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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Відстояли честь і гідність: 
газета «20 ХВИЛИН»  

виграла суд проти  
депутата Развадовського с. 3

«У нас був акт на 55 дерев,  
а ми видалили 12»: чому на Новому 
бульварі знищили озеленення с. 8с. 4

Правда чи фейк: чому  
пішли чутки про закриття  
10-11-х класів у школах
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Місто

Житомиряни,  
які використовують 
електроопалення, 
отримають 
компенсацію

Світлана Цимбалюк

Верховна Рада під-
тримала законопро-
єкт щодо компенсації 
у зв'язку з підвищенням 
тарифів на електричну 
енергію.

Кошти мають отримати понад 
600 тисяч сімей, які використовують 
електроопалення для обігріву своїх 
осель. На ці потреби з держбюджету 
виділили 1,4 млрд грн.

Як зазначив прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль, компенсація буде нара-
ховуватись автоматично, при цьому 
жодних довідок чи заяв подавати не 
потрібно.

«Така компенсація буде нара-
ховуватися автоматично (на осо-
бові рахунки споживачів). Ніяких 
довідок і заяв писати не треба. 
Компенсації виплачуватимуться 
людям, будинки яких обладнані 
електроопалювальними установка-
ми і у яких будинки не газифіковані 
або не мають централізованого те-
плопостачання. Також компенсації 

будуть виплачені багатодітним, при-
йомним сім'ям та дитячим будин-
кам сімейного типу», – наголосив 
Денис Шмигаль.

Хто отримає компенсацію
Компенсацію на оплату спожитої 

у першому кварталі 2021 року елек-
троенергії нададуть певним категорі-
ям громадян, окрім тих, хто отримує 
житлову субсидію:

• особам, які проживають 
у житлових будинках (у т. ч. у бу-
динках готельного типу, гурто-
житках і квартирах), обладнаних 
у встановленому порядку електро-
опалювальними установками (у т. ч. 
у сільській місцевості) і станом на 
31 грудня 2020 року мали право на 
знижену ціну;

• особам, які проживають у ба-
гатоквартирних і негазифікованих 
будинках, в яких відсутнє або не 
функціонує центральне опалення 
(у т. ч. в сільській місцевості);

• багатодітним сім'ям, сім'ям зі 
всиновленими дітьми та дитячим 
будинкам сімейного типу.

Розмір компенсації розрахову-
ватиметься постачальником послуг, 
який також буде нараховувати кошти 
на рахунки споживачів.

ОПИТУВАННЯ: як житомиряни оцінюють 
прибирання снігу комунальниками

Марія Кравчук

Сніг знову випав неочі-
кувано для житомирських 
комунальників… взимку.

8 лютого зранку на головних і друго-
рядних вулицях міста було дуже мало 
снігоприбиральної техніки, проїжджа 
частина була не почищена від снігу. 
Така ж ситуація – на головних площах 
міста.

У більшості районів міста виникли 
затори, а саме – рух був ускладнений по 
вулицях Перемоги, Покровській, Київській, 
Бердичівській, Шевченка, Гагаріна, про-
спекту Незалежності.

Міська влада повідомляє, що до при-
бирання залучили більше 400 осіб.

Журналісти редакції «20 хвилин» 
вирішили дізнатися, як житомиряни 

оцінюють роботу комунальників за 
5-бальною шкалою.

«Ситуація на дорогах жахлива. Мені 
просто цікаво, в яких районах працює ця 
техніка? Я сьогодні, починаючи з 12 годи-
ни, проїжджала не лише центральні вулиці, 
жодної не зустріла. Вчора о 21 годині повер-
талась додому – дороги не розчищені. По 
5-бальній шкалі – це одиниця», – говорить 
Ірина, 48 років.

«Оцінюю задовільно, четвірку поставила 
б. Я тільки що з автовокзалу їхала, тролей-
буси, маршрутки – все ходить. Сніг валить, 
але видно, що дороги розчищали», – ділиться 
своєю думкою Лариса, 47 років.

«Комунальники наче справляються, 
тільки що проходив, бачив, як Київську 
розчищали. А ось у приватних секто-
рах люди у себе біля воріт і в подвір’ї не 
почистили, але це їм не заважає владу 

критикувати. Я нікого не захищаю, але 
треба починати з себе. Поставлю 4, щоб 
був стимул краще працювати», – розпо-
відає Олег, 31 рік.

«Ну прибирають. Ви думаєте, що вони 
повинні сніг ловити, поки він летить? Це ж 
не так просто прибрати місто, в якому 
купа вулиць, провулків і майже 300 тисяч 
людей, вони не зможуть все прибрати за 
4–5 годин. Я проїжджав у час пік і бачив, як 
прибирають. Заслуговують на 5», – говорить 
Іван, 38 років.

«Тротуари не розчищені. Ну самі по-
дивіться: йти важко, грузнеш в снігу, наче 
чистили, але сніг ж не зупиняється – ще па-
дає. А як слизько, хоч би піском посипали, 
я переходила дорогу, то мало не впала. То 
виходить, що мені такою погодою взагалі 
з дому не виходити? Працюють погано – двій-
ка за прибирання, нехай їм соромно буде», – 
наголошує житомирянка Софія, 64 роки.

У міській раді розповіли,  
чи ремонтуватимуть 
аварійну будівлю, на якій 
нанесено мурал «Житомир»

Валерія Наумова

Влітку третій поверх плану-
ють продати на електронному 
аукціоні.

Нещодавно ми писали про аварійний трипо-
верховий будинок на вулиці Великій Бердичів-
ській, 9, на якому нанесено мурал «Житомир».

Опісля того, як він почав обвалюватися, бу-
динок огородили стрічкою, проте це ситуацію 
навряд чи виправило.

Журналісти редакції «20 хвилин» звернулися 
до начальника управління житлового господар-
ства Андрія Гуменюка, аби дізнатися, в якому 
стані зараз будинок і чи планує міська рада про-
водити роботи по його ремонту. «На сьогодні 
третій поверх цієї будівлі належить міській раді, 
там 212,1 кв. м. Перший поверх є власністю меш-
канців Житомира. Міська рада минулого року 
під головуванням заступника міського голови 
провела збори зі співвласниками. На цих зборах 
дійшли згоди про те, що міська рада готова до-
помогти у вирішенні проблем, що стосуються 
ремонту стін і покрівлі.

Після цього нічого не відбувалося, бо спів-
власники взяли паузу подумати. Цього року 
з’явилася заявниця, одна із співвласниць. На 
депутатській комісії було винесено це питання, 
і було з її сторони звернення до голови бюджетної 
комісії. Це питання відправили на довивчення, 
і воно знову буде озвучено на депутатській комісії 
згодом», – поінформував Андрій Гуменюк.

Як пояснює фахівець, влітку третій поверх 
планують продати на електронному аукціоні.

«Міська рада планує знайти ефективного 
співвласника для них. Тобто третій поверх пла-
нується для продажу на електронному аукціоні. 
Коли це планується – поки невідомо. Імовірно, 
літом», – зазначає Андрій Гуменюк.

Залишається сподіватися, що до літа будівля 
не обвалиться й надалі, адже вже зараз вона має 
неохайний вигляд, а деінде видніються дірки.
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ВІДСТОЯЛИ ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ: газета «20 хвилин» 
виграла суд проти депутата Развадовського

Валерія Наумова,  
      Руслан Мороз

Житомирський 
апеляційний суд 
виніс рішення на 
користь газети 
«20 хвилин» у справі 
проти Віктора Разва-
довського.

Районний суд Житомирської 
області 9 жовтня 2020 року виніс 
судове рішення щодо газети «20 
хвилин: газета твого району Рома-
нів» (видавець – приватне підпри-
ємство «Медіа Ресурс») про захист 
честі, гідності і ділової репутації 
та відшкодування моральної 
шкоди на користь Віктора Разва-
довського. Представники газети 
«20 хвилин» подали апеляційну 
скаргу на рішення Житомирського 
районного суду. Апеляційний суд 
погодився з доводами представни-
ків газети «20 хвилин» і 9 лютого 
2021 року відмінив у повному об-
сязі рішення суду першої інстан-
ції, а також виніс нове рішення на 
користь ПП «Медіа Ресурс».

У грудні 2020 року, незважаючи 
на те, що рішення Житомирського 
районного суду не набуло законної 
сили, а ПП «Медіа ресурс» подало 
апеляційну скаргу, газеті «20 хви-
лин» було заблоковано рахунки, 
що негативно вплинуло на ви-
давничу діяльність підприємства.

У той же час Віктор Развадов-
ський почав у публічному просто-
рі розповсюджувати недостовірну 
інформацію про свою перемогу 
в суді над виданням «20 хвилин». 
Деякі житомирські ЗМІ ці недо-
стовірну інформацію опублікува-
ли на своїх ресурсах з позначкою 
«Реклама» або «PR».

Під час першого судового за-
сідання у Житомирському апе-
ляційному суді 18 січня 2021 року 
представники Развадовського не 
ознайомилися з матеріалами спра-
ви, відповідно справу перенесли. 
На той момент рахунки ПП «Ме-
діа Ресурс» продовжували бути за-
блокованими, отже, підприємство 
не могло оплатити заробітну плату 
працівникам газети «20 хвилин», 
а також видавати газету.

Під час засідання 9 лютого 
2021 року представники Віктора 
Развадовського намагалися через 
звернення до колегії суддів пред-
ставникам газети «20 хвилин» за-
боронити фото- та відеозйомку.

«У нас є заперечення щодо 
проведення слухання справи 
в такій обстановці, при прове-
денні відеозйомки, фотозйомки, 
оскільки здійснюється відповід-
ний тиск на суд. Тому ми просимо 

в зв’язку з цим відкласти розгляд 
справи», – заявила адвокатеса зі 
сторони Віктора Развадовського.

Судді апеляційного суду, пора-
дившись на місці, ухвалили: «До-
зволити відеозйомку в судовому 
засіданні, але суд забороняє зйом-
ку представників Развадовського, 
які заперечують щодо цього».

Сторона Развадовсього зро-
била спробу перенести розгляд 
справи. «Просимо відкласти роз-
гляд справи і здійснити її розгляд 
в закритому судовому засіданні, 
оскільки це некомфортно – роз-
глядати відповідну справу, а також 
слухається питання, що стосуєть-
ся особистих даних і особистостей 
Віктора Развадовського», – виголо-
сила адвокатеса позивача.

Адвокатеса ПП «Медіа ре-
сурс» зазначила, що Віктор Раз-
вадовський є політичним діячем, 
публічною особою, предметом 
обговорення є публікація в газеті 
«20 хвилин» і ніхто не збирається 
виходити за межі предмету до-
слідження – тобто підстав для від-
кладення засідання і проведення 
його в закритому режимі немає.

«Суд відмовляє у задоволенні 
клопотання щодо відкладення 
засідання», – наголосила суддя 
апеляційного суду.

Представниками «20 хвилин» 
в обґрунтуванні юридичної по-
зиції в апеляційному провадженні 
було зазначено: «У публікації “Які 
порушення закону виявлено під 
час перевірки декларації Віктора 
Развадовського за 2016 рік” під час 
політичної дискусії в період перед-
виборчої кампанії позачергових 
виборів до Верховної Ради України 
народних депутатів, які відбулися 
21 липня 2019 року, здійснено ана-
ліз змісту Рішення Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції від 31 травня 2019 року 
№ 1554, яким затверджено резуль-
тати проведення повної перевірки 
декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за 
2016 рік, поданої Развадовським 

Віктором Йосиповичем, народним 
депутатом України VIII скликан-
ня – і процитовано абзаци резолю-
тивної частини вказаного Рішення 
від 31 травня 2019 року № 1554.

Таким чином, газета “20 хви-
лин: газета твого району Романів” 
опублікувала те, що вже було за-
гальновідомим про Віктора Разва-
довського задовго до оспорюваної 
публікації і було опубліковано 
в продовження політичної дискусії 
те, що було розміщено на шпаль-
тах різних газет та на порталах 
інтернет-видань, та процитувала 
чинний документ – Рішення Наці-
онального агентства з питань запо-
бігання корупції від 31 травня 2019 
року № 1554, яким затверджено 
результати проведення повної 
перевірки декларації особи, упо-
вноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання, за 2016 рік, поданої Разва-
довським Віктором Йосиповичем, 
народним депутатом України VIII 
скликання».

Адвокатеси Віктора Развадов-
сього наголошували, що через 
публікацію в газеті «20 хвилин» 
Віктор Развадовський програв 
виборчий процес. Нібито газета 
«20 хвилин» надала недостовірну 
інформацію про депутата для ма-
ніпулювання свідомістю громадян 
під час виборчого процесу.

Цю інформацію адвокатеса 
ПП «Медіа Ресурс» спростовує, 
мовяв, у газеті йшлося про ді-
яльність Віктора Развадовського 
як кандидата у народні депутати 
з використанням перевірки його 
декларації, що опублікована на 
сайті НАЗК.

«Таке рішення суперечить 
основним принципам медійного 
законодавства, з огляду на те, що 
газета предметом публікації саме 
в період передвиборчої кампанії 
до Верховної Ради, коли Віктор 
Развадовський зареєструвався 
як кандидат в народні депутати, 
обговорювала його діяльність як 
потенційного народного депутата. 
Газета виконувала свій обов’язок 

інформувати громадськість про ді-
яльність політичних лідерів, осіб, 
які претендують на зайняття дер-
жавних посад, з метою запобігти 
введенню в оману громадськість.

Намагались показати попере-
дню діяльність кандидата в народ-
ні депутати, який був депутатом 
Верховної Ради багато скликань 
до цього, привернути увагу до 
його дій, а тому публікація “Які 
порушення закону виявлено під 
час перевірки декларації Віктора 
Развадовського за 2016 рік” не мала 
мети втручатися у приватне життя 
Віктора Развадовського і публіку-
вала не особисту інформацію про 
нього, про його приватне, особис-
те життя, а оцінювала його діяль-
ність як особи, яка подає декла-
рації, маючи для цього підстави, 
передбачені законом», – зазначає 
адвокатеса приватного підпри-
ємства «Медіа Ресурс» Тетяна 
Левчук.

Пі д час с удових дебат ів 
сторона позивача звернулася 
до суддів з проханням відмо-
вити у задоволенні апеляційної 
скарги, а рішення суду першої 
інстанції залишити без змін. 
Проте суд це прохання не за-
довольнив і виніс рішення на 
користь ПП «Медіа Ресурс».

«Апеляційну скаргу приватно-
го підприємства “Медіа Ресурс” 
задовольнити. Скасувати рішення 
Житомирського районного суду 
Житомирської області від 9 жов-
тня 2020 року і ухвалити нове 
судове рішення про відмову у за-

доволенні позову. Компенсувати 
ПП ”Медіа ресурс” судовий збір 
у розмірі 5675,50 грн за кошт дер-
жави, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України», – 
виголосила вирок суддя Ольга 
Микитюк.

Судове засідання закінчило-
ся оплесками тих, хто прийшов 
підтримати газету «20 хвилин» 
у залі суду.

Директор ПП «Медіа Ресурс» 
Олександр Васильковський подя-
кував усім небайдужим та наголо-
сив, що суд має виносити правдиві 
рішення, а не захищати інтереси 
мільйонерів: «Я хочу подякувати 
нашому адвокату Тетяні Левчук 
та громадській організації "Плат-
форма прав людини", яка надала 
нам підтримку й надалі буде нас 
захищати, тому що Развадов-
ський на цьому не зупиняється. 
Я хочу сказати всім тим, хто нас 
підтримує, велике ДЯКУЮ. Ми 
не створювали жодного чорного 
піару, як говорять захисники Раз-
вадовського, і для таких, як Разва-
довський, я хочу сказати одне: те, 
що ви робите, ми маємо завжди 
висвітлювати, бо це – наша робота. 
Тому щоразу, як ви порушите за-
кон, ми будемо це висвітлювати, 
а покарають вас за це чи ні, – по-
каже час. І я хочу попросити Жи-
томирський районний суд надалі 
виносити тільки правдиві рішен-
ня, щоб люди відчували захист 
держави, а не думали про те, що 
мільйонери можуть купити суд, 
правоохоронні органи та інше».

 Постанова Житомирського апеляційного суду

 Представники газети «20 хвилин» з адвокатесою Тетеною Левчук  
     після перемоги у суді
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«У нас був акт на 55 дерев, а ми видалили 12»:  
чому на Новому бульварі знищили озеленення

Валерія Наумова

Нещодавно новина 
про те, що під час 
реконструкції Ново-
го бульвару зрізали 
дерева, обурила жито-
мирян.

Раніше насадження додавали 
затишку, а також створювали за-
тінок, де так полюбляли відпо-
чивати влітку від палкого сонця 
містяни.

Під час радіоефіру на «Жи-
томирській хвилі» начальник 
управління капітального будів-
ництва ’ячеслав Глазунов розповів 
про реконструкцію бульвару: «На 
цьомму етапі підрядна організа-
ція звільнила частину Нового 
бульвару, переставила огорожу. 
Роботи не завершені, але та ді-
лянка, якою вже можна вільно 
пересуватися мешканцям, вона 
зараз вже відкрита. По цій ділянці 
залишилося озеленення і освітлен-
ня, яке буде зроблено за погодних 
умов найближчим часом».

