілу 
та постачання електричної 
енергії індивідуальним побу-
товим споживачам протягом 
періоду дії карантину або об-
межувальних заходів.

Заборонено штрафувати чи припиняти  
надання послуг ЖКГ у період карантину

Якщо споживач не може 
своєчасно оплатити кому-
налку під час дії обмежу-
вальних заходів, на нього не 
можна накладати штрафи 
чи зупиняти надання ЖКП.

Про це повідомляють у Держенерго-
нагляді.

«На період дії карантину або обмеж-
увальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів 
з дня його відміни забороняється нарахо-
вувати та стягувати неустойки (штрафи або 
пеню) за несвоєчасне здійснення платежів 
за житлово-комунальні послуги та при-
пиняти/зупиняти надання житлово-кому-
нальних послуг громадянам України у разі 
їхньої несплати або оплати не в повному 
обсязі», – інформують в інспекції.

Припиняти надання житлово-комуналь-
них послуг у період карантину можна лише 
у разі планових ремонтних робіт.

«Водночас оператори систем розподілу 
(далі – ОСР) тимчасово можуть припиня-
ти електроживлення електроустановок 

споживача задля проведення планових 
робіт, пов'язаних з ремонтом устаткування 
та/або підключенням електроустановок 
нових споживачів. Крім того, електро-
постачання може бути припинено у разі 
виникнення аварійних ситуацій в елек-
троустановках ОСР. У таких випадках 
ОСР має оприлюднювати інформацію 
щодо планових та/або аварійних перерв 
в електропостачанні на своєму офіцій-
ному вебсайті у порядку, визначеному 
главою 9.4 розділу IX Правил роздрібного 
ринку електричної енергії», – наголошують 
у Державній інспекції енергетичного на-
гляду України.

Рік починаємо з добрих справ!
Юрій Опанасюк, 

директор БФ «Центр 
Утеплення», разом 
з командою однодум-
ців не тільки розбудо-
вує рідний Житомир, 
але й активно долуча-
ється до різних соці-
альних проєктів.

Особливої уваги потребують 
проєкти, пов’язані з діяльністю лі-
карів, допомога яким найбільш ак-
туальна у час пандемії COVID-19. 
Саме для порятунку людських 
життів було придбано два сучасні 

реанімобілі, які поповнять авто-
мобільний парк Житомирського 
базового військового шпиталю та 
Овруцької центральної районні 
лікарні. Подаровані машини від-
повідають типу «С», адже в них 
передбачені перегородки-бокси 
між водієм та пацієнтом, є бало-
ни з киснем, набір нош, медична 
апаратура, яка розрахована на 
регулярну дезінфекцію.

Реалізація даного проєкту ста-
ла можливою за участі норвезької 
місії ТНК «Віра-Надія-Любов» 
в Україні та небайдужих жито-
мирян.

Робота благодійного фонду 
«Центр Утеплення» триває більше 
семи років. «Все почалося з по-
чатку війни. Працював з друзями 

у волонтерському русі, їздили на 
Схід і бачили, що потрібно на-
шим хлопцям. Перші машини 
йшли на фронт. Другим етапом 
відправляли транспорт у військові 
частини, військовий шпиталь. По-
ступово напрацювали велику базу 
друзів-волонтерів, переважно за 
кордоном. Пізніше почали спря-
мовувати допомогу за потребою 
Житомирщини.

Перші реаномобілі переда-
вали з міста Копенгагена (Данія). 
Останнім часом працюємо з нор-
везькою місією «Віра. Надія. Лю-
бов», представники якої є у Корос-
тені. Цій організації вже 20 років, 
голова і засновник фонду – Відар 
Аксельсен, а у Коростені органі-
зацію очолює Сергій Ковальчук.

На Житомирщині нас знають, 
звертаються, ми вивчаємо про-
хання і надаємо допомогу. Є ціла 
процедура оформлення: чи по-
требує установа саме цю поміч, 
хто буде працювати на машині 
та в яких умовах вона зберіга-
тиметься. Робимо проєкт, який 
надсилаємо у Мінсоцполітики, 
яке затверджує машину гума-
нітарним вантажем. На наших 
плечах і організація доставки, 
і підготовка техніки до обслуго-
вування, і її передача замовнику. 
Весь наш транспорт технічно 
справний, має ліцензію та од-

разу їде працювати», – розповів 
Юрій Опанасюк, директор БФ 
«Центр Утеплення».

Реалізація одного благодійно-
го проєкту займає десь пів року. 
Зроблено на благо області багато: 
реаномобілі, пожежні машини 
і навіть дитячий кувез (інкубатор 
для новонароджених).

«Кожен може долучитися до 
соціальних проєктів і зробити 
життя громадян Житомирщини 
безпечним і комфортним, – ствер-
джує Юрій Опанасюк. – Адже 
той, хто врятує одне життя, вря-
тує цілий світ».
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«Ковідний» скандал: директор Департаменту охорони 
здоров'я Микола Суслик попався на «відкаті» 

Анна Сергієнко

Чума 21 сторіч-
чя – коронавірус. Цей 
недуг охопив майже 
весь світ. Кількість 
хворих на COVID‑19 
щоразу зростає, про-
те є й ті, для кого це 
чудова можливість 
збагатитися.

Нажитися на горі вирішив 
директор департаменту охорони 
здоров’я Житомирської ОДА Ми-
кола Суслик. І це саме та людина, 
для якої було неочікуваним те, що 
його ексзаступник Віктор Лучків 
«погорів» на хабарі у 10 000 грн. 
Певно, його здивувала така ма-
ленька сума наживи?

8 квітня 2019 року заступника 
директора департаменту охо-
рони здоров’я Віктора Лучківа 
було затримано при отриманні 
хабаря у своєму кабінеті. За 10 000 
гривень посадовець повинен був 
вплинути на отримання групи 
інвалідності.

Тоді начальник департаменту 
Микола Суслик дивувався хабар-
ництву в департаменті та опису-

вав свій стан так: «Тиск 180 на 110. 
Щось ще потрібно говорити?».

Проте затримання на хабарі не 
завадило Віктору Лучківу залиши-
тися на посаді, де він працює і до 
сьогодні. Ба більше, за 2019-й рік 
посадовець задекларував більше 
306 000 гривень зарплати.

Крім зарплати за основним 
місцем роботи, Віктор Лучків та-
кож отримав більше 56 000 гривень 
зарплати в обласному онкологічно-
му диспансері, де за сумісництвом 
обіймав посаду хірурга. Також 
підсудний отримав 2 300 гривень 
матеріальної допомоги.

Проте хабарництво заступни-
ка – «квіточки» у порівнянні з на-
глістю та цинічністю очільника 
департаменту Миколи Суслика. 
У 2021 році, під час масштабної 
пандемії, коли тисячі людей 
померли від коронавірусу, верх 
цинізму – наживатися на горі, 
а потім виходити на брифінг і зві-
тувати про кількість померлих від 
COVID-19.

Усі чекали, коли «Оскар» отри-
має Леонардо Ді Капріо, а наго-
роду треба було віддати Миколі 
Суслику, адже так зіграти чесного 
посадовця, якому болить за втрати 

під час пандемії, – треба вміти.
Справа в тім, що один із ме-

дичних закладів отримав суб-
венцію з «ковідного» фонду на 
закупівлю всього необхідного 
у боротьбі з пандемією. А Мико-
ла Суслик почав вимагати «від-
кат». Ну а що? Як це так, держава 
медичному закладу перерахува-
ла понад 1,2 мільйона гривень, 
а директор департаменту з них 
нічого не отримає. А жити за що? 
За що купувати собі новий IPhone, 
машини, а копійочку на старість 
відкласти? Ось Микола Суслик 
і попросив 10% від суми, а це – 
123 тисячі гривень.

Зі свого боку голова Житомир-
ської ОДА Віталій Бунечко під час 
щотижневого брифінгу 25 січня 
прокоментував затримання по-
садовця на хабарі: «Дійсно, було за-
тримано начальника департаменту 
охорони здоров’я Миколу Суслика 
при отриманні неправомірної ви-
годи в розмірі 120 000 гривень.

Найближчими днями відбу-
деться судове засідання, де буде 
прийнято рішення про відсторо-
нення Миколи Суслика від займа-
ної посади на термін здійснення 
досудового розслідування».

Одразу після затримання по-
садовця з’явилася інформація від 
перевірених джерел про те, що за 
Миколу Суслика готуються внести 
заставу і він може повернутися на 

роботу до Житомирської ОДА.
Проте, як прокоментували 

джерела з облдержадміністрації, 
навіть у разі внесення застави Ми-
колу Суслика буде відсторонено 
від роботи, а на місце директора 
департаменту охорони здоров’я 
вже шукають нову людину. По-
живемо – побачимо…

За законом, якщо Микола 
Суслик залишить посаду ди-
ректора департаменту, на місце 
виконуючого обов’язки можуть 
претендувати заступники. А це 
славнозвісний Віктор Лучків та 
ще один заступник Юрій Павлюк. 
Шило на мило?

Цікаво, чи було несподіванкою 
для Миколи Суслика те, що його за-
тримають на хабарі, і наскільки ви-
соким був його тиск у той момент?

На фото з місця затримання 
видно, що він почувався, як шко-
ляр, якого викликали з батьками 
до директора. Червоне обличчя, 
опущені очі, винуватий вигляд. 
Сідайте, два… роки… Хочеться ві-
рити в те, що посадовець отримає 
покарання, адже переконані, що це 
не єдиний випадок хабарництва зі 
сторони директора департаменту.

П. С. Під час здачі номеру до 
друку стало відомо, що Микола 
Суслик вніс заставу у 125 тис. грн і 
вийшов з слідчого ізолятора. Також 
рішенням суду його відсторонено від 
займаної посади на період слідства.

У Житомирі найближчим часом з’являться два нові 
автомобілі, які перевозитимуть людей з інвалідністю

Світлана Цимбалюк

Невдовзі у Жито-
мирі функціонувати-
муть два нові автомо-
білі для перевезення 
людей із обмеженими 
фізичними можли-
востями.

Як зазначила директорка де-
партаменту соціальної політики 
міської ради Вікторія Краснопір, 
на сьогодні у місті наявний тільки 
один автомобіль, який призначе-
ний для перевезення людей з об-
меженими можливостями. Однак 
він перебуває у незадовільному 
стані, тому було вирішено закупи-
ти два нові. Їхня загальна вартість 
становить 2 млн 400 тис. грн.

«Потрібно сказати, що у місті є 
один автомобіль для перевезення 
осіб з обмеженими можливостя-
ми, який працює в нас вже біль-

ше ніж 7 років. Він перебуває на 
балансі нашого територіального 
центру і обслуговує осіб з інвалід-
ністю відповідно до нашого роз-
робленого положення. Однак один 
автомобіль потреби людей не за-
довольняє. Тим більше, що він був 
поставлений нам з Німеччини уже 
вживаним. Це була гуманітарна до-
помога, тому він зараз у складному 
технічному стані і досить багато 
часу проводить на ремонті, багато 
коштів витрачається на проведен-
ня ремонтних робіт.

Тож ми звернулися до народ-
ного депутата з тим, щоб він до-
поміг і спрямував субвенцію на 
соціально-економічний розвиток 
регіону до Житомирської міської 
ради, зокрема до департаменту 
соціальної політики для, щоб ми 
могли придбати два автомобілі. 
Ця субвенція була спрямована 
в розмірі 2 млн 800 тис. гривень, 
ми провели тендерні закупівлі 
і придбали два автомобілі для 
перевезення осіб з обмеженими 
можливостями», – розповіла ди-
ректорка.

Один автомобіль перевози-
тиме дітей, а інший – дорослих. 
Кожен з них одночасно може вміс-
тити до чотирьох візків.

«Визначили так, що один з ав-
томобілів буде обслуговувати дітей, 
оскільки в нас є центр комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю, 
де важкі неповносправні діти, 
а добратися туди мамам досить 
складно. Тож один буде дитячим, 
а другий – дорослим. Отже, дорос-
ле населення буде обслуговувати 
два автомобілі. Ми їх придбали 
за 2 млн 400 тис. грн. Автомобілі 
якісні, сертифіковані, обладнані 
автоматичними підйомниками, 
безшумні та надійні. Це Сітроен 
Джампер, вони одночасно можуть 
перевозити до чотирьох візків», – 
повідомила Вікторія Краснопір.

Новим автомобілям уже ви-
дали номерні знаки, залишилось 
їх передати на баланс центрів 
реабілітації та вирішити деякі 
організаційні питання, які три-
ватимуть близько місяця.

«Зараз ці два автомобілі пере-
бувають на балансі департаменту 

соціальної політики як покупця 
по тендерній процедурі. Вони 
уже прийняті, ми отримали на 
них номерні знаки. Тож хочемо 
їх передати на баланс наших цен-
трів: відповідно територіального 
центру і центру комплексної ре-

абілітації. Наразі ми розробляє-
мо положення про перевезення, 
оскільки в нього також потрібно 
буде вносити зміни у зв’язку із 
збільшенням кількості наших 
автомобілів», – говорить Вікторія 
Краснопір.
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У Житомирі пропонують взяти в оренду приміщення, 
яке є об’єктом культурної спадщини

Світлана Цимбалюк

У Житомирі про-
понують орендувати 
приміщення, яке роз-
ташоване за адресою: 
вул. Пушкінська, 8. 
Варто зазначити, що 
об’єкт є культурною 
спадщиною міста.

11 січня в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» 
було розміщено аукціон, у яко-
му пропонують взяти в оренду 
нежитлові приміщення, які на-
лежать Житомирській міській 
територіальній громаді. Загальна 

їхня площа становить 164,4 кв. м. 
Із комунікацій наявне водопос-
тачання, водовідведення, пічне 
опалення та електропостачання.

Головними умовами до орен-
даря є виконання вимог законо-
давства про охорону культурної 
спадщини та дотримання умов 
охоронного договору.

«Нежитлові приміщення є вбу-
дованим приміщенням першого 
поверху одноповерхового цегля-
ного житлового будинку з цо-
кольним та мансардним повер-
хом. Технічний стан задовільний. 
Покриття – рубероїд, перекриття 
залізобетонне, стіни – цегла.

Наявні комунікації: водопос-
тачання, водовідведення, пічне 
опалення, електропостачання. 
Суборенда допускається за умо-
ви отримання письмової згоди 

орендодавця. Об’єкт є пам’яткою 
культурної спадщини. Перемо-
жець електронного аукціону 
зобов’язаний забезпечити вико-
нання вимог законодавства про 
охорону культурної спадщини та 
умови охоронного договору згідно 
з пунктом 54 Порядку.

Переможець електронного 
аукціону на продовження догово-
ру оренди до укладення договору 
оренди зобов’язаний сплатити 
орендодавцю вартість невід’ємних 
поліпшень, виконаних чинним 
орендарем, у розмірі, зазначеному 
в оголошенні про проведення аук-
ціону», – йдеться у тексті, який роз-
міщено на «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ».

Заявки на аукціон будуть при-
йматися до 3 лютого включно, 
а переможця оберуть наступного 
дня – 4 лютого.

У Житомирі  
стане менше  
на 20 тролейбусів  
та 2 трамваї

Світлана Цимбалюк

Житомирський викон-
ком розглянув питання 
щодо списання 20 тролей-
бусів і 2 трамваїв на мета-
лобрухт.

Причиною такого рішення стало те, 
що ці транспортні засоби вже технічно 
несправні і не можуть перевозити па-
сажирів.

«Списані тролейбуси та трамваї 
розiбрати, продефектувати, придатнi 
до реставрацiї та використання дета-
лі, вузли i агрегати оприбуткувати на 

склад та використовувати як обiговий 
ремонтний фонд, непридатнi здати 
на металобрухт», – йдеться у проєкті 
рішення.

Як зазначає начальник управління 
транспорту та зв’язку міської ради Кос-
тянтин Підпокровний, через непрацю-
ючі тролейбуси та трамваї на території 
ТТУ немає місця, щоб ставити нові 
транспортні засоби.

«Є висновки експертизи. Там повніс-
тю йде заключення по всіх деталях та 
механізмах, які не підлягають відновлен-
ню, непрацездатні і так далі. Приходить 
новий транспорт, тому фактично вже на 
території немає куди його ставити через 
той транспорт, що по 3–5 років стоїть 
у неробочому стані», – розповідає Кос-
тянтин Підпокровний.

Компанію, яка займатиметься реа-
лізацією списаних 
транспортних засо-
бів, визначатимуть 
на ProZorro.

«Визначається на 
конкурсних засадах на 
майданчику ProZorro 
компанія, яка буде 
приймати транспортні 
засоби як металобрухт. 
Зараз дуже гарна ціна, 
ми останні реалізову-
вали, було 4, 5, 6 грн. 
Зараз ціна навіть до 
8 грн доходить», – на-
голосив Костянтин 
Підпокровний.

У Житомирському 
обласному 
лабораторному центрі 
з’явилась можливість 
перевіритися на грип 
методом ПЛР

Марія Кравчук

Житомирський обласний 
лабцентр за кошти держав-
ного бюджету проводитиме 
моніторингові дослідження 
на грип методом ПЛР для 
визначення циркуляції збуд-
ника на території області.

Ця інформація розміщена на офіційному 
сайті Житомирського обласного лаборатор-
ного центру.

«Дослідження проводитимуться для осіб 
з тяжким перебігом ГРВІ, що перебувають у від-
діленнях інтенсивної терапії лікарень, осіб, які 
належать до груп ризику щодо несприйнятливих 
наслідків захворювання на грип: діти до 3-х років, 
вагітні, особи похилого віку, особи з хронічними 
захворюваннями дихальної та серцево-судинної 
системи, з цукровим діабетом, з порушеннями 
імунної системи», – йдеться у повідомленні.

Інструкція щодо відбору зразків на 
грип для дослідження методом ПЛР:

• Для достовірної діагностики необхідно за-

безпечити взяття біологічного матеріалу в перші 
години захворювання і не пізніше 3-ї доби.

• Матеріал повинен відбиратися до 
початку лікування, оскільки будь-який 
препарат може вплинути на достовірність 
результату.

• Матеріалом для дослідження є мазок 
із задньої стінки носоглотки, який відби-
рається натще або не раніше ніж через 2–4 
години після прийому їжі.

• Відбір матеріалу відбувається за допо-
могою сухого стерильного тампону з віскози 
на пластиковій основі. Тампон занурюють 
у стерильну пробірку з рідким середовищем 
в об`ємі 1.5–2 мл, при цьому можна викорис-
товувати стерильний фізіологічний розчин.

• Відібраний матеріал повинен бути 
доставлений у вірусологічну лабораторію 
протягом 48 годин, до цього моменту його 
слід зберігати в холодильнику при темпе-
ратурі +2 +8 град.

• Доставка матеріалу здійснюється з до-
триманням вимог біологічної безпеки та з до-
триманням «холодового ланцюга». Обов̀ язково 
повинен бути супровідний документ – на-
правлення на проведення дослідження.
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П’ять хвиль житомирського  
тарифного мітингу: хронологія подій

Валерія Наумова,  
      Руслан Мороз

Ні для кого не се-
крет, що у 2021 році по 
всій Україні зросли та-
рифи на комунальні 
послуги. І все б нічого, 
але коли ціни не ви-
правдовують себе – 
у населення виникає 
чимало питань.

З 1 січня 2021 року тариф на 
розподіл газу АТ «Житомиргаз» 
становить 1,68 грн за куб. м (без 
ПДВ), а з ПДВ – 2,02 грн, тобто по-
рівняно з попереднім зріст на 83 
копійки, або на 70%. Новина про 
це обурила житомирян.

Перша хвиля протестів
Тож не дивно, що, незважаючи 

на локдаун, жителі Житомира зі-
бралися у неділю, 10 січня, непо-
далік пам’ятника Корольову, щоб 
висловитися проти підвищення 
тарифів. Схожі акції відбулися 
також у Бердичеві та Коростені.

«Тарифний геноцид україн-
ського народу» – ось під таким 
гаслом зібралися мітингувальники.

Житомирські активісти, що 
були в центрі подій, зазначають, 
що даний вияв народного невдо-
волення – лише початок більш 
масштабних процесів.

«Для багатьох простих людей 
підвищення тарифів на енергоно-
сії фактично стало вироком. Тому 
цей вияв народного невдоволення 
є лише початком більш масш-
табних процесів. Прикро було 
бачити, що ні депутати міської, 
ні депутати районної та обласної 
рад не прийшли підтримати ви-
моги громадян…», – наголошує 
активіст Сергій Ткачук.

