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СОСИСКИ ПОЗА ЗАКОНОМ:  
хто наживається на здоров`ї 

наших дітей с. 10

«Стоп тарифний геноцид!» с. 9с. 5

На судовому засіданні  
Развадовського проти  
газети «20 хвилин»  
призначили експертизу,  
щоб визначити суму, на яку  
«настраждався» депутат
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У Житомирі на Київському 
шосе з’явиться 
індустріальний парк

Марія Кравчук

У міський бюджет за-
клали 2,2 млн грн для спів-
фінансування будівництва 
індустріального парку на 
Київському шосе.

Це рішення підтримали 17 лютого на 
черговому засіданні виконкому.

«Постановою Кабміну на поточний рік 
подається заявка управлінням капітального 
будівництва на фінансування коштом Дер-
жавного фонду регіонального розвитку. До 
переліку об’єктів включено будівництво 

індустріального парку по шосе Київсько-
му у м. Житомирі на суму 20 мільйонів 
за кошти ДФРР, і необхідно передбачити 
співфінансування 2 млн 222 тис. грн.

Ця сума нам доведена обласним управ-
лінням, і, відповідно, це рішення виконав-
чого комітету – пропозиції щодо внесення 
змін до бюджету, які в подальшому будуть 
внесені на розгляд сесії міської ради. На 
бюджетній комісії попередньо погоджено, 
тому прошу схвалити ці зміни», – розповіла 
Діна Прохорчук, директор департаменту 
бюджету та фінансів.

Цей проєкт фінансуватиметься за 
кошти Державного фонду регіональ-
ного розвитку: загальна вартість скла-
дає 48 млн 338,31 тис. грн, з яких 4 млн 
833,83 тис. грн – співфінансування з міс-
цевого бюджету (10%).

Мобільні бригади  
не виїжджатимуть до хворих 
з підозрою на COVID‑19

Світлана Цимбалюк

Найближчим часом 
у Житомирі не будуть 
працювати мобільні 
бригади, які здійсню-
вали забір матеріалу 
для тестування у хво-
рих з підозрою на 
COVID‑19.

Це рішення прийняте від-
повідно до оновленого порядку 
реалізації Програми медичних 

гарантій. Згідно з програмою 
у 1 кварталі цього року не за-
тверджено пакет послуг для 
мобільних бригад, які раніше 
відбирали матеріал для тесту-
вання у пацієнтів з підозрою на 
коронавірусну інфекцію.

У Житомирському центрі 
первинної медико‑санітар-
ної допомоги зазначають, що 
медичні працівники виїж-
джають додому лише до тих 
пацієнтів, які самостійно не 
можуть дістатися амбулаторії 
чи іншого пункту тестування.

Також до стандарту первинної 
медичної допомоги додано скри-
нінгове обстеження – тестування 
методом експрес-діагностики, 

результат якого можна отримати 
через 15 хвилин після тестування. 
Швидкі тести надходять до регі-
ональних департаментів охорони 
здоров'я. Вони ж розподілятимуть 
потрібну кількість тестів на закла-
ди охорони здоров'я, які надають 
первинну медичну допомогу.

Скринінгове дослідження 
на визначення антигену SARS-
CoV-2 мають проводити людям 
з підозрою на COVID-19; людям 
з симптомами тяжкого гострого 
респіраторного синдрому, інших 
ГРВІ або з ознаками пневмонії; 
пацієнтам, які підлягають пла-
новій госпіталізації; особам, які 
були у тісному контакті з хворим 
на COVID-19.

«Алгоритм тестування на 
COVID-19 на первинній ланці 
дещо змінився. Тепер лікар 
може призначити тест на ко-
ронавірус пацієнту не лише 
з симптомами COVID-19 та 
пневмонії, а й з ознаками го-
строї респіраторної вірусної 

інфекці ї .  Також до пакет у 
первинної медичної допомо-
ги додано тестування методом 
експрес-діагностики – швидкий 
тест на визначення антигену 
SARS-CoV-2», –  наголошують 
у центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги.

ОПИТУВАННЯ: 
чи продовжать 
житомиряни носити 
маски після карантину

Валерія Наумова

Коронавірус вніс свої 
корективи у повсякденне 
життя українців.

Масковий режим, антисептики, обме-
ження – все це стало буденністю, до якої 
звик кожен.

Цікаво, чи зникнуть маски й антисеп-
тики з сумок та кишень житомирян, коли 
карантин закінчиться, чи така традиція 
відносно захисту свого здоров’я тепер на-
завжди з нами – дізнавалися журналісти 
редакції «20 хвилин Житомир».