Одне з найважливіших питань, 
яке турбує житомирян, – озеле-
нення зон відпочинку, адже зараз 
бульвар має вигляд сірої плями.

Я к  п о я с н ю є  д и р е к т о р 
ТОВ «Архітектора плюс дизайн» 

Ольга Бронштейн, дерева, які зрі-
зали, мали незадовільний стан:

«Це спірне питання, що ба-
гато було видалено дерев. На 
сьогодні ми прибрали 12 дерев. 
Було обстеження КП "Благо-
устрій" і КП "Зеленбуд", і по цій 
перевірці було видано акт, в яко-
му зазначили 55 дерев, які мали 
незадовільний стан. Це дерева 
сухостійні, які втратили декора-
тивність, це дерева, які досягли 
своєї вікової межі. На сьогодні 
видалено 12 дерев».

Кронування дерев у Житоми-
рі – окремий біль для багатьох. 
Адже після такої процедури 
у місті залишаються тільки по-
одинокі стовбури дерев. Все це має 
неестетичний вигляд, а місцями й 
моторошний.

«Були застарілі дерева, яким 
уже по 40–50 років. У той час, 
коли будувався бульвар, прокла-
дено було електричні мережі. 
Це і кабелі живлення, також там 
були закладені мережі житомир-
ського РЕМу, підвід до бібліотек, 
ресторанних комплексів. І під час 
корчування пнів ці кабелі вже 
переплуталися в корінні і були 
ушкоджені», – пояснює необхід-
ність видалення дерев В’ячеслав 
Глазунов.

У той час, коли інші країни 
прямують до екологічності й усі-
ляко намагаються зберегти озеле-
нення, у Житомирі цілий бульвар 
залишають без дерев.

Як зазначає ексголовний 
архітектор Житомира Юрій 
Безбородов, озеленення додає 

місту привабливості, комфорту 
і допомагає під час спеки: «За-
раз є тренд екологічності міст. 
Зазвичай європейські міста про-
тягом певного часу позбавлялися 
озеленення, але зараз ми бачимо, 
що цей тренд повертається. Про-
гресивні – Швеція, Голландія і на-
віть Франція мають такі проєкти. 
Наприклад, у центрі Парижу вони 
повертають озеленення на площі 
міста, бо розуміють, що під час 
потепління, коли температура 
повітря постійно підвищується, 
треба вживати якихось заходів. 
І ось цей тренд екологічності, 
озеленення міст для підвищення 
привабливості, комфортності та 
зниження температури в центрі 
міст – він існує».

Проте фахівці, які займаються 
проєктом реконструкції Нового 
бульвару, запевняють, що на лока-
ції буде висаджено чимало нових 
дерев і що більше видаляти їх не 
збираються.

«Озеленення – невід’ємна час-
тина проєктування. Ми також ак-
центуємо увагу на цьому. Дерева 
повинні підходити для нашого 
клімату. Ми запроєктували такі де-
рева: катальпи, липи широколисті, 
клени, магнолії, ясени, туї. Загалом 
це буде майже 40 дерев, і це при 
тому, що видалили ми 12 дерев 
і видаляти більше не збираємо-
ся», – коментує Ольга Бронштейн.

Житомиряни емоцій не прихо-
вують. У коментарях вони діляться 

фотографіями кронованих дерев 
та висловлюються щодо тих, хто 
запровадив таку ініціативу.

«Походивши по цих комісіях 
і ставлячи вимоги щодо видалення 
дійсно небезпечних та аварійних 
дерев, доводилось це з боєм ви-
магати, ще й вислуховувати при-
ниження, або надсилали відповідь 
людям, що можете видалити за 
власний кошт!» – пише Тетяна 
Дрепіна.

«Бульвар не може бути яскра-
вим? ЩОООООО?! Тому ви зро-
били з нього пустку? Намалювали 
2 паралельні лінії і назвали це 
легким дизайном! Ольга звітувала 
гірше, ніж двієчник на захисті кур-
сака, ніби пояснювальну, студен-
том написану, читала», – коментує 
Анастасія Сладковська.

«"Специалисты" говори-
ли с  такими испуганными 
и напряженными лицами, буд-
то оправдывались, уверенность 
в своих действиях совершенно 
отсутствует. Профессионал в бу-
мажках и гаджетах-подсказках 
не нуждается. И где написано, 
что 40 –50-летние деревья – 
старые? У каждого дерева своя 
продолжительность жизни. 
Я, каждый день проходя че-
рез Новый бульвар, не видела 
ни ссохшихся, ни поваленных 
бурей деревьев. Только плитка 
"танцевала" под ногами, ее надо 
было менять», – зазначає Олена 
Бесядовська.

Депутати обласної ради після огляду робіт 
з реконструкції ботанічного саду у Житомирі 
відмовили у виділенні на це коштів

Руслан Мороз

На території бота-
нічного саду 5 лютого 
2021 року пройшло 
виїзне засідання по-
стійної комісії об-
ласної ради з питань 
соціально-економіч-
ного розвитку.

Засідання проводив голова 
постійної комісії з питань со-
ціально-економічного розвитку 
регіону, інвестиційної діяльності, 
середнього і малого бізнесу, бу-
дівництва, транспорту та зв’язку 

Віталій Сорока. Також участь 
у засіданні взяли керівництво 
обласної ради та Поліського на-
ціонального університету, якому 
й належить зараз Житомирський 
ботанічний сад.

Основним питанням був роз-
гляд заходів з реконструкції час-
тини огорожі та центральної алеї 
ботанічного саду. До роботи комі-
сії долучились і депутати обласної 
ради, які є членами бюджетної та 
екологічної комісій.

Об’єкт перебуває на балан-
сі Поліського національного 
університету і фінансується із 
спецфонду навчального закладу, 
однак кошти на проєкт рекон-
струкції виділяються з обласного 
бюджету. Загальна вартість про-
єкту – понад 3 млн грн, з яких 
1 млн грн було виділено мину-

лого року і ще 2 млн грн було 
заплановано виділити у 2021.

Проєктом передбачено: від-
новлення оздоблення фасадів 
вхідної групи ботанічного саду; 
влаштування покриття троту-
арною бруківкою; установлення 
покриття клумб із гранітних 
плит; установлення металевої 
огорожі; установлення урн для 
сміття; заміну декоративного 
покриття лав; влаштування ві-
деоспостереження.

Перед початком засідання 
депутати оглянули територію 
ботанічного саду та поспілкува-
лись із підрядником. Одразу ви-
никли питання щодо доцільності 
встановлення металевої огорожі: 
проєктом передбачена огорожа 
у вигляді сітки рабиці, яку буде 
легко зіпсувати.

Голова комісії Віталій Сорока 
зазначив, що депутати не проти 
й додати коштів на фінансування 
проєкту реконструкції, але резуль-
тат має бути якісним.

Також депутати разом із рек-
тором Поліського національного 
університету Олегом Скиданом 
висловили спільну думку, що до-
ступ до ботанічного саду має бути 
відкритим для широкого загалу, 
але погодились, що для цього 
потрібно провести ряд заходів, 
зокрема встановити відеоспосте-
реження та забезпечити на об’єкті 
посилену охорону.

«Для нашої області це про-
єкт суспільного значення. Але 
втратити природні скарби, не 
врахувавши всі нюанси такого 
рішення, права ми не маємо! 
Я щиро вдячний Поліському на-

ціональному університету, який 
зберіг цінну природну спадщину 
до наших днів. Водночас є гар-
ний приклад, який ми можемо 
взяти до уваги, – Національний 
ботанічний сад у Києві», – зазна-
чив голова облради Володимир 
Федоренко.

Також голова обласної ради 
повідомив, що тепер практика 
проведення виїзних засідань по-
стійних комісій буде регулярною. 
Депутати виїжджатимуть на 
об’єкти і вивчатимуть ситуацію 
на місці.

Члени комісії не погодили ви-
ділення коштів на реконструкцію 
огорожі. На наступне засідання 
комісії департамент регіонального 
розвитку ОДА має підготувати 
оновлений проєкт із внесенням 
усіх пропозицій депутатів.
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Світлана Цимбалюк

Мешканцям приватних 
будинків мікрорайону 
Мар’янівка пропонують в осо-
бисте користування сміттєві 
контейнери.

Однак для цього потрібно укласти договір 
на вивіз сміття. Вартість послуги на 1 мешкан-
ця в місяць складатиме 23,12 грн.

У КП «Автотранспортне підприємство 
0628» наголошують, що це пілотний проєкт, 
згідно з яким мешканцям приватних будинків 
мікрорайону Мар’янівка виділятимуть без-
коштовні контейнери для зберігання твердих 
побутових відходів місткістю 120–160 літрів.

«Це цивілізований вивіз сміття з наданням 
у безкоштовне користування контейнера міст-
кістю 120–160 літрів, що залежить від кількості 
проживаючих осіб, для тимчасового збері-
гання твердих побутових відходів, які утво-
рюються у приватних домоволодіннях. Під 
час вивезення відходів контейнер необхідно 
буде виставляти на проїжджу частину поруч 
з будинком», – зазначають у «КАТП 0628».

Вивезення сміття буде здійснюватись що-
суботи з восьмої години ранку згідно із затвер-
дженим маршрутом. Вартість надання послуги 

на 1 мешканця в місяць складатиме 23,12 грн, 
а нарахування проводитимутья щомісячно, 
відповідно до кількості фактично прожива-
ючих у приватному будинку осіб, згідно із 
укладеним договором. Доставка квитанцій на 
оплату здійснюватиметься 10–20 числа місяця, 
наступного за місяцем надання послуги.

Свої перші індивідуальні контейне-
ри для збору побутових відходів меш-
канці приватного сектору мікрорайону 
Мар̀ янівка вже отримали 6 лютого. У той 
же день з «КАТП 0628» уклали договори 
власники 58 приватних домоволодінь.

Однак така ініціатива комунального під-
приємства деяким житомирянам прийшлась 
не до вподоби. Вони вважають, що не всі меш-
канці підпишуть договори на вивіз сміття, 
що може призвести до засмічення вільних 
територій.

«Тепер все полетить до Кам'янки, в лісопо-
садки, яри. Бо ніхто не змусить всіх абсолютно 
підписати договори і платити. Всі, хто не під-
пише, будуть вивозити в місця, перераховані 
вище», – переконана Тетяна Дрепіна.

Інші містяні задоволені такою ініціативою 
і сподіваються, що завдяки нововеденню їхній 
район стане чистішим.

«Ідея чудова. Сподіваюсь, наш район стане 
чистішим. Але багато мешканців приватного 
сектору – реальні жлоби. Їм легше вивезти до 
поштового відділення 7 і закидати пів дороги, 
аніж гривню заплатити», – наголошує Мира 
Мирович.

У Житомирі школярів привчатимуть 
до споживання корисної їжі, 
запровадивши нове меню

Марія Кравчук

У житомирських школах змінили 
раціон харчування – вступив у дію но-
вий санітарний регламент, який розро-
бляли з урахуванням сучасних тенден-
цій щодо здорового харчування.

Заступниця директора міського департаменту освіти 
Світлана Ковтуненко розповіла, що перед тим, як запрова-
дити зміни у харчуванні дітей, радилися з їхніми батьками, 
запитавши, які страви їхні діти полюбляють найбільше.

«Ми протягом двох років проводили анкетування в шко-
лах та спілкувалися з батьками ще раніше, щоб дізнатися, 
які страви полюбляють їхні діти. На сьогодні є санітарний 
регламент, який чітко зазначає, якими продуктами мають 
харчуватися діти», – говорить Світлана Ковтуненко.

Тепер страви у шкільних їдальнях будуть містити менше 
цукру та солі, також обмежать смажені страви, а ковбасні 
вироби замінили на гуляш із курки та фрикадельки.

«Ми виключили звідти ковбасні вироби, замість них 
ми зробили в один тиждень фрикадельки з куркою, в ін-
ший – гуляш з курки. Це робиться не просто так, була 
контрольна проробка, змінено технологічний склад по 
всіх меню: зменшення кількості солі та жиру, якщо це 
можливо в даній технологічній правці, як говориться 

у санітарному меню», – зазначає заступниця директора 
міського департаменту освіти.

Використання солі в готовій страві обмежили до 
чотирьох грамів на добу, в процесі приготування їжі 
дозволили додавати не більше п'яти грамів цукру на сто 
грамів готової страви. Також має бути не більше двох 
смажених страв на тиждень.

«Що стосовно зменшення цукру також проробку зро-
били щодо чаю та компоту. Зрозуміло, що напій зовсім 
без цукру діти п’ють неохоче, ми плануємо зменшувати 
кількість цукру поступово. Також на меті у нас привчати 
дітей до культури споживання будь-якої страви», – під-
сумовує Світлана Ковтуненко.

Коротко  
про головне

• Президент України Володимир Зеленський ввів 
у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції 
щодо нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» 
Тараса Козака, а також 8 компаній. Під санкції, зокрема, 
потрапили телеканали «112 Україна», ZIK та NewsOne.

• Російський суд замінив Навальному умовний 
термін на 3,5 року колонії.

• Після хліба в Україні навесні подорожчають й 
інші продукти: зернові, овочі та фрукти.

• Помер український режисер Сергій Проскурня, 
йому було 63.

• В Україні запустять іпотечне кредитування під 7%.
• Шмигаль підтвердив, що в Україні повернуть 

перевірки бізнесу.
• У МВС пообіцяли не штрафувати «євробляхерів» 

до прийняття законопроєктів про розмитнення.
• США заявили, що «Північний потік-2» підриває 

трансатлантичну безпеку, вони планують продовжувати 
контроль будівництва трубопроводу.

• В РНБО допускають запровадження санкцій проти 
інших телеканалів.

• На фоні протестів у РФ та санкцій РНБО: Зелен-
ський доручив перевірити боєготовність бійців у районі 
ООС. Метою інспекції є перевірка стану готовності 
сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань 
за призначенням.

• Третьої хвилі коронавірусу в Україні може й не 
бути.

• Рада різко підвищила штрафи за порушення 
вимог пожежної безпеки. Сума штрафів зросла до 
3 тис. 400 грн.

• Україна ввела санкції проти двох авіакомпаній на 
підставі порушень, які виявила СБУ.

Мешканцям мікрорайону Мар’янівка  
пропонують безкоштовні сміттєві контейнери
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Конкурсні комісії облради не змогли обрати директорів 
літературного та Кмитівського образотворчого музеїв

Руслан Мороз

8 лютого відбулося 
засідання двох кон-
курсних комісій з про-
ведення конкурсів 
на заміщення посади 
директора Жито-
мирського обласного 
літературного музею 
Житомирської облас-
ної ради та директора 
комунального закладу 
«Кмитівський музей 
образотворчого мис-
тецтва ім. Й. Д. Бухан-
чука» Житомирської 
обласної ради.

Відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», Закону України «Про 
культуру», рішення обласної 
ради від 21.12.2017 № 900 «Про 
затвердження Положення про 
порядок управління об’єктами 
спільної власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міст об-
ласті», зі змінами, сьогодні від-
булися засідання конкурсних 
комісій, але, на жаль, ні перша, 
ні друга комісія не змогли визна-
читися з переможцем.

На посаду директора кому-
нального закладу «Кмитівський 
музей образотворчого мистецтва 
ім. Й. Д. Буханчука» Житомир-
ської обласної ради претендував 
тільки один кандидат – Ярослав 
Хитрий, 1980 року народження, 
який з 2007 року працює у Кми-
тівському музеї, останні 10 років – 
на посаді директора.

Під час запитань та дебатів 
йому, ймовірно, не змогли ви-
бачити скандал, влаштований 
депутатами обласної ради сто-
совно назви музею. Професійні 
якості директора майже нікого 
не цікавили. Члени конкурсної 
комісії більше переймалися іде-
ологічними питаннями та про-
позиціями. Наприклад, один із 
членів комісії запропонував по-

вісити напроти портрета Леніна 
портрети сучасних воїнів. Те, що 
основу колекції музею складають 
витвори мистецтва 60–80-х років 
минулого століття, членів комісії 
не цікавило, як не було цікава 
взагалі думка фахівців.

Тому «за» проголосував один 
член комісії, ще один «проти», 
інші утрималися від голосування.

На посаду директора Жито-
мирського обласного літературно-
го музею Житомирської облради 
претендували одразу три канди-
дати:

– Світлана Соболевська, 1982 
року народження, працює ме-
тодистом Інституту сучасного 
мистецтва Національної ака-
демії керівних кадрів культури 
і мистецтв.

– Віталій Єремєєв, 1954 року 
народження, який працював 
у літературному музеї з моменту 
його створення: спочатку на по-
саді заступника керівника, а з 2005 
року – на посаді директора музею. 
Звільнений 25 січня 2021 року 
у зв’язку із закінченням строку 
трудового договору.

– Світлана Гресь, 1975 року на-
родження, яка з 2014 року очолю-
вала департамент сім’ї, молоді та 
спорту Житомирської ОДА, після 
його реорганізації у 2019 працю-
вала на посаді заступника дирек-
тора департаменту – начальника 
управління культури та туризму.