Мітинг на Київському шосе
А вже 13 січня мітингуваль-

ники зібралися за адресою: Ки-
ївське шосе, 37 з плакатами, щоб 
роз’яснити, як підняття тарифів 
вплине на бюджет пересічного 
громадянина та бізнесу.

За словами активіста та кура-
тора мітингу Сергія Ткачука, зна-
чне підвищення тарифів на газ та 
електроенергію може спричинити 
справжній колапс та змусить нас 
значно обмежувати себе в покуп-
ках, послугах: «Підняття тарифів 
боляче вдарить по всіх нас. Під-
няття вартості комунальних по-
слуг, вартості світла, газу, води 
призведе до збільшення видатків 
на комунальні платежі, що зі сво-
го боку призведе до зменшення 

об’ємів споживання продуктів 
харчування, споживання. Ми 
менше зможемо купувати, отри-
мувати якісь послуги, а хтось буде 
змушений відмовитися від скиби 
хліба, щоб оплатити рахунки».

Прості жителі – не єдині, на 
кого підвищення тарифів зна-
чно вплине. Як пояснює Сергій 
Ткачук, видатки бізнесу значно 
зростуть, а разом з тим – зросте 
і вартість товарів і послуг. А ось 
малий бізнес підвищення тарифів 
взагалі може знищити: «Другий 
момент – це що з підняттям та-
рифів зростають видатки бізне-
су. У структурі його видатків є 
оплата комунальних платежів та 
енергоносіїв, відповідно бізнес ви-
мушений буде піднімати вартість 
товарів та послуг, що зменшить 
об’єми нашого споживання. Для 
представників малого та серед-
нього бізнесу підняття тарифів 
призведе до скорочення доходів. 
Цей факт може повністю знищити 
невеликі магазини, які реалізують 
товари. Падіння виручки разом із 
зменшенням доходів призведе до 
колапсу».

Третя хвиля протестів
Щоразу кількість обурених 

житомирян тільки зростала. 
15 січня з 11:00 близько 300 осіб 
пікетували ПАТ «Житомиргаз», 
наступний пункт – АТ «Житоми-
робленерго», і фінальна точка – 
Житомирська міська рада.

«Ми – люди, з нами треба вес-
ти по-людськи діалог. Житомиря-
ни постійно жаліються, що від-
ключають газ, постійні "захмарні" 
рахунки, поясніть це!» – розпочав 
мітинг активіст Сергій Ткачук.

Представники ПАТ «Жито-
миргаз» звернення активіста пере-
ривають і додають: «Можна багато 

говорити… Якщо у вас є конкретні 
випадки, просимо їх викласти по 
факту. Є порядок публічних звер-
нень, це офіційно, тому що зараз 
те, що ви говорите – це просто 
слова».

Проте полеміку періодич-
но доповнюють місцеві жителі. 
«Знизити ціни на газ! Ось наша 
вимога», – зазначають вони.

Серед шуму і галасу лунає 
питання: «Чому газ, який постав-
ляє "Житомиргаз", дорожче, ніж 
поставляє "Нафтогаз"?». На що 
«газівці» пояснюють: «ПАТ "Жи-
томиргаз" не продає природний 
газ. Він є оператором газорозпо-
дільної мережі. Ми займаємося 
обслуговуванням і доставкою газу 
як товару до ваших осель».

Галас і крики – відповідь пред-
ставників ПАТ «Житомиргаз» не 
задовольнила протестувальників. 
Під час обговорення житомиряни 
почали кидати сніжки у пред-
ставників «Житомиргазу». Люди 
називали «газконтору» шахраями, 
а ті – просто розвернулися і пішли 
під крики «Ганьба!».

Уже о 12:00 протестувальників 
було більше 500. Після мітингу 
під стінами ПАТ «Житомиргаз» 
житомиряни рушили до АТ «Жи-
томиробленерго».

«Запросіть сюди свого керів-
ника, нехай він винесе сюди відо-
мості про ваші заробітні плати та 
премії, і тоді ми подивимося. По-
кажіть свої зарплати! Куди йдуть 
наші гроші?» – вигукують у рупор 
протестувальники.

«Ми готуємо юридичне звер-
нення, вони (АТ “Житомиробле-
нерго”) як оператор ринку звер-
таються до НКРЕКП, до уряду 
України з тим, щоб знизити та-
рифи на електроенергію для під-
приємств і ввести пільгові 100 кВт. 

У разі невиконання – ми будемо 
діяти рішуче», – наголосив куратор 
мітингу Сергій Ткачук.

Люди рушили з плакатами 
до Житомирської ОДА. Мітин-
гувальники погрілися в холі 
адміністрації, адже на вулиці 
11 градусів морозу, опісля дещо 
пошкодили турнікет і пройшли 
на президію до депутатів об-
ласної ради, до голови Жито-
мирської ОДА Віталія Бунечка 
та голови облради Володимира 
Федоренка.

Протестувальники після Жи-
томирської ОДА пішли штурму-
вати міську раду – це фінальний 
пункт мітингу. У сесійній залі 
міського голови не було, проте 
були його заступники.

Питання про тепло – перше, 
з яким звернулися житомиряни.

«У структурі тарифу “Жи-
томиртеплокомуненерго” 84% 
складають енергоносії – це газ 
і електроенергія. 1 квітня 2020 
року ціна природнього газу 
складала 2899 грн без ПДВ, а за-
раз – 6103 грн. без ПДВ. Ціна газу 

за цей час збільшилася вдвічі. 
Тому “Житомиртеплокомуненер-
го” вимушений враховувати цю 
ціну. Якщо уряд сьогодні прийме 
рішення щодо зменшення ціни 
природнього газу, то, звісно, ви-
конком знизить тарифи», – пояс-
нює заступник міського голови 
Сергій Кондратюк.

Зараз влада міста нібито чекає 
відповіді від уряду про зменшен-
ня тарифів на енергоносії, а після 
цього очікується зменшення тари-
фів на теплопостачання.

Насамкінець житомиряни 
виголосили свої умови: до поне-
ділка, 18 січня, АТ «Житомиргаз», 
ПАТ «Житомиробленерго», Жи-
томирська ОДА, обласна рада та 
міська рада – повинні вплинути на 
ситуацію на користь населення, 
тобто звернутися до відповідних 
органів щодо зниження тарифів 
на комунальні послуги. У разі 
невиконання цих вимог у вівто-

рок, 19 січня, об 11:00 відбудеться 
черговий мітинг, і, як зауважили 
самі протестувальники, вони ді-
ятимуть рішуче.

Четверта хвиля протестів
Житомиряни не відступають. 

21 січня з 11:00 близько 350 людей 
зібралося під стінами Житомир-
ської міської ради вчергове висту-
пити проти тарифів на комуналь-
ні послуги.

Як зазначив куратор мітингу 
Сергій Ткачук, у Житомирській 
міській раді задовольнили вимоги 
протестувальників лише частко-
во: «Ми вважаємо, що міська рада 
підтримала наші вимоги не в по-
вному об’ємі, оскільки споживачів 
цікавить також тарифікація на во-
допостачання та водовідведення, 
а також є питання по тарифах на 
теплопостачання в оселі».

Під час мітингу активіст за-
читав вимоги протестувальників 
щодо тарифів на комунальні по-
слуги, серед яких зазначено:

• Встановити ціну на природ-
ній газ для побутового споживача 
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Як змінити постачальника газу: ІНСТРУКЦІЯ
Не задоволені ці-

ною на газ чи якістю 
наданих послуг? Змі-
ніть постачальника 
блакитного палива.

У Міністерстві енергетики 
України детально роз̀ яснили, як 
змінити постачальника газу, та 
дали відповіді на найпоширеніші 
запитання, пов̀ язані з цим.

Як знайти нового 
постачальника газу

Щоб перевірити, чи обрана 
компанія має право на постачання, 
слід зайти на сайт Національної 
комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у галузі енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП), 
та вибрати розділ «Ліцензійний 
реєстр НКРЕКП».

Документ містить повний 
перелік ліцензіатів. Чинність лі-
цензії обраного постачальника 
слід перевірити у графі «Статус 
ліцензії».

Можна скористатися також ін-
формацією на сайтах в інтернеті, 
де пропонують порівняти ціни на 
паливо у різних компаній-поста-
чальників.

Наступний крок – слід подати 
заяву-приєднання до обраного по-
стачальника. Це можна зробити 
онлайн, надіславши компанії ска-
новане чи сфотографоване звер-
нення на електронну скриньку, 

або особисто прийти до компанії 
та подати пакет документів.

Які документи 
потрібні, щоби змінити 
постачальника газу

До заяви-приєднання до ново-
го постачальника слід додати такі 
документи:

• копію паспорта;
• копію ідентифікаційного 

коду споживача;
• документи, якими посвід-

чується право власності чи право 
користування приміщенням;

• документи, які може вима-
гати постачальник, наприклад, 
останній рахунок за газ.

Перелік має бути зазначений 
на сайті постачальника, заяву та-
кож може подати й довірена особа 
власника приміщення, проте вона 
має надати довіреність, засвідчену 
нотаріусом, а також копії паспорта 

власника та його індивідуально-
го податкового номера, а також 
свій паспорт, індивідуальний по-
датковий номер та документ, що 
засвідчує право власності.

Після подання документів 
очікуйте повідомлення від ново-
го постачальника про дату, з якої 
здійснюватиметься постачання 
природного газу.

Скільки часу потрібно, щоби 
змінити постачальника газу

• Процес зміни постачальника 
має відбутися протягом 3 робочих 
тижнів.

• Контактувати зі старим по-
стачальником не потрібно.

• Через 6 тижнів старий по-
стачальник має виставити оста-
точний рахунок за спожитий газ, 
який треба сплатити протягом 10 
днів після отримання. Якщо спо-
живач не погоджується із таким 
рахунком, тоді питання вирішу-
ється в судовому порядку.

• Новий постачальник має 
надіслати споживачеві повідо-
млення щодо дати, з якої почне 
надходити природний газ. Для 
цього відведений 20-денний тер-
мін, однак деякі постачальники 
можуть повідомити й швидше.

• Якщо подані до заяви до-
кументи потребують уточнення, 
постачальник протягом п'яти ро-
бочих днів надсилає споживачу 
письмовий запит.

• Після завершення процедури 

зміни постачальника новий по-
стачальник протягом трьох ро-
бочих днів письмово повідомляє 
побутового споживача про дату, 
з якої здійснюється постачання 
природного газу.

• Відсутність індивідуального 
газового лічильника не є перешко-
дою для зміни постачальника.

Споживач не залишиться 
без газопостачання

Споживач не повинен запитува-
ти в газопостачальника дозволу на 
від’єднання, а вирішує це самостійно.

Новий газопостачальник має 
підтвердити приєднання, після 
чого оплата за газ відбувається за 
новими реквізитами.

Поки триває процес зміни 
постачальника, споживачу не 
можна відключати газ. За усе 
спожите паливо за цей період 
слід сплатити старому поста-
чальнику за його тарифами.

Де можна знайти актуальні 
ціни на природний газ:

• на спеціалізованих сайтах;
• звернутись безпосередньо до 

постачальника природного газу 
у зручний спосіб;

• ознайомитися з актуальни-
ми цінами на офіційному сайті 
газопостачальника.

Постачальник зобов'язаний 
(відповідно до положень 

пункту 28 розділу III Правил 
постачання природного 
газу):

• публікувати на власному 
сайті та в особистому кабінеті 
споживача детальну інформацію 
про зміну ціни на природний газ. 
Зміна може здійснюватися лише 
з 01 числа місяця;

• визначати ціну на природ-
ний газ з урахуванням вимог чин-
ного законодавства;

• надавати побутовим спо-
живачам інформацію, передба-
чену законом «Про особливості 
доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енергії, 
природного газу, теплопостачан-
ня, централізованого постачання 
гарячої води, централізованого 
питного водопостачання та водо-
відведення».

Зокрема:
– про ціну природного па-

лива,
– порядок плати за спожи-

тий газ,
– права та обов'язки спожи-

вача,
– дані про фактичні нараху-

вання (обсяг та вартість) за послу-
ги з газопостачання.

Окрім того, ця норма зако-
ну передбачає, що постачаль-
ник повинен публікувати на 
сайті детальну інформацію 
про зміну ціни на природний 
газ за п'ять днів до введення 
її у дію.

не більше 5-ти гривень за 1 кубіч-
ний метр;

• Вдвічі зменшити вартість 
транспортування газу;

• Зменшити вартість газу для 
інших категорій споживачів;

• Встановити ціну на електро-
постачання не більше 1-ї гривні за 
1 кіловат-годину для всіх категорій 
споживачів.

Серед вимог є й дуже 
серйозні позиції:

• «7. Звільнити за незадовільні 
результати роботи все вище керів-
ництво Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комуналь-
них послуг»;

• «8. Провести перевірку, аудит 
діяльності Національної комісії, 
що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, у разі виявлення 
порушень притягнути винних до 
відповідальності»;

• «10. Відправити у відставку 
Кабінет Міністрів України».

Одразу після мітингу під сті-
нами міської ради житомиряни 
та активісти увійшли до сесійної 
зали, де з ними спілкувалися за-
ступники міського голови. Самого 
мера – не було, він у відпустці.

Тарифні мітинги.  
Частина п̀ ята

У день народження Пре-
зидента України Володимира 
Зеленського, 25 січня, житоми-
ряни вийшли на мітинг під сті-
нами Житомирської ОДА, щоб 
записати звернення до лідера 
з вимогами знизити тарифи на 
комунальні послуги.

«Ми офіційно передаємо 
привітання президенту України. 
Вітаємо Вас з днем народження 
і вимагаємо виконати наші вимо-
ги! Кожна наша акція мала свою 
ціль. Ми підготували звернення 
до певних структур, намагалися 
донести свої вимоги до влади 
міста», – розпочав мітинг активіст 
Сергій Ткачук.

За словами активіста, люди 
самоорганізовуються для мітингів 
у Житомирі. Якщо потрібно буде, 
протестувальники їздитимуть до 
Києва на протести.

«Всі звикли думати, що все ви-
рішують у Києві. Тут, у Житомирі, 
вирішують теж чимало. Міська 
рада встановлює вартість на водо-
постачання та теплопостачання. 
Встановлює тарифи на проїзд. 
Обласна рада може впливати на 
монополістів, щоб вони реагували 

на потреби своїх споживачів», – по-
яснює Сергій Ткачук.

Житомиряни цікавляться, 
для чого потрібна «подачка» від 
Володимира Зеленського – на 
два місяці знизити ціни на газ. 
Містян цікавить, чи буде реально 
знижено тарифи на комунальні 
послуги.

«Відповідні звернення були 
направлені відразу після того, як 
вони були підписані обласною 
радою та обласною адміністра-
цією», – пояснює голова Жито-
мирської ОДА Віталій Бунечко.

Проте обурення зростає, жи-
томиряни вигукують в рупор: 
«Що нам зараз робити?».

Влада області мовчить. Однак 
люди виголошують свої пропо-
зиції. Активіст Сергій Ткачук про-
понує створити у Житомирській 
ОДА пункт надання юридичної 
допомоги населенню: «Пропоную 
створити безкоштовні юридичні 
консультації для людей від Жито-
мирської ОДА. Ви можете таким 
чином хоча б юридично підтрима-
ти людей. Прошу вас звернутися 
до керівництва держави щодо пе-
регляду платіжок, які надійшли 
людям за грудень та січень. Тому 
що ситуація, коли люди без робо-
ти, змушує їх зараз буквально ви-
живати. А зараз люди отримують 

зниження тарифу на два місяці, 
ніби кинули кістку».

Протестувальники пішли 
до Житомирської міської ради. 
Міський голова Сергій Сухомлин 
повернувся з відпустки і нарешті 
вийшов до народу.

«Було рішення сесії, по якому 
всі тарифи повинні бути переві-
рені. Зараз створені робочі групи, 
в які входять депутати, і також 
ми запросили туди представни-
ків від громадськості. Для того, 
щоб ця робоча група відпрацю-
вала і подивилася, хто встанов-
лює тариф, який тариф і на базі 
чого його створили. Після того, 

як це питання буде відпрацьо-
вано, міська рада прийматиме 
рішення. Ми ініціювали зустріч 
з Кабміном та прем’єр-міністром 
Денисом Шмигалем. Ми готує-
мо меморандум. Ми вимагаємо 
зниження ціни на газ для під-
приємств ”Теплокомуненерго”, 
бо уряд прийняв зниження цін 
лише для населення. Якщо уряд 
знижує ціну на газ, то ми одра-
зу знижуємо ціну на опалення 
і транспортування газу», – заува-
жив мер Житомира.

Ми продовжуємо слідкувати 
за протестами житомирян та ді-
литися свіжими новинами.

Якщо споживач 
має борги за газ, то 
спершу доведеться їх 
сплатити, і тільки піс-
ля цього він отримає 
можливість перейти 
до іншого постачаль-
ника.
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Майже 40,5 млн грн не сплатили до бюджету  
під час розмитнення близько 200 вантажних авто

Прокуратура Жи-
томирщини спільно 
з правоохоронця-
ми викрили групу 
«ділків»‑імпортерів.

За процесуального керівни-
цтва Житомирської обласної 
прокуратури розслідується кри-
мінальне провадження за фактом 
ухилення від сплати податків, що 
призвело до фактичного ненад-
ходження до бюджету коштів 
в особливо великих розмірах (ч. 3 
ст. 212 КК України), – повідомляє 
пресслужба Житомирської облас-
ної прокуратури.

21–22 січня, у межах досудово-

го розслідування, прокуратурою 
області спільно з Управлінням 
СБУ в області та Головним управ-
ління ДФС в області проведено 
санкціоновані обшуки в офісах 
причетних до зловживань това-
риств з обмеженою відповідаль-
ністю та за місцем проживання 
посадових осіб.

Під час обшуків виявлено 
і вилучено митні і бухгалтерські 
документи, які фіксують ймовірні 
незаконні операції, печатки, орг-
техніку, а також номерні знаки 
імпортованих автотранспортних 
засобів. За даними слідства, група 
осіб налагодила схему з мінімі-
зації обов’язкових платежів при 
ввезенні автомобілів іноземного 
виробництва.

Займаючись незаконною ді-
яльністю із 2019 року, фігуранти 
справи ввезли через один із мит-
них постів Житомирської мит-
ниці ДФС майже 200 вантажних 
автомобілів, розмитнивши їх за 
заниженою митною вартістю.

За попередніми підрахунками, 
унаслідок таких протиправних 
дій службових осіб до державно-
го бюджету не надійшло майже 
40,5 млн грн акцизного податку 
і податку на додану вартість.

Досудове розслідування, яке 
проводить Головне управління 
ДФС в області, триває, здійсню-
ються усі необхідні слідчі дії, 
перевіряється інформація щодо 
причетності до протиправної ді-
яльності посадовців митниці.

У Радомишлі 
бухгалтерка дитсадків 
перераховувала 
податки на власний 
рахунок, збагатившись 
на 320 тис. грн

Про це повідомила 
пресслужба Житомир-
ської обласної прокура-
тури.

Коростишівською місцевою про-
куратурою, у межах процесуального 
керівництва, скеровано до суду обви-
нувальний акт за фактом заволодін-
ня службовою особою бюджетними 
коштами, вчиненого повторно (ч. ч. 
2, 3 ст. 191 КК України). За даними 
слідства, бухгалтерка двох дитсадків 
міста Радомишля під час нарахування 
працівникам цих комунальних установ 
заробітної плати суми податків з до-

ходів фізичних осіб перераховувала на 
рахунки власних банківських карток.

Унаслідок таких протиправних дій 
фігурантка справи протягом 2019 року 
заволоділа майже 320 тис. грн бюджет-
них коштів. Процесуальним прокурором 
в інтересах держави заявлено цивільний 
позов про відшкодування шкоди, завда-
ної кримінальним правопорушенням. 
Досудове розслідування проводило Ра-
домишльське відділення поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Кон-
ституції України, особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному по-
каранню, доки її вину не буде доведено 
в законному порядку і встановлено об-
винувальним вироком суду.

Судитимуть організовану 
групу, яка заробляли на 
відео зі сценами катувань 
та знущань над людьми

У Бердичеві чоловік органі-
зував злочинну групу у складі 
п’яти осіб, які незаконно 
виготовляли та розповсю-
джували відео насильства та 
жорстокості через інтернет.