«Я  н о с и т и м у 
маску у місцях, де 
багато людей, навіть 
якщо карантин закін-
читься. Не тому що 
боюся коронавірусу, 
а тому що у мене не-
молодий вік і я дбаю 
про своє здоров’я. Те 
са ме с тос уєтьс я 
і антисептиків – це 
стандартна гігієна», – 
ділиться Олександра, 
47 років.

«Не бачу сенсу 
в масках, вони не 
захищають. Зараз, 
мені здається, майже 

всі їх носять, тому що є заборони, або бо-
яться суспільного осуду. Це не волевиявлення 
кожного», – коментує Христина, 31 рік.

«Не знаю навіть. Не думав про це. Якщо 
треба буде – носитиму, ні, то і не буду. Якщо 
карантину не буде, то який сенс?» – зазначає 
Михайло, 20 років.

«Якщо буду там, де багато людей, – ду-
маю да, використаю, бо окрім коронавірусу 
є ще інші хвороби: грип, туберкульоз… Буду 
носити. Життя вже поділилося на до та 
після», – пояснює Анастасія, 41 рік.

«Я вже чекаю, коли відмінять карантин, 
щоб ці маски зняти. Звісно, не буду носи-
ти», – розповідає Катерина, 26 років.
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ОБЕРЕЖНО БУРУЛЬКИ: 
як у Житомирі борються 
з обмерзанням на дахах

Світлана Цимбалюк

Внаслідок темпера-
турних перепадів на 
дахах будівель утво-
рюються крижані 
бурульки. Десь неве-
ликі, а десь навпаки – 
льодяні брили, які, 
впавши, здатні нане-
сти серйозні травми 
випадковому перехо-
жому.

Як зазначив начальник житло-
вого господарства Житомирської 
міської ради Андрій Гуменюк, ро-
бота з прибирання бурульок та 
снігу з дахів житлових будинків 
у місті розпочалася 16 лютого.

«На сьогодні активно прово-
дяться заходи з усунення буру-

льок, мені щоденно відправляють 
фотозвіти. Розпочалися роботи 
з 16 лютого. До речі, можна вже 
побачити вулицю Київську, яка 
без бурульок: починаючи від уні-
вермагу і далі», – розповів Андрій 
Гуменюк.

Також очільник житлового 
господарства наголошує: якщо до 
інформаційного центру надходять 
звернення громадян щодо небез-
печних бурульок на житловому 
багатоквартирному будинку, то 
ця інформація скеровується на 
обслуговуючу організацію, яка 
і має вирішити наявну проблему.

«Якщо люди телефонують за 
номером 15–80 і скаржаться на 
бурульки, то про це відразу по-
відомляють балансоутримувача 
будинку, управляючу компанію, 
яка безпосередньо обслуговує 
цей будинок, і та зі свого боку 
має усунути проблему. Знаю, що 
ДомКом із дахів сніг прибирав, 9-й 
ВЖРЕП прибирав на горищах сніг. 
Звичайно, що всюди ще не всти-

гли, але хочу сказати, що роботи 
ще додаються, бо потепління йде 
і бурульок буде ставати більше», – 
додав Андрій Гуменюк.

Варто зазначити, що комуналь-
ники ліквідовують бурульки лише 
на тих будівлях, які вони обслуго-
вують. Інші обслуговуючі підпри-
ємства, ОСББ, а також суб’єкти 
підприємницької діяльності 
повинні самостійно виявляти та 
усувати бурульки з дахів будинків, 
які вони обслуговують або які пе-
ребувають у їхній власності.

У Житомирській міській раді 
застерігають містян обережно 
проходити ділянки, де розта-
шовані бурульки, та у жодному 
разі не заходити за огорожі, які 
попереджають про наявність цієї 
небезпеки.

«Нестійкі погодні умови при-
зводять до активного утворення 
бурульок, а також сповзання сні-
гу, особливо зі старих будинків 
з похилим дахом, виступаючих 
архітектурних частин будівель. 

Застерігаємо: йдучи повз будин-
ки у період танення снігу, обходь-
те ділянки, де звисають буруль-
ки, будьте особливо уважним. 
Проходячи ці місця, спершу 
необхідно впевнитись у відсут-
ності загрози падіння льодових 
наростів та бурульок.

Слід триматись на відстані 
3–5 метрів від будинків та інших 
споруд, вибираючи найбільш без-
печний маршрут руху вулицями 
міста. У жодному разі не заходити 
за спеціальні огорожі, якими ого-
роджені небезпечні місця», – на-
голошують у міськраді.

Житомиряни мітингують, 
а у «Житомиртеплокомуненерго» 
зазначають, що рівень оплати 
платежів знизився на 30%

Валерія Наумова

Тарифні мітинги та захмарні 
суми в платіжках спричинили зни-
ження рівня оплати за опалення 
у Житомирі на 30%.