Тут члени комісії були розгу-
блені, адже всі три кандидати до-
сить відомі у Житомирі та мають 
високу фахову підготовку і вели-
чезний досвід. Після бурхливих 
дебатів Світлана Соболевська не 
отримала жодного голосу «за» та 
«проти», всі утрималися. Віталій 
Єремєєв отримав один голос «за» 
та чотири утримались, інші відмо-
вилися від голосування. Світлана 
Гресь отримала три «за», жодного 
голосу «проти» та чотири утрима-
лися від голосування.

На жаль, рішення приймаєть-
ся більшістю членів конкурсної 
комісії, яких було присутніх сім 
із дев’яти заявлених, тому жоден 
кандидат не набрав необхідної 
кількості голосів і протокол комі-
сій буде направлено голові Жито-
мирської обласної ради для при-
йняття рішення про призначення 
нового конкурсу на заміщення по-

сад, які до наступного конкурсу 
мають вважатися вакантними.

Але, за чутками, які поширю-
ються серед депутатів обласної ради, 
конкурси були провалені навмисно, 
з метою у подальшому влаштувати 
на ці посади «потрібних» людей.

На засадах повної анонімнос-
ті два працівники обласної ради 
підтвердили, що повертається 
ганебна практика призначення 
на посади за певну грошову вина-
городу. Думка фахівців зі сторони 
при цьому не враховується. Прове-
дення конкурсів має переконувати 
пересічних громадян в тому, що 
працює демократія, але насправді 
то суцільна вистава.

Ми зв’язалися телефоном 
з двома претендентами на посади 
та отримали коментарі стосовно 
результатів проведених конкурсів. 
Обидва опитаних нами кандидати 
висловили здивування рішенням 
конкурсної комісії, вірніше, його 
відсутністю. За словами ексканди-
датів, у будь-якому разі були ще 
гідні претенденти, але незрозумі-
ло, навіщо люди погоджувалися 
бути членами конкурсної комісії, 
а потім заявляли про конфлікт 
інтересів і відмовлялися голосува-
ти. Адже практично виходить, що 
голосування в обох комісіях було 
зірвано. З якою метою це було 
зроблено, сказати ніхто не може.

Голова конкурсних комісій 
Володимир Ширма вніс пропо-
зицію рекомендувати голові об-
ласної ради оголосити конкурси 
повторно.

Найближчим часом у Житомирі  
з’являться «пакунки малюка»

Світлана Цимбалюк

Коли «пакунок 
малюка» буде у Жи-
томирі – чи не одне 
з найактуальніших 
питань, яке останнім 
часом турбує молодих 
матусь.

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили дізнатися, коли ж таки 
до пологових будинків міста на-
дійдуть так звані «бебі-бокси».

У КНП «Обласний перина-
тальний центр» розповідають, що 
у їхньому закладі «пакунки малю-
ка» мають з’явитися найближчим 
часом, однак який буде їхній вміст, 
поки що невідомо.

«"Пакунки малюка" обіцяли 
привезти на днях. Нам повідо-
мили, що на наш заклад виділено 
270 кілограмів, а скільки буде 
саме пакунків – ми не знаємо. По 
вмісту ми теж не знаємо, чим 
буде відрізнятися від попередніх, 
адже це знають тільки ті, хто їх 
формує», – говорить в. о. головного 
лікаря КНП «Обласний перина-
тальний центр» Олена Астрейко.

Завідувачка пологового відді-
лення ЦМЛ Світлана Данилюк 
каже, що останні «пакунки малю-
ка» у закладі отримували 9 липня, 
а інформації про нову поставку 
поки що немає.

«Останній раз "пакунки ма-
люка" ми отримували 9 липня, 
і 1 серпня в нас вони вже закінчи-
лися. З того часу ми їх більше не 
отримували», – розповіла Світлана 
Данилюк.

Директорка департаменту 
соціальної політики Жито-

мирської міської ради Вікто-
рія Краснопір зазначає, що 
перші цьогорічні «пакунки 
малюка» мають надійти до 
міського пологового будинку 
та органів соцзахисту з дня на 
день. У ЦМЛ № 1 отримають 
400 «бебі-боксів», а в органах 
соцзахисту – поки що 20.

«На сьогодні "пакунки малюка" 
отримали у Новограді-Волинсько-
му, Малині і Коростені. З дня на 
день очікуються і у Житомирі. 
Розподіл давав департамент праці, 
соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації.

У першій лікарні очікують 
400 пакунків, департамент со-
ціальної політики наразі очікує 
20 пакунків. У нас кількість їхня 
невелика, тому що через департа-
мент отримують ті люди, хто 
не отримав пакунки в пологових 
будинках. Зокрема, ще можуть 
отримувати у нас ті, хто проводив 

пологи вдома. Є регламентований 
державою порядок отримання "па-
кунка малюка": люди звертаються 
із заявою, отримують пакунки, 
перевіряють кількість та якість 
у нас у департаменті. Поки що 
жодних нарікань з цього приводу не 
було. Навпаки, коли державою було 
визначено перейти на механізм 
монетизації, а саме отримувати 
кошти в розмірі 5000 грн, то мами 
просили повернути "пакунок малю-
ка", оскільки визначили, що вміст 

їхній якісний і використовувати 
ці товари зручно.

Наприклад, якщо людина меш-
кає не у Житомирі, а в сільській 
місцевості, то отримати кошти, 
а потім придбати на них товари 
для немовляти досить непросто. 
Тому, коли вже готовий пакунок 
отримується, де є і засоби гігієни 
для дитини, і одяг, і ковдри, і роз-
виваючі матеріали, звичайно, для 
мами це зручніше», – наголошує 
Вікторія Краснопір.
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Водонапірну вежу перетворять 
на сучасний арт-простір

Марія Кравчук

Водонапірна вежа 
була споруджена 
у 1898 році для регу-
лювання тиску води, 
пізніше її почали 
використовувати як 
оглядовий майдан-
чик.

З вежі заправлялися водою 
пожежні упряжки, а нагорі сидів 
пожежний, який спостерігав, чи 
немає у місті пожеж.

Нині вежу, якій вже понад 120 
років, хочуть перетворити на арт-
простір, який належатиме місту. 
Реконструкція обійдеться місце-
вому бюджету в 10,5 мільйона 
гривень, її планують проводити 
у кілька черг.

25 січня за розпорядженням 
Житомирського міського голови 
було створено робочу групу з пи-

тань впровадження демонстрацій-
ного проєкту «Водонапірна вежа». 
Згідно з проєктом планується 
зробити ремонтно-реставраційні 
роботи та облаштувати внутрішні 
приміщення під багатофункціо-
нальні простори.

Ми поспілкувалися з Бори-
сом Пахолюком, директором 
комунальної установи «Агенція 
розвитку міста» Житомирської 
міської ради, який зазначив, що 
ще не відомо, коли розпочнеться 
реставрація, бо міська влада ще не 
виділила відповідне фінансування.

«Ми ще не маємо відповіді, 
коли розпочнемо цю реставра-
цію, тому що у нас зараз немає 
виділеного фінансування під рес-
тавраційні роботи.

Плануємо відреставрувати 
фасад, сюди входить відновлен-
ня покрівлі, там частину листів 
потрібно замінити на нові, бо 
там дах протікає, плюс потрібно 
підсилити стропальну систему 
в самій покрівлі, бо вона зараз 
вражена гниллю і її потрібно 
відновити.

По фасадних роботах ми пла-
нуємо також відновити вікна, за-
мінити ринви, почистити стіни від 
грибка та обробити гідрофобним 
розчином. Плануємо замінити 
вхідні двері», – говорить директор 
«Агенції розвитку міста».

Крім фасадних робіт, великий 
пласт займають саме внутрішні 
роботи, адже відновлення потре-
бують всі інженерні мережі.

«Всередині потрібно оновити 
всі інженерні мережі. Це віднов-
лення електроживлення, заміна 
електророзподільчого облад-
нання, відновлення системи опа-
лення, системи водопостачання 
та водовідведення, сигналізації, 
охорони. Демонтаж усіх нашару-
вань, які зараз є у самій середині 
будівлі, – це кілька шарів штукату-
рок, різного типу вагонка, яка там 
встановлювалась у різні роки, ми 
це все хочемо почистити, довес-
ти стіни до їхнього автентичного 
вигляду, тобто до цегли, це буде 
виглядати більш красиво.

Для експлуатації вежі там 
мають бути відновлені всі інже-

нерні мережі, повинно бути сухо, 
тепло, світло і комфортно пере-
бувати людям», – зазначає Борис 
Пахолюк.

На реставрацію знадобиться 
більше 10 млн грн та півтора роки.

«Ми у 2018 році розроби-
ли проєктно-кошторисну до-
кументацію, і за оцінками та 
розцінками 2018 року вартість 
реставраційних робіт коштує 
близько 10,5 млн гривень. Очі-
куваний термін реалізації усіх 
робіт при наявності належного 
фінансування –  18 місяців», –  

говорить пан Борис.
У мережі Facebook була роз-

міщена інформація про те, що 
вежа буде мати ліфт для людей 
з інвалідністю. Борис Пахолюк 
цю інформацію заперечив. За 
його словами, простір у вежі 
обмежений, тому ліфт туди 
просто не влізе.

На екскурсію до вежі можна 
потрапити, написавши на сто-
рінку Водонапірної вежі у мере-
жі Facebook. Волонтери проєкту 
з радістю проводять екскурсії 
для містян та гостей міста.

ПОКИНУТІ, АЛЕ ВРЯТОВАНІ:  
чи залишали дітей 
у житомирських «вікнах життя»

Світлана Цимбалюк

Останнім часом 
у стрічці новин, на 
превеликий жаль, 
досить часто можна 
побачити інформа-
цію про те, що матері 
позбавляють життя 
своїх новонародже-
них дітей.

Свої вчинки вони пояснюють 
по-різному. Хтось виправдовується 
відсутністю коштів на виховання 
дитини, когось покинув чоловік, 
а хтось і взагалі не може пояснити 
свої дії. Однак навряд чи можна 
знайти виправдання матері, яка 
наважилась на вбивство своєї 
дитини.

Щоб уникнути таких випад-
ків, по країні почали створювати 
«вікна життя», де матері у зв’язку 
з певними життєвими обстави-
нами можуть залишити ново-
народжену дитину та не будуть 
за це нести кримінальної відпо-
відальності.

Шанс на життя
Як зазначає виконувачка 

обов'язків головного лікаря 
КНП «Обласний перинатальний 
центр» Олена Астрейко, у жінок 
є можливість конфіденційно за-
лишити немовля у пологовому 
будинку, а для крихітки це – 
шанс вижити. У цьому закладі 
«вікно життя» існує 4 роки, однак 
за цей час дітей тут не залишали.

«Якщо у жінки, яка народила 
поза лікувальним закладом, ви-
никають думки куди подіти ди-
тину, вона має змогу принести до 
пологового будинку і залишити 
її у “вікні життя”. Воно і має таку 
назву "вікно життя", оскільки ми 
даємо дитині шанс на життя. 
Якщо дитина не потрібна жінці, 
вона потрібна державі.

Це все відбувається анонімно. 
Тож як тільки жінка кладе в ко-
лиску дитинку, відразу спрацьо-
вує сигнал у чергової акушерки 
на посту і вона знає, що це хтось 
звернувся у "вікно життя". Піс-
ля того дитинку має оглянути 
лікар і залежно від її стану нада-
ти допомогу. Потім ми повинні 
викликати соціальні служби, 
оформити всі документи, після 
чого дитинку мають перевести 

у дитячу обласну лікарню або 
міську лікарню. У нашому закла-
ді "вікно життя" вже є протягом 
4-х років, і поки не було жодного 
випадку, щоб залишали діток», ‒ 
розповідає Олена Астрейко.

«Якщо б до нас звернулась 
за допомогою жінка, ми б  
їй допомогли»…

Завідувачка пологового від-
ділення ЦМЛ № 1 Світлана Да-
нилюк розповідає, що у закладі 
«вікно життя» наявне з 2019 року. 
Однак, як і у попередньому ви-
падку, жодної дитини за цей час 
у колисці не залишили.

«Ми зі співробітниками зро-
били "вікно життя", і на душі 
стало спокійніше. Адже я знаю, 
що якщо в когось виникне якась 
ситуація, то вони зможуть при-
йти і залишити дитину. "Вікно 
життя" передусім – простягну-
та рука допомоги для жінок, 
які з якоїсь психологічної чи 
соціальної причини надумали 
відмовитись від дитини. І щоб 
врятувати маленьке життя, ми 
створили таке "вікно життя".

За цей час не було жодного 
випадку, коли залишали діток 

у "вікні життя", але і по Жи-
томиру не було випадків, щоб 
десь дитинку знаходили. Наша 
мета була показати, що ми всі не 
байдужі до дітей, їхнього життя 
та готові допомогти їм вижити. 
Навіть якщо до нас звернулась 
і сама б жінка за допомогою, ми б 
її обов’язково прийняли, погово-
рили б, направили до спеціалістів 
або ж до жіночого центру, який 
їм у подальшому допомагає», – 
зазначає завідувачка.

Якщо дитина опиниться 
у «вікні життя», її оглянуть лікарі 
закладу, після чого перенаправ-
лять до обласної дитячої лікарні, 
а уже звідти – до Будинку дити-
ни. Також лікарка наголошує: 
якщо мати захоче повернути ди-

тину, вона у будь-який час може 
звернутись до ЦМЛ № 1, де їй 
допоможуть та підкажуть, куди 
потрібно звернутись.

«Дитина буде в закладі огля-
нута нашими лікарями, і якщо 
вона не буде потребувати нагаль-
ної допомоги, то ми переводимо 
дитину в дитячу обласну лікар-
ню, щоб її ще оглянули вузькі 
спеціалісти, і потім малеча по-
трапить у Будинок дитини. Якщо 
жінка захоче повернути дитину, 
вона може звернутися у будь-
який час до нашого закладу. 
Відповідно, потрібно буде вста-
новити, чи дійсно вона мама цієї 
дитини, та пройти певну про-
цедуру», ‒ наголошує Світлана 
Данилюк.
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УКРАЇНСЬКОЮ, БУДЬ ЛАСКА:  
чи діє мовний закон у Житомирі

Світлана Цимбалюк

Єдиною державною 
мовою в Україні є 
українська. Відповід-
но до мовного закону 
вона має стати і осно-
вною мовою у сфері 
послуг.

Підприємства та організації 
всіх форм власності, у тому числі 
інтернет-магазини, з 16 січня цього 
року повинні обслуговувати спо-
живачів та надавати інформацію 
про товари й послуги державною 
мовою. Інформація може дублю-
ватися іншими мовами, а на про-
хання клієнта його персональне 
обслуговування може здійсню-
ватися будь-якою іншою мовою, 
прийнятною для сторін. Тим, 
хто ігноруватиме закон, загрожує 
штраф від 5100 до 6800 грн.

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили перевірити, чи дотриму-
ються цього рішення у Житомирі.

Для перевірки ми обрали 
декілька закладів, які надають 
різні послуги. Спочатку відвідали 
декілька супермаркетів та про-
дуктових магазинів у централь-
ній частині міста, на Богунії та 
Корбутівці. Всюди з нами спіл-
кувались українською мовою, як 
консультанти, так і працівники 

на касі. На цінниках інформація 
про товар також була вказана 
українською мовою. Потім за-
вітали до магазину з продажу 
побутової хімії та косметики, де 
порадували гарною державною 
мовою. Не оминули і 4 аптеки, 
які розташовані в центрі, де зно-
ву ж таки обслуговували лише 
українською. Також відвідали 
медичний центр, салон краси та 
декілька державних установ, до 
яких питань не виникло.

За тиждень експерименту ми 
скористались послугами таксі, 
служби доставки та двох пошто-
вих операторів, де чули рідну 
мову. Однак в одному з магазинів 
міста у відділі дитячих іграшок 
з нами спочатку розмовляли ро-
сійською мовою. А коли ми попро-
сили обслуговувати державною 
мовою, консультант вибачилась 

і люб’язно продовжила спілку-
вання українською.

Тож за результатами нашого 
експерименту слід відмітити, що 
більшість закладів різних сфер 
послуг все ж дотримуються мов-
ного закону, а спілкування іншою 
мовою – це, імовірніше, виняток, 
ніж правило.

А що думають про мовний 
закон житомиряни?

А от думки житомирян щодо 
обслуговування клієнтів україн-
ською мовою розділились: хтось 
вважає, що це рішення є абсолют-
но недоцільним, а хтось ‒ що таку 
ініціативу потрібно було впрова-
дити давно.

«Правильне "нововведення", 
чим більше будуть змушува-
ти говорити українською, тим 

більше люди будуть переходити 
на російську. Такий вже ж наш 
народ, що буде все навпаки 
робити», ‒ зазначає Олександр 
Горкуша.

«Що за абсурдне запитання? 
Звісно, державною! Запитайте 
таке, наприклад, поляка, якою 
мовою обслуговувати його у його 
країні», ‒ пише Людмила Шевчук.

«Не має значення мова! Я була 
в багатьох країнах, і там хто як 
хоче, так розмовляє! Часто на ми-
гах, але є культура, усмішка! Ось 
цього нам бракує», ‒ переконана 
Nadia Nagurna.

«Ні, не підтримую, кожен 
має право розмовляти тією мо-
вою, якій його вчила мама. Це не 
стосується чиновників», – вважає 
Анатолій Крикончук.