Раніше судимий житель міста Бердиче-
ва – організатор злочинного угрупування – до 
спільного «бізнесу» залучив колишню дружи-
ну, спеціаліста у сфері інформаційних техно-
логій та ще двох осіб, які не мали постійного 
місця роботи та вели 
асоціальний спосіб 
життя. Для проти-
правного «ремесла» 
д і лк и винайн я ли 
окрему квартиру та 
придбали відеооблад-
нання.

Слідством вста-
новлено, що відео 
виготовл я лос я за 
розробленими орга-
нізатором сценарія-
ми. Інтернет-глядачі, 
ознайомившись із 
прейскурантом та 
асортиментом на-
сильницьких дій, на 
свій смак обирали 
і проплачували гаря-
чі сюжети: із ударами 
батогом, побиттям 
кулаками, враженням 
струмом, вогнем тощо.

Протягом серпня 2018 – травня 2020 років 
організованою групою виготовлено та роз-
повсюджено через інтернет 27 відеофайлів, 
які містять пропаганду культу насильства та 
жорстокість.

Досудове розслідування проводило Го-
ловне управління Нацполіції в області, за 
оперативного супроводу Управління страте-
гічних розслідувань Нацполіції в області ДСР 
Нацполіції України. Крім того, Бердичівським 
міськрайонним судом розглядається справа 
щодо трьох із зазначених фігурантів, які, за-
стосовуючи насильство, утримували чоловіка 
у неволі, примушували його зніматися у ство-
реному відеоблозі.
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Право неповнолітньої 
особи на виїзд  
за межі України

Виїзд з України громадян, 
які не досягли 16-річного віку, 
здійснюється за згодою обох 
батьків (усиновлювачів), пі-
клувальників та в їхньому су-
проводі або в супроводі осіб, 
уповноважених ними, які на 
момент виїзду з України до-
сягли 18-річного віку, у тому 
числі в супроводі членів екі-
пажу повітряного судна, на 
якому вони прямують.

Фізична особа, яка досягла 
16 років, має право на віль-
ний самостійний виїзд за межі 
України (частина третя статті 313 
Цивільного кодексу України).

Документи, що дають право 
на виїзд з України особі, яка не 
досягла 16-річного віку:

• паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон;

• чинний паспорт громадяни-
на України для виїзду за кордон 
одного з батьків, в який запи-
сано дитину, яка прямує в його 
супроводі через державний 
кордон (до закінчення строку 
його дії).

Згода батьків на виїзд гро-
мадянина України, який не до-
сяг 16-річного віку, за кордон 
оформляється у вигляді заяви, 
на якій справжність їхніх підпи-
сів засвідчується нотаріально.

У разі, якщо громадянин, 
який не досяг 16-річного віку, 
виїздить з України в супроводі 
одного з батьків або інших осіб, 
уповноважених одним з батьків, 
необхідна нотаріально посвідче-
на згода другого з батьків (якщо 
він відсутній у пункті пропуску) 
із зазначенням у ній держави 
прямування та відповідного ча-
сового проміжку перебування 
у цій державі.

Для вчинення цієї нотаріаль-
ної дії можна звернутися до дер-
жавної нотаріальної контори чи 
до приватного нотаріуса.

Відповідно до статті 157 Сі-
мейного кодексу України той із 
батьків, хто проживає окремо 
від дитини, який не ухиляється 
та належно виконує батьківські 
обов’язки, не має заборгованос-
ті зі сплати аліментів, звертаєть-
ся рекомендованим листом із 
повідомленням про вручення до 
того з батьків, з яким проживає 
дитина, за наданням згоди на 
виїзд дитини за межі України 
з метою лікування, навчання, 
участі дитини у дитячих зма-
ганнях, фестивалях, наукових 
виставках, учнівських олімпіадах 
та конкурсах, екологічних, тех-
нічних, мистецьких, туристич-
них, дослідницьких, спортивних 
заходах, оздоровлення та від-
починку дитини за кордоном, 
у тому числі в складі організо-
ваної групи дітей.

КОЛОНКА
Не червоним дипломом єдиним: яку альтернативу 
пропонують у МОН для студентів-відмінників

Світлана Цимбалюк

З 1 січня 2021 року 
випускники вищих 
навчальних закла-
дів України більше 
не отримуватимуть 
дипломи з відзнакою, 
які у народі звикли 
називати «червони-
ми».

Про це йдеться у наказі Мі-
ністерства освіти і науки від 
29 грудня 2020 року «Про затвер-
дження форм документів про 
вищу освіту та додатка до них», 
згідно з яким попередній наказ 
втрачає чинність і затверджуються 
нові форми дипломів державного 
зразка. Однак серед них уже немає 
дипломів з відзнакою.

«Визначити таким, що втра-
тив чинність, наказ Міністер-
ства освіти і науки України від 
12 травня 2015 року № 525 «Про 
затвердження форм документів 
про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка та додатків до 
них, зразка академічної довідки», 

зареєстрований у Міністерстві юс-
тиції України 18 травня 2015 року 
за № 551/26996», – зазначається 
у документі.

Також згідно з новим наказом 
для іноземців або осіб без гро-
мадянства у дипломі молодшого 
бакалавра, бакалавра, магістра до-
датково буде зазначатися рік всту-
пу та повне найменування закладу 
освіти, до якого вони вступили на 
початку навчання в Україні.

Зокрема, у МОН затвердили 
нові форми дипломів молодшого 
бакалавра, бакалавра та магістра. 
Також це стосується і дипломів 
доктора філософії, доктора мис-
тецтв та доктора наук. Окрім 
цього, у дипломах спеціалістів 
та молодших спеціалістів у графі 
«ступінь вищої освіти» буде вказу-
ватись освітньо-кваліфікаційний 
рівень.

Що з цього приводу 
думають житомиряни

З приводу відміни червоного 
диплому у соціальних мережах 
думки житомирян розділилися. 
Хтось вважає, що червоний ди-
плом – стимул навчатися краще, 
а хтось дотримується думки, що 
студент повинен здобувати знання 
незалежно від того, який диплом 
він отримає.

«Який тепер сенс старатися, 
вчитися, якщо всі будуть під 
одну лінійку? Це робиться для 
того, щоб відбити охоту у молоді 
намагатися бути першим. Так 
і "помре" система освіти. Мабуть, 
саме для цього це і придумано», – 
висловлює свою думку Олександр 
Степанчук.

«Згодна, вбивають мотивацію 
дітей бути кращим, адже багатьох 
відмінників вело на шлях пере-
моги саме прагнення бути ліде-
ром», – підтримує попередника 
Леся Тишкова.

«Який сенс з подібного ново-
введення? Підтягнути усіх під одну 
відмітку? Освіта в Україні чим далі, 
тим більше розчаровує та дивує. 
Є дійсно талановиті студенти, які 
вкладають багато сил, власних 
знать та часу, беруть участь у на-
укових працях – в результаті отри-
мують диплом на рівні з іншими 
студентами, які вчаться посеред-
ньо і не прагнуть витрачати час. 
Дуже нерозумне рішення», – за-
значає Вікторія Оляницька.

«І добре, що відмінили. Лю-
дина повинна здобувати знання, 
а не диплом. Знання – найвища 
заслуга», – наголошує Іван Бульчак.

«Дипломи вже давно переста-
ли бути показниками отриманих 
знань або їхнього рівня. Вони про-
даються і купуються, тому наяв-

ність диплома або, тим більше, 
його колір вже давно нічого не 
означає. І діти, і батьки повинні 
зрозуміти, що важливі реальні 
знання, а не наявність "корочки"», 
– вважає Віктор Сидоров.

Червоні дипломи  
не повернуть, однак 
у МОН запропонували 
альтернативу

Через декілька днів у Мініс-
терстві освіти і науки все ж таки 
відреагували на реакцію українців 
та наголосили, що розглянули аль-
тернативу червоним дипломам. 
Вирішили, що інформацію про 
особливі досягнення випус-
кника українські заклади ви-
щої освіти зможуть зазначати 
у додатку до диплома.

«Інформацію про особливі 
досягнення випускника заклад 
вищої освіти може зазначати 
в додатку до диплома європей-
ського зразка в шостому розділі 
«Додаткова інформація». Вимоги 
до присудження відзнаки також 
визначають ЗВО самостійно», – по-
відомили у пресслужбі МОН.

Також там зазначили, що 
чинним документ стане після 
реєстрації в Мін’юсті та опублі-
кування у виданні «Офіційний 
вісник України».

На Житомирщині для проходження 
пробного ЗНО зареєструвались більше 
4000 осіб, найпопулярніша – математика

Світлана Цимбалюк

На Житомирщині 
з 5 по 19 січня більше 
4 000 осіб зареєстру-
вались для участі 
у пробному ЗНО‑2021, 
найбільше – на мате-
матику.

Як зазначила заступник Ві-
нницького регіонального центру 
оцінювання якості освіти Люд-
мила Марцева, станом на 25 січня 
відомо про 4 526 осіб, які прохо-
дитимуть пробне ЗНО у Жито-
мирській області. Однак кількість 
може змінитися після того, як 
будуть оброблені усі платежі, які 
здійснили учасники.

Наразі найбільше бажаючих 
зареєстровано у Житомирі – 1163, 
Новограді-Волинському – 269, Ко-
ростені – 284, Бердичеві – 380 та 

Малині – 117.
«Ми поки що обробляємо пла-

тежі, які було здійснені 23 січня. 
Тому говоримо не тільки про тих, 
хто зареєструвався, але тих, хто 
і оплатив свою участь. Станом на 
23 січня у Житомирській області 

відомо про 4 526 учасників. Зви-
чайно, найбільше зареєструвало-
ся у великих містах. В обласному 
центрі – 1163 особи, у Новограді-
Волинському – 269, у Коросте-
ні – 284, у Бердичеві – 380, у Ма-
лині – 117. Далі у Житомирському 

районі – 166, Ємільчинському – 140 
і Олевському – 193», – розповіла 
Людмила Марцева.

Найбільше бажаючих, а саме 
1 361 учасник, здійснили оплату 
за участь у проходженні серти-
фікаційної роботи з математики, 
і майже 200 осіб обрали цей же 
предмет, але із завданнями рів-
ня стандарт. Тож близько півтори 
тисячі учасників будуть здавати 
математику. Трохи менше – 1242 
заявки – надійшло на українську 
мову і літературу, лише україн-
ську мову обрали 338 учасників. 
На англійську мову надійшло 852 
заявки, на історію України – 241, 
біологію – 151.

Нагадаємо, що цьогоріч учас-
ники мають можливість обрати 
лише один предмет для прохо-
дження пробного ЗНО, а також 
додатково завантажити тестові зо-
шити з усіх навчальних предметів 
із переліку предметів ЗНО-2021. 
Пройти тестування можна вдома, 
після чого внести свої відповіді 
на спеціальний сервіс визначення 
результатів.
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Заслуженим донорам 
платитимуть по 500 грн щомісяця

Світлана Цимбалюк

Виконавчий комітет Жи-
томирської міськради під-
тримав виділення щомісяч-
ної фінансової підтримки для 
житомирян, які носять звання 
«Заслужений донор України».

Як зазначила директорка де-
партаменту соціальної політики 
міської ради Вікторія Краснопір, 
на сьогодні це почесне звання 
носять двоє житомирян, а що-
місячна фінансова підтримка 
з міського бюджету для них ста-
новить 500 грн.

«Житомирською місь-
кою радою вже багато років 

поспіль надається фінансо-
ва підтримка громадянам, 
які мають почесне звання 
"Заслужений донор Украї-
ни". Таких громадян у нас 
д в о є,  і  ми  ви п лач ує мо 
з міського бюджету їм що-
місячну підтримку в роз-
мірі 500 грн», – зазначила 
Вікторія Краснопір.

Ілон Маск їде у Житомир?
Марія Кравчук

«Зеленський за-
просив Ілона Маска 
у Житомирський му-
зей космонавтики» – 
подібні заголовки вже 
два тижні гуляють по 
інтернету.

І дійсно, президент України 
запросив відомого американ-
ського винахідника у Житомир 
відвідати батьківщину Сергія 
Корольова та побувати в музеї 
космонавтики.

«Сьогодні день народження 
великого українського вченого, 
ракетобудівника і конструктора 
космічних кораблів Сергія Ко-
рольова. Справді, він був одним 
із найкращих. Хочу запросити 
його давнього прихильника Іло-
на Маска в Україну, подивитися 
музей космонавтики Сергія Ко-
рольова», – написав Зеленський 
у соцмережі Twitter, коментуючи 
повідомлення Маска про спілку-
вання з сім’єю Корольова.

Дехто насміхається з цього 
запрошення, інші – ретельно 
готуються до приїзду американ-
ського мільярдера та винахідника. 
Що ж можна показати людині, 
яка, здається, бачила все в житті?

Як на мене, Житомир ідеально 
підходить для цього: проїхавшись 
окраїнами Житомира, можна чу-
дово протренерувати вестибуляр-
ний апарат, а будівництво деяких 
об’єктів у нашому місті триває 
довше, ніж розробка та будівни-
цтво космічної ракети («Спар-
так-Арена», наприклад). Можна 
здивувати Ілона і архітектурою, 
адже багато будинків мають та-
кий вигляд, ніби будувалися за 
часів Корольова і пережили відо-
мого винахідника та війну.

Хочеться порадити пану Мас-
ку приїздити взимку, бо якщо 
перед цим випаде сніг, можна 
гарантувати, що його якісно по-
чистять або хмари розженуть. 
Також Ілон матиме змогу оціни-
ти житомирські нанотехнології 

у сфері посипання тротуарів піс-
ком лопатою з машини. Думаю, 
його це надихне на нові винаходи.

Нещодавно, 24 січня, компа-
нія Ілона Маска SpaseX здійснила 
наймасовіший запуск супутни-
ків в історії космонавтики. Ну 
погодьтесь, після такого тільки 
у Житомир і летіти.

Ілон Маск – мільярдер, тому, 
ймовірніше за все, прилетить у Жи-
томир на власному транспорті, 
а приземлиться у новенькому жи-
томирському аеропорту, який від-
криють, звісно ж, за декілька годин 
до прильоту гостя (і закриють після 
відльоту). Бо хорошого потрішки.

Давайте ще пофантазуємо, що 
ми могли б показати Ілону Маску 
у Житомирі.

ТОП‑5 туристичних місць 
Житомирщини, які навіть 

не соромно показати  
Ілону Маску:

Музей космонавтики 
ім. Корольова

Шкода тільки, що у нас від 
космонавтики лишився один 
музей. Всі житомиряни хоча б 
раз там були, і направду музей 
пізнавальний, а співробітники 
завжди готові з тобою поділитися 
цікавинками про космос.

Коростишівський  
гранітний кар’єр

Якщо Ілон вирішить вдруге 
одружитися, то на весільну фото-
сесію – тільки у Коростишів. А ще 

тут можна зайнятися скелелазін-
ням, поплавати на сап-бордах, 
влаштувати пікнік, вдосталь на-
купатися і відпочити душею.

Парк Островського 
у Коростені

Дуже гарне та велике за тери-
торією місце. А ще сюди варто 
приїхати у другу суботу вересня, 
бо тут проходить відомий на всю 
Україну фестиваль дерунів. Після 
такого Маск полюбить Україну 
всім серцем, бо, як відомо, шлях до 
серця чоловіка йде через шлунок.

Камінне село
Камінне село – це своєрідний 

Стоунхендж з пропискою у Жи-
томирській області. Це геологіч-
ний заказник у вигляді розсипу 
великих кам’яних брил у лісі. 
Місце насправді загадкове: його 
походження до цих пір до кінця 
невідомо вченим. За однією з вер-
сій брили приніс сюди льодовик, 
за іншою – це залишки скель, які 
раніше були тут. Маска точно це 
місце має зацікавити.

Каньйон у Денишах
Не Гранд каньйон, але теж 

є на що подивитися. Місцевість 
відома скелями заввишки до 25 
метрів, що простяглися на кілька-
сот метрів уздовж течії Тетерева. 
Тут є кілька маршрутів сходження 
різного ступеня складності. Скеле-
лази можуть розміщуватись у на-
метах. Якщо такий відпочинок не 
для Маска, тоді радимо відвідати 
санаторій з видом на водосховище, 
що розташовується поблизу.

На Житомирщині 
стартував 
міжнародний 
флешмоб «Global 
Lesya Ukrainka 2021»

Світлана Цимбалюк

На Житомирщині 
стартував міжнарод-
ний онлайн‑флешмоб 
«Global Lesya Ukrainka 
2021». Участь в акції 
можуть взяти усі 
бажаючі, але потріб-
но виконати декілька 
умов.

Як зазначають у Новоград-
Волинському літературно-мемо-
ріальному музеї Лесі Українки, 
метою даного флешмобу є вша-
нування творчості письменниці 
з показом пам’ятних місць її пере-
бування у різних куточках світу.

«Друзі, долучайтеся до між-
народного онлайн-флешмобу 
#GlobalLesyaUkrainka 2021, при-
свяченого 150-річному ювілею 
видатної поетеси Лесі Українки 
(Лариси Петрівни Косач-Квітки). 
Мета флешмобу – вшанувати 
Велику Українку, показавши 
пам’ятні місця її перебування 
у різних куточках світу», – пові-
домляють на сторінці Новоград-
Волинського літературно-мемо-
ріального музею Лесі Українки 
у фейсбуку.

Щоб взяти участь у онлайн-
флешмобі, потрібно дотриматись 
декількох простих умов. На фоні 
пам’ятника, барельєфу, муралу 
чи меморіальної дошки Лесі 
Українки зробіть фото, селфі або 
запишіть відео, на якому читаєте 
твір письменниці українською чи 
іноземною мовою. Також це може 
відбуватися на площі, вулиці, 
біля установ і підприємств, на-
званих на її честь, що розташовані 
у вашій місцевості. Опублікуйте 
фото або відео на своїй сторінці 
у соціальній мережі Facebook, 
обов’язково вказавши хештег 
#GlobalLesyaUkrainka2021, країну 
і місто, де було воно зроблено. На-
приклад: Новоград-Волинський, 
Україна #GlobalLesyaUkrainka2021 
а б о  T o r o n t o ,  C a n a d a 
#GlobalLesyaUkrainka2021. Акція 
триватиме протягом 2021 року.

На Житомирщині 
вже 732 смерті від 
коронавірусу, 5 з яких – 
за минулу добу

Минулої доби на 
Житомирщині зареє-
стровано 5 летальних 
випадків від коронаві-
русної інфекції.

Про це повідомляє Житомир-
ський обласний лабораторний 
центр.

• Так, від ускладнень, викли-
каних коронавірусною хворобою, 
померли: 81-річний житель міста 
Житомира;

• 88-річна жителька міста 

Олевська;
• двоє чоловіків віком 59 ро-

ків – жителі міста Новограда-Во-
линського;

• 66-річна жителька Романів-
ського району.

Наразі на Житомирщині за-
реєстровано 732 летальні випадки 
від COVID-19, у м. Житомирі – 205.

2 779 нових випадків коронаві-
русної хвороби COVID-19 зафіксо-
вано в Україні станом на 26 січня 
2021 року. Зокрема, захворіли 95 
дітей та 175 медпрацівників. На 
Житомирщині за добу – 20 нових 
випадків коронавірусної хвороби.
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Як Житомирщина пережила морози:  
дороги, опалення, свята

Валерія Наумова

Житомирщина 
пережила сильні 
морози.

14–20 січня погода в області ко-
ливалася від 10 до 20 градусів мо-
розу. Наскільки місто та область 
були готові до такої погоди – видно 
вже зараз.

Дороги та їхнє прибирання
У ніч з 14 на 15 січня 2021 року 

на вулицях міста працювала меха-
нізована протиожеледна бригада 
у складі 9 одиниць спецтехніки:

• 5 МАЗів (Глобуси) – піско-
розкидачі;

• 1 КАМАЗ – піскорозкидач;
• 2 ЗІЛ (КДМ) – піскорозки-

дачі;
• 1 навантажувач.
Використано близько 300 тонн 

піскосуміші та 28 тонн солі. На 
прибирання та посипання троту-
арів було задіяно 9 одиниць спец-
техніки і 21 працівник КП «УАШ» 
та підрядні організації.