На підприємстві зазначають, що така несплата 
дуже б’є по кишені і по поточній діяльності під-
приємства.

Журналісти редакції «20 хвилин» поспілкувалися 
з директором «Житомиртеплокомуненерго» 
Дмитром Рогожиним щодо поточного рівня опла-
ти послуг з теплопостачання. Як зазначає фахівець, 
ще у січні рівень оплати складав від 83%, зараз він 
значно впав.

«У Житомирі дуже високий рівень оплати пла-
тежів відносно України, на рівні 95–96%. У січні, як 
завжди, після свят, рівень оплати знизився – 83–85% 
порівняно з минулим роком. Зараз, за дуже високої 
вартості тарифів, за всіх тарифних майданів, з неро-
зумінням людей, за що і як вони сплачують, рівень 
оплати знизився на 30%», – зазначає Дмитро Рогожин.

Такий відсоток несплати може спричинити сер-
йозні проблеми у роботі підприємства, проте у «Жи-
томиртеплокомуненерго» сподіваються, що такого не 
станеться, а послуги будуть сплачені.

«Для підприємства неотримання цих виплат в 30% 
означає наступне: 7 000 000 гривень недоотримання на 
заробітну плату, на електричну енергію тощо. Це дуже 
б’є по кишені і по поточній діяльності підприємства. 
Через це ми не змогли сплатити за січневу електрич-
ну енергію, і тільки зараз, у лютому, ми оплачуємо 
рахунки за січень, а це може призвести до зупинки 
підприємства», – пояснив директор підприємства.

Тим часом житомиряни, невдоволені захмарними 
цінами на «комуналку», продовжують збиратися на 
тарифні мітинги.

20 лютого об 11:00 біля Житомирської ОДА від-
булася чергова акція протесту. А вже 25 лютого буде 
всеукраїнська акція – місяць з моменту, як протесту-
вальники передали свої вимоги до вищих, місцевих та 
обласних органів влади. Планується перекриття доріг.

У Житомирі – 
нова головна 
архітекторка

Посада, на яку у місті довго не могли зна-
йти кандидата, вже не вакантна.

17 лютого Ольгу 
Бронштейн при-
значили на посаду 
заступника дирек-
тора департаменту 
містобудування та 
земельних відносин 
Житомирської місь-
кої ради – головного 
архітектора міста «як 
таку, що пройшла за 
конкурсом з випро-
бувальним терміном 
три місяці». Про це 
йдеться у розпо -
рядженні міського 
голови від 12 лютого.

Варто зауважити, 
що у засіданні робо-
чої групи 16 лютого 
Ольга Бронштейн 
вже брала участь як 
головний архітектор.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року виконавчий комітет Жито-
мирської міської ради вдруге оголосив конкурс на заміщення 
посади головного архітектора міста, яка була вакантною 
з травня 2019 року. Ольга Бронштейн була єдиним кандидатом 
на цю посаду.
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«Стоп тарифний геноцид!»
Руслан Мороз

У суботу, 20 люто-
го, у Житомирі на 
майдані Корольова 
пройшла чергова 
акція протесту проти 
захмарних тарифів на 
комунальні послуги.

Координатор руху у Жито-
мирі Сергій Ткачук зазначив: 
«З кожним протестом людей 
приходить все більше. Це, без-
умовно, радує. Дякую вам всім, 
друзі! Одночасно з нами вихо-
дять Харків, Лубни, Полтава, 
Ужгород, Куп'янськ та інші укра-
їнські міста. Разом – ми сила».

Наступна акція в межах уже 
всеукраїнського страйку пройде 
у четвер, 25 лютого, об 11:00 під 
стінами Житомирської ОДА на 
майдані Корольова. Саме тоді 
спливе місячний строк з мо-
менту подачі заяв до відповід-
них органів влади з вимогами 
вирішити проблему захмарних 
тарифів.

За словами організаторів, 
частину проблем можливо було 
зняти на місцевому рівні, але 
місцева влада самоусунулася від 
вирішення цього питання.

Під час акції розповсюджу-
валися звернення до Президента 
України В. Зеленського, Верхо-
вної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України, Ради безпеки 

і оборони України, НКРЕКП 
з наступними вимогами (наво-
димо дослівно):

«В Україні склалася напру-
жена соціально-економічна 
ситуація на фоні необгрунто-
ваного підвищення цін/тарифів 
на житлово-комунальні послуги. 
Неефективна політика уряду, 
запровадження карантинних об-
межень, відсутність справжніх 
реформ призводять до повного 
зубожіння громадян.

У розділі VI Декларації про 
державний суверенітет України 
йдеться: "Народ України має ви-
ключне право на володіння, ко-
ристування і розпорядження на-
ціональним багатством України.