« М о ж н а  р о з м о в л я т и 
i росiйською мовою, при цьому 
залишатися патрiотом свого краю, 
Батькiвщини. Але не можна зму-
шувати людину спiлкуватися 
украiнською мовою, якщо їй 
бiльше до вподоби якась iнша 
мова», ‒ наголошує Ирина Кай-
нарская.

Поради від мовного 
омбудсмена, як швидко 
вивчити українську мову

Зі свого боку уповноважений із 
захисту державної мови Тарас Кре-
мінь розмістив у своєму фейсбуці 
поради, як швидко і без проблем 
перейти на українську мову:

• Спілкуйтеся українською 

з рідними, друзями та навіть не-
знайомцями;

• Оточіть себе українською 
всюди – читайте книги, дивіться 
фільми, слухайте музику;

• Спілкуйтеся з носіями укра-
їнської, щоб вивчати нові слова та 
практикувати вимову, читайте іс-
торії людей, яким це вже вдалося;

• Завжди говоріть українською 
в магазині, таксі, кав’ярні, вимага-
ючи дотримання вашого права на 
отримання інформації та послуг 
державною мовою;

• Увімкніть українську на всіх 
електронних пристроях та в на-
лаштуваннях програм, дописуйте 
українською в соцмережах;

• Користуйтесь українськомов-
ними версіями сайтів, шукайте 
українською в пошукових систе-
мах;

• Заведіть нотатник для нових 
цікавих слів, фразеологізмів, кри-
латих висловів.

Варто зазначити, що з липня 
2021 року станє чинною ще низка 
норм. Зокрема, відбудеться пере-
хід на державну мову усіх куль-
турних і розважальних заходів, 
мистецьких виставок, туристич-
ного обслуговування. Української 
має стати більше у книговиданні 
та розповсюдженні – не менше 
50 відсотків асортименту. Із 2022 
року україномовну версію пови-
нні мати усі національні друко-
вані видання та сайти ЗМІ, ком-
паній, органів влади, державних 
та комунальних установ, інтер-
нет-магазинів.

ПРАВДА ЧИ ФЕЙК:  
чому пішли чутки про закриття 
10–11-х класів у школах

Світлана Цимбалюк

Нещодавно в інтер-
неті серед батьків 
школярів прокоти-
лась хвиля обурення 
щодо того, що у дея-
ких школах цьогоріч 
планують відмовити-
ся від набору 10–11-х 
класів.

А причиною цих бурхливих 
обговорень стала реформа се-
редньої загальної школи. Однак 
у Міністерстві освіти і науки на-
голошують: батькам не слід пе-

рейматися, оскільки всі школярі 
мають право на здобуття загальної 
середньої освіти.

«Зарахування до 10-х класів за-
кладів загальної середньої освіти 
цьогоріч, як і минулого року, від-
буватиметься після видання наказу 
про переведення до нього учнів 
9-х класів цього ж закладу освіти, 
які не виявили намір припинити 
навчання у ньому і не були відра-
ховані або переведені до іншого 
закладу освіти відповідно до по-
рядку зарахування, відрахування 
та переведення учнів до державних 
та комунальних закладів освіти для 
здобуття повної загальної серед-
ньої освіти», – зазначають у МОН.

Як пояснюють у МОН, шкіль-
ну реформу запровадять після 
ухвалення закону про повну за-

гальну середню освіту. Відповід-
но має пройти етап розділення 
шкіл на три групи: початкові (1–4 
класи), гімназії (5–9 класи) та ліцеї 
(10–12 класи). Орієнтовно цей 
процес почне проходити з 2024 
року, тому говорити про якісь 
конкретні кроки ще зарано.

Одним із аргументів на ко-
ристь такого рішення є те, що 
ліцеї відрізнятимуться хорошою 
матеріальною базою (лабораторії, 
технічне забезпечення), вчителя-
ми, які можуть предмет викла-
дати поглиблено, та учнями, які 
хочуть вчитися.

Що чекає  
житомирські школи?

Як зазначила в коментарі 

журналістам «20 хвилин» за-
ступниця директора департа-
менту освіти Світлана Ковту-
ненко, реформування загальної 
середньої освіти відбудеться. 
Однак проходити воно буде 
у декілька етапів, а 10–11 класи 
ніхто закривати не планує.

«Є реформування, яке відпо-
відно до законодавства у нашому 
місті відбудеться. На сьогодні йде 
аналіз, проєктування, є момент, 

коли ми плануємо. У нас є бага-
то пропозицій до Міністерства 
освіти, які ми виклали, і сьогодні 
розуміємо, що вони їх повинні 
почути, оскільки ми спілкуємось 
і з Асоціацією міст України, у якої 
такі ж самі думки. У нас реформа 
відбувається поступово, ніхто ні-
яким чином сьогодні не буде збу-
рювати батьків, що десь не будуть 
набирати 10-й клас», – наголошує 
Світлана Ковтуненко.
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Діти будуть жити  
з батьком, а мати  
сплачуватиме аліменти

З ким будуть жити діти піс-
ля розлучення? Це питання 
постає перед багатьма роди-
нами. Так сталося і в родині 
пана Семена. Коли чоловік 
розлучився з дружиною, їхні 
доньки залишились жити з 
матір’ю. Та згодом пан Семен 
дізнався, що колишня дру-
жина не займається дітьми. 
Чоловік вирішив забрати ді-
вчаток жити до себе у Ново-
град-Волинський. Діти таке 
рішення батька цілком під-
тримали, адже залишатися 
з матір’ю не схотіли. 

Чоловік звернувся з судо-
вим позовом до своєї колиш-
ньої дружини, у якому просив 
визначити місце проживання 
їхніх дітей з ним та стягнути з 
неї на його користь аліменти у 
розмірі 1/3 усіх її доходів. Мати 
дітей подала зустрічний позов, 
в якому заперечувала проти 
задоволення первісного позо-
ву та просила визначити місце 
проживання дітей за її адресою.

Пан Семен звернувся за 
правовою допомогою до Но-
воград-Волинського місцевого 
центру з надання БВПД. Фахів-
чиня центру Марія Бистрицька 
склала відзив на позовну заяву, 
в якому зазначила, що при розі-
рванні шлюбу у Тульчинському 
районному суді Вінницької об-
ласті не було вирішено питання 
про місце проживання дітей. Ді-
вчата на той час вже майже два 
роки жили з батьком. Чоловік 
влаштував дітей до школи, заре-
єстрував їхнє місце проживання. 
Повертатися до матері дівчата 
не бажали.

Марія Бистрицька допомо-
гла пану Семену зібрати необ-
хідні довідки та свідчення, що 
посприяли позитивному вирі-
шенню справи. Так, відповідно 
до акту обстеження матеріаль-
но-побутових умов, батьком 
створені належні умови для 
гармонійного розвитку дітей. 
Фахівці служби у справах дітей 
управління у справах сім`ї, мо-
лоді, фізичної культури та спорту 
Новоград-Волинської міської 
ради Житомирської області за 
участю практичного психоло-
га провели бесіду із дітьми і 
з’ясували, що вони не бажають 
проживати із матір’ю.

Новоград-Волинський місь-
крайонний суд задовольнив 
заяву про визначення місця 
проживання неповнолітніх ді-
тей і стягнення аліментів на 
їхнє утримання, визначив міс-
це проживання дітей за місцем 
проживання батька, призначив 
стягувати з матері аліменти на 
утримання неповнолітніх дітей.

КОЛОНКА

Олег Білецький: «У рецепті  
одужання головне – увага до людини!»

У Житомирі ба-
гато людей знають 
Олега Білецького. 
Фактично половину 
свого життя Олег 
Миколайович при-
святив громадській 
роботі, його нео-
дноразово обирали 
депутатом Жито-
мирської обласної 
і Житомирської 
районної рад.

Чим відрізнявся у політиці 
Олег Білецький? Активністю, 
щирістю у ставленні до людей, 
вмінням прийти на допомогу 
і особливо – наполегливістю 
у роботі. Його знали як одного 
із небагатьох депутатів, який 
завжди тримав слово і ніколи 
не зраджував своїх виборців. Ті 
люди, які хоча б раз звертали-
ся до О. М. Білецького, у біль-
шості своїй переконалися, що 
він із тих, хто ніколи не втом-
люється захистити слабшого 
або того, хто потрапив у біду. 
Його знали як справжнього 
депутата і як людину, яка не 
шукає вигоди. Щира, відверта, 
іноді безкомпромісна позиція 
депутата Білецького не завжди 
подобалася чиновникам, у чиїх 
кабінетах Олег Миколайович 
вміло захищав інтереси своїх 
виборців.

Сьогодні Олег Білецький – 
також серед людей. Як завжди, 
небайдужий до громадських 
справ, як і раніше, уважно сте-
жить за новинами суспільно-
політичного життя. Але водно-
час життя Олега Миколайовича 
помітно змінилося.

• Зміни, які сталися у моє-
му житті, можна вважати над-
звичайно важливими, але я ні 
на йоту не відходив від своїх 
життєвих принципів і зви-
чок, – каже Олег Білецький. – 
Бажання допомогти людині, 
що потрапила у біду, у мене 
не поменшало, але ось щодо 
змісту такої допомоги, то тут 
сталися, на мій погляд, кар-
динальні зміни. Якщо раніше 
я допомагав порадами, захи-
щав свого виборця у кабінеті 
будь-якого чиновника, висту-
пав на сесіях, зборах, мітин-
гах, то сьогодні я допомагаю 
людям, які мають проблеми 
зі здоров’ям. Можливо, для ко-
гось такі зміни у моїй роботі, 
діяльності і зрештою – у моєму 
житті здаються дивовижними, 
однак вони відбулися за дуже 
непростих обставин.

�� Якщо можна уточ-
нити – за яких?

• Так вийшло, що декілька 
років тому я відчув проблеми зі 
здоров’ям. Дехто іноді із поди-
вом відзначає, що людина, яка 
не сприймає брехні і сміливо 
повстає проти корупції, яка бо-
ляче відчуває несправедливість 
і намагається їй протидіяти, 
насправді так само хворіє і зму-
шена лікуватись. І, на жаль, 
так само, як і інші люди, не 
знаходить помочі та порятун-
ку у медичних закладах, куди 
звертається за очікуваною до-
помогою. Настає пора розпачу 
або ж і безвиході. Приблизно 
такі відчуття були і в мене два 
роки тому. Болі у попереку, та-
зо-стегновому відділі, сіднич-
ному м’язі за допомогою нашої 
медицини усунути не вдалося. 
Розпочав читати довідкову літе-
ратуру, на щастя, сьогодні чи-
мало слушних порад стосовно 
того, як допомогти собі самому, 
є в інтернеті. Звісно, довелося 
спілкуватися і з лікарями, ре-
абілітологами, фахівцями із 
мануальної терапії та масажу. 
Все розпочинав із азів, але й 
сьогодні, коли маю певний до-
свід і розумію, як саме допомог-
ти людині, постійно і щоденно 
вчусь і вдосконалююсь.

�� Але що у підсумку? 
Чи стало краще?

• Так, за допомогою спе-
ціальних (зовсім нескладних) 
вправ, отримуючи консультації 
та поради, я зумів відновити 
свій рухомий баланс та суттє-
во покращити самопочуття. 
Сьогодні про свої проблеми 
попереку я фактично забув. До-
велось, щоправда, переглянути 
свій життєвий ритм, привести 
в порядок режим харчування, 
відмовитись від певних звичок..

�� Тепер, я так розу-
мію, ви можете сам розпо-
вісти і проконсультувати, 
і порадити ..

• Так, однозначно. Але при 
потребі можу надати практич-
ну допомогу у конкретному ви-
падку. Дворічний особистий 
досвід, постійна націленість 
і налаштованість на те, щоб 
зрозуміти природу і причини 
болю чи навіть дискомфорту 
у тій чи іншій частині тіла, 
дозволяють отримати певні 
навички, які спроможні допо-
магати людям.

�� Тобто вміння позба-
вити людину фізичного 
болю приходить чи до-
сягається у практичній 
роботі?

• Звісно ж, практика – це 
найважливіший етап, а голо-
вне – це підсумок і критерій 
правильності твого методу, 
твоїх дій, порад і консульта-

цій. Але для того, щоб досягти 
хоча б невеликих покращень 
у самопочутті людини, варто 
добре (якщо чесно – на від-
мінно) знати анатомічні осо-
бливості будови тіла. Важливо 
постійно навчатися, консульту-
ватися із людьми, які вже ма-
ють навички, а ще краще – кон-
кретний досвід. Дуже важливо 
уважно вислухати і визначити 
природу негараздів у тієї лю-
дини, що скаржиться на болі 
чи дискомфорт. Зрештою, важ-
ливо знати все: спосіб життя, 
режим харчування, особливос-
ті фізичних навантажень, якщо 
такі у людини виникають, на-
приклад, по роботі.

�� Наскільки швидко 
досягається помічний 
ефект від тих вправ, по-
рад і консультацій, які ви 
надаєте людям, що звер-
таються за допомогою?

• Тут, звісно, все глибоко 
індивідуально. Немає хоча б 
двох однакових випадків, коли 
люди однаково долають хво-
робу, позбавляються болю 
і почуваються значно краще. 
Але певні закономірності є. На-
приклад, двох-трьох занять із 
пацієнтом достатньо, аби ви-
значити, наскільки швидким 
чи навпаки – затяжним буде 
процес лікування. Але у біль-
шості випадків покращення 
самопочуття у людини, яка 
звернулася за допомогою і якій 
я беруся допомогти, настає 
вже після другого сеансу. За-
галом остеопатія (дослівний 
переклад – вплив на організм 
рухом) допомагає суттєво по-
кращувати стан здоров’я людей 
навіть із важкими хронічними 
захворюваннями. І все це, за-
мітьте, за допомоги нескладної 
методики та певного комплек-
су вправ. Погоджуюсь, це не-
просто, бо вимагає граничної 
зібраності, взаємодовіри між 
хворим та фахівцем.

�� Що із вашого, на-
звемо так, колишнього 
життя, стало вам сьогодні 
у нагоді?

• Якщо так поставити пи-
тання, то для відповіді важли-
вими стануть дві речі: звичка 
дуже уважно вислухати лю-
дину, яка до тебе звертається, 
а також той факт, що у своєму 
житті чимало уваги надавав 
заняттю спортом. Це – дуже 
важливий фактор, який сьогод-
ні допомагає мені допомагати 
іншим людям. І допомагати 
дуже конкретно і дуже суттєво.

Записав Віктор Першко
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ЩО? ДЕ? КОЛИ?  
Все про вакцинацію  
від коронавірусу в Україні

Головним словом 
2020 року був локдаун, 
а 2021 рік має всі шан-
си пройти під знаком 
вакцинації. Розвинуті 
країни вже місяць 
як розпочали масову 
вакцинацію від коро-
навірусу.

Україна ж чекає на перші над-
ходження і планує почати роби-
ти щеплення у лютому. На яку 
вакцину можуть розраховувати 
українці? Коли і за чий кошт змо-
же щепитись більшість населення? 
Усю важливу інформацію зібрав 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Старт вакцинації
Розпочати вакцинацію укра-

їнців обіцяють у середині лю-
того. До цього моменту в країну 
повинна прибути перша партія 
європейської вакцини від корона-
вірусу у межах ініціативи COVAX, 
яка дбає про доступ незаможних 
країн до щеплень. Попередньо 
відомо, що надійдуть 117 тисяч 
доз вакцини компанії Pfizer. Про-
тягом першого півріччя 2021 року 
Україна має отримати від COVAX 
ще від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини 
AstraZeneca.

Також Україна закуповує 
вакцини за гроші державного 
бюджету. МОЗ вже придбав 1,9 
мільйона доз китайської вакцини 
від коронавірусу Sinovac Biotech. 
Перша партія буде поставлена 
в Україну протягом 30 днів після 
її офіційної реєстрації. Водночас 
міністр охорони здоров’я обіцяє 
й інші вакцини: «Вакцина ком-

панії Sinovac – не єдина, яка буде 
закуповуватися державою. Ми 
перебуваємо на фінальній стадії 
підписання договорів з іншими 
провідними світовими виробни-
ками вакцин проти коронавірус-
ної хвороби».

Як тільки вакцини прибудуть 
в Україну, першими щепитися 
від коронавірусу зможуть люди 
з груп ризику – медики, освітя-
ни, військові, поліцейські, люди 
з хронічними захворюваннями. 
У межах першого етапу плану-
ється вакцинувати 367 тисяч осіб.

«Дорожня карта вакцина-
ції включає в себе п’ять етапів. 
Перший етап – це вакцинація 
людей з критичним ризиком ін-
фікування. Це медпрацівники та 
персонал, які надають допомогу 
хворим на COVID-19, це люди 
в будинках для людей похилого 
віку, військовослужбовці Операції 
об'єднаних сил, які перебувають 
на передовій», – пояснює прем'єр-
міністр Денис Шмигаль.

За підрахунками МОЗ, першо-
чергової вакцинації потребують 
приблизно 21 млн людей. Саме 
стільки українців об’єднують 
групи ризику. З кожним етапом 
вакцинації охоплення зростати-
ме, і на останньому етапі (у кінці 
2021 – початку 2022 року) плану-
ють вакцинувати людей, які не 
потрапляють у групи ризику ні 
за віковими, ні за професійними 
показниками.