Для забезпечення безаварій-
ного проїзду на автомобільних 
дорогах з настанням морозів та 
снігопаду працювало 40 одиниць 
дорожньої техніки. Було задіяно 
56 робітників. У черговому режи-
мі працювало 42 дорожники та 
27 механізмів. Коли опади були 
відсутні, увага приділялась очи-
щенню від снігу та обробці проти-
ожеледними матеріалами зупи-
нок автотранспорту, пішохідних 

тротуарів та узбіч й з'їздів доріг.
А ось 16 січня рятувальника-

ми області здійснено 3 виїзди для 
надання допомоги водіям авто-
транспортних засобів, що потра-
пили у перипетії на дорогах через 
ожеледицю.

У Бердичеві водія-дальнобій-
ника навігатор скерував хибною 
дорогою, в результаті чого ванта-
жівка опинилася на мосту, який 
не передбачений для руху габа-
ритної техніки. Транспортний за-
сіб частково скинуло у невелику 
канаву. На допомогу водій викли-
кав підйомний кран та звернувся 
до рятувальників. Краном була 
припіднята кабіна, а пожежний 
МАЗ тягнув тросом причеп і ще 
близько 500 метрів відбуксовував 
вантажівку до дороги.

Поблизу села Перетік Лю-
барського району легковий авто-
мобіль, що рухався по ґрунтовій 
дорозі, занесло на узбіччя, і він 
застряг посеред поля. За допо-
могою троса і пожежної техніки 
автомобіль було повернуто на 
автодорогу.

А у селі Лопатичі Олевського 
району бійцям ДСНС довелося 
надавати допомогу вже медично-
му транспортному засобу Олев-
ської центральної лікарні, який 
забуксував на одній із вулиць села 
(колеса автівки потрапили в гли-
боку колію дороги). За допомогою 
лебідки рятувальники витягнули 
автомобіль швидкої допомоги.

Проблеми з опаленням
Через морози почалися про-

риви та аварії у сфері теплопос-
тачання. 16 січня вранці на магі-

стральній тепломережі сталась 
аварія по вул. Князів Острозьких, 
112. Тоді без теплопостачання 
залишились будинки:

• І. Мазепи, 139, 141;
• Домбровського, 86;
• К. Острозьких;
• Монтана, 4, 6, 14, 16;
• Пр. Плотницького, 8;
• Грушевського, 71, 75, 50/81;
• Київська 53, 55, 57.
А вже 19 січня район Корбутів-

ка у 19-градусний мороз залишив-
ся без опалення, і люди вимушені 
були сидіти в холодних квартирах 
в очікуванні тепла. Житомиряни 
у фейсбуку опублікували фотогра-
фії термометрів, на яких показана 
температура вдома:

«У квартирі 14 градусів, бата-
реї – лід, і, як я розумію, це лише 
початок! Аварійна "Теплокомуне-
нерго" пояснила: "Вимкнули світло 

котельні, її намагаються запус-
тити, але коли це вийде в такий 
мороз – ніхто не знає", і додають, 
що самі в шоці, як можна було ви-
мкнути світло в такий мороз! Хто 
відповідальний в такій ситуації? 
Прогнози геть невтішні», – йдеться 
в публікації житомирянки Ірини 
Кірейцевої.

Тоді у КП «Теплокомуне-
нерго» заспокоїли, мовляв, від-
новлюється робота районної 
котельні РК-5: «Сьогодні вночі 
РЕМ аварійно відключив елек-
трику у центрі міста. В резуль-
таті було вимкнено 1 районну 
котельню і 2 квартальні. На 8 
годину ранку роботу двох по-
новлено. Відновлюється робота 
районної котельні РК-5. Через її 
аварійне відключення стались 
також численні пориви. Наразі 
у декількох будинках відсутнє 

теплопостачання. Ведуться ава-
рійні роботи».

А вже вночі 20 січня стався 
черговий прорив тепломережі по-
близу будівлі УМВС по провулку 
Львівському, 4.

У результаті пориву було тим-
часово зупинено теплопостачання 
у 8 будинках за адресами:

• вул. Театральна, 3, 5/1;
• вул. Київська, 9, 17/1, 11;
• вул. Покровська, 5;
• пров. Львівський, 3;
• Перемоги, 5/1.
Порив було своєчасно лікві-

довано.

Водохреще не проводили
Цього року у Житомирській 

міській ОТГ не проводили тради-
ційне загальноміське освячення 
води у Гідропарку. Насамперед це 
пов’язано з суворими карантин-
ними обмеженнями до 24 січня, 
запровадженими урядом.

«Зважаючи на карантинні об-
меження, цього року у Житомирі 
не буде традиційного загально-
міського освячення води на свято 
Богоявлення, яке відзначають 
19 січня. Однак жителі, дотриму-
ючись заходів безпеки, зможуть 
упродовж дня прийти до храмів 
і набрати свяченої води», – заува-
жив секретар міської ради Віктор 
Клімінський.

«У храмах пройдуть молебні 
з освяченням води, де містя-
ни зможуть набрати собі її для 
окроплення домівок, споживання 
тощо», – наголосив на зустрічі го-
лова Ради Християнських Церков 
Житомира та Житомирської об-
ласті Андрій Талько.

Після локдауну житомирські 
школярі повернуться до вже 
звичного формату навчання

Марія Кравчук

З 25 січня після 
двотижневих кані-
кул молодші класи 
житомирських шкіл 
повернуться до 
повноформатного 
навчання.

А от учні 5–11 класів будуть 
вчитися у режимі змішаного 
навчання, який визначає педа-
гогічна рада освітнього закладу.

Відповідний наказ департа-
мент освіти міської ради затвер-
див та надіслав до закладів освіти 
Житомирської міської об’єднаної 
територіальної громади.

«Керівникам закладів освіти 
забезпечити функціонування за-
кладу з дотриманням посилених 
протиепідемічних заходів та Ре-
гламенту роботи закладу освіти 
в умовах адаптивного карантину, 
затвердженого рішенням ви-
конавчого комітету Житомир-
ської міської ради від 26.05.2020 
№ 581…», – йдеться у наказі.

Також у разі бажання бать-
ків щодо невідвідування їхніми 
дітьми закладу освіти на пері-

од карантинних заходів школи 
можуть організувати для цих 
учнів проведення консультацій 
з навчальних предметів у при-
йнятний для них спосіб, який 
попередньо буде погоджено 
з батьками.

Коротко про головне
• Лікарі прогнозують стрибок 

смертності від коронавірусу в Україні 
у лютому.

• У Харкові кинули гранату у ві-
домого активіста організації «Ми – 
харків'яни» Олексія Полікашова.

• Україна може отримати ще одну 
вакцину від коронавірусу – Степанов.

• Росія відновила будівництво 
«Північного потоку-2» у водах Данії.

• У Бразилії розбився літак із 
футболістами місцевого клубу – усі 
загинули.

• Ізраїль призупиняє міжнародне 
пасажирське авіасполучення, щоб 
стримати поширення нових штамів 
коронавірусу.

• З 1 січня 2025 року українська 
стане обов’язковою мовою зовнішньо-
го незалежного оцінювання.

• Німеччина першою в ЄС почне 
лікувати коронавірус за допомогою 
антитіл: так лікували Трампа.

• Росія повстала проти Путіна, 
відбулися масові затримання й по-
биття. У зв’язку з цим країни Балтії 
закликають до нових санкцій ЄС про-
ти Росії за придушення протестів. За 
час протестів було затримано понад 
2 500 осіб, які вийшли підтримати 
Навального.

• Штрафуватимуть за відмову 
спілкуватися з клієнтами україн-
ською мовою з 16 липня 2022 року. 
Штраф передбачено у розмірі від 
5 100 до 6 800 гривень.

• Суд у Харкові відправив під варту 
дружину орендаря пансіонату, в якому 
при пожежі загинули 15 людей.

• Від COVID-19 помер легендар-
ний телеведучий Ларрі Кінг.

• ЄС обіцяє допомогти Україні 
якнайшвидше отримати доступ до 
вакцин від коронавірусу.

• Володимир Зеленський запро-
сив Байдена до Києва.
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У Житомирі продовжують не допускати 
журналістів на судові засідання  
та легалізують схеми «віджимання»  
лісів через оформлення сервітутів

Руслан Мороз

У Житомирському 
районному суді про-
довжують спробу 
легалізувати отри-
мання в незаконний 
спосіб ділянок лісу 
для промислового 
виробництва та пере-
шкоджають діяль-
ності журналістів, не 
допускаючи на судові 
засідання, навіть ті, 
які стосуються безпо-
середньо їхньої діяль-
ності.

Вже досить тривалий час у Жи-
томирському районному суді роз-
глядається справа № 278/3372/18 по 
цивільному позову ТОВ «Аскона-
Південь» до приватного підприєм-
ства «Єва-інфо», яке було видавцем 
газети «20 хвилин Житомир». Суть 
позову у тому, що в газеті «20 хви-
лин Житомир» було оприлюднено 
нібито недостовірну інформацію 
стосовно діяльності ТОВ «Аскона-
Південь». Зараз стає дуже модним 
подавати на ЗМІ до суду, але при 
цьому не доводячи в законний спо-
сіб свою правоту.

Перешкоджання 
журналістській діяльності

25 січня 2021 року у приміщен-
ні Житомирського районного суду 
відбулося чергове засідання по да-
ній справі. На попереднє засідання 
нашого журналіста не було допу-
щено всупереч діючому законо-
давству України. Тож журналісти 
нашого видання не змогли бути 
присутніми на судовому засіданні, 
яке стосувалося безпосередньо їх-
нього видання. Головуюча суддя 
І. Зубчук вирішила, що не може 
допустити журналістів бути 
присутніми під час засідання, 
посилаючись на розпоряджен-
ня голови Житомирського ра-
йонного суду. Апелювання до рі-
шення Ради суддів України за № 63 
від 30 жовтня 2020 року, в якому 
висловлювалося занепокоєння тим, 
що «до пресслужби органів суддів-
ського самоврядування надходить 
інформація, що окремі суди з по-
силанням на вищезгадані рекомен-

дації Рад суддів України (йдеться 
про рішення № 19 від 17 березня 
2020 року, яким було затверджено 
Рекомендації щодо встановлення 
особливого режиму роботи судів 
України) взагалі припинили до-
пуск представників ЗМІ до залів 
судових засідань. <…> Належна, 
оперативна, визначена законодав-
ством та іншими нормативними 
актами комунікаційна робота зі 
ЗМІ залишається одним з найваж-
ливіших напрямів діяльності судо-
вої гілки влади. Така практика не 
відповідає раніше наданим ре-
комендаціям Ради суддів Укра-
їни про роботу судів в умовах 
карантину, суперечить статті 
55 Конституції України та нео-
дноразово висловленим позиці-
ям Ради суддів України про те, 
що суддівська спільнота в Укра-
їні є соціально відповідальною, 
а органи судової влади продо-
вжують здійснювати розгляд 
справ, у тому числі і тих, що 
пов'язані з порушеннями пра-
вил карантину, санітарно‑гігіє-
нічних, санітарно‑протиепіде-
мічних правил і норм».

Також цим рішенням зазна-
чалося: «З метою врегулювання 
питання допуску представників 
ЗМІ на відкриті судові засідання 
звернути увагу судів та суддів на те, 
що доступ представників засобів 
масової інформації в судові засідан-
ня здійснюється з дотриманням 
всіх карантинних заходів та сані-
тарних норм у зв'язку з епідемією 
COVID-19, а саме: використанням 

засобів індивідуального захисту 
(рукавички, медична маска) та до-
триманням соціально безпечної 
дистанції.

Рекомендувати судам та суддям 
організовувати онлайн-трансляції 
засідань резонансних справ задля 
забезпечення реалізації принципів 
доступності та неупередженості 
здійснення правосуддя та прин-
ципу гласності судового процесу.

Пресслужбам судів з метою 
дотримання принципу гласності 
судового процесу своєчасно та де-
тально анонсувати і висвітлювати 
перебіг судових засідань у резо-
нансних справах на веб-сторінках 
судів, у соціальних мережах та за-
безпечувати онлайн-трансляцію 
судових процесів.

Пресслужбам судів підтри-
мувати зворотній зв'язок із ЗМІ 
з метою надання додаткової, важ-
ливої інформації, роз'яснень та 
уточнень».

Жодного з цих пунктів Жито-
мирським районним судом викона-
но не було. Навпаки, 25 січня 2021 
року знову, повторно не допустили 
журналістів до судового засідання. 
Це є прямим порушенням діючого 
законодавства України. Представ-
ники суду відмовилися спілкува-
тися з журналістами газети «20 
хвилин Житомир» і обґрунтува-
ти свою позицію. Саме тому до 
приміщення Житомирського 
районного суду було викликано 
наряд патрульної поліції, який 
зафіксував правопорушення 
ст. 171 Кримінального кодексу 

України, а саме перешкоджан-
ня законній професійній ді-
яльності журналістів. У подаль-
шому юристи газети «20 хвилин 
Житомир» відішлють скаргу до 
Ради суддів України, а заяву про 
злочин вже подано до Національ-
ної поліції України, Генеральної 
прокуратури України, Державно-
го бюро розслідувань у м. Хмель-
ницькому. Відповідно до діючого 
законодавства саме Державне бюро 
розслідувань повинно займатися 
справами стосовно неправомірних 
або злочинних дій суддів.

Але в редакції та журна-
лістській спільноті викликає 
стурбованість те, що значно 
почастішали випадки тиску 
на ЗМІ та журналістів з боку 
зацікавлених посадових осіб, 
різноманітних комерційних 
структур, депутатів різного 
рівня за допомогою певних 
суддів, які виносять досить 
парадоксальні рішення. Наше 
видання вже писало про спробу 
вчинити тиск на редакцію через 
незаконні судові рішення, які навіть 
не вступили в силу, через блоку-
вання рахунків редакції, подання 
безглуздих позовів та ін.

Так, у Житомирському окруж-
ному адміністративному суді на-
передодні виборів було винесено 
рішення про те, що нібито дирек-
тором та власником нашого видан-
ня є зовсім стороння особа. З яких 
міркувань суддею було оголошено 
подібне рішення – взагалі зали-
шилося таємницею. Але часом це 
також нагадує спробу інформацій-
ного рейдерства відносно редакції 
газети «20 хвилин Житомир».

То чия земельна ділянка?
Повертаємося власне до судо-

вого засідання у Житомирському 
районному суді, де у понеділок 
було завершено дослідження до-
казів. Наступного разу засідання 
відбудеться 12.02.2021 о 14-й годи-
ні. Сподіваємося, що цього разу 
Житомирський районний суд ви-
конає букву закону та допустить 
журналістів на судове засідання.

Майже одночасно у тому ж суді 
у тому ж складі слухається справа 
№ 278/2883/18 стосовно усунення 
перешкод у користуванні земель-
ною ділянкою, про що власне 
йшлося у матеріалі газети «20 
хвилин Житомир». Це вже справа 
«зворотного напрямку». І, напевно, 
щоб краще зрозуміти претензії 
до журналістів газети, варто по-
цікавитися матеріалами саме цієї 
справи, тому висвітлення в газеті 
«20 хвилин Житомир» предмету 
розгляду даної справи і було при-
чиною позову до редакції.

У провадженні Житомир-
ського районного суду Жито-
мирської області перебуває 
цивільна справа № 278/2883/18 
за позовом до Житомирської 
обласної державної адміні-
страції, Державного підпри-
ємства «Житомирське лісове 
господарство», товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«Аскона‑Південь», товариства 
з додатковою відповідальністю 
«Житомирський дослідно‑екс-
периментальний завод нестан-
дартного устаткування» про 
усунення перешкод у корис-
туванні земельною ділянкою.

Акцент тижня
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Відповідно до статті 13 Кон-
ституції України, земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші 
природні ресурси, які перебувають 
в межах території України, при-
родні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) еко-
номічної зони є об'єктами права 
власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права 
власника здійснюють органи дер-
жавної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визна-
чених цією Конституцією. Кожний 
громадянин має право користу-
ватися природними об'єктами 
права власності народу відповідно 
до закону.

Згідно з ч. 1 ст. 318 ЦК України 
суб'єктами права власності є Укра-
їнський народ та інші учасники 
цивільних відносин, визначені 
статтею 2 цього Кодексу.

Відповідач(і), з огляду на 
протиправні дії (ТОВ «Аскона‑
Південь», ТДВ «Житомирський 
ДЗНУ») та недбалість (ДП «Жи-
томирське лісове господар-
ство», Житомирська ОДА), 
обмежили публічне право 
Позивача на користування зем-
лями лісового фонду внаслідок 
огородження та забудови зе-
мельної ділянки, кадастровий 
номер 1822083200:05:000:0846.

Частинами 2, 4 ст. 23 Лісового 
кодексу України передбачено, що 
громадяни мають право вільно 
перебувати в лісах державної та 
комунальної власності, якщо інше 
не передбачено законом. Установ-
лення лісового сервітуту не веде до 
позбавлення власника земельної 
лісової ділянки, щодо якої вста-
новлений лісовий сервітут, права 
володіння, користування та роз-
поряджання нею, а користувача – 
володіння, користування.

Частиною 1 ст. 66 Лісового кодек-
су України встановлено, що грома-
дяни мають право в лісах державної 
та комунальної власності, а також за 
згодою власника в лісах приватної 
власності вільно перебувати, без-
оплатно без видачі спеціального 
дозволу збирати для власного спо-
живання дикорослі трав'яні росли-
ни, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, 
крім випадків, передбачених цим 
Кодексом та іншими законодавчими 
актами України.

Згідно з відомостями з Дер-
жавного реєстру речових прав 
на нерухоме майно 20.02.2017 р., 
за товариством з обмеженою 
відповідальністю «Аскона‑Пів-

день» зареєстровано право ко-
ристування (найму (оренди)) 
будівлею або іншими капіталь-
ними спорудами, їхніми окре-
мими частинами, що належать 
товариству з додатковою відпо-
відальністю «Житомирський 
дослідно‑експериментальний 
завод нестандартного устат-
кування», а саме комплексом 
загальною площею 4322,5 кв. м.

Управлінням Державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції 
у Житомирській області внаслідок 
проведення перевірки було вста-
новлено, що між ДП «Житомир-
ське ЛГ» та ТДВ «Житомирський 
ДЕЗНУ» укладено договір про 
встановлення земельного сервіту-
ту від 29.11.2016 року і на поверхні 
вказаної земельної ділянки вла-
штовано бетонну стяжку, огорожу 
та змонтовано тимчасовий навіс 
для зберігання продукції.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 376 
ЦК України житловий будинок, 
будівля, споруда, інше нерухоме 
майно вважається самочинним 
будівництвом, якщо вони збудо-
вані або будуються на земельній 
ділянці, що не була відведена для 
цієї мети, або без належного до-
зволу чи належного проєкту, або 
з істотними порушеннями буді-
вельних норм і правил. Особа, яка 
здійснила або здійснює самочинне 
будівництво нерухомого майна, не 
набуває права власності на нього.

За загальним правилом ч. 4 
ст. 376 ЦК України самочинно 
збудоване нерухоме майно під-
лягає знесенню особою, яка його 
здійснила, або за її рахунок.

Відповідач 3, 4 самочинно 
забудував та протиправно ви-
користовує земельну ділянку 
лісового фонду в промисло-
вих цілях. А тому з метою від-
новлення права Позивача на 
лісокористування потрібно 
зобов’язати Відповідачів усу-
нути перешкоди користування 
земельною ділянкою лісового 
фонду, кадастровий номер 
1822083200:05:000:0846, шляхом 
відновлення її попереднього 
стану та знесення самовільно 
побудованої огорожі і будівель.

Крім цього, ТДВ «Житомир-
ський ДЕЗНУ» у наданій в корис-
тування ділянці на умовах земель-
ного сервітуту незаконно вирубав 
дерева, штраф за заподіяну шкоду 
відшкодувало ТОВ «Аскона-Пів-
день», проте ліс не відновлено – 
7045,5 кв. м.

Згідно з п. 5.6 Правил вико-
ристання корисних властивостей 
лісів, затверджених наказом Мі-
ністерства аграрної політики та 
продовольства України від 14 лип-
ня 2012 року N502, визначено, що 
при використанні корисних влас-
тивостей лісів не допускається 
пошкодження лісових насаджень, 
рослинного покриву та ґрунтів, 
засмічення та забруднення виді-
леної лісової ділянки та прилеглої 
до неї території. У п. 6.3 вказаних 
Правил йдеться, що господарська 
діяльність, яка може здійснюватися 
тимчасовими лісокористувачами 
на виділених лісових ділянках, не 
повинна суперечити цілям вико-
ристання лісів, що визначені у до-
говорі або лісовому квитку.