Вакцинацію будуть проводи-
ти на базі чинних кабінетів ще-
плень. Записатися на щеплення 
можна буде кількома способами: 
через сімейного лікаря або спе-
ціальний сайт, який запустять 
найближчим часом.

«Буде запущений сайт, який 

розповідатиме все про імуно-
профілактику і дасть змогу за-
писуватися на імунопрофілак-
тику. Паралельно розробляється 
така ж комунікаційна кампанія, 
і будемо говорити, що сьогодні 
вакцинуються і записуються такі 
групи ризику, де будуть чітко по-
казувати, де, в якому місці мож-
на зробити щеплення, хто буде 
проводити», – розповідає головний 
санітарний лікар Віктор Ляшко.

Вартість і надійність
За планом уряду, всі громадя-

ни України будуть вакциновані 
безкоштовно. Однак ті, хто захоче 
зробити щеплення позачергово, 
зможуть вакцинуватися власним 
коштом. На комерційному ринку 
легальна вакцина від COVID-19 
має з'явитись до літа 2021 року. 
Скільки саме буде коштувати 
курс імунізації з двох доз, сказати 
складно. Орієнтовно вартість од-
нієї дози може сягати 500–700 грн.

За словами голови Національ-
ної технічної групи експертів з пи-
тань імунопрофілактики Федіра 
Лапія, в аптеках може продаватись 
як Sinovac, яку закуповує Україна, 
так і вакцини інших виробників. 
Усе залежить від переговорів 
фармкомпаній з виробниками 
і від процедури реєстрації вакцин.

Експерти сподіваються, що 
в українців буде вибір між вак-
цинами, адже у кожної є свої пе-
реваги та ризики. Так, китайська 
вакцина Sinovac Biotech належить 
до так званих інактивованих вак-
цин: вона складається з частинок 
вбитого вірусу, які змушують ор-
ганізм вибудовувати захист, але 
не викликають хвороби. Наразі 
вакцина показала ефективність 
у 50,4%, що вже викликало хвилю 

критики з боку політиків та ліде-
рів думок. Так, депутатка фракції 
«Європейська Солідарність» Марія 
Іонова вважає показник занизьким 
для масової вакцинації українців: 
«Ефективність цієї інактивованої 
вірусної вакцини на рівні 50%. 
Очевидно, що це препарат для 
країн третього світу, які перебува-
ють у відчайдушній ситуації і не 
мають іншого вибору».

У тому, що Україна запізни-
лась із закупівлями і вимушена 
брати те, що доступно на ринку, 
впевнена і депутатка від «Голосу» 
Ольга Стефанишина: «Більшість 
країн світу перестрахувалися 
і уклали угоди з кількома ви-
робниками вакцин. Вірогідність 
отримати якомога більшу кіль-
кість ефективних вакцин із такою 
стратегією виростає в рази. Але 
наше МОЗ не поспішало. Пере-
мовини ДП «Медичні закупівлі 
України» почало лише 10 груд-
ня – на пів року пізніше, ніж це 
зробили інші країни».

Випробування китайської вак-
цини досі тривають, і вона надійде 
в Україну тільки після завершення 
третьої фази клінічних випробу-
вань. Водночас, крім нашої країни, 
її закупили у Туреччині, Індонезії 
і Бразилії та вже встигли прище-
пити тисячі людей.

Ще одна потенційно доступна 
для українців вакцина від компа-

нії AstraZeneca має ефективність 
у 76% після введення вже першої 
дози. Виробники пропонують 
встановити проміжок між доза-
ми у 12 тижнів – тоді ефектив-
ність зростає до 82,4%. Принцип 
роботи вакцини базується на 
використанні аденовіруcу шим-
панзе, який транспортує білок ко-
ронавірусу до організму людини. 
Препарат сертифікований у ЄС, 
ним вже вакцинуються у Великій 
Британії.

Препарат американсько-ні-
мецького виробництва Pfizer є 
РНК-вакциною. Це означає, що 
частину генетичного коду коро-
навірусу вводять в організм люди-
ни. Це спонукає його виробляти 
вірусні білки, і цього достатньо 
для підготовки імунної системи до 
атаки. Ефективність цієї вакцини 
сягає 90%, але є і суттєвий недолік. 
Препарат необхідно зберігати при 
наднизьких температурах (–70o за 
Цельсієм), що робить складнішим 
її транспортування.

Попри наближення масової 
вакцинації, експерти попереджа-
ють, що швидкої перемоги над 
коронавірусом чекати не варто. 
2021 рік все ще буде роком пан-
демії, хоч і ситуація має стати 
більш контрольованою. Як і ра-
ніше, українцям слід пам’ятати 
про важливість масок та дистанції 
і чекати на щеплення.

За тиждень  
на Житомирщині виявлено 
957 випадків COVID-19

З 2 по 9 лютого 
в Україні було зафік-
совано 25 505 нових 
випадків COVID-19. 
Зокрема на Житомир-
щині – 957.

Хочемо зауважити, що це мен-
ше, ніж за попередній тиждень.

2 лютого відбувся різкий спад 
захворівших на COVID-19–14 осіб. 
Наступного дня цифра була на-
багато більшою – 62 людини, 4 лю-
того було виявлено 282 захворів-
ших на COVID-19. 5 лютого – 162 
випадки, а 6 лютого хворих було 
менше – 124. 7 лютого було повідо-
млено про 137 випадків, 8 лютого 
цифра виросла до 176 осіб.

За весь час пандемії внаслі-

док COVID-19 у Житомирській 
області померли 769 осіб, оду-
жали – 42 280.

На сьогодні через недотриман-
ня карантинних та профілактич-
них норм у Житомирській області 
спостерігається високий рівень 
захворюваності на коронавірус-
ну інфекцію, тому послаблення 
карантинних обмежень найближ-
чим часом не очікується.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 8 лютого

Валерія Наумова

Житомир замело снігом, 
а це означає, що вуличні тва-
рини потребують особливої 
уваги.

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.

Дім для доброї кішечки
«Шукає дім чарівна кішечка! Вік – 9 мі-

сяців. Стерильна, оброблена від паразитів, 
привчена до лотка. Ласкава, добра кішечка. 

Любить увагу і орієнтована на людину», – 
пишуть в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
063-792-43-22, Ольга.

Родина для Епіки
«Дивовижна Епіка. Її погляд – це по-

чуття! В очах мрія знайти свою людину, 
свою родину. Активна, весела, розумна, 
гавкуча. Стерилізована і вакцинована. Від-
даємо в хороші ручки, де будуть любити і не 
будуть ображати», – зазначають в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном: 
096-811-32-22, Тетяна; 096-479-34-33, 
Ольга.

Слухняна киця шукає свою родину
«Чудова дівчинка шукає люблячих бать-

ків. Вік – 2 роки. Стерилізована, вихована. 
На шторах не катається, меблі не дере», – 
йдеться в публікації.

�� Звертайтеся за телефоном: 
097-462-48-09, Маріанна.

Домівка для Аліси
«Красуня Аліса, чудова дівчинка, лагід-

на, грайлива, 4 місяці, шукає дім. Стери-
лізація за віком», – пишуть в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
067-410-37-21, Алла.

Собачку в добрі руки
«Молода собачка шукає дім. З щеплен-

нями, стерилізована, добра, собака-ком-
паньйон, для сім'ї з дітками відмінний ва-
ріант, віддаю з вольєром», – пишуть в пості.

�� Звертайтеся за телефоном: 
098-275-92-27, Аліна.

ГОЛОС НАРОДУ: що обговорювали  
житомиряни у Facebook минулого тижня

Марія Кравчук

Житомиряни – ак-
тивні користувачі 
соціальних мереж, 
та найбільшої ува-
ги заслуговує саме 
Facebook. Саме там 
жителі міста мають 
змогу оперативно ді-
знатися новини світу 
та країни, поділитися 
своїми думками та 
прокоментувати будь-
яку подію.

Ми зібрали TOП-3 найбільш 
обговорюваних житомирянами 
тем в Facebook за минулий тиж-
день та ділимось з вами.

В Україні заблокували 
канали Віктора Медведчука: 

112, ZIK і NewsOne більше 
не працюють

Нагадаємо, що президент Во-
лодимир Зеленський ввів у дію рі-
шення Ради національної безпеки 
і оборони від 2 лютого 2021 року 
про застосування санкцій проти 
нардепа Тараса Козака та телекана-
лів кума Путіна Віктора Медведчу-
ка – «112 Україна», NewsOne, ZIK.

Як житомиряни коментують 
цю новину:

«Ого, я в шоці, нарешті!» – 
пише Олексій Сліпець.

«Що там, рейтинг падає, пора 
підіймати? Дороги вже не спаса-
ють… А взагалі новина чудова. 
Шкода, що це не зробили у 2014», – 
коментує Inna Potiekhina.

«Санкції, згідно із законом, не 
можна накладати на громадян 
України. Невдовзі, імовірно, через 
суд все увімкнуть», – зазначає 
Yuriy Boyko.

«З одного боку, добре, що ті 
"помийки" заблоковані, з іншого – 
Разумков правий, до українських 
громадян (Козак) застосовуються 

кодекси, закони, а не санкції. Санк-
ції застосовуються до іноземних 
громадян. Хіба що нам сьогодні по-
кажуть, наприклад, москальський 
паспорт Козака, тоді норм», – пише 
користувач із ніком Kum Zero.

«Ще б так само з комуналкою 
швидко розібралися», – наголошує 
Ludmila Solop.

Гурт Go-A представить 
Україну на «Євробаченні-2021» 
з піснею «Шум»

Члени журі обрали пісню, яку 
гурт Go-A представить на пісен-
ному конкурсі «Євробачення-2021» 
у Роттердамі.

Нагадаємо, що члени журі – Джа-
мала, Євген Філатов, Руслан Квінта, 
Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін – 
із трьох запропонованих гуртом пі-
сень одноголосно обрали «Шум». На 
відбір були представлені ще дві нові 
композиції – «Рано» і «Церковка».

Житомиряни активно обгово-
рили цю новину та поділилися 
своїми враженнями від пісні:

«Я бажаю гурту Go-A насампе-
ред триматися, показати себе та 
достойно представити Україну», – 
коментує Євген Філіпов.

«Якось дивно. Є три треки, то 
чому не провести концерт і не обрати 
разом з глядачами? Можна ж було зро-
бити шоу?» – пише Анна Соловей.

«Музика непогана! Але слова 
точно писалися під канабісом!» – ви-
словлює свою думку Сергій Мохов.

«Оригінально!» – говорить Ліля 
Перепечай.

«Ну так, там же всі хочуть ви-
бух емоцій і шоу. Професіоналізм 
співу нікого не цікавить», – каже 
Alya Topchii.

У квартирах житомирян 
часто почало зникати 
опалення: теплокомуненерго 
в усьому звинувачує 
застарілі тепломережі

У Житомирі з приходом моро-
зів все частіше трапляються аварії 
на тепломережах. Нагадаємо, що 
не так давно три десятки будинків 

у 15-градусний мороз залишилися 
без опалення.

У комунальному підприємстві 
«Житомиртеплокомуненерго» запев-
няють, що розуміють нарікання жи-
томирян і пояснюють: аварії трапля-
ються через застарілі тепломережі.

Житомиряни обурюються 
у Facebook:

«Поклали новий асфальт, тепер 
потрібно труби міняти», – пише 
користувач з ніком Толік Толік.

«Зима прийшла неочікувано. 
І так щороку. Давайте будемо пла-
тити за доставку води до нас та 
від нас», – обурюється Dim Sedoy.

«Тепломережа, побудована при 
комуністах, – декомунізується», – 
жартує Ольга Абуладзе.

«Коли настане той момент, 
коли не буде що пояснювати?» – за-
питує Дмитро Лозовський.

«Тепломережі і водогони, зна-
чить, застарілі, побудовані в осно-
вному за часів СРСР, але чомусь 
тепло і вода, які по них постача-
ються, – коштують як по золотих 
трубах», – пише RomaBoss.
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Світлана Цимбалюк

Трохи більше трьох міся-
ців пройшло з того моменту, 
як житомиряни довірили 
новообраним депутатам 
представляти їхні інтереси 
на місцевому рівні.

Однак на сьогодні, поцікавившись 
у деяких містян, чи знають вони обраних 
депутатів міськради та з якими питання-
ми можна до них звертатися, більшість 

відповіла, що не знають або ще не було 
необхідності розбиратися. Тому в цьому 
матеріалі ми зібрали для вас всіх осіб, які 
займають депутатські крісла. Також розпові-
мо, за якими адресами, телефонами до них 
можна звернутись зі своїми питаннями та 
пропозиціями.

Діяльність місцевих депутатів полягає 
у внесенні на розгляд тих чи інших питань, 
голосуванні за них та ініціюванні переві-
рок роботи структур місцевої влади. Та-
кож кожен депутат включений до однієї 
з обов’язкових комісій, утворених радою, 
які розглядають земельні питання, охорони 
здоров’я, комунального майна тощо.

Згідно із законодавством депутат міської 
ради зобов’язаний підтримувати зв'язок із 

виборцями, територіальною громадою міс-
та, трудовими колективами, громадськими 
організаціями, органами місцевого само-
врядування та місцевими органами вико-
навчої влади, розташованими на території 
Житомира.

Не рідше одного разу на пів річчя по-
садовець має інформувати виборців про 
роботу міської ради та її органів, про ви-
конання планів і програм економічного 
і соціального розвитку, інших місцевих 
програм, місцевого бюджету, рішень ради 
і доручень виборців.

Народний обранець має визначити 
і оприлюднити дні, години, місце при-
йому виборців та зустрічатися з ними не 
рідше одного разу на місяць, розглядати 

пропозиції, звернення, заяви і скарги членів 
територіальної громади, вживати заходів 
щодо забезпечення їхнього оперативного 
вирішення. Також він має вивчати гро-
мадську думку, потреби територіальної 
громади, інформувати про них раду та її 
органи, безпосередньо брати участь у їх-
ньому вирішенні.

Варто зазначити, що тільки активна 
комунікація між виборцем та депутатом 
допоможе посадовцям бути ефективні-
шими у своїх діях та нагадуватиме про 
їхні обіцянки, які вони давали вам у своїх 
різнокольорових брошурках під час ви-
борчої агітації. Тож сміливо звертайтеся до 
місцевих обранців та допомагайте своїми 
ініціативами зробити Житомир кращим.

Ракович  
Олександр  
Іванович

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 6 8 ) 

337‑10‑27 (Ірина)

Онопрієнко  
Тетяна Миколаївна

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Мала Бердичівська, 9
 � Кожен 1‑й понеділок місяця 

13:00–17:00

Шевченко Василь 
Русланович

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Тел.: (067) 584‑39‑85

Гудзь Павло  
Анатолійович

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення 

прий ому громадян:
 � Вул. Гагаріна, 18
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 67 ) 

342‑87‑08 (Людмила)

Кварацхеліа  
Годердзі  
Індікоєвич

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Пн: 16:00‑18:00, Чт: 16:00‑18:00
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Тел.: (098) 063‑06‑45

Ковалюк  
Неля Дмитрівна

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (бу‑

дівля Житомирської міської 
ради)

 � Перша серед а м ісяц я 
15:00–17:00

Мойсеєв Юрій 
Володимирович

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � вул. Героїв Пожежних, 67‑а
 � Понеділок, середа 11:00–

17:00
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 67 ) 

291‑19‑53 (Тетяна Іванівна)

ТВІЙ МІСЦЕВИЙ ДЕПУТАТ:  
графік прийому та адреси, за якими 
здійснюють прийом громадян

Молодецька  
Катерина  
Валеріївна

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (бу‑

дівля Житомирської міської 
ради)

 � Другий та четвертий вівто‑
рок місяця, 15:00–17:00

 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 
kmolodetska@hotmail.com

 � Депутатка проводить при‑
йом за попереднім записом

 � Тел.: (093) 049‑97‑03

Павлусенко  
Лариса Валеріївна

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (бу‑

дівля Житомирської міської 
ради)

 � Перший четвер місяця, 
15:00–17:00

 � Депутатка проводить при‑
йом за попереднім записом

 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 97 ) 
069‑82‑13 (Олена)

 � pavlusenko20@gmail.com

Порядін  
Олександр  
Сергійович

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (бу‑

дівля Житомирської міської 
ради)

 � Депутат проводить прийом 
за попереднім записом

 � Помічник: Світлана Вале‑
ріївна

 � Тел.: (097) 331‑34‑10

Умінський Андрій 
Володимирович

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Героїв Пожежних, 67‑а
 � Вівторок‑четвер 11:00–16:00

Федорова Вікторія 
Русланівна

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Крошенська, 8‑а
 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 

fvr12071993@gmail.com
 � Депутатка проводить при‑

йом за попереднім записом
 � 2‑га або 4‑та п’ятниця міся‑

ця 14:00–18:00
 � Тел.: (093) 916‑74‑02

Черняхович  
Олександр  
Мирославович

 � Округ: № 6
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 

3000stale@gmail.com
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Тел.: (0412) 48‑11‑73

Шиманська  
Галина Степанівна

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Пров. М. Кудрицького, 3
 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 

g.shymanska.deputat@gmail.com
 � Останній четвер місяця 

з 16:00
 � (097) 250‑53‑51
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Цимбалюк Любов 
Володимирівна

 � Округ: (пройшла за спис‑
ком)

 � Час та місце проведення 
прийому громадян:

 � Вул. Хлібна, 25

Кропивницька  
Людмила Геннадіївна

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Майдан С. П. Корольова, 3/14, 

1‑й поверх, каб. 121.
 � Термінові звернення за тел.: 

(096) 000‑02‑04
 � Остання п'ятниця місяця 14.00–17.00
 � Помічники:
 � Петренко Юлія (098) 702‑27‑48
 � Козадаєв Віктор (067) 290‑39‑71
 � Дяченко Андрій Васильович 

(098) 477‑71‑32

Мартинчук  
Іван Володимирович

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Вул. Хлібна, 25
 � (0412)46‑02‑04
 � martynchuk.ivan@gmail.com
 � Моб.: (067) 257‑97‑33
 � Перший та останній вівторок 

місяця з 17:00 до 19:00
 � Помічники:
 � Дрьомов Дмитро (093) 018‑54‑44
 � Коваль Артем (068) 082‑42‑61
 � Іванюк Дмитро (063) 678‑22‑34
 � Наумчук Віктор (050) 463‑56‑46

Скоропад  
Ігор Михайлович

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Проспект Миру, 2
 � (приміщення ВЖРЕП № 6, УК 

«Домком»)
 � (067) 704‑48‑96
 � Кожний 1‑й та 3‑й вівторок 

місяця
 � 16:00–18:00
 � skorim@ukr.net
 � Цимбалюк Юрій Миколайович
 � Тел.: (067) 412‑17‑16

Євдокимов Віктор 
Валерійович

 � Округ: (пройшов за списком)
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 97 ) 

613‑00‑53 Роман Володими‑
рович

Харченко Олексій 
Андрійович

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Покровська, 18
 � Щосереди з 15:00–18:00

Гладка Ірина  
Володимирівна

 � Округ: № 6
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Велика Бердичівська, 8
 � Перший та останній вівто‑

рок місяця
 � 16:00–18:00
 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 

donkegot@gmail.com
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 5 0 ) 

718‑04‑32 (Дар'я)

Іванкевич  
Сергій Леонідович

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Вул. Покровська, 18
 � Останній понеділок місяця
 � 15:00–17:00

Клімінський  
Віктор Антонович

 � Секретар міської ради
 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � 1‑й та 3‑й понеділок місяця 

з 11.00 до 13.00
 � Майдан Корольова, 4/2 (будівля 

Житомирської міської ради)
 � Тел. приймальні: (0412) 48‑11‑72

Чередніченко Лідія 
Володимирівна

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Електронна пошта: Lidiya1510@

gmail.com
 � Депутатка проводить прийом 

за попереднім записом в останній 
понеділок місяця 15:00–18:00

 � Тел.: (068) 093‑30‑73, (096) 
373‑88‑09

Розенблат Олена  
Соломонівна

 � Округ: (пройшла за списком)
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (будівля 

Житомирської міської ради)
 � Остання середа місяця
 � 15:00–17:00
 � Депутатка проводить прийом 

за попереднім записом
 � Тел. помічника: (050) 102 76 00 

(Ксенія)

Янушевич  
Людмила Петрівна

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � вул. Леха Качинського, 20
 � 1‑й та 2‑й вівторок місяця 

з 10:00–14:00
 � Вул. Перемоги, 55 (каб.308)
 � 3‑й та 4‑й вівторок місяця 

10:00–14:00

Пидюра Сергій  
Михайлович

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (будівля 

Житомирської міської ради)
 � Кожну останню п’ятницю місяця 

14:00–17:00.
 � Можливий попередній запис за 

телефоном: (067) 786‑73‑18 або на 
ел. пошту: pudyra2020@ukr.net

 � Помічники:
 � Манько Ірина (096) 532‑61‑51
 � Абросімов Віктор (097) 625–73–43

Юрчук Олена 
Олександрівна

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Е л е к т р о н н а  п о ш т а : 

ooyurchuk@gmail.com
 � Остання середа кожного 

місяця о 18:00
 � (098) 830‑62‑69
 � (097) 634‑07‑06

Янушевич Микола 
Вікторович

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Корольова, 165‑б
 � Щосереди: 15:00–17:00
 � Помічниця: Вікторія (096) 

990‑32‑45

Леонченко  
Наталія Петрівна

 � Округ: (пройшла за списком)
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Покровська, 4 (громад‑

ська приймальна Павленка Ю. О.)
 � Електронна пошта:
 � leonchenkonat@gmail.com
 � 1‑й та 3‑й вівторок місяця

16:00–19:00

Кучик Василь 
Карімович

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Перемоги, 54
 � Кожна 2‑га та 4‑та середа 

місяця
 � З 16:00 до 18:00
 � Тел.: (0412) 42‑03‑54
 � Моб.: (067) 233‑03‑76 Світлана

Півоварова  
Світлана Іванівна

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Київська, 43
 � Вівторок, четвер

09:00–13:00

Колесник Сергій 
Володимирович

 � Округ: № 6
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � пров. 3‑й Транзитний, 65
 � (КАТП 0628 Житомирської 

міської ради)
 � тел. (0412) 42‑88‑77
 � s.kolesnyk@ukr.net
 � Понеділок 10:00–12:00
 � Помічники:
 � Антонова Марина (093) 473‑98‑02
 � Білоус Людмила (098) 846‑78‑90
 � Кудак Андрій (093) 950‑12‑62
 � Юрчук Олександр (067) 367‑13‑00

Самборський Юрій 
Анатолійович

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Вул. Покровська, 4 (громад‑

ська приймальна Павленка Ю. О.)
 � 1‑ша та 3‑тя середа місяця

15:00–18:00

Гринчук Сергій 
Олексійович

 � Округ: № 2
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Інформація відсутня

Зубко Людмила 
Миколаївна

 � Округ: (пройшла за списком)
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Майдан Перемоги, 7
 � Депутатка проводить при‑

йом за попереднім записом
 � Тел.: (0412) 48‑11‑79

Ліскі  
Вадим Іванович

 � Округ: № 5
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Інформація відсутня

Горай Олег  
Станіславович

 � Округ: № 6
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Інформація відсутня

Журавська  
Оксана Львівна

 � Округ: № 1
 � Час та місце проведення при‑

йому громадян:
 � Майдан Корольова, 4/2 (будівля 

Житомирської міської ради)
 � Депутатка проводить прийом 

за попереднім записом
 � Тел.: (066) 063‑44‑75
 � Кожен другий та четвертий 

вівторок місяця 15:00–17:00
 � ztksena01@gmail.com

Карпінський  
Геннадій Іванович

 � Округ: № 3
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Депутат проводить прийом 

за попереднім записом
 � Те л .  п о м іч н и к а :  ( 0 5 0 ) 

463‑03‑36 (Микола Петрович)

Ражев Артем  
Володимирович

 � Округ: № 4
 � Час та місце проведення 

прийому громадян:
 � Житомирська міська рада, 

каб. № 264
 � Кожний четвер 14:00–18:00
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Працівники заводу «Кромберг енд Шуберт» 
стверджують, що вони незаконно  
звільнені, та планують йти до суду

Анна Сергієнко

До редакції газети 
«20 хвилин» звернули-
ся вже колишні пра-
цівники заводу «Кром-
берг енд Шуберт», 
які стверджують, що 
після мирної акції 
протесту, яка відбу-
лась у вересні 2020, 
умови праці на заводі 
зовсім не змінилися.

За словами чоловіків, керівни-
цтво не бажає йти на компроміс, 
а вимоги працівників були просто 
проігноровані.

Звільнення продовжуються
Віталій Царук, якого нещодав-

но звільнили, розповів, що на заво-
ді працівників змушували писати 
заяви на відпустку на період, коли 
підприємство не працювало. Коли 
частина працівників відмовилися 
це робити, їм поставили прогули, 
через що їх звільнили.

«28 січня цього року були 
звільнені шість працівників, вклю-
чаючи мене, голову первинної 
профспілкової організації "Вільні 
люди". Звільнили за надуманими 
підставами – за прогули.

Коли підприємство не пра-
цювало, в ті дні, коли у нас мала 
бути робоча зміна, нам сказали 
закривати ці дні заявами на від-
пустку. 8 працівників відмовилися 
написати такі заяви, і, коли вони 
вийшли на роботу 4 січня, їм по-
ставили прогули.

Ми пояснили це тим, що не 
могли дістатися роботи, оскільки 
це були нічні зміни і керівництвом 
не було забезпечено підвезення 
працівників до роботи, і взагалі 
у цей період підприємство не пра-
цювало. Також із цього приводу 
ми написали заяву в поліцію та 
звернення у Держпрацю.

Ми майже місяць пропрацюва-
ли після цього, і вже 28 числа нам 
повідомили, що нас звільнено», – 
розповідає колишній працівник 
«Кромберг енд Шуберт» Віталій.

Звільнення Віталій пов’язує не 
лише з участю в організації проф-
спілки, а також із зареєстрованим 
трудовим спором.

«Ми це пов’язуємо не тільки 
з участю в організації профспілки, 
а також був зареєстрований ко-
лективний трудовий спір нашим 
підвідділом, і всі працівники, які 
були звільнені, є підписантами 
цього листа.

Таким чином керівництво за-
лякує інших працівників нашого 
підвідділу, звільнили трьох членів 
представницького органу, який 
представляє інтереси найманих 
працівників», – говорить Віталій.

Звільняємо незручних?
Зі слів Іллі Олійника, всі 

шестеро звільнених працівників 
були членами профспілки «Віль-
ні люди», але прогули записали 
більшій кількості людей – вісьмом.

«Вісьмом людям дали прогули 
в неробочі дні, але звільнили тіль-
ки шістьох. Знаєте чому? Всі вони 
члени нашої профспілки, а той 
один, якого не звільнили, – член 
профспілки від заводу "Кромберг 
енд Шуберт". У нього була така ж 
ситуація, як і у звільнених хлоп-
ців, але його не звільнили – як на 
мене це якась дискримінація», – 
розповідає Ілля Олійник, який 
також був звільнений із заводу.

Після мітингу у вересні  
все тільки погіршилось

Вересневий мітинг здійняв 
багато галасу, але очікуваного 
результату не приніс.

«Після того як відбувся мітинг, 
ще більше почали нам "зажимати 
гайки", почали більше виписувати 
доган, зараз вже майже у кожного 
працівника нашого підвідділу є 
від 1 до 3 доган.

Після того як звільнили техніч-
ного директора, тиск трохи змен-
шився і розпочалися між нами 
і керівництвом перемовини. Проте 
це було лише затягуванням часу, 
і компромісу ми не досягли», – роз-
повідає Віталій.

Ілля Олійник – один із праців-
ників, яких звільнили, підтвердив, 
що після мітингу розпочались пе-
ремовини із керівництвом.

«Після нашої мирної акції 
і багатьох звернень до Держпраці 

і підприємства все ж ми вступили 
з керівництвом у перемовини. Об-
мінялись своїми умовами і півтора 
місяця чекали. Жодна з наших 
умов не була виконана.

Ми, звісно, чекали, оскільки 
бажали мирного вирішення про-
блеми. Проте через півтора місяця 
на підприємстві на людей почали 
тиснути і змушувати їх примусово 
закривати неробочі дні заявами на 
відпустку», – зазначає Ілля.

Перелік умов,  
які не було виконано

«Ми озвучили такі проблеми: 
наказ, який був виділений на наш 
підвідділ, для того, щоб були під-
стави видавати операторам верста-
тів догани – наказ № 46.

Представниця керівництва 
сказала, що вони його перегля-
нуть, можливо, взагалі відмінять. 
Цього не було виконано взагалі. 
Також у цьому наказі були вста-
новлені норми, ми про це також 
спілкувалися, вона сказала, що бу-
дуть проведені заміри і потрібно 
вияснити, чому саме такі норми 
встановлені – цього теж не було 
зроблено.

Щодо доган. Відповідно до на-
казу, про який я розповідав, нам 
давалися догани по цих нормах. 
Ми запропонували відмінити ці 
догани, і цього не сталося.

Ще була одна важлива умова 
про звільнення керівника нашого 
відділу, відповідального за неза-
конне звільнення і акти на праців-
ників. Нам сказали почекати і що 
дана людина буде знята з посади, 
але цього не сталося, він продо-
вжує очолювати наш підвідділ», – 
наголосив Віталій Царук.

Представники профспілки 
«Вільні люди» неодноразово 
зверталися до Держпраці, також 
написали лист до голови Жито-
мирської ОДА.

«Був написаний лист до Віталія 
Бунечка, голови Житомирської 
ОДА, про те, що відбуваються 
утиски трудових прав працівників 
і взагалі прав людей. Відповідно, 
якщо буде ще один мітинг, то бу-
демо виходити вже під обласну 
раду», – говорить Віталій Царук.

Згода на звільнення  
від Федерації  
профспілок області

Оскільки Віталій був голо-
вою профспілкової організації, 
перед тим, як його звільнити, 
керівництво «Кромберг енд Шу-
берт» мало отримати згоду на 
звільнення від Федерації проф-
спілок Житомирської області, 
а звільнення членів профспілки 
має бути погодженим із самою 
профспілкою. Ця процедура чітко 
описана у чинному законодавстві.

Ми поспілкувалися з Нелею 
Паламарчук, головою Федерації 
профспілок Житомирської облас-
ті, та поцікавилися, чи «Кромберг 
енд Шуберт» отримував таку згоду.

«Процедура звільнення го-
лови профспілки одна – згідно 
з чинним законодавством. Щоб 
звільнити голову профспілкової 
організації, якщо членська ор-
ганізація виходить на федерації 
профспілок, потрібна згода прези-
дії Федерації профспілок області.

Такої згоди ми не давали, до 
нас ніхто не звертався. Оскільки 
адміністрація заводу «Кромберг 
енд Шуберт» згоди не просила, 
ми вважаємо, що це рішення є 
незаконним», – наголошує Неля 
Паламарчук.

Трудовий спір
Звільнені чоловіки звернулися 

до служби посередництва та при-
мирення в Житомирській області 
для допомоги у врегулюванні спір-
них питань та конфлікту.

Ми поспілкувались з юристом 
служби посередництва та при-
мирення Василем Шелестом, який 
займається цією справою.

«На підприємстві ("Кромберт 
енд Шуберт" – ред.) виник колек-
тивний трудовий спір між найма-
ними працівниками структурного 
підрозділу та керівництвом.

Цими найманими працівни-
ками були висунуті 5 вимог до 
роботодавця. Вимоги стосуються 
невиконання роботодавцем статей 
Кодексу законів України про пра-
цю та положень колективного до-
говору, який діє на підприємстві.

Адміністрація підприємства 
зайняла позицію не йти на діалог, 
не створювати примирну комісію, 
а зайняла позицію виключно ад-
міністративну і почала шукати 

спосіб впливу на найманих праців-
ників, які причетні до формування 
вимог до роботодавця і вступу до 
колективного трудового спору, від-
повідно до законодавства.

Як нам повідомили самі пра-
цівники, що це є тиск за те, що 
вони вступили в розбіжності 
з керівництвом за відновлення 
своїх, як вважає сторона найманих 
працівників, порушених прав», – 
коментує ситуацію, що склалась, 
юрист Василь Шелест.

Відповідь керівництва 
«Кромберг енд Шуберт»

Ми надіслали інформаційний 
запит до ТОВ «Кромберг енд Шу-
бертУкраїна ЖУ», в якому поціка-
вилися, чи дійшло керівництво 
компромісу з мітингувальниками, 
чи були виконані їхні умови. Запи-
тали про звільнення членів проф-
спіки, написання заяв на відпустку 
на період, коли підприємство не 
працювало. Ось як пресслужба 
компанії прокоментувала ситуацію 
(надаємо повний текст відповіді):

«Звільнення відбулося на під-
ставах, які визначені статтею 40 
КЗПП (систематичне невиконання 
працівником без поважних при-
чин обов’язків, покладених на 
нього трудовим договором або 
правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку або прогул). 
Ствердження про законність чи 
незаконність звільнень може бути 
підтверджено виключно рішен-
ням суду, яке набрало чинності.

Підприємство не вступає 
в дискусії та суперечки в публіч-
ному просторі, оскільки дотри-
мується політики конфіденцій-
ності та приватності у всіх своїх 
внутрішніх справах.

Щодо захисту своєї честі, гід-
ності, ділової репутації, також 
зовнішніх посягань у внутрішні 
справи Підприємство буде діяти 
виключно в правовому полі.

Виключно рішенням суду, яке 
набрало законної сили, може бути 
підтверджено законність чи не-
законність дій. Все інше – лише 
припущення, які не мають жодної 
юридичної ваги».

9 лютого у Житомирській ОДА 
має відбутися нарада щодо роз-
гляду звернення Віталія Царука 
для врегулювання ситуації, яка 
виникла. На нараді будуть при-
сутні представники Федерації 
профспілок області, юрист із 
Національної служби посередни-
цтва і примирення, представники 
«Кромберг енд Шуберт», звільнені 
працівники та представники ОДА.