Згідно з п. 1.1 Договору про 
встановлення земельного сервітуту 
від 29.11.2016 року (надалі – Договір) 
вказано, що земельний сервітут 
встановлюється на право проїзду 
транспортних засобів, в тому числі 
вантажних.

Відповідно до п. 4.4 Догово-
ру Сервітуарій – Відповідач 4 
зобов’язаний: належно викорис-
товувати встановлений земельний 
сервітут відповідно до виду; не 
передавати будь-яким способом 
сервітут іншим фізичним і юри-
дичним особам; не допускати по-
рушення лісового законодавства, 
аварії та інші події, що погіршують 
стан земельної лісової ділянки. 
У разі виявлення таких порушень 
протягом доби письмово повідо-
мити ДП «Житомирський ЛГ», 
вживаючи негайних заходів щодо 
встановлення лісопорушників та/
або усунення негативних наслідків 
порушень.

Також п. 4.5 Договору вказа-
но, що Сервітуарію заборонено: 
здійснення самовільних вирубок 
та пошкоджень наявних на даній 
земельній ділянці насаджень; ви-
користання земельної ділянки 
в цілях, не пов’язаних з умовами 
цього договору та законодавства.

З огляду на вищенаведені 
обставини Сервітуарій по-
рушив умови користування 
сервітутом на право проїзду, 
зокрема: порушив лісове зако-
нодавство (забудував земель-
ну ділянку лісового фонду, 
перешкоджає публічному 
землекористуванню), фактич-

но передав її в користування 
Відповідачу 3; використовує 
земельну ділянку в цілях, не 
пов’язаних з умовами цього 
договору та законодавства; 
здійснив самовільну вирубку 
лісових насаджень.

В цьому разі також варто 
звернути увагу на важливе і пре-
юдаційне рішення Європейсько-
го суду з прав людини по справі 
«KAMINSKAS v. Lithuania», при-
йняте 04.08.2020: «Суд не поспішає 
надавати захист тим особам, які 
свідомо, порушуючи законні забо-
рони, будують житло на екологічно 
охоронюваній ділянці. В іншому 
разі Суд буде заохочувати незакон-
ні дії на шкоду захисту екологічних 
прав інших членів суспільства».

Так на запитання адвоката 
стосовно забудови ділянки лісу, 
яка була надана на підставі до-
говору сервітуту, представник 
ДП «Житомирське лісове гос-
подарство» відповів наступне: 
«У матеріалах справи є доку-
менти, які зазначають, що це 
є тимчасові споруди».

Далі тривав також досі цікавий 
діалог між нашим адвокатом та 
представниками ДП «Житомир-
ське лісове господарство».

Адвокат: Чи можливі тимча-
сові споруди в лісі?

Представники ДП «Жито-
мирське лісове господарство»: 
Якщо землевласник не заперечує, 
так. Заборонено зводити капітальні 
споруди. А тимчасові споруди, які 
розбірні, дозволені.

А: Тобто МАФи можливо бу-
дувати в лісі? Ви вважаєте паркан 
з двох боків, яким огороджено ді-
лянку лісу, розбірною конструк-
цією?

ЖЛГ: Ну якщо це розбірна 
конструкція і є прохід, то чому ні?

А: Але довіритель не може по-
трапити на цю ділянку лісу! І це 
перешкоджає публічному корис-
туванню лісом.

ЖЛГ: А які у вас є докази, що 
потрапити неможливо? Які до-
кументи ви складали, що вас не 
пускали на територію?

А: Тобто у вас є допуск на ді-
лянку?

ЖЛГ: У нас є!
А: А у громадян є?
ЖЛГ: Я думаю, що також є. 

Які є докази, що вас не пустили 

на ділянку?
А: Порушено кримінальну 

справу по самоуправству. Ви також 
є стороною по даній справі. Тоді 
наступне запитання: чи є вільний 
доступ на земельну ділянку, яка 
надана під сервітут?

ЖЛГ: Вільний доступ є.
Ми пропонуємо подивити-

ся на фото, на якому видно три-
метровий паркан, який у Дер-
жавному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно зазначений 
як «Огорожа 1». А за парканом 
також видно так званий «навіс», 
якій розкинувся аж на площі 
у 1744,8 кв. м. Крім цього, зазна-
чена ділянка лісу була виріза-
на та забетонована. На площі 
у майже сім тисяч квадратних 
метрів також був вирізаний 
ліс і ділянка відповідно також 
була забетонована. Це найшло 
відображення в реєстрі як «Ви-
мощення 1» та «Вимощення 2».

Крім того, на табличках чіт-
ко можна побачити надпис, що 
прохід обмежено. Важко назва-
ти це розбірними конструкці-
ями, а ще важче побачити там 
можливість без перешкод по-
трапити на спірну територію.

А між тим, один гектар землі 
промисловості, за нашими підра-
хунками, у цій місцевості коштує 
близько 4 мільйонів гривень, що 
за умови законного його викорис-
тання може принести в бюджет 
місцевої громади понад 400 тисяч 
гривень щороку завдяки оренд-
ній платі.

Таким чином, на нашу цілком 
суб’єктивну думку, ми зараз спо-
стерігаємо легалізацію схеми ви-
користання ділянок громадського 
лісу, які надані на підставі договору 
сервітуту для постійного комерцій-
ного виробничого використання. 
Причому за документами там 
залишається ліс, якого насправді 
вже немає.

З огляду на те, що справа 
в суді слухається з 2018 року, 
тобто майже четвертий рік, 
схема досить гарно працює. 
І чи вдасться громаді міста та 
району відстояти в суді свої 
права, ми зможемо дізнатися 
тільки згодом, після рішення 
Житомирського районного 
суду.

Тож чекаємо…

Акцент тижня
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Європротокол спрощує життя автовласникам
В Україні 

зима – традиційний 
час зростання кіль-
кості ДТП через труд-
нощі погодних умов 
та погіршення стану 
доріг. Недарма дату 
випадіння першого 
снігу автомобілісти 
з іронією називають 
«днем бляхаря». Од-
нак статистика ДТП 
свідчить про те, що 
значна частина ава-
рій відбувається без 
серйозної шкоди. І це 
дає можливість для 
їхнього врегулювання 
за допомогою євро-
протоколу.

Популярність 
європротоколу зростає

Практика оформлення ДТП 
із залученням європротоколу 
прийшла до нас із Євросоюзу. 
Європ ротокол –  це сп ро -
щений спосіб оформлення 
ДТП самими учасниками 
без виклику поліції. Викорис-
товується спеціальний бланк 
європейського зразка, котрий 
у разі аварії заповнюється во-
діями – учасниками аварії на 
місці пригоди. У подальшому 
європротокол є підставою для 
отримання страхового відшко-
дування за ОСЦПВ стороною, 
що постраждала.

Страхова компанія, з якою 
автовласник укладає договір 
ОСЦПВ, зобов’язана надати 
йому бланк європротоколу. 
Причому не важливо, в якому 
вигляді оформляється договір 
ОСЦПВ – у паперовому вигляді 
або ж у електронному.

Генеральний директор Мо-
торного (транспортного) стра-
хового бюро України (МТСБУ) 
Володимир Шевченко акцентує 
увагу на тому, що за необхіднос-
ті бланк європротоколу можна 
скачати з сайту бюро та роз-
друкувати. Слід завжди мати 
його при собі під час поїздок 
на автомобілі.

Для технологічно просуну-
тих водіїв є інший спосіб – елек-
тронний європротокол. Все, що 
необхідно для того, щоб скорис-
татися ним, – у потрібний мо-
мент мати під рукою гаджет із 
доступом до інтернету, а з цим 
сьогодні у більшості водіїв про-
блем нема. Для оформлення 
електронного європрото -
колу можна скористатися 

веб‑сервісом https://dtp.mtsbu.
ua або мобільним додатком 
для смартфонів «Мій Поліс» 
https://mypolis.io/.

Європротокол уже при-
жився в українських реаліях. 
У бюро наводять наступні дані: 
якщо 2015 р. кількість виплат 
за європротоколом складала 
12,5 тис. шт., то лише за 11 міся-
ців 2020 р. – 45,2 тис. шт., а част-
ка європротоколів у загальній 
кількості виплат за ОСЦПВ за 
той же час зросла з 13% до 34%.

«Третина ДТП, оформлених 
за допомогою європротоколу, – 
це недостатньо: ми можемо й 
повинні досягти рівня у 50–
70%», – переконаний Володимир 
Шевченко.

У чому перевага
Аварія на дорозі завжди 

створює стресову ситуацію 
для її учасників. Необхідність 
спілкування з поліцією, а по-
тім – похід до суду коштують 
і грошей, і часу, і нервів.

Незру чності  відчувають 
й інші учасники дорожнього 
руху: зазвичай ДТП провокують 
появу автомобільних заторів 
чи так званих «тягнучок». А це 
теж час та нерви, а також за-
йва шкода екології та здоров’ю 
тих, хто в цих заторах стоїть. 
І нерідко великі затори вини-
кають у результаті аварій, де 
нема потерпілих, а транспортні 
засоби отримали незначні по-
шкодження.

Європротокол дозволяє 
спростити та полегшити 
ситуацію. Учасник и ДТП 
м ож у т ь о ф о рм и т и й о г о 
впродовж лічених хвилин та 
роз’їхатися у своїх справах, 
не чекаючи приїзду поліції. 
При цьому вони позбавле-
ні необхідності сплатити 
штраф за порушення правил 
дорожнього руху у розмірі 
340 грн. Сума ніби й несуттє-
ва, але, за оцінками МТСБУ, 
2019 р. вітчизняні автовлас-
ники, користуючись євро-
протоколами, зекономили 

на та к и х ш т рафа х пона д 
16,2 млн грн.

Свою вигоду від європро-
токолу отримує і держава. По-
перше, не залучається поліція, 
робота якої теж не безкоштовна 
для суспільства. У бюро оціни-
ли масштаб економії державних 
коштів за 2019 р. внаслідок ДТП, 
оформлених із використанням 
європротоколу: оплата праці 
поліцейських, амортизація, 
страхування автомобілів по-
ліції, витрати на бензин тощо 
склали близько 11 млн грн.

Якщо до цієї суми додати 
ще витрати на організацію ро-
боти судів, де розглядається ад-
міністративна справа у випадку 
«звичайного» оформлення ДТП, 
то всі витрати державних орга-
нів зросли б до суми у понад 
24 млн грн.

Коли можна скористатися 
європротоколом

За всіх зручностей європро-
токолу необхідно пам’ятати, 
що його перевагами учасники 
дорожньо-транспортної при-
годи можуть скористатися не 
завжди.

МТСБУ нагадує, що засто-
сувати європротокол мож-
на, якщо в обох учасників 
ДТП є чинні поліси ОСЦПВ. 
Якщо один із водіїв знехтував 
вимогою закону про необхід-
ність страхування своєї відпо-
відальності чи є пільговиком, 
звільненим від зобов’язання 
укладати договір автоцивілки, 
то ДТП оформляється за зви-
чайною процедурою.

Нерідко можна спостеріга-
ти, як в автоаварію потрапляють 
одразу кілька транспортних за-
собів. Тоді європротокол не пра-
цює. Оформити ДТП з його до-
помогою можна лише у разі, 
якщо у ньому постраждали 
лише два автомобілі.

Учасники ДТП не повинні 
мати розбіжностей з приводу 
того, хто створив аварійну 
ситуацію і є винуватцем. 

У дорожньо‑транспортній 
пригоді не повинно бути 
травмованих чи навіть біль-
ше – загиблих людей. А у са-
мих водіїв мають бути від-
сутніми ознаки алкогольного 
чи наркотичного сп’яніння.

Окремий нюанс існує при 
оформленні електронного єв-
ропротоколу: обидва учасни-
ки аварії повинні мати поліс 
внутрішнього (українського) 
страхування ОСЦПВ. Якщо 
один із двох автомобілів забез-
печений полісом «Зелена картка» 
іноземного страховика, треба ви-
користовувати паперовий бланк 
європротоколу чи викликати 
поліцію для оформлення ДТП.

Ліміт виплат  
за європротоколом  
може збільшитися

Ще одна неодмінна умова 
використання європротоколу – 
ліміт виплат за ним складає 
50 тис. грн. Відповідно, і вар-
тість ремонту автомобіля не-
винуватої сторони аварії також 
повинна вкладатися в цю суму. 
Все, що перевищує її, потерпі-
лому доведеться отримувати 
з винуватця в добровільному 
порядку або через суд.

Для багатьох таке обмежен-
ня є своєрідним каменем спо-
тикання: водії бояться, що не 
зможуть правильно оцінити по-
шкодження автомобіля і тому 
не завжди готові використову-
вати європротокол у тому разі, 
коли це можливо.

У МТСБУ зазначають, що по-
дібні побоювання безпідставні. 
Володимир Шевченко каже: «За 
результатами 2019 р. та першого 
півріччя 2020 р. ми бачимо, що 
лише 7–8% виплат від усієї кіль-
кості виплат за ОСЦПВ переви-
щують 50 тис. грн. 90% виплат 
за європротоколом – на суму 
меншу 30 тис. грн. Таким чином, 
є ще великий запас для збіль-
шення частки ДТП, оформлених 
за допомогою європротоколу».

За словами керівника Мото-
рного бюро, для того, щоб по-
силити впевненість водіїв у ді-
євості європротоколу, МТСБУ 
планує ініціювати збільшення 
ліміту виплат за ним. «Також ми 
розглядаємо можливість підтри-
мати розробку діджитального 
рішення, що дозволить у режимі 
реального часу оцінити розміри 
збитку при ДТП, завантаживши 
інформацію про обставини ава-
рії та фото пошкоджених авто-
мобілів до спеціального сервісу 
на смартфоні», – говорить він.

Порядок отримання 
страхового 
відшкодування

Володимир Шевченко нага-
дує, що використання європро-

токолу для оформлення ДТП 
не звільняє потерпілу сторону 
від необхідності дотримуватися 
процедури врегулювання стра-
хового випадку за ОСЦПВ.

Насамперед упродовж трьох 
днів треба письмово повідоми-
ти свого страховика про настан-
ня ДТП, а також відомості про 
місцезнаходження свого тран-
спортного засобу, контактний 
телефон та свою адресу.

Винуватець аварії передає 
свій примірник європротоко-
лу страховій компанії, з якою 
він уклав договір ОСЦПВ, щоб 
не було регресу до нього. По-
терпілий звертається зі своїм 
примірником документа до 
страхової компанії винуватця 
ДТП. Також він має право звер-
нутися за відшкодуванням до 
своєї страхової компанії, якщо 
страховики обох учасників ДТП 
входять до системи прямого 
врегулювання.

Це за умови, що європрото-
кол оформлений на паперовому 
носії. Для тих, хто віддає пере-
вагу цифровим технологіям, все 
набагато простіше: інформацію 
про ДТП, оформлену за допо-
могою електронного європро-
токолу, страховики отримують 
автоматично.

Впродовж 30 днів від дня по-
відомлення про ДТП власник 
автомобіля, який постраждав 
в аварії, повинен подати стра-
ховику заяву про страхове від-
шкодування.

До заяви додаються 
наступні документи:

• паспорт автовласника;
• довідка про присвоєння 

отримувачу коштів ідентифіка-
ційного коду платника подат-
ків, за умови, якщо заявником 
є фізособа;

• документ, який підтвер-
джує право власності на тран-
спортний засіб на день скоєння 
ДТП;

• документ, який засвідчує 
право заявника на отримання 
страхового відшкодування (до-
віреність, договір оренди);

• відомості про банківські 
реквізити заявника.

«Ві д по в і д н о  д о  з а ко н у 
" Пр о  О С Ц П В "  с т р а х о в и к 
зобов’язаний зробити виплату 
впродовж 90 днів з моменту 
подання потерпілим заяви та 
всіх необхідних документів», – 
каже Володимир Шевченко. 
При цьому зазначає, що бага-
то страховиків ОСЦПВ сплачу-
ють швидше – середній термін 
врегулювання за результатами 
третього кварталу 2020 р. склав 
73 дні з моменту ДТП.

Михайло Вернигора,
Національний пресклуб 

«Українська перспектива»
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Били руками і ногами: з’явились нові подробиці 
у справі побиття футболіста в парку Гагаріна

Світлана Цимбалюк

На початку січня 
житомирян у мережі 
«Фейсбук» сколихну-
ло відео жорстокого 
побиття 19‑річного 
Едуарда Скалацького 
групою невідомих 
осіб, яке відбулося 
в парку Гагаріна.

На той момент поліція не 
знайшла причетних до цієї 
справи, тому хлопець вирішив 
викласти відео з камер спосте-
реження та попросив небайду-
жих містян допомогти впізнати 
кривдників. Чи дало це резуль-
тат, дізнавались журналісти «20 
хвилин».

Жорстоке побиття та 
викрадення телефону: 
передісторія, як все 
відбувалось

Нагадаємо вам передісторію 
даного інциденту. Все почалося 
з того, що на сторінці ФК «Буль-
вар» у фейсбуку з’явилося відео, 
де можна побачити, як група 
осіб напала на одного хлопця, 
при цьому била його руками та 
ногами.

«О 18:20 біля підвісного мос-
ту в Шодуарівському парку був 
здійснений напад на спортсме-
на нашої команди групою осіб 
(близько 13). У результаті нане-
сення тяжких ударів по голові 
та обличчю у спортсмена забій 
головного мозку лобної частини 
з крововиливом у мозок. Після 
того, як спортсмен втратив сві-
домість на деякий час, побиття 
продовжувалося, вкрали теле-
фон. Просимо максимальний ре-
пост», ‒ йшлося у повідомленні 
ФК «Бульвар».

Наступного дня, 6 січня, 
журналісти «20 хвилин» по-
спілкувалися з потерпілим у цій 
сутичці Едуардом Скалацьким 
та дізналися в деталях, як усе 
відбувалося.

Х л о п е ц ь  р о з п о в і в ,  щ о 
19 грудня зі своєю дівчиною та 
її подругою вирішили прогу-
лятися містом і навіть не могли 
уявити, що з ними станеться 
увечері. А сталося жахливе. 
Того вечора Едуарда жорстоко 
побили невідомі просто на очах 
у перехожих, і ніхто навіть не 
спромігся вступитися за хлопця 
або викликати поліцію.

«Це сталося 19 грудня. Я і ще 
дві дівчини були на відкритті 
ялинки, а потім вирішили 

прогулятися в парку Гагаріна. 
Спочатку ми пішли на підві-
сний міст, а потім вирішили 
спуститися вниз та пройтись 
набережною. Коли ми дійшли 
до початку мосту, ми зустріли 
компанію хлопців та дівчат. 
І одна дівчина з тієї компанії 
штовхнула навмисно мою зна-
йому, яка йшла позаду. Ми по-
вернулися до них, поговорили 
і пішли далі.

Однак коли ми пішли далі 
і хотіли спуститися вниз, то по-
чули, як до нас кричать позаду. 
Ми зупинились, трохи постоя-
ли і вирішили піти далі. Потім 
я спостерігаю картину, як ця 
компанія почала йти в нашому 
напрямку. Я запропонував ді-
вчатам піднятися вище, адже 
розумів, що зараз може статися 
будь-що, а знизу камер немає. 
Коли ми почали підніматися 
вище, вони нас перестріли. І ця 
дівчина, яка штовхнула мою 
подругу, починає говорити до 
неї і зачіпати її. На жаль, цей 
момент на камері не видно. Я ви-
тягнув руку, щоб вона ближче не 
підходила і навіть не торкнувся 
її. Після цього вона мене штов-
хнула. Однак я знову виставив 
руку, щоб вона не підходила 
ближче. Тоді хлопець з її ком-
панії підійшов і почав до мене 
виставляти претензії. Я звернув-
ся до нього і попросив забрати 
свою подругу.

Після цього я на свою адресу 
почув декілька образливих слів, 
за якими послідували удари. 
Мене починають бити руками, 
ногами, і я дуже розгубився. По-

тім після кількох ударів я втра-
тив свідомість. Однак мені все 
одно наносили удари. Коли 
я отямився, то виявилось, що 
з кишені у мене зник телефон 
і смарт-годинник з руки. Потім 
я попросив телефон у знайомої, 
яка була з нами, і викликав 102. 
Після цього пішов за нападни-
ками з проханням віддати теле-
фон, однак вони відповіли, що 
у них нічого немає. І десь через 
10 метрів всі почали тікати в різ-
ні сторони. Як я піднявся – не 
уявляю, мабуть, це все було авто-
матично в шоковому стані», – по-
ділився спогадами потерпілий.