Газета «20 хвилин» продовжу-
ватиме стежити за ситуацією та 
інформуватиме читачів.
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Наші видатні земляки. Архімандрит Павло
Ігор Александров

Павло Йосипович Невмер-
жицький народився 1900 року 
на хуторі Дуброва Лугинської 
вол. Овруцького пов. Волинської 
губ. Чернець Преображенського 
монастиря в с. Кип'яче Чопо-
вицького р-ну. Заарештований 
20 липня 1930 р. за ст. 54–10 КК 
УРСР. За постановою ОН при 
Колегії ДНУ УРСР від 20 січ-
ня 1931 р. ув'язнений до конц-
табору на 3 роки. Покарання 
відбував в Ухтінлазі. Вдруге за-
арештований у листопаді 1937 
р. у с. Пєщаніця Котласького 
р-ну. За постановою трійки при 
УНКВС по Архангельській обл. 
ув'язнений до ВТТ на 10 років. 
З 1961 по 1991 року служив 
у різних парафіях Житомир-
ської єпархії. Помер 4 вересня 
1991 р. у с. В'язівка Народиць-
кого р-ну Житомирської обл. 
Реабілітований у 1972, 1989 рр.

Архімандрит Парфеній (Пав-
ло Йосипович Невмержицький) 
(1900–1991) народився у великій 
і глибоко віруючій селянській ро-
дині. У 1914 році закінчив 3 класи 
сільської школи. На початку XX 
століття селяни, зазвичай пізно 
восени, здійснювали паломництво 
в монастирі. Напевно, і Павло 
разом з батьками або старшими 
братами таким чином ще в дитин-
стві почав відвідувати монастирі. 
І запала йому в серце думка про 
чернецтво. На допиті він сказав, 
що прийшов у монастир і «згодом 
став ченцем, чого я й домагався». 
Від чоповчан вперше дізнався 
про «Поліський Афон» – Преоб-
раженський чоловічий монастир 
в урочищі Кип'яче (нині Казан-
ський чоловічий монастир), який 
за можливості навідував. Незаба-
ром в обителі звернули увагу на 
білявого юнака, а Павло, приди-
вившись до життя братії, побажав 
у ньому залишитися.

Навесні 1920 р. у селі Бовсуни 
розташувалася військова частина 
петлюрівської армії. «Петлюровцы 
начали мобилизовывать в свою 
армию. Меня также из дома 
петлюровцы увели в г. Овруч для 
службы в петлюровской армии, – 
згадував отець Парфеній. – Но 
на следующий день я убежал от 
петлюровцев, прибыл к себе до-
мой в с. Дуброва. Стал прятаться, 
а когда были изгнаны в 1920 году 
белопольские интервенты, я ушёл 
в Преображенский монастырь, что 
находился в урочище «Кипяче» на 
реке Ирша Чеповичского р-на».

У 1921 році на обитель напала 
банда Лисиці та спалила монас-
тир. Обитель відродилась, і по-
слушник Павло вчився у братії 
духовних чеснот. Через вісім років 
після приходу в обитель Павла 
Невмержицького пострижено 
з нареченням імені Парфеній. 
Роки послуху стали роками ви-

пробування і духовного змуж-
ніння. Тут солодка мрія про 
чернецтво дозріла в усвідомлене 
і глибоко осмислене прагнення до 
чернечого життя. Братія розкри-
ла йому таємниці внутрішнього 
життя і самим своїм життям до-
помогла зрозуміти, що значить 
бути ченцем у богоборчій державі, 
де богослужіння сприймається 
як ворожі дії проти державного 
ладу і в якій був гнаним за ім'я 
Христове.

20 липня 1930 р. біля брат-
ського корпусу три міліціоне-
ри затримали ченця Парфенія. 
Чому із всіх ченців заарештували 
саме його? Працюючи в селі Чопо-
вичі, Парфеній пообіцяв одному 
з селян зробити два письмових 
столи. «Но не мог это сделать 
через недостаток времени, – пи-
сав архімандрит Парфеній, – он 
на меня рассердился за это и по 
злобе написал на меня ложное 
заявление о том, что я подговари-
вал верующих выступать против 
мероприятий соввласти. Об этом 
он сам мне рассказал, когда я его 
посетил в 1933 году после возвра-
щения из заключения. Жена его 
испугалась моего прихода, и её 
парализовало».

Що послужило приводом 
для звинувачення Павла Не-
вмержицького в антирадян-
ській пропаганді? У ніч з 8 на 
9 липня 1930 р. у монастирі 
відбувалося урочисте бого-
служіння: братія святкувала 
десяту п'ятницю по Велико-
дню та чудове знайдення іко-
ни Казанської Божої Матері 
в джерелі урочища Кип'яче. 
На свято приїхала дочка мо-
наха Іраклія (Скуратівського), 
вбитого бандитами у 1921 році. 
Вона гірко плакала на могилі 
батька. Чернець Парфеній 
запитав, чому вона плаче. 
Вона пояснила свою образу, 
що батька її вбили бандити 
в монастирі, господарство 
їхнє розтягнуто, а чоловіка її 
вислали в Архангельську об-
ласть. Парфеній відповів, що 
вона неправа в своїй образі: 
«Це природно, все може тра-
питися в житті людини, а ми, 
християни, з волі Божої все по-
винні переносити і терпіти…».

На святкове богослужіння зі-
бралося близько двохсот прочан. 
Маленький храм не міг вмісти-
ти всіх, і паломники молилися 
під відкритим небом. Ввечері 
та вночі перед віруючими з по-
вчаннями виступали священики 
і монахи. Настоятель монастиря 
Рафаїл уперше дозволив ченцеві 
Парфенію вимовити проповідь. 
Піднявшись на дерево, він роз-
повів віруючим про життя ве-
ликомученика Пантелеймона. 
Порівнюючи життя великому-
ченика зі стражданнями дочки 
монаха Іраклія, сказав: «Якщо 
кого виселяють, ми не повинні 

плакати і ставити це в образу. 
Це є Таємниця Божа і таємниця 
уряду. Ми повинні відчувати себе 
вільно і бути в повній покорі, 
де б не перебували. Це є воля 
Божа». На святі був присутній 
недоброзичливець Парфенія, 
який і написав брехливий до-
нос. Згідно з доносом, проповідь 
була розцінена як антирадян-
ська пропаганда.

10 жовтня 1930 р. уповноваже-
ний СВ VII оперативного сектора 
ДПУ УСРР Сировайський «расс-
мотрел дело № 4800, обвинение 
по ст. 54–10 УК Невмержицкого 
Павла Иосифовича… Нашёл, что 
следствием по данному делу не 
собрано достаточно доказательств 
для предания обвиняемого Не-
вмержицкого суду, руководству-
ясь 2 п. 197 ст. УПК, постановил: 
дело № 4800 по обвинению Не-
вмержицкого Павла Йосиповича 
направить в порядке 198 ст. УПК – 
Житом[ирскому] окружному про-
курору на прекращение. Невмер-
жицкого Павла из-под стражи не 
освобождать ввиду возбуждения 
о нём ходатайства перед Особым 
совещанием при Коллегии 
ГПУ УССР об админвысылке из 
пределов УССР как соц[иально] 
опасного». Документ підписали 
Сировайський І. В., начальник 
секретного відділу Гольдман та 
заступник начальника VII опера-
тивного сектора ДПУ УРСР Рахліс.

Слідчі розуміли, що Павло 
Йосипович не винен, але ре-
пресували його під статусом 
соціальне небезпечного. Для 
цього вони вигадали пропо-
відь контрреволюційного 
змісту, яку нібито висловив 
Парфеній. Особлива нарада при 
колегії ДПУ УРСР від 20 січня 1931 
р. постановила: «Невмержицько-
го Павла Йосиповича відправити 
в концтабір строком на 3 роки». 
Таким чином Державне Полі-
тичне Управління УРСР визна-
ло ченця Парфенія політичним 
ворогом держави і піддало його 
покаранню. Проте справа була 
сфальсифікована. У ній відсут-
ня санкція прокурора на арешт 
Павла Йосиповича, немає анке-
ти арештованого. Архімандрит 
Парфеній писав: «З матеріалами 
справи після закінчення прохо-
дження я не був ознайомлений. 
У січні 1931 року у Житомирській 
в'язниці мені оголосили, що я за-
суджений на три роки ув'язнення 
в концтабір, і етапували для від-
буття покарання в Ухтінлаг». Його 
достроково звільнили 10 травня 
1933 р. (у таборах існувала про-
цедура дострокового звільнення 
за старанну працю).

Повернувшись до рідного 
монастиря, був висвячений у сан 
диякона. Але у березні 1934 року 
монастир розігнали. У цьому ж 
році ієродиякона Парфенія 
у Братському монастирі Києва 
висвятили в сан священика, на-

правили служити до церкви с. 
Устинівка Чоповицького району.

Восени 1935 року храм закри-
ли, а дільничний міліціонер вима-
гав у триденний термін покинути 
село. Отець Парфеній змушений 
був поїхати в Архангельський 
край, де два роки служив у церкві 
с. Пєщаніца Котласького району. 
Тут йому судилося знову зазнати 
неправомірної репресії.

У л ис топа д і 1937 року 
в с. Пєщаніца ієромонаха Пар-
фенія заарештували. Другий 
арешт припав на «рік велико-
го терору», слідство велося за 
спрощеною схемою. Це означа-
ло, що арешти проводилися за 
неперевіреними свідченнями 
«свідків». Звинувачення йому 
не пред'явили і на суд не ви-
кликали. Він був засуджений 
заочно на десять років таборів.

Отець Парфеній згадував: 
«Відбував я покарання, сумлін-
но ставився до праці, отримував 
грошову винагороду і був нагоро-
джений грамотою. Під час бло-
кади Ленінграда я віддав всі свої 
заощадження на війну і закликав 
інших ув'язнених наслідувати мій 
приклад».

На початку шістдесятих років 
батюшка вирішив повернутися на 
малу батьківщину – Полісся. З 1961 
року до самої смерті служив на 

різних парафіях у Житомирській 
єпархії. Останнім місцем служін-
ня була церква у с. В'язівка Наро-
дицького району Житомирської 
області.

У 1972 році для оформлення 
пенсії архімандрит Парфеній звер-
нувся до прокурора Житомир-
ської області з проханням зняти 
судимість. 21 квітня 1972 р. Пре-
зидія Житомирського обласного 
суду реабілітувала архімандрита 
Парфенія (Невмержицького) по 
справі 1930 року. 17 червня 1989 
р. висновком прокурора Архан-
гельської області Невмержиць-
кий П. Й. реабілітований і по 
слідчій справі 1937 року.

Господь дарував отцю Пар-
фенію довге життя. В єпархії 
він користувався великим авто-
ритетом як пастир і монах. Архі-
мандрит Парфеній був мудрим 
наставником чернечого життя. 
Багато років духовно опікувався 
сестрами Свято-Троїцького Ко-
рецького монастиря. Як колись 
його в юності вчили чернечого по-
двигу, так тепер і він зміцнював 
подвижниць у благочесті.

Архімандрит Парфеній (Не-
вмержицький) відійшов до Гос-
пода 4 вересня 1991 року у селі 
В'язівка. Поховали його на кла-
довищі Корецького жіночого 
монастиря.
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Житомирянка  
«подарувала» шахраю 
близько 300 тисяч гривень

Схема ошуканства 
була стандартна: 
нібито донька потер-
пілої збила людину, 
і потрібні кошти за 
непритягнення її до 
відповідальності.

4 лютого жителька обласно-
го центру передала шахраю всі 
свої заощадження за порятунок 
доньки, яка нібито збила людину 
у дорожньо-транспортній пригоді.

Наразі поліцейські встанов-
люють чоловіка, якому жінка 

віддала гроші, – інформує Жито-
мирське районне управління по-
ліції. Уночі до Житомирського 
районного управління поліції 
звернулася 58-річна містянка. 
Заявниця розповіла, що їй за-
телефонував невідомий чоло-
вік, який назвався працівником 
правоохоронних органів. Він по-
відомив, що її донька потрапила 
у дорожньо-транспортну приго-
ду, в якій постраждала стороння 
особа. Співрозмовник сказав, 
що для розв'язання питання 
про непритягнення доньки до 
кримінальної відповідальнос-
ті матері необхідно заплатити 
значну суму грошей. Жінка по-

годилася на умови ошуканця, 
і вже через пів години чоловік 
приїхав до її дому.

У квартирі отримав близько 
300 тисяч гривень. Коли пізніше 
стурбована жінка зателефонувала 
родичам і почула, що жодних про-
блем у них немає, вона зрозуміла, 
що її ошукали.

У ситуаціях, схожих  
на вищевказану, варто 
дотримуватися низки 
простих правил:

– у разі, якщо вам повідо-
мляють про потрапляння рідної 
людини у ДТП, раптове захворю-

вання чи травмування, затриман-
ня поліцією, іншу екстремальну 
ситуацію тощо, уточніть усі відо-
мості, у тому числі, де саме пере-
буває ваш родич;

– після цього зателефонуй-
те самі до відповідного закладу 
(лікарні, поліції) та з’ясуйте всі 
обставини;

– спробуйте зв’язатись із 
людиною, про яку йдеться, або 

з кимось, хто може бути поруч, – 
рідними, друзями, сусідами тощо; 
розкажіть, що сталося, порадьтеся 
з ними.

Розкажіть про заходи пере-
стороги своїм батькам, рідним, 
сусідам та знайомим поважного 
віку. Це допоможе вберегти їх 
від неприємностей та завадить 
ошуканцям продовжити свою 
злочинну діяльність.

Тероризували місцевих 
жителів: у Житомирі СБУ 
викрила банду рекетирів

У Житомирі співробітники 
Служби безпеки України затри-
мали учасників угруповання, 
які спеціалізувалися на вима-
ганні коштів у містян.

Як повідомляє пресгрупа Управління СБ 
України в Житомирській області, за даними 
досудового слідства, раніше судимий за ско-
єння аналогічних злочинів місцевий житель 
залучив до вимагання декількох своїх знайо-
мих. Створюючи штучні конфліктні ситуації, 
фігуранти справи вимагали у громадян гроші 
за владнання «непорозумінь». У разі відмови 
зловмисники погрожували потерпілим та 

їхнім рідним фізичною розправою і знищен-
ням майна.

Оперативники спецслужби задокументува-
ли вимагання учасниками групи 1-ї тисячі аме-
риканських доларів від чергової жертви. Аби 
чоловік став більш зговірливим та прискорив 
виплату «боргу», вони вдалися до морального 
тиску, поставивши його «на лічильник». Фігуранта 
кримінального провадження правоохоронці за-
тримали відповідно до ст. 208 Кримінального про-
цесуального кодексу України у центрі Житомира 
під час отримання чергового траншу. Раніше 
співробітники СБУ задокументували декілька 
фактів передачі грошей рекетирам.

У межах кримінального провадження, роз-
початого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу 
України, вирішується питання щодо повідо-

млення організа-
тору групи про 
підозру та обрання 
міри запобіжного 
заходу. Тривають 
слідчі дії для вста-
новлення інших 
епізодів справи 
і притягнення до 
кримінальної від-
повідальності всіх 
учасників угру-
повання. Заходи 
із викриття про-
водилися співро-
бітниками УСБУ 
в Житомирській 
області спільно зі 
Слідчим управ-
л і н н я м  Г У Н П 
у Житомирській 
області під про-
цесуальним керів-
ництвом обласної 
прокуратури.

Малинчанка, 
повернувшись додому, 
знайшла в будинку 
вбиту жінку і свого 
п’яного чоловіка

2 лютого увечері до 
поліції надійшло пові-
домлення про виявлен-
ня тіла 38-річної жінки 
в одному з будинків 
міста.

Характер наявних у неї травм 
свідчив про насильницьку смерть. 
За підозрою у причетності до вбив-
ства поліцейські затримали 61-річ-
ного господаря будинку. Триває 
встановлення усіх обставин, – ін-
формує відділ комунікації поліції 
Житомирської області.

Повідомлення про подію надій-
шло від жительки міста Малина. 
60-річна жінка, увечері повернув-
шись з роботи, побачила на підлозі 
у коридорі свого будинку тіло зна-
йомої її сина.

Для встановлення усіх обставин 

на місце події прибули працівники 
слідчо-оперативної групи Малин-
ського відділення поліції. У будинку 
вони також застали 61-річного госпо-
даря, який мав явні ознаки алкоголь-
ного сп’яніння. Повідомити будь-що 
про травмування загиблої чоловік 
відмовлявся. За цим фактом було 
відкрито кримінальне провадження 
за ст. 115 (умисне вбивство) Кримі-
нального кодексу України.

У ході огляду місця події, а та-
кож у результаті проведених заходів 
поліцейські з’ясували ймовірні об-
ставини. Попередньо встановлено, 
що увечері господар за відсутності 
дружини та сина запросив жінку 
до будинку. Незадовго до цього він 
купував у місцевому магазині алко-
голь та продукти. На якомусь етапі 
спілкування між гостею та господа-
рем виник конфлікт. Його причини 
нині встановлюються.