Пізніше на місце інциденту 
приїхала поліція, яка доправила 
хлопця до лікарні, де йому зро-
били знімок головного мозку та 
направили на огляд до лікаря. 
Після цього медики запевнили, 
що нічого серйозного не вияви-
ли – можна їхати додому.

«Мені зробили знімок голо-
ви і направили на огляд до не-
вропатолога. Після огляду мені 
сказали, що серйозного нічого не 
виявлено. І якщо буде завтра по-
гано – звертайтесь. Хоча я говорив, 
що майже нічого не бачу, все бо-
лить та мене нудить. Наступного 
ранку я поїхав до лікарні і зро-
бив комп’ютерну томографію, 
де мені поставили діагноз "забій 
головного мозку лобної частини 
з крововиливом у мозок". Лікар 
наголосив, що рекомендував би 
лягати в лікарню, однак у зв’язку 
з пандемією все ж краще проліку-
ватися вдома. І мені призначили 
величезну кількість препаратів», – 
розповів Едуард.

Хлопець зазначав, що станом 
на 6 січня пройшло майже три 
тижні від дня інциденту, але 
від поліції ніякої інформації 
по даній справі не було чути. 
Також хлопець акцентував увагу 
на тому, що у його заяві було 
вказано про втрату телефону, 
хоча він наголошував – гаджет 
зник після бійки. Якщо уважно 
придивитись до відео сутички, 
то можна побачити, як хлопець 
і дівчина із компанії кривдників 
щось піднімають. Цілком мож-
ливо, що це могли бути речі по-
терпілого.

«На сьогодні (прим. авт. – 6-го 
січня) в поліції справа внесена 
до реєстру досудових розсліду-
вань. Ще там вказано, що я був 
побитий невідомими особами, 
а не групою осіб. Також не вка-
зано, що я втратив телефон, хоча 
я наголошував, що його в мене 
не стало після бійки. За два тиж-
ні від моменту подання заяви зі 
мною ніхто не зв’язувався. Тому 
я вирішив виставити це відео, 
оскільки ця справа починає 
затягуватись», ‒ наголошував 
потерпілий.

З огляду на цей випадок 
лякає байдужість людей, які 
проходили повз бійки: на відео 
видно, що перехожі ніяк не ре-
агували на ситуацію. Саме вони 
могли посприяти, щоб даного 
інциденту не сталося. Потер-
пілий упевнений: якби хтось 
із очевидців викликав поліцію, 
можливо, нападників встигли б 
затримати.

У поліції журналістам «20 
хвилин» 6 січня підтвердили, що 

за заявою потерпілого відкри-
то кримінальне провадження 
і проводяться слідчі дії. Більше 
конкретної інформації тоді нам 
надати не спромоглися і пообі-
цяли розповісти про хід слідства 
пізніше.

Кривдників  
все‑таки знайшли?

15 с ічня журналісти «20 
хвилин» отримали від слідчого 
управління ГУНП у Житомир-
ській області нову інформацію 
щодо цієї справи. Там значиться, 
що у провадженні слідчого від-
ділу Житомирського районного 
управління поліції перебувають 
матеріали цієї справи та по-
передньо визначені правовою 
кваліфікацією кримінальних 
правопорушень, передбачених 
частиною 2 статті 186 та части-
ною 2 статті 296 Кримінального 
кодексу України.

За ч. 2 статті 186 правопору-
шення кваліфікується як грабіж, 
поєднаний з насильством, яке 
не є небезпечним для життя 
чи здоров'я потерпілого, або 
з погрозою застосування тако-
го насильства, або вчинений 
повторно, або за попередньою 
змовою групою осіб. Тож якщо 
буде доведена вина кривдників, 
їх може чекати позбавлення волі 
на строк від чотирьох до шести 
років. А от ч. 2 статті 296 трактує 
хуліганство та передбачає по-
карання у вигляді обмеження 
волі на строк до п'яти років або 
позбавлення волі на строк до 
чотирьох років.

Також повідомляється, 
що у ход і розс л і ду ва н н я 
встановлено коло осіб, які 
можуть бути причетними 
до поби т тя Едуарда Ска -
лацького, а також було ви-
лучено зниклий мобільний 
телефон. Однак у наступно-
му ж реченні значиться, що 
на сьогодні працівниками 
Житомирського РУП прово-
дяться необхідні розшукові 
дії, направлені на встанов-
лення місцезнаходження 
цих осіб та подальшое про-
ведення з ними слідчих дій 
щодо з’ясування обставин 
події для надання належної 
правової оцінки.

Ми поцікавились у Едуарда, 
чи повідомили йому поліцейські 
інформацію, яку надіслали нам, 
на що він дав ствердну відповідь 
та зазначив, що справа зруши-
лась з місця та в подальшому 
його чекає впізнання осіб, які 
можуть бути пов'язані з цим 
інцидентом. Тож все-таки бу-
демо сподіватися, що винних 
знайдуть і вони понесуть від-
повідальність за вчинене.
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До Міжнародного дня пам’яті  
жертв Голокосту – Житомирське пекло

Руслан Мороз

Міжнародний 
день пам’яті жертв 
Голокосту – пам'ятна 
дата, запроваджена 
рішенням Генераль-
ної Асамблеї ООН від 
1 листопада 2005 року 
(Резолюція № 60/7).

Уперше Міжнародний день 
пам'яті жертв Голокосту відзначили 
в усьому світі 27 січня 2006 р. Проте 
деякі країни відзначали цей день 
і раніше. Саме 27 січня 1945 року 
солдати 1-го Українського фронту 
з лав Радянської Армії визволили 
в'язнів найбільшого нацистського 
табору смерті Аушвіц-Біркенау 
в Освенцімі.

Саме України торкнулася страш-
на трагедія Голокосту. На весь світ 
відомий Меморіальний центр Голо-
косту «Бабин Яр». Трагедія Бабиного 
Яру стала символом півтора міль-
йона євреїв, розстріляних під час 
східноєвропейського Голокосту. Але 
на теренах Житомирщини, майже 
у кожному районі області був свій 
«Бабин Яр». Сотні і тисячі невинних 
було закатовано і вбито. На деяких 
могилах потім, через багато років, 
поставили пам’ятні знаки. Але ще 
багато могил безвинно вбитих за-
лишаються забутими у наш час.

У монографії «Творення на-
цистської імперії та Голокост 
в Україні» (вперше видано: Lower, 
Wendy. Nazi Empire‑Building and 
Holocaust in Ukraine. – Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 
2005. – 308 p.) дослідниця Венді 
Лауер, зосереджуючи свою увагу 
на житомирському регіоні і по-
єднуючи в одне ціле німецькі та 
радянські архівні документи, 
щоденники, мемуари та особисті 
свідчення, дає найповнішу з на-
явних на цей час оцінку нацист-
ської колонізації, окупаційної 
політики та Голокосту в Україні.

Житомирський регіон із його 
родючими рівнинами, що лежать 
на захід від Дніпра, поставав в уяві 
нацистських лідерів як майбутня 
арійська твердиня, утворена з ні-
мецьких сільськогосподарських 
колоній, маєтків есесівців і захис-
них укріплень. Розплановуючи цей 
простір, нацистські імперіалісти 
об’єднали адміністративні області 
колишнього Радянського Союзу – 
Вінницьку й Житомирську, західні 
райони Київської області й північну 
частину болотистої Білорусі, – і ство-
рили генеральний округ Житомир.

Масові вбивства євреїв на-
цистами розпочалися у східно-

європейських містах, таких як 
Житомир. Із понад двох мільйонів 
євреїв, які загинули у Прибалтиці, 
Україні та Білорусії, переважна 
більшість була розстріляна. Їх не 
вивозили кудись далеко, вони за-
гинули у своїх рідних містах або 
поблизу них. У цьому процесі на-
цистських убивств не було нічого 
безособового, на противагу газовим 
камерам заводського типу в Аушвіц-
Біркенау. Крім того, вбивства людей, 
що відбувалися на Житомирщині та 
в інших частинах колишнього СРСР, 
мають багато спільного з іншими 
історичними фактами геноциду, які 
мали місце у світі.

Таким чином, глибоке вивчення 
того, як масове вбивство відбувалося 
тут, відкриває для нас багато нового 
про безпрецедентні риси Голокосту, 
а також проливає світло на інші ви-
падки геноциду.

В утопічному баченні нацист-
ського життєвого простору для 
євреїв місця не було; таким чином, 
євреям було відмовлено навіть 
у найнижчому статусі колоніальних 
підданих. У Житомирі німці та 
їхні місцеві поплічники вбили 
180 000 євреїв у період з літа 1941 
р. по осінь 1943 р. – більшість із 
жінок, дітей, людей похилого 
віку та ослаблених осіб померли 
у серпні та вересні 1941 р.

Коли передовий загін зондерко-
манди 4b увійшов у Житомир 9 лип-
ня 1941 року разом з танками 1-ї тан-
кової дивізії, він відразу приступив 
до виконання своїх повсякденних 
обов’язків, а саме: закріплення на 
території, пошук радянських архівів, 
арешт радянських функціонерів та 
переслідування єврейського насе-
лення. Було оголошено, що євреї 
Житомира повинні негайно пере-
їхати в історичну єврейську дільни-
цю в районі Чудновської. Менш ніж 
за тиждень, коли решта команди 
приєдналася до передової бригади, 
було підготовлено платформу для 
першої каральної акції.

Командир зондеркоманди 4 
Пауль Блобель, який неоднора-

зово вимагав, щоб усі його підле-
глі – включаючи поварів, водіїв та 
писарів – виконували роль катів, по-
переджав, що будь-які заперечення 
проти вбивств потягнуть за собою 
важкі наслідки. На здійснення 
першого вбивства він призначив 
чотирьох виконавців. Ширилися 
чутки, які згодом було опублі-
ковано у місцевій українській 
газеті «Українське слово», про 
те, що будинки у Житомирі 
були підпалені єврейськими 
паліями, які повинні відпові-
сти за те, що зробили українців 
бездомними. Забезпечивши собі 
привід, німецькі поліцаї підго-
тували акцію «відплати» проти 
єврейського населення – страту 
100 чоловіків‑євреїв. Їх схопили 
19 липня, провели через голо-
вний майдан і вантажівками 
перевезли на окраїну міста.

Їх загнали у яр, вимитий звивис-
тою річкою. Кільце із допоміжних 
поліцаїв-українців оточило балку 
для ізоляції від свідків. Групам єв-
реїв наказували лягати лицем до 
землі. Їх розстрілювали в потилицю 
із пістолетів. Після цього масові роз-
стріли євреїв Житомира тривали, 
забравши життя 1200 жертв станом 
на середину серпня. Три інші «ак-
ції» в серпні та на початку вересня 
знищили ще 600 євреїв чоловічої 
статі (включно із підлітками та ста-
рими). Вбивства відбулися у лісистій 
місцевості приблизно за дев’ять кіло-
метрів від міста. На початку вересня 
місцеві командири СС-поліції та 
армії звернули свою увагу на насе-
лення гетто.

10 вересня 1941 р. відбулася 
зустріч польової комендатури 
Житомира із персоналом айн-
зацгрупи С, у ході якої було при-
йняте рішення «однозначно та 
радикально ліквідувати єврей-
ську громаду». Сили СС та поліції, 
місцеві поліція та армійські частини 
прочесали кожен куточок міста у по-
шуках євреїв, які ще не перебралися 
на Чудновську; вони навіть перевіри-
ли місцевий сирітський дім, де було 

знайдено 8 єврейських дітей, яких 
помістили у вантажівку, після чого 
про них ніхто нічого не чув. Оста-
точного удару було завдано вранці 
19 вересня 1941 р.: «Починаючи з 4 
години ранку, єврейський квартал 
було звільнено від людей, після 
того, як його оточили напередодні 
увечері 60 службовців української 
міліції. Мешканців гетто перевез-
ли 12 вантажівками, частину з яких 
надав штаб армії, а частину – міська 
адміністрація Житомира. Після за-
вершення транспортування та необ-
хідної підготовки, до якої залучили 
150 в’язнів, 3145 євреїв зареєстрували 
та стратили».

Євреїв вивезли на околицю міс-
та, де в’язні приготували братню 
могилу. Після того, як службовці 
зондеркоманди 4а відібрали най-
цінніше із речей євреїв та гроші, 
вони передали 25–30 тонн постіль-
ної білизни, одягу, взуття, посуду 
та інших предметів, що належали 
жертвам, службі з питань соціаль-
ного забезпечення населення (NSV) 
при нацистській партії. На руїнах 
гетто німці створили в’язницю для 
240 євреїв, що були зайняті на різних 
роботах, яких вбили пізніше, у 1942 
р. Із понад 5000 євреїв, які не мали 
змоги евакуюватись із міста при від-
ступі Червоної армії, менше двадця-
ти пережили нацистську окупацію.

З часу розпаду Радянського 
Союзу громадяни вже незалежної 
України роблять спроби розібратися 
із цією історичною спадщиною та 
побудувати свою націю. У 1990 роках, 

після майже пів сторіччя замовчуван-
ня Радянським Союзом Голокосту, 
очевидці воєнного часу та їхні нащад-
ки почали відкрито ставитися до іс-
торії війни. У Житомирі було зведено 
новий пам’ятник жертвам Голокосту. 
Але глибоко вкорінені упереджен-
ня не зникають, попри зменшення 
кількості євреїв у населенні України. 
Пам’ятник у Житомирі було піддано 
акту вандалізму у 2002 р.

А тим часом герої, які доблесно 
перемогли нацизм, відходять з цьо-
го світу. Радянська імперія, за яку 
вони боролися, нині дискредитована 
і розглядається як ще один згубний 
політичний експеримент, який по-
ряд із нацизмом зруйнував двадцяте 
століття України і привид якого все 
ще є і в столітті двадцять першому.

На фото:
1. Євреї, зігнані солдатами Вер-

махту та зіпо-СД у Житомирі, див-
ляться на страту Мойше Когана та 
Вольфа Кіпера на базарній площі, 
7 серпня 1941 р. (Меморіальний 
музей Голокосту США, люб’язно 
надано Dokumentationsarchiv des 
Österreichischen Widerstandes, 
№ 17549).

2. Оголошення гебітскомісара 
Бердичева про заборону давати 
притулок особам єврейської націо-
нальності (антиєврейські нацистські 
та колабораціоністські листівки та 
оголошення, розповсюджувані у пе-
ріод нацистської окупації України, 
1941–1943 рр., RG 31.023, Меморіаль-
ний музей Голокосту США, люб’язно 
надано Інститутом юдаїки, Київ).
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 26 січня

Валерія Наумова

Взимку чотирилапі друзі 
потребують особливої ува-
ги. Не будьте байдужими! 
Подаруйте щасливе життя 
чудовому пухнастику.

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

Родина для дівчинки Тайри
«Шукаємо родину для чудової дівчинки 

Тайри! Ви закохаєтесь з першого погляду. Їй 
8 місяців. Важить 20 кілограмів», – пишуть 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
096‑96‑511‑69, Віра.

Врятуйте поранену собачку
«Поранена дівчинка шукає господаря 

або хоча б тимчасово хазяїна на пере-
тримку. Небайдужі сусіди годують, уже 
оглянув ветеринар – виявилося, зламана 
нога, будуть накладати шину», – зазначають 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
096‑531‑21‑74, Ірина.

Вівчарка хоче знайти свій дім
«Метис вівчарки! Хлопець, 1,5 року! Не 

на ланцюг! Хороший друг і охоронець», – 
йдеться в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном – 
096‑965‑11‑69, Віра.

Цуценятко шукає свою сім’ю
«Підкинули у двір в центрі міста 

двох цуценят (хлопчик і дівчинка). 
Хлопчик уже потрапив у добрі руки, 
а дівчинка (більш пухнаста) все ще 

чекає свою родин у»,  –  зазначають 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном – 
067‑898‑12‑41, Катерина.

Песик‑друг у добрі руки
«Якщо ви шукаєте собі друга і ще не 

визначились, то це знак: ось він – чудовий, 
добрий, молодий, красивий хлопчик! Вік – 
до року! Подаруйте йому своє тепло, він 
так його потребує і віддячить вам вірністю 
на все життя. Доставлю песика до вас», – 
пишуть в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном – 
066‑679‑66‑54, Анастасія.

Корисні поради, як після свят  
та локдауну повернутися  
до спортивної форми

Світлана Цимбалюк

З 8 по 25 січня 
у Житомирі, як і по 
всій країні, діяли жор-
сткі карантинні обме-
ження, під заборону 
яких також потрапи-
ло відвідування спор-
тивних залів, басейнів 
та фітнес‑центрів.

Тож житомиряни на тривалий 
час повинні були обмежити свої 
спортивні можливості та з не-
терпінням чекати, коли зможуть 
знову увірватись у спортивний 
темп життя.

Однак, виявляється, після та-
кої затяжної перерви до фізичних 
вправ потрібно повертатися з обе-
режністю, адже це може не тільки 
не дати позитивних результатів, 
а й призвести до негативних на-
слідків, наприклад, травматизму.

Як результативно прийти до 
форми без шкоди для здоров’я, 
нам розповіла тренер-методист 
групових і персональних занять 
з фітнесу Ольга Данильченко.

Після довготривалої спортив-
ної перерви до тренувань потрібно 
повертатись поступово та не об-
тяжувати себе відразу великим 
навантаженням. М’язи повинні від-
почивати, тому не потрібно зму-
шувати себе щоденно займатися. 
У перший час достатньо буде 2–3-х 
тренувань, які мають розпочатися 
з легких вправ, а згодом перейти 

в силові. Щоб увійти у звичайний 
спортивний режим, достатньо 
буде одного місяця. Однак якщо ви 
вже активно займалися спортом, 
то може вистачити і тижня.

Не забувайте і про правильне 
харчування. Адже саме воно є 
ключовим фактором на шляху до 
омріяних форм. Виключіть зі свого 
раціону страви з великим вмістом 
жиру, солі та цукру. Головне, не 
плутайте правильне харчування 
з дієтами. Адже якщо ви будете 
голодувати – ваш організм припи-
нить отримувати корисні вітаміни 
та мінерали і цим зробите собі 
тільки гірше. Також намагайтесь 
дотримуватись режиму харчу-
вання протягом дня. Якщо у вас 
виникли труднощі із організаці-
єю правильного харчування, то 
у такому разі краще звернутися 

до спеціаліста, який допоможе 
скласти потрібне меню.

У багатьох бажаючих зайня-
тися спортом виникає запитан-
ня: коли ж краще займатися тре-
нуваннями ‒ зранку чи ввечері? 
Тренер запевняє: абсолютно не-
має значення, коли ви буде це 
робити, все залежить від вашого 
бажання, біологічного годинника 
та планів на день.

5 порад  
від Ольги Данильченко,  
як ефективно досягти 
бажаної спортивної форми:

• Обов’язково поставте собі 
мету та йдіть до неї. Якщо ви ви-
рішили зайнятись спортом, не 
відкладайте заплановане на на-
ступний понеділок.

• Оберіть спортивний заклад 
для занять та придбайте абоне-
мент.

• Не нервуйте, якщо у вас від-
разу щось не виходить. Не тре-
нуйтесь на шкоду собі та своєму 
здоров’ю.

• Дотримуйтесь правильного 
харчування.

• Систематично вживайте воду 
натщесерце перед їжею, протягом 
дня і за дві-три години до сну.
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Житомирському велоспорту – 127 років!
Олександр Кухарський

30 листопада 2020 
року виповнилося 
127 років від дня за-
снування першого 
спортивного това-
риства велосипедис-
тів – любителів у місті 
Житомирі та Волині, 
яке відіграло важливу 
роль у розвитку ор-
ганізованого спорту 
та заклало підвалини 
для поширення масо-
вої фізичної культури 
серед населення на-
шого краю. Про перші 
кроки товариства, 
досягнення велосипе-
дистів Житомирщи-
ни за цей період моя 
невеличка розповідь.

Сьогодні сотні мільйонів насе-
лення планети не уявляють свого 
життя без надійного «стального 
коня» – друга велосипеда. Їзда на 
велосипеді – це задоволення для 
людини, це здоровий спосіб жит-
тя в урбанізованому сучасному 
середовищі, це екологічно чистий 
вид транспорту, це, насамкінець, 
важливий іспит для прояву фі-
зичних, психічних, моральних 
якостей та фізіологічних можли-
востей людини. Наскільки важ-
ливим засобом пересування для 
людини є велосипед, свідчить той 
факт, що за його крадіжку в Китаї 
застосовують смертну кару. На від-
міну від України, у країнах Європи 
пересування велосипедом визна-
чає ритм життя. Двоколісний друг 
забезпечує індивідуальну, гнучку, 
вигідну та економну в часі щоден-
ну мобільність. У цивілізованих 
країнах давно надають перевагу 
пересуванню по місту на велоси-
педах, наприклад, парламентарі 
Швеції, Данії, Нідерландів, Німеч-
чини, Австрії та багатьох інших 
кран їздять на роботу тільки на 
велосипедах. Для індивідуаль-
них або сімейних подорожей на 
звичайних велосипедах облад-
нані велодоріжки вздовж Рейну, 
Дунаю, Ельби чи Вісли, створені 
маршрути в Альпах та Татрах для 
любителів гірського велоспорту, 
також пропонуються траси для 
велосипедистів-спортсменів, які 
люблять швидкість. Їздити вело-
сипедом по Європі доволі безпеч-
но. На відміну від України, де гине 
найбільша кількість пішоходів та 
велосипедистів, у європейських 
країнах показники смертності на 
дорогах значно нижчі.

Тож сьогодні актуальним по-

стає питання вивчення не тільки 
історії створення велосипеду, 
розвитку велосипедного спорту, 
а й пошуку нових шляхів розви-
тку і впровадження велосипедної 
їзди в містах України за зразком 
європейських країн. Слід також 
зазначити, що українське суспіль-
ство з кожним роком все яскраві-
ше починає усвідомлювати свою 
ідентичність та шукати шляхи 
реалізації різнобічної інтеграції 
у науково-культурологічній реалії 
європейської спільноти. У цьому 
світлі важливого значення набуває 
потреба у збереженні й примно-
женні національних здобутків, 
оптимальне поєднання іннова-
ційних ідей з досягненнями ві-
тчизняної й світової історичної 
думки минулого, що дозволяє 
успішно розвиватися Україні 
в умовах глобалізації.

Безумовно, зародився вело-
сипедний спорт тільки з появою 
велосипеда. Перший проєкт вело-
машини ще у 1495 році запропо-
нував знаменитий італієць Лео-
нардо да Вінчі. Однак його проєкт 
так і залишився на папері, а па-
тент на виготовлення першого 
велосипеда отримав К. Дрейз 
із Німеччини у 1817 році. Його 
велосипед був дерев’яним з від-
сутньою ланцюговою передачею, 
пересуватись на ньому було доволі 
незграбно, доводилось відштовху-
ватися ногами від землі. З часом 
конструкція велосипеда удоскона-
люється, і з появою на колесах ме-
талевих спиць їзда на велосипеді 
стає популярною у багатьох кра-
їнах Європи та Росії. З 1869 року 
проводяться перші змагання вело-
сипедистів, а ряди велосипедистів 
стрімко зростають, з’являються 
перші товариства велосипедистів. 
В Україні таке товариство організу-

вали у м. Одесі ще у 1886 році. Слі-
дом за Одесою подібні товариства 
відкриваються у містах Харкові 
та Києві. У 1890–1900 роках їзда 
на велосипедах набуває не тіль-
ки широкої популярності серед 
жителів нашого міста, а стає до-
сить модною. І це незважаючи на 
те, що один велосипед коштував 
від 100 карбованців і більше. За 

100 карбованців в ті часи можна 
було придбати 5 пар добротних 
коней. Для впорядкування їзди на 
велосипедах міська дума видала 
спеціальну постанову «О вело-
сипедной езде по г. Житомиру», 
в якій наголошувалося: «…требу-
ется, чтобы велосипедисты имели 
на велосипедах на видном месте 
установленные значки, а также 
должны иметь при себе разре-
шение для предъявления их 
полиции в случае каких-либо не-
доразумений. Быстрая езда, безу-
словно, запрещена, велосипедисты 
должны держаться правой 
стороны. Также запрещена езда по 
тротуарам, скверам, бульварам». 
Звичайно, не всі велосипедисти 
дотримувалися цих правил. І в ті 
часи були любителі полякати пе-
рехожих громадян та вершників, 
особливо на центральних вулицях 
міста.

У 1893 році відбувся перший 
чемпіонат світу з трекових гонок. 
І, мабуть, символічним є той 
факт, що саме у 1893 році у м. 

Житомирі було засноване 
перше спортивне товариство 
велосипедистів‑любителів. 
Таким чином, Житомир став 
четвертим містом в Україні, де 
почав розвиватися велоспорт. 
За ініціативи першого чемпіона 
міста Києва з велосипедних гонок 
Сергія Локостова, якого переве-
ли по службі до нашого міста, 

будується циклодром (велотрек). 
Тільки недавно вдалося встанови-
ти точне його місцезнаходження. 
Допомогла мені в цьому легенда 
житомирського спорту, 106-річна 
Олена Адамівна Москальова. Вона 
пригадала, що велотрек розташо-
вувався між вулицями Великою 
Бердичівською і Гоголівською, 
у дворі старого приміщення 23-ї 
школи. Вхід був з вулиці Великої 
Бердичівської (навпроти сучасного 
будинку, де розташований «Арт-
центр Гнатюка»). 4 червня 1893 
року відбулося святкове відкриття 
циклодрому. Про цю подію газета 
«Волынь» від 4.06.1893 р. писала: 
«Сегодня наши велосипедисты 
открывают собственный иппо-
дром, устроенный на Кашперов-
ской улице. Ожидается сформиро-
вание целого общества, где число 
членов достигнет 33-х человек. 
В настоящее время насчитывается 
до 20 человек, в том числе 3 
женщины. Желаем успеха нашим 
спортсменам». Додам, що вдалося 
встановити прізвища жінок – Лу-
ніна, Звьоздочкіна, Миловидова. 
Серед них найкращі результати 
показувала Луніна.

Одночасно засновниками то-
вариства розробляється статут то-
вариства, який затвердив міністр 
внутрішніх справ Росії 9 жовтня 
1893 року. Варто зазначити, що в ті 
часи це була досить тривала про-
цедура (з 1906 року дозвіл на від-
криття товариств почали надавати 
губернатори). Тільки 30 листопада 
1893 року (цитую мовою оригіна-
лу) «… в 7 часов вечера в помеще-
нии Житомирского дворянского 
собрания (на цьому місті тепер 
стоїть будинок першої міської по-
ліклініки по вул. В. Бердичівській, 
32) было Первое общее собрание 
нового общества…». Так, газета 
«Волынь» від 1 грудня 1893 р. 
повідомила про створення 
у Житомирі першого спор-
тивного товариства велосипе-
дистів‑любителів. 30 листопада 
1893 року стало офіційною да-
тою заснування велосипедного 
спорту на Житомирщині. Далі 
газета повідомляла: «Возникшее 
у нас общество велосипедистов-
любителей имеет целью как ра-
спространение этого вида спорта, 
так и предоставление уже ездя-
щим велосипедистам наиболее 
удобных условий для дальнейшего 
усовершенствования в езде. С на-
чала предстоящего сезона Обще-
ство будет иметь циклодром для 
упражнений и обучения езде под 
наблюдением опытных руководи-
телей. Кроме того, тут же имеется 
в виду устраивать гонки и состяза-
ния велосипедистов, игры: кегли, 
крокет и др. В будущем зимнем 
сезоне Общество предполагает 
устроить также и зимнее помеще-
ние для езды, вечеров и собраний 
Общества».

Продовження  
у наступному номері

 Меморіальна дошка відкрита в честь 120-річчя з дня заснування

 Один із зразків перших велосипедів
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Повний нокдаун, або Як сфера «індивідуальних 
послуг» пережила цьогорічний локдаун

Руслан Мороз

Як почувають себе 
житомирські «нічні 
метелики» та бруталь-
ні жеребці після ново-
річних свят?

Вже неодноразово наше видан-
ня розповідало про таку делікатну 
тему, як надання індивідуальних 
послуг у популярній галузі розваг 
для дорослих.

Одразу можна констатувати, 
що на кохання за гроші локдаун 
вплинув, але не суттєво, тому що 
карантин карантином, а природ-
ні потреби постановою Кабінету 
Міністрів не скасуєш. І вже на 
урядовому рівні розглядають 
наші можновладці проблему ле-
галізації канабісу та проституції. 
Стосовно канабісу питання цілком 
зрозуміле, адже під впливом ще 
яких речовин можна приймати 
такі безглузді закони?! А ось на 
«полуничку» після канабісу тягне 
також не по-дитячому.

У європейських державах це 
питання давно вирішено. Жри-
ці та жреці кохання сплачують 
податки, і держава надає їм всі 
права, які мають інші грома-
дяни, що працюють до пенсії. 
Зрозуміло, що пенсія у деяких 
країнах наступає після 70 років, 
тому важко уявити, щоб хтось за-
мовив собі дівчинку або хлопця 
такого віку на ніч, тільки мабуть 
якийсь геронтофіл, але на власні 
очі автор бачив працівниць і після 
п’ятдесяти п’яти, звісно, не корис-
туючись їхніми послугами. Взагалі 
у столиці нашої держави останнім 
часом і не таке побачиш. До речі, 
у Житомирі, за власними даними, 
також працює близько десятка 
дівчат такого віку. Але на цьому 
етапі обслуговування спостері-
гається певний сексизм, тому що 
хлопці до такого поважного віку 
допрацювати не можуть фізично.

Стосовно гонорарів, то 
і тут є також дискримінація 
за статевими ознаками. Хлопці, 
які надають певні послуги за-
можним жінкам, отримують 
більші гонорари, ніж дівчата. 
Але через фізіологічні особли-
вості жоден хлопець не може 
обслуговувати таку ж кількість 
клієнтів, як дівчата.

У Житомирі насправді ще 
жодного разу хлопців не ловили 
на гарячому, на відміну, напри-
клад, від Дніпра, де нещодавно за 
проституцію затримали жителя 
Запоріжжя. Повідомлення адмі-
ністративної комісії при виконав-
чому комітеті Запорізької міської 
ради про це більш нагадувало 
першоквітневий жарт. «З сусід-

нього Дніпра поліція надіслала 
протокол на хлопця із Запоріжжя, 
який надавав інтимні послуги міс-
цевим жіночкам, і всього за 1500 
гривень. У той час, як інші мужні 
чоловіки-запоріжці розклеюють 
оголошення на стовпах про за-
купівлю волосся», – зазначалося 
у публікації від 14 січня цього 
року на офіційній сторінці у соці-
альній мережі «Фейсбук». Цікаво, 
а всі мужні чоловіки-запоріжці 
відрощують волосся на продаж?

У Житомирі взагалі подібні 
питання вирішуються мирним 
шляхом, тобто за гроші або нату-
рою. Не сприйміть це перекруче-
но, але в поліції також працюють 
самотні жінки. Також з власних 
джерел, дякуючи нашим інформа-
торам, відомо принаймні про два 
подібні випадки у Житомирській 
області. Взагалі наші жінки, на-
віть при погонах, щирі на кохання. 
Варто згадати, як років з 25 тому 
одна з житомирянок, працюючи 
слідчою, правда, в іншій країні, 
закохалася в злочинця і переда-
ла йому за грати зброю. І навіть 
організувала спробу його втечі. 
Чоловікові це не дуже допомогло, 
адже під час втечі його було по-
ранено і в подальшому за велику 
кількість доведених у суді вбивств 
страчено. А ось закохана жінка 
після того, як відбула свій строк 
у в’язниці, повернулася до рідної 
Житомирщини. Але це все історія, 
тож повертаємося до нашої роз-
мови про кохання.

За словами опитаних нами 
на засадах повної анонімності 
представників цієї галузі, пра-
цівниці сфери професійного 
кохання в більшості понесли 
збитки під час локдауну. Де-
яким дівчатам навіть довелося 
демпінгувати ціни, що викликало 
незадоволення їхніх коліжанок. 
Ціна за годину «швидкого» обслу-
говування понизилася до критич-
них 500 гривень, що навіть нижче 

собівартості послуги. «Елітні» ді-
вчата у той же час продовжували 
заробляти по 1000–1500 грн. Так 
що той «запорожець із Дніпра» – 
просто дурень порівняно з наши-
ми дівчатами. Адже наші хлопці 
за обслуговування спраглих до ко-
хання самотніх жінок отримували 
по 2000–2500 грн. Мабуть, геогра-
фічне розташування наближенос-
ті до столиці цілком природно 
впливає на ціну обслуговування. 
Хоча все одно ціни у Києві на по-
рядок вищі, ніж у Житомирі. До 
того ж у більшості випадків поді-
бні цифри зазначаються в доларах. 
Тож житомиряни і житомирянки 
дуже часто воліють працювати 
саме у столиці. Та ж сама цифра 
в доларах завжди робить свою 
справу.

Можемо нагадати, що під час 
карантину більшість світових по-
рнохабів безкоштовно відкрила 
свої архіви для перегляду. А у Жи-
томирі не тільки жінки, а й чо-
ловіки дуже вразливі. Тільки про 

це наші чиновники, напевно, не 
в курсі. Адже як ще пояснити, що 
головний санітарний лікар Украї-
ни Віктор Ляшко заборонив про-
даж презервативів під час повно-
го локдауну і заявив, що хотів би 
побачити, хто саме буде купувати 
презервативи щодня.

З огляду на тендітну фігуру 
нашого головного санлікаря хо-
четься йому порадити більше 
займатися спортом, адже взагалі 
є сумніви, що заняття коханням 
йому фізично під силу. А стосовно 
того, кого він бажає побачити, хай 
частіше приїжджає до Житомира 
і побачить будь-кого на свій смак.

Відсутність у продажу за-
собів індивідуального захис-
ту вже призвела до певного 
збільшення захворювань, 
які передаються статевим 
шляхом. За словами жито-

мирських лікарів, також на 
засадах повної анонімності, 
причиною стала не тільки 
заборона продажу презер-
вативів, а також прорахунки 
медичної реформи, коли по-
трапити до лікаря певного 
фаху стало набагато склад-
ніше, і те, що лікарі з досві-
дом виїжджають на роботу 
до інших країн. Також лікарі 
стверджують, що прорахунки 
з наданням медичних послуг 
під час локдауну проявлять-
ся згодом, адже існує серо-
негативне вікно – період від 
моменту зараження до того 
часу, коли з’являться антиті-
ла. Саме після завершення цього 
періоду настає період серокон-
версії, коли в крові інфікованої 
людини починають утворюва-
тися антитіла і змінюється ре-
зультат тесту. Антитіла до вірусу 
з’являються в крові більшості 
ВІЛ-інфікованих через 48 тиж-
нів після зараження. У перші 3 

місяці після зараження антитіла 
виявляються у 90–95% пацієнтів, 
через 6 місяців – у 59% пацієнтів, 
у більш пізні терміни – 0,5%. Але 
ці дрібниці нашого головного 
санітарного лікаря не дуже хви-
люють.

До того ж раніше з група-
ми ризику працювало багато 
волонтерів з кількох жито-
мирських благодійних фондів 
та громадських організацій, 
які розповсюджували серед 
«працівників сфери індивіду-
альних послуг» презервативи 
та інші засоби захисту. З по-
чатком карантину діяльність 
подібних організацій було па-
ралізовано. Таким чином, через 
певний проміжок часу, за підра-
хунками фахівців, варто очікувати 
спалах не тільки ВІЛ-інфікованих, 
а й захворювань на інші хвороби, 
які передаються статевим шляхом, 
гепатитів В і С, туберкульозу. Піс-
ля другої фази медичної рефор-
ми профілактика туберкульозу, 
гепатитів та ВІЛ-інфекції майже 
не ведеться, а нагадує більше 
профанацію ідеї попередження 
захворюваності.

Крім того, дуже часто су-
часні підлітки роблять не 
зовсім коректні висновки, 
спираючись на досвід друзів 
та подруг і перегляд дешевих 
мелодрам. Поясніть вчораш-
нім дітям: не все те, що вони 
бачать на екрані, реально 
в житті, не завжди вдається. 
Наприклад, працюючи волонте-
ром у Корпусі миру, дуже часто 
чув щось подібне: «Стала замис-
люватися про вигоду в цьому 
житті. Тепер я зрозуміла, чому 
дівчатка у 14 років вже шпьоха-
ються. Адже чим раніше почати, 
тим швидше набридне, і ви бу-
дете вірні своєму хлопцеві, і не 
потрібно буде ще 5–6-х юзати 
одночасно. Ви встигнете більше 
спробувати, адже хлопці живуть 
менше і великий шанс, що він 
"відкине ковзани" прямо на вас. 
А ще чим раніше заразишся на 
ВІЛ, тим легше буде вилікуватися, 
адже в дорослому віці він важче 
лікується. Ось такі я зробила ви-
сновки. А ще – раніше залетіти, 
раніше народити, вигнати чоло-
віка і тягнути аліменти».

Монологи від хлопців майже 
такі самі, відрізняються лише 
дрібницями. Повна наївність 
при повній відсутності життє-
вого досвіду.

Підсумовуючи цей невеселий 
огляд житомирського ринку пев-
них послуг, можемо впевнено за-
значити: цей локдаун нам важко 
аукнеться місяців через шість – 
вісім. У кращому разі – через рік. 
Варто чекати на наступну епі-
демію вже перелічених хвороб.  
Як ми зможемо з нею впоратися – 
покаже час.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК ДЛЯ РОБОТИ З 
АВТОБУВАМИ БОГДАН У М.КИЄВІ. ЖИТЛО 
ТА ОБІДИ НАДАЄМО. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 
800 ГРН/ДОБА (ОПЛАТА ЩОТИЖНЯ). ГРАФІК 
РОБОТИ 7/7. 0676000161

• Водії далекобійники С+Е, можливо без 
ДР. Перевезення вантажів по території Єв-
росоюзу на Євро 6 MAN, MERCEDES, DAF. 
Графік Згідно AETR. Комфортний будинок 
з усім необхідним. Офіційне оформлення 
по UMOWA O prace. Ліц.МСПУ АЕ 186519. 
0673431348,0997479821

ВОДІЙ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, 
ЗП ДОГОВІРНА, ДР ДАЛЕКОБІЙНИКА 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. ДЗВОНИТИ З 09.00 ДО 
17.00. 0981517788,0981517798

• Запрошуємо на роботу в Польщу зва-
рювальників MAG 135 (півавтомат). ЗП 
від 30000 грн, житло та одноразове хар-
чування безкоштовне. Підприємець Ко-
лесник В.А. Ліцензія МСПУ АЕ 186519. 
0997479821,0673431348

• Запрошуємо на роботу в США по робо-
чій візі Н2В. Покоївок, помічників покоївок, 
офіціантів, ресепшн, складальників посу-
ду, посудомойщица, няня, будівельників. 
Ізраїль - доглядальниці, медсестри, фель-
дшери В/1. Осіб. МСПУ АВ № 585042. 
0672326904

• Інженера-елетроніка запрошує на 
роботу ПрАТ "ПБК "Радомишль" , з/п 
14000 грн., змінний графік роботи, про-
грамування контролерів, забезпечення 
безперебійної роботи виробничих ліній.
Додатково: доставка службовим транспор-
том з м.Житомир, надання житла іногор 
0674116488

• Легальна робота в Польщі. Для Ч/Ж та 
сімейних пар, для спеціалістів та різно-
робочих: легально, візова підтримка або 
безвіз. Надається безкоштовне житло 
на весь час роботи. Ліцензія МСПУ АЕ 
186519. 0997479821,0673431348

• Майстра зміни на виробництво запро-
шує ПрАТ "ПБК "Радомишль", (з/п 12000 
грн., змінний графік роботи, керування 
виробничим процесом на зміні). Додат-
ково: доставка службовим транспортом з 
м.Житомир, надання житла іногороднім. 
0674116488

• Метролога запрошує на роботу ПрАТ 
"ПБК "Радомишль", з/п 11000 грн., вико-
нання робіт з метрологічного забезпечення 
виробництва. Додатково: доставка служ-
бовим транспортом з м.Житомир, надання 
житла іногороднім. 0674116488