На підставі зібраної у будинку 
слідової інформації у поліцейських 
є обгрунтовані підстави вважати 
чоловіка причетним до нанесен-
ня загиблій смертельних травм. 
Він затриманий у порядку ст. 208 
(затримання уповноваженою служ-
бовою особою) Кримінального 
процесуального кодексу України. 
Призначено низку експертних до-
сліджень, у тому числі судово-ме-
дичне щодо причин смерті жінки. 
Триває подальше встановлення 
усіх обставин.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

ВОДІЇ КАТ.Д ЗАПРОШУЮТЬСЯ ДЛЯ РО-
БОТИ НА МАРШРУТАХ МІСТА КИЄВА. ДО-
ХІД 1200ГРН/ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 
0665215397,0676000161

•	Запрошуємо на	роботу	в	США	по	робочій	візі	
Н2В.	Покоївок,	помічників	покоївок,	офіціантів,	
ресепшн,	складальників	посуду,	посудомойщи-
ца,	няня,	будівельників.	Ізраїль	-	доглядальниці,	
медсестри,	фельдшери	В/1.	Осіб.	МСПУ	АВ	№	
585042.	0672326904

•	Інженера-елетроніка запрошує	на	роботу	
ПрАТ	"ПБК	"Радомишль"	,	з/п	14000	грн.,	змін-
ний	графік	роботи,	програмування	контролерів,	
забезпечення	безперебійної	роботи	виробничих	
ліній.Додатково:	доставка	службовим	тран-
спортом	з	м.Житомир,	надання	житла	іногор	
0674116488

•	Майстра зміни	на	виробництво	запрошує	
ПрАТ	"ПБК	"Радомишль",	(з/п	12000	грн.,	змін-
ний	графік	роботи,	керування	виробничим	про-
цесом	на	зміні).	Додатково:	доставка	службовим	
транспортом	з	м.Житомир,	надання	житла	іно-
городнім.	0674116488

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

ПОСТІЙНА РОБОТА ДЛЯ СІМЕЙНОЇ ПАРИ АБО 
ЖІНКИ НА ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ В КИЇВСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ - ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКУ І ТЕРИТОРІЇ, 
САДУ, ГОРОДУ (30СОТОК). НАДАЄТЬСЯ ОКРЕМЕ 
ЖИТЛО. З/П+БОНУСИ. 0682385373

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА ЗАВОД 
З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 
18 000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗКОШТОВНО НА-
ДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

•	Робота в	Києві	з	проживанням!	Запрошуємо	
жінок	та	чоловіків	для	роботи	в	Києві,	прибирання	
в	супермаркетах.	Вахтова	або	постійна	зайнятість.	
ЗП	від	9000	грн./міс.	0980706050,0950706050Світ-
лана

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

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

1. 1/2 ч. житл. 2-кім. квартири № 44, з/п 44,72 м.кв., за адерсою: м. Житомир, 
вул. Московська, 26. Дата торгів: 05.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №464934;

2. 3-кім. квартира, з/п 53.7 кв.м, житл. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, смт. Гуйва, вул. Зелена, 17, кв. 5. Дата торгів: 09.03.2021 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №465923 (уцінено лот № 459511);

3. Нежитл. будів., літній кінотеатр з/п 890,7 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 09.03.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №465926 (уцінено лот № 460016);

4. Сад. буд., з/п 41,7 м.кв, зем. діл. КН:1822083000:06:000:0626, пл. 0,0450 га, за адре-
сою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-р Іванівська, "Барашівський" об'єднання 
садівничих товариств масиву", тов.Здоров’я, 74. Дата торгів: 09.03.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №465526.

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

ПРОДАЄТЬСЯ ГАЗИФІКОВАНИЙ БУДИНОК В М. 
ЖИТОМИРІ (РАЙОН КРОШНІ). ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ 0679418705, 
0660269318

2.16. Здам в оренду 

• 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. ВИПИСУЮ 
ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/АВТОБУСІВ 
ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ 
(2-7 ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ СКЛАД. HTTPS://
BUSIK-1.COM/UA/ (097)1521331,(096)4465131,(0
97)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

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

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

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДО-
СТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

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

4.2. Будівельні, ремонтні 
роботи. Послуги 

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

• ЯКІСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР: ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР, 
ШПАКЛЮВАННЯ, МАЛЯРНІ РОБОТИ, УКЛАДКА 
ЛАМІНАТУ ТА ІН. 0687547511ПЕТРО

4.21. Вікна, Двері, Балкони. 
Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗІВ МЕХАНІЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЯКІСНІ КРУГИ З ЗАМКОМ, ПО-
ГЛИБЛЕННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ДУБОВОГО ДНА, 
ПОКРИТТЯ НАД КРИНИЦЯМИ, ВЛАШТУВАННЯ 
КАНАЛІЗАЦІЙ. ДОСТАВКА КРУГІВ РІЗНИХ ДІА-
МЕТРІВ. 0671977447

КОПАННЯ КРИНИЦЬ МЕХАНІЧНО (БУРМА-
ШИНА) ТА ВРУЧНУ. ШВИДКО. ЯКІСНІ КІЛЬЦЯ. 
0977778801
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

•	Чистимо та	поглиблюємо	криниці.	0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.17. Послуги. Iншi 

• ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ СУПУТ-

НИКОВИХ АНТЕН ТА Т2. ПРОДАЖ, РЕМОНТ І ПРО-

ШИВКА ТЮНЕРІВ. МОНТАЖ ТЕЛЕВІЗОРІВ. ШВИДКО, 

ЯКІСНО, НАДІЙНО. ПО ЖИТОМИРУ ТА РАЙОНУ. 

0974942375

ДОПОМОГА ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ, ПОДАННЯ 
ЗВІТНОСТІ (ФОП, ЮРИД. ОСОБИ, ЗАГАЛЬ-
НА ТА СПРОЩЕНА СИСТЕМИ) 0934720045, 
0973792742

СПАДКОВА ВОРОЖКА ОЛЕНА. ДОПОМОГАЮ У 
ВИРІШЕННІ БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ 
ТА СІМЕЙНИХ ПИТАНЬ. ДІТИ ДО ОДНОГО РОКУ 
БЕЗКОШТОВНО 0972573397

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 

переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, 
ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 0505580047, 
0412447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї, 
ВИДАНЕ ВІДДІЛОМ У СПРАВАХ СІМ*Ї ТА МО-
ЛОДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, НА ІМ`Я 
СУХАЧОВА ІВАННА ОЛЕКСІЇВНА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЇ АВ 
№554583, ВИДАНИЙ ЧАПЛИНСЬКИМ ВІЙСЬКО-
ВИМ КОМІСАРІАТОМ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІД 13 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ НА ІМ`Я ВОЛКОВ-
СЬКОГО ДАНИЛА ГЕННАДІЙОВИЧА ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС У 
1986Р. КАТЕГОРІЯ 2, СЕРІЯ А № 501115 ВІД 23 
ГРУДНЯ 2008 Р., ВИДАНЕ НА ІМ"Я ТРИБЕЛЬ ВО-
ЛОДИМИР ДОМІНІКОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТ-
НОЇ СІМ‘Ї, ВИДАНЕ НА ІМ‘Я МОВСУМОВА МАРКА 
ФУАДОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Млини однофазні	(виробництво	Білорусь),	про-

дуктивність	250кг/год.	Ціна	2850	грн.	0971448722

• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.БРИКЕТ ВИСО-

КОЇ 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

В додаток до газети «Прапор» 05.02.2021 № 6 (9508) та газети «20 хвилин» 03.02.2021 
2020 № 2 (804) в яких опубліковано повідомлення про плановану діяльність ПП 
«Марс-С-Фореве» внесені зміни у наступних пунктах:

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Площа Писарівського родовища габронориту (Західна ділянка) складає 3,9 га. 
У зв’язку з виконанням коригування робочого проекту розробки родовища, перед-
бачається збільшення річної потужності кар’єру по видобутку гірничої маси з 8,0 
тис. м3 до 16,0 тис.м3; річної продуктивності по готовій продукції (блоки) – з 2,3 тис.
м3 до 4,7 тис.м3. Строк служби кар’єру – 52,9 роки. Зі збільшенням продуктивності 
зростає кількість одиниць техніки для видобування, що обумовлює зростання об-
сягів викидів … .

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (Пункти 
3, 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
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• У 1945 році у Нью-Йорку про-
давалася перша партія кулькових 
ручок. Цього дня було продано 
10 000 ручок по 12 доларів за шту-
ку – приблизно стільки ж заробляв 
на той час американський робітник 
за весь трудовий день.

• Втім, всього за два роки жор-
стокої конкурентної боротьби двох 
найбільших виробників ручок 
вартість виробництва знизилася 
настільки, що ціна кулькової ручки 
впала у 24 рази і становила 50 центів.

• Цікаво, що спочатку стри-
жень ручки був складений в гар-
мошку, щоб влізло побільше чор-
нила. Але прямий стрижень був 

набагато простішим і дешевшим 
у виробництві, тому в еволюцій-
ному відборі вижив він.

• Щосекунди на Землі продають 
125 ручок.

• Кулькова ручка називається 
«кульковою» у всіх країнах: ballpoint 
pen – англійською, bolígrafo – іспан-
ською, penna a sfera – італійською, 
Kugelschreiber – німецькою. Виняток 
становить лише Аргентина, де ручку 
називають birami (біроме), на честь 
Ласло Біро, її винахідника.

• Людина списує в середньому 
чотири ручки за рік. Однією ручкою 
можна написати близько 50 000 слів.

• Американець Пол Фішер 

близько пів століття тому винай-
шов Space Pen – ручку, якою можна 
писати в невагомості, під водою, 
по жирній поверхні і багато як ще. 
Весь фокус у твердому чорнилі, 
яке розріджується безпосередньо 
в процесі письма.

• Найдорожча ручка, внесена до 
Книги рекордів Гіннесса, – платинова 
Montegrappa, ціна якої становить 
мільйон євро.

• Колекціонування кулькових 
ручок називається стілофілією.

• За статистикою, щороку біль-
ше сотні людей гинуть, вдавившись 
ковпачком кулькової ручки.

Гороскоп на тиждень 10 - 16 лютого

ОВЕН
З`явиться можли-

вість відновити дружні 
стосунки. Ваші плани 

можуть кардинально змінитися 
або скасуватися.

ТЕЛЕЦЬ
Можете отримати 

підвищення на робо-
ті. Не забувайте, що все таємне 
стає явним, звісно ж, якщо є що 
приховувати.

БЛИЗНЮКИ
Прийшов час під-

вищити свій фаховий 
рівень. Сприятливий 

період для планування закор-
донних поїздок.

РАК
Цілком можливі 

серйозні зміни. Ви за-
думаєтеся про якість 

своїх стосунків, це дасть змогу 
перейти на новий рівень їхнього 
розвитку.

ЛЕВ
Усе на цьому тиж-

ні буде закцентоване 
на вашому особистому житті. 
Обережніше зі словами і ді-
ями – нашкодите.

ДІВА
Не здійснюйте ім-

пульсивних покупок. 
Ваша емоційна нестійкість ство-
рить труднощі у спілкуванні 
з оточуючими.

ТЕРЕЗИ
Вам захочеться змін. 

Дослухайтеся до порад 
старших. Десять разів 

подумайте, перш ніж щось 
сказати чи зробити.

СКОРПІОН
Напруження досяг-

не апогею, посилиться 
емоційність, вразли-

вість. Приготуйтеся інтенсивно 
працювати.

СТРІЛЕЦЬ
В особистому жит-

ті не все так гладко, 
як хотілося б. Зосередьтеся на 
важливих проблемах, суворо 
проаналізуйте стан справ.

КОЗЕРІГ
На вас чекає цікавий 

тиждень, повний сюрп-
ризів. Гарний час для покупок. 
Проявляться ваші приховані 
таланти.

ВОДОЛІЙ
Навколо вас досить 

позитивна атмосфера, 
що дозволить зав̀язати 

нові знайомства. Хороший час 
для навчання.

РИБИ
Сміливо ризикуй-

те – все вдасться. Пе-
реговори пройдуть успішно. 
Зможете привернути увагу 
протилежної статі.

Цікаві факти про кулькову ручку

Наближається 
День святого Ва-
лентина, який ще 
називають Днем 
закоханих. І у ба-
гатьох жінок ви-
никає питання: 
що краще одяг-
нути, щоб мати 
неперевершений 
вигляд і сподоба-
тись своїй другій 
половинці.

Пропонуємо добірку 
стильних образів, які до-
поможуть мати чарівний 
вигляд цього дня.

Класика жанру
Якщо жодних екстремаль-

них побачень у День святого 
Валентина не передбачаєть-
ся, то кращим варіантом, що 
підкреслить вашу жіночність 
і стильність образу, звичайно ж, 
буде сукня.

Незмі н но ак т уа льним 
і безпрограшним варіантом 
на День всіх закоханих зали-
шається легендарна класична 
маленька чорна сукня. Попри 
всі видозміни і оновлення, її 
крій залишається первинним 
і личить практично всім жін-
кам, даруючи відчуття легкості 
й привабливості. Тож у вашому 
гардеробі обов'язково має бути 
таке вбрання, і 14 лютого – пре-
красний привід, щоб його вдяг-
ти для створення вишуканого 
образу.

Романтичний образ
Якщо ви прихильник кла-

сичного стилю одягу до Дня свя-
того Валентина і вважаєте, що 
цей день заслуговує максимум 
романтики – вам варто вибрати 
ніжний образ. Тут будуть дореч-
ні сукні пастельних тонів, рюші 
й вирізи. Що можна придумати 
ще більш романтичніше для 
вбрання на вечір 14 лютого. Не-
помітний макіяж, красиві кучері 

й елегантні аксесуари прекрасно 
доповнять ваш образ. Додайте 
сюди туфлі або ботильйони 
в класичному стилі, і ви готові 
зустрічати найромантичніший 
день року.

Стриманий стиль
Якщо ви збираєтеся на по-

бачення прямо з роботи, вам 
варто заздалегідь подбати 
про свій вечірній образ. Щоб 
мати стильний вигляд, зовсім 
необов'язково вибирати сукню 
з глибоким декольте або мак-
симально коротку спідницю – 
варто лише трохи прикрасити 
ваш повсякденний діловий 
образ. Можете надіти на робо-
ту стриману класичну сукню, 
яка матиме чудовий вигляд як 
в офісі, так і увечері в рестора-
ні. Візьміть із собою потрібні 
аксесуари і яскраву губну по-
маду, щоб після робочого дня 
доповнити свій вечірній образ.

Рокова спокусниця
Якщо ж ви готуєте для своєї 

другої половинки класичний об-
раз рокової спокусниці – не забу-
вайте про червоне плаття, адже 
червоний – колір пристрасті й 
кохання. Саме на День святого 
Валентина червона сукня вам 
личитиме найбільше.

Що одягнути  
на День святого 
Валентина: модні ідеї 
та стильні образи
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НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

 

ПЕРСПЕКТИВНА ДІВЧИНА
Жанр: трилер, комедія, драма

Кассандра Томас (Кері Малліган), для 
усіх друзів просто Кейсі, мила та добра 
дівчина. Вона дуже кмітлива і була однією 
з найрозумніших та найобдарованіших 
у своєму престижному університеті. Так 
тривало, допоки з її подругою не сталася 
біда. Відтоді Кейсі веде подвійне життя. 
Вона вже не студентка. Вдень дівчина 
бариста – вона така ж ніжна та чарівна, 
як і раніше. Проте щовечора Кейсі йде у 
бар чи клуб. Кожен чоловік, якому вона 
потрапляє на очі має лише один намір. І 
Кейсі навчилася користуватися поведін-
кою чоловіків у своїх інтересах.

ДРІБНИЦІ
Жанр: трилер
Молодий талановитий детектив із Лос-

Анджелеса Бакстер (Рамі Малек) має ви-
крити серійного вбивцю. Бажання зробити 
це в нього – через край. А от досвіду на 
таку складну справу дещо не вистачає. Він 
вирішує об’єднати зусилля із досвідченим 
Діком (Дензел Вашингтон) – заступником 
шерифа та депутатом округа Кен, що у Ка-
ліфорнії. Те, як чоловік помічає найменші 
дрібниці, вражає. Проте працювати разом 
не так легко, як це може видаватися ззовні. 
Діку постійно потрібно думати не лише про 
справу, а й про те, щоб таємниці з його 
минулого не заважали його сьогоденню.

СТРИБ-СКОК: 
У ПОШУКАХ СКАРБІВ
Жанр: анімація, пригоди

Коник-авантюрист на ім'я Скок не дбає 
ні про кого, крім себе. Більш всього на 
світі йому хочеться розбагатіти. Одного 
разу він знаходить частина карти, яка 
веде до таємничих скарбів. Інша ж час-
тина карти належить злий групі сарани, 
яка управляє галявинкою і тероризує її 
мешканців. Під час полювання за скарба-
ми Скок дізнається, що дружба дорожче 
будь-яких багатств. Але чи зможе коник 
і його нова «сім'я» перемогти сарану, 
знайти скарб і зберегти свій дім!

КОНТРОЛЬ
Жанр: кримінал, містика
Лорен та її чоловік Рассел пере-

їжджають в Пінакл, елегантний і 
сучасний житловий комплекс з усіма 
зручностями, включаючи супертехно-
логічну систему безпеки. Незабаром 
героїня помічає, що з іншими жителями 
комплексу коїться щось недобре, і 
наймає журналіста Вернона з відділу 
розслідувань. Вернон є прихильником 
теорії змови і вважає, що Пінакл зовсім 
не житловий комплекс, а корпоративний 
експеримент в області синтетичної те-
лепатії, а всі жителі - лише піддослідні 
морські свинки в глобальній змові ...

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

"Всі миші люблять сир"
13.02  об 11.00 та 13.00

"Принцеса на горошині"
14.02 о 12.00 та 14.00