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ 
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: 
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П 
ВІД 9000ГРН. 0974870271

МУЛЯРИ (КАМІНЩИКИ) ПОТРІБНІ ДЛЯ БУ-
ДІВНИЦТВА БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ 
В М. КИЇВ. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КУБ. М. КЛАДКИ 
- 750-800 ГРН. ВАРТІСТЬ ЗА 1 КВ.М. - 150 
ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 0965453888

• Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 9000 грн.Старші зміни, з/п 500 
грн/день. Харчування, проживання за ра-
хунок підприємства.Консультації з пра-
цевлаштування надаються цілодобово. 
0734069918,0952858119

• Робота в Польщі, м.Глівіци. Офіційна 
та гідна робота для чоловіків на будів-
ництві. Безкоштовні вакансії, надаємо 
житло. Ліц.981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. 
0930165413(вайбер),0671744429

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.11. Продам Ділянки в місті 

• ПРОДАМ АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ 2 ГА, ЧОРНОЗЕМ, ОКРАЇНА ЖИТО-
МИРА (Р-Н ХІМВОЛОКНО). 0673911769

2.16. Здам в оренду 

• Здам в оренду земельну ділянку 70 со-

ток і дві будівлі площа 348 кв.м. на березі 

Азовського моря в с. Генгорка. 0997308547

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

• 2 ПТС-4 (причепи тракторін) - 2 шт., зняті 

з обліку, нові шини, металеві борти, то-

варний вигляд. 0960795238,0990585081

• Автокран (1995р.) КРАЗ-65101 КС-

3575-А-1, в/п 14 тон в роботу. 0679354050

• ВІЯЛКИ ЗЕРНОВІ, НОВІ, 220-380В, ПРОВІЮЄ 
ВСІ ВИДИ ЗЕРНА (СУШЕНУ ЯГОДУ), ЛЕГКА 
ТА ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ, ПОВНІСТЮ 
ЗАМІНЮЄ РЕШЕТНУ ВІЯЛКУ, В НАЯВНОСТІ, 
ВІДПРАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ, АБО ІНТАЙМ, 
ФОТО НА VIBER. 0954409323,0677038167,ВІ-
ТАЛІЙ

КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ 
"АННА", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МА-
РОК, ТРАКТОРИ Т-25, МТЗ-82, ПЛУГИ 
ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. 
(097)4742211,(097)4742272
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4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

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

4.22. Столярні вироби, 
пиломатеріали. Продам 

• ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРІАЛИ: ДОШКА ПОЛА, 
СТРОГАНА В ШПУНТ, СТОЛЯРНА ДОШКА (ОБ-
РІЗНА, НЕ ОБРІЗНА РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛ-
КИ, КРОКВИ, МОНТАЖНА РЕЙКА, ДОШКИ, 
ОБРІШОТКИ, ШТАХЕТИ, ДЕРЕВ`ЯНІ ВІДХО-
ДИ З ПИЛОРАМИ) З ДОСТАВКОЮ НА ДОМ. 
0673911769

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗІВ МЕХАНІЧНИМ СПО-
СОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЯКІСНІ КРУГИ З ЗАМ-
КОМ, ПОГЛИБЛЕННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ДУ-
БОВОГО ДНА, ПОКРИТТЯ НАД КРИНИЦЯМИ, 
ВЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙ. ДОСТАВКА 
КРУГІВ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ. 0671977447

КОПАННЯ КРИНИЦЬ МЕХАНІЧНО (БУР-
МАШИНА) ТА ВРУЧНУ. ШВИДКО. ЯКІСНІ 
КІЛЬЦЯ. 0977778801

• Чистимо та поглиблюємо криниці. 
0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.15. Пошив, ремонт одягу, 
взуття 

• ПОШИТТЯ СПЕЦОДЯГУ, ФОРМЕННОГО ОДЯ-
ГУ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. 0676829230

6.17. Послуги. Iншi 

• ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ СУ-

ПУТНИКОВИХ АНТЕН ТА Т2. ПРОДАЖ, РЕ-

МОНТ І ПРОШИВКА ТЮНЕРІВ. МОНТАЖ ТЕ-

ЛЕВІЗОРІВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, НАДІЙНО. ПО 

ЖИТОМИРУ ТА РАЙОНУ. 0974942375

• С А К  ( с в а р о ч н ы е  а п п а р а т ы ) 

передвижные, дизель + двигатель Т-40 

(Д3-144), 0506146423

СПАДКОВА ВОРОЖКА ОЛЕНА. ДОПОМО-
ГАЮ У ВИРІШЕННІ БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄ-
ВИХ ПРОБЛЕМ ТА СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ. 
ДІТИ ДО ОДНОГО РОКУ БЕЗКОШТОВНО 
0972573397

8. РІЗНЕ 

8.5. Продукти харчування. 
Продам 

• ПРОДАМ МЕД І ВОДУ З ШАФРАНОМ !!! 

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕ-

ВО-СУДИННИХ, ОНКОЛОГІЧНИХ, ГЛАЗНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ; ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО 

ТРАКТУ. ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ ТА ОРГА-

НІЗМУ. 0676460105

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ БАГАТО-
ДІТНОЇ СІМ`Ї, ВИДАНЕ НА ІМ`Я СІЧКАР КА-
ТЕРИНА ЮРІЇВНА 15.01.2007 Р.Н. ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

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

1. 3‑кім. квартира з/п 108,2 м.кв., за адресою: м. Житомир, пл. Польова, 10 кв. 1. 
Дата торгів: 04.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №461860 
(уцінено лот № 455780);

2. Нежитл. будівля, (склад), з/п 434,6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомир-
ський р-н, Озерянківська с/р, станція «Кодня», вул. Вокзальна, 2. Дата торгів: 10.02.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №462194 (уцінено лот № 455758);

3. Квартира спільного заселення №13 з/п 26,66 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Дружби 131. Дата торгів: 10.02.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №460053;

4. Житл. буд., з/п 75,4 кв.м, зем. діл. 0,1 га, КН: 1810700000:02:031:0006, зем. діл. 
0,038 га, КН: 1810700000:02:031:0007, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
І.Котляревського (К.Лібкнехта) 202. Дата торгів: 10.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №462215 (уцінено лот № 455877);

5. Цілісний майновий комплекс, з/п 5686,9 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
Любарський р-н, с. Громада, вул. Польова, 2. Дата торгів: 11.02.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №462502 (уцінено лот № 455756);

6. Зем. діл. з/п 0.1га, КН: 1822087200:02:002:0174, Житомирська обл., Житомирський 
р-н, с. Тетерівка, масив №3, діл. №44. Дата торгів: 15.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №463226 (уцінено лот № 456875);

7. 3‑кім. квартира, з/п 66,18 кв.м, житл. пл. 48,20 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Космонавтів, 34, кв. 81. Дата торгів: 15.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №463231 (уцінено лот № 446064);

8. 3‑кім. квартира з/п 57,1 кв.м, житл. пл. 41,3 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Радомишль, вул. Толбухіна, 2, кв.3. Дата торгів: 19.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №463851;

9. Будівлі кінотеатру літ. «А» з/п 313,4 кв.м та зем. діл. пл. 0,8232 га, КН: 
1822055600:02:001:0035, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт. Гуй-
ва, вул. Новогуйвинська, 3 в. Дата торгів: 22.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №463839;

10. Майновий комплекс, з/п 735,3 кв.м та зем. діл., пл. 0,12 га, КН: 
1822086800:03:000:0134, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Ста-
нишівка, вул. Незнайко, 90а. Дата торгів: 22.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №463965;

11. Квартира, з/п 39,5 кв.м, житл. пл. 19,3 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Любарська 12б, кв. 1. Дата торгів: 22.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №464069;

12. Квартира, з/п 55,45 кв.м, житл. пл. 30,4 кв.м, за адресою: м. Житомир, просп. 
Миру 11, кв. 1. Дата торгів: 22.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №464118;

13. Зем. діл. для будівн. і обслугов. житл. буд., госп. будів. і споруд (присадиб. діл.), 
пл. 0,1000 га, КН: 1810136300:10:055:0017, за адресою: м. Житомир, пров. Монолітний, 
4. Дата торгів: 22.02.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №464150.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
Нафтобаза для світлих нафтопродуктів ФОП Гладун С. М. повідомляє про наміри 

щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, що розташовані за адресою: 10005, Житомирська обл., 
м.Житомир, вул.Кооперативна,3.

Основна виробнича діяльність Нафтобази для світлих нафтопродуктів ФОП 
Гладун С. М. – оптова торгівля рідким паливом.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є: наземні резервуари горизонтальні 
сталеві – дж. №№ 1–21, зливний пристрій – дж. № 22, пересувні насоси – дж. №№ 23, 
24, наливні стояки – дж. №№ 25, 26, паливо – роздавальна колонка – дж. № 27, на-
фтовловлювач – дж. № 28.

Передбачаються наступні викиди забруднюючих речовин: сірководень – 0,007 т/рік, 
неметанові леткі органічні сполуки – 2,618579177 т/рік, бензол – 0,034 т/рік, ксилол – 
0,042 т/рік, толуол – 0,089 т/рік, фенол – 0,009 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин не перевищують порогових значень та гранич-
нодопустимих викидів (ГДВ) згідно законодавства.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян при-
ймаються протягом місяця з дня публікації до Житомирської районної державної 
адміністрації за адресою: 10003, м.Житомир, вул.Лесі Українки, 1, тел. (0412) 42–47–03.

• Послуги оренди трала, негабаритні пере-
везення по Україні. Послуги зі збирання 
врожаю комбайнами, обробка землі, посів, 
обприскування. 0965591438,Сергій.www.
avtospectehnika.co

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗ-
БИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, 
ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242613
,(050)5158585,(067)9040066

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

• 2 ПТС-4 (с/г причепи), 2-осьові само-
скидні, зняті з обліку, нові. 0963507337

КУПЛЮ ТРАКТОР Т-150 НА ЗАПЧАСТИНИ. 
ЦІНА ДОГОВІРНА. 0678108718

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

• Щебінь, пісок, бут, земля, перегній, 
дрова з доставкою а/м Камаз, ЗІЛ. 
0679383303Олександр

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ. ЯКІСНО. 
ПІД  КЛЮЧ.  УТЕПЛЕННЯ  ФАСАДІВ 
0969822083

• Ремонт квартир від економ до VIP 
класу. Будь-які будівельні роботи. 
0978581441Олександр

4.3. Інструмент будівельний. 
Продам 

• ПРОДАМ ПИЛИ СТРІЧКОВІ НОВІ ТА Б\У 
(ЗВАРЮВАННЯ, ЗАТОЧКА, РОЗВОДКА). ЯКІСТЬ 
ГАРАНТУЄМО. 0962461677
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ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БА-
ГАТОДІТНОЇ РОДИНИ СЕРІЇ АВ 010109 ВІД 
23.11.2010, ВИДАНЕ ВІДДІЛОМ У СПРАВАХ 
МОЛОДІ ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ, НА ІМ`Я ЯНІШЕВСЬКИЙ ЙОСИП ЛЕО-
НІДОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ ТП 
№414523 ВІД 08.08.2007Р., ВИДАНИЙ НА 
ІМ`Я ДЬЯЧЕНКА РУСЛАНА ВАДИМОВИЧА 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДА-
НИЙ В\Ч 0281 СТАРШОМУ СОЛДАТУ РУБЦО-
ВУ ВАДИМУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ КООПЕРАТИВ-
НИМ КОЛЕДЖОМ БІЗНЕСУ І ПРАВА НА ІМ`Я 
ГУРСЬКИЙ МИКИТА ІГОРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ 
РОДИНИ, ВИДАНЕ НА ІМ`Я ГОНГАЛО СТА-
НІСЛАВ ІГОРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ЧЕККАРТУ ВОДІЯ, ПРАВА, ТЕХ-
ПАСПОРТ, ВИДАНІ НА ІМ`Я БАХУР АНДРІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.БРИКЕТ ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ, БЕЗ ПИЛУ І КРИХТИ, ВЕСЬ ОДИН В 
ОДИН, Є В МІШКАХ ПО 40 КГ ТА НАСИПОМ. 
ДОСТАВКА ПО ВСІЙ ОБЛАСТІ БЕЗКОШТОВНА. 
0982817101ІВАН,0982759571РОМАН

8.24. Інше. Куплю 

• ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радіодеталі, 

плати, вимірювальні прилади СРСР. 

0674781257
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• Новонароджена дитина може 
розрізняти червоний і зелений колір, 
а ось синього вона не бачить.

• Згідно із статистикою діти 3–4 
років щодня ставлять 900 запитань 
і вимовляють понад 12 000 слів.

• Найбільше дітей у світі у султана 
Ісмаїла з Марокко. У нього 340 дочок 
і 548 синів.

• Нігерія – країна близнюків, на 
кожні 11 пологів один випадок – це 
двійнята або близнюки.

• Вчені підтвердили, що малюкам, 
які в дитинстві активно повзали, легше 
дається навчання, ніж тим, які одразу 
почали ходити.

• Найпопулярніший день тижня 
для народження дітей – це вівторок. 
А от у вихідні малюків народжується 
мало.

• В одній зі шкіл Вельсу звільнили 
вчительку молодших класів, яка сказа-
ла 6-річним дітям, що Санта-Клауса 
не існує.

• У дорослої людини 206 кісток, 
а у немовляти на 64 більше – аж 270.

• Ганеш ситам-Палам вважається 
найрозумнішою дитиною планети. 
У віці 7 років він уже став студентом 
університету й успішно опановує на-
вчання, плануючи отримати вчений 
ступінь до 13 років.

• Англійські вчені стверджують, 

що діти, які постійно мають справу 
з комп’ютером, значно швидше навча-
ються математики і у 5 разів швидше 
вчаться читати і писати.

• У Дубаї відбулася найбільша 
у світі виставка фотографій усміхне-
них дітей у віці до п’яти років – 18 000 
фотографій.

• Кожні три секунди у світі наро-
джується дитина.

• У новонароджених сльози по-
чинають вироблятися на третьому 
тижні життя.

• У дорослого є в середньому 
близько 10000 смакових рецепторів, 
а у немовляти втричі більше.

Гороскоп на тиждень 27 січня - 2 лютого

ОВЕН
Уникайте надмірних 

фінансових витрат. Не 
розпочинайте нових проєктів. 
Вдалий час для зміни кола спіл-
кування.

ТЕЛЕЦЬ
Експерименти із зо-

внішністю принесуть 
свої результати. Просіть про 
підвищення – вам не відмовлять.

БЛИЗНЮКИ
Зірки радять уни-

кати дальніх поїздок. 
Очікується кар̀єрний 

рух – не бійтеся брати на себе 
відповідальність.

РАК
Цілком можливі 

проблеми у стосунках – 
ваш партнер не надасть 

підтримки. Уникайте покупок 
в інтернеті.

ЛЕВ
Настав час подбати 

про особисте життя. 
Якщо думаєте про власний 
проєкт, сміливо приступіть до 
його реалізації.

ДІВА
Влаштуйте роман-

тичний вечір своїй 
другій половинці. Безробітні 
Діви, ймовірно, зможуть знайти 
хорошу роботу.

ТЕРЕЗИ
Подивіться на свою 

професійну діяльність 
під новим кутом. Че-

кайте на сюрприз від коханої 
людини.

СКОРПІОН
Можливі проблеми 

з житлом. Відкрийтеся 
партнеру і поділіться нарешті 
з ним своїми переживаннями, 
не носіть їх у собі.

СТРІЛЕЦЬ
Вдалий період для 

внутрішньої гармонії, 
в якій ви і будете перебувати. 
Займіться підвищенням ква-
ліфікації.

КОЗЕРІГ
Професійна сфера 

не порадує. Займіться 
підвищенням кваліфікації. 
Сприятливий період для дій 
з нерухомістю.

ВОДОЛІЙ
Тривалий період 

хандри закінчився. 
Ваша професійність – 

на високому рівні. Сміливо про-
сіть про підвищення.

РИБИ
Чудовий час, щоб 

зайнятися саморозвит-
ком. Можливі конфлікти з су-
сідами. Уникайте коштовних 
покупок.

Цікаві факти про дітей

Як волоссю пере-
жити холоди? Пи-
тання непросте, але 
«Vogue UA» пропонує 
поради по догляду, 
які будуть дієвими 
та допоможуть вам 
зберегти своє во-
лосся здоровим та 
непошкодженим за 
холодної погоди.

Захист від холоду
Взимку волосся мерзне. Звіс-

но, ніяких фізичних відчуттів 
змерзле волосся не викликає. 
Але неприємностей додати 
може. У холоди кінчики, що 
вибиваються з-під шапки, по-
криваються інеєм (він утворю-
ється внаслідок теплого дихання 
на морозі). Це, звісно, досить 
гарно – але шкідливо: фактич-
но волоски перетворюються 
на найтонші бурульки й легко 
ламаються. Тому в холоди важ-
ливо не так носити шапку (хоча 
й вона не завадить), як заправ-
ляти волосся під шарф або худі. 
Окрім іншого, це ще й тренд.

Зволоження чи живлення?
Багато хто думає, що взимку 

волосся треба активно зволожу-
вати. Це поширена помилка 
у догляді. Якщо використовува-
ти засоби, які утримують вологу: 
зволожувальні шампуні, маски, 
спреї – волосся набиратиме ба-
гато води. А що відбувається 
з водою за мінусової темпера-
тури взимку? Правильно, вона 
замерзає. Тож взимку потрібне 

живлення – якомога більше жир-
них масок. У здорового волосся 
всі лусочки гладко прилягають 
одна до одної; у пошкодженого – 
стирчать на всі боки, як у роз-
критої шишки. Так ось, коли 
ми наносимо жирну живильну 
маску, вона працює як клей – 
скріплює зовнішні кутикульні 
шари, уже готові відокремитися 
від волосся, і робить його глад-
ким, важким, блискучим.

Відрізнити зволожувальний 
склад від живильного досить 
просто: на зволожувальних 
засобах зазвичай дописують 
«Hydro-», а поживні познача-
ють як «Repair» і «Nourishing». 
У складі сучасних поживних за-
собів – олія: наприклад, арганова, 
яка працює найліпше, жожоби 
та багато інших, а також силі-
кони. Силіконів боятися не по-
трібно: вони великі друзі волосся.

Домашні процедури
Що з домашніх хитрощів 

справді працює, так це про-
стий трюк з вітамінами. В ап-
теці можна купити вітаміни В і Е 
і щоразу додавати їх до своєї 
живильної маски для волосся. 
Але наносити цю суміш треба 
не на мокре, а на сухе волосся – 
і залишати на всю ніч: тоді вона 
працюватиме як компрес. За-
мість вітамінів можна додавати 
в маску професійні засоби. До 
них входять уже знайомі нам 
олії – арганова, жожоби; екстра-
кти з кокосового волокна; віта-
мінні комплекси; омега-кислоти. 
Приблизно за пів години до сну 
потрібно розподілити суміш на 
волоссі, зібрати його в жмуток, 
а вранці вимити.

Продовження  
у наступному номері.

Поради по догляду  
за волоссям взимку
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

ДУША
Жанр: анімація, пригоди

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

ФАБРИКА СНІВ
Жанр: анімація, пригоди
Мінні 12 років і вона живе удвох із 

татом. Спокійне життя дівчинки без-
слідно зникає коли до їхнього будинку 
заселяються нова татова дружина 
зі своєю дочкою Дженні. Хоч вони 
й однолітки, та зовсім не розуміють 
одна одну. У той час як Мінні тішиться 
з пухнастим хом’яком, Дженні робить 
чергове селфі для соцмереж, де в 
неї тисяча фоловерів. І якби ж лише 
мовчки фотографувалася! Новояв-
лена сестра хоче позбутися гризуна. 
Мінні засинає і потрапляє до місця,  
де народжуються сни усіх людей... 

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

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

РІЗДВО КОТА БОБА
Жанр: драма, сімейний

Це справжня історія Джеймса 
Боуена, чоловіка, який жив на 
вулицях Лондона зі своїм чоти-
рилапим другом – котом Бобом. 
Коли ночі стають холоднішими, і 
він намагається заробити трохи 
грошей перед Різдвом, Джеймс 
опиняється в центрі медіа-скан-
далу, коли місцева влада ставить 
під сумнів його як гідного хазяїна 
тваринки.

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

"Пригоди Каштанчика"
30.01  об 11.00 та 13.00

"Снігова Королева"
31.01 о 12.00 та 14.00