Земля, її надра, повітряний 
простір, водні та інші природні 
ресурси, які перебувають в меж-
ах території Української РСР, 
природні ресурси її континен-
тального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони, весь 
економічний і науково-техніч-
ний потенціал, що створений на 
території України, є власністю її 
народу, матеріальною основою 
суверенітету республіки і ви-
користовується з метою забезпе-
чення матеріальних і духовних 
потреб її громадян".

Протягом останніх десятиріч 
очільники держави, вступивши 
у злочинний зговір з бізнес-
промисловими групами (олі-
гархами), утворили справжній 
геноцид сторсовно українського 
народу. За офіційними даними 
на 2019 рік, в Україні за межею 
бідності було понад 60% насе-

лення. Цей факт підтверджує 
порушення статті 3-ї Конститу-
ції України: "Людина, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою со-
ціальною цінністю.

Права і свободи людини та 
їхні гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є голо-
вним обов'язком держави".

Згідно зі ст. 5, 7, 13, у дотри-
мання та на виконання норм 
ст. 8 Конституції України та на 
підтримку Всеукраїнської ак-
ції протесту проти підвищення 
тарифів "Тарифний Майдан" 
вимагаємо негайно з метою 
формування прозорих та спра-
ведливих тарифів до 01.03.2021 
р. прийняти Закон України 
про Єдину державну систему 
моніторингу (далі – ЄДСМ), про-
єкт якого зареєстрований під 
№ 3359 від 17.04.2020 р. Термі-
ново розпочати впровадження 
в дію ЄДСМ для забезпечення 
формування єдиного зведеного 
енергетичного балансу України.

З 01.01.2021 року встано-
вити для домогосподарств та 
компаній, що надають послуги 
теплопостачання населенню, 
максимальну граничну ціну на 
газ внутрішнього видобутку на 
рівні 3000 грн з урахуванням 
ПДВ за 1000 м куб. та максималь-
ну граничну ціну на електричну 
енергію на рівні 1,00 грн з ураху-

ванням ПДВ за 1 кВт до моменту 
повного введення в дію ЄДСМ.

Терміново ініціювати про-
ведення аудиту та повернення 
у власність, на баланс та в управ-
ління державної компанії усі га-
зотранспортні, газорозподільчі 
та електричні мережі, які наразі 
перебувають у користуванні 
приватних компаній, котрі в ін-
тересах своїх власників-бенефі-
ціарів обдирають споживачів.

Не пізніше 01.02.2021 р. 
скасувати постанову Кабінету 
Міністрів України № 1325 від 
28.12.2020 р., яка підвищує вар-
тість електроенергії для насе-
лення. ВР України відкликати 
законопроєкт № 3613, зареєстро-
ваний 09.06.2020 р., який одягає 
на громадян України борговий 
зашморг. Негайно скасувати 
постанову НКРЕКП № 15 від 
06.01.2021 р.

У термін до 28.02.2021 р. пе-
ревірити ефективність управлін-
ня газотранспортними та газо-
розподільчими мережами, які 

перебувають у користуванні та 
у власності приватних структур 
у всіх регіонах України, переві-
рити законність отримання та 
наявність всіх спецдозволів та 
ліцензій на видобуток та роз-
робку надр в Україні.

Вимагаємо у найкоротші тер-
міни провести розслідування за 
попереднім 10-кратним підви-
щенням тарифів протягом 2014–
2020 р. р. і покарання винних за 
геноцид власного народу!

Всі звіти, відповіді та рі-
шення щодо виконання цих 
вимог надати народу України 
до 01.03.2021 р. через офіційні 
державні телеканали, на офі-
ційних сторінках фейсбук, а та-
кож через інші засоби масової 
інформації.

У разі невиконання вищеви-
кладених умов залишаємо за 
собою право вимагати негайної 
відставки Президента України, 
Кабінету Міністрів України 
у повному складі та розпуску 
Верховної Ради України!».

У Житомирі протестували проти  
перенесення психдиспансеру у Зарічани

У Житомирі 18 лю-
того 2021 року родичі 
людей, які перебува-
ють на обліку у психо-
неврологічному дис-
пансері, протестували 
проти перенесення 
закладу на територію 
Житомирської об-
ласної психіатричної 
лікарні № 1 в селі Зарі-
чани.

Про це інформує телеканал 
Суспільне у Житомирі. Мама 
дитини з інвалідністю Наталія 
Гомонюк каже, що перенесення 
психоневрологічного диспансеру 
за межі міста обурило пацієнтів 
та їхніх родичів: «Моїй дитині 
вже 36 років. Більше 30 років ми 

ходимо у цей диспансер, тут нам 
виписують ліки. Зараз дочка вже 
не може ходити, вона у мене пере-
сувається на візку. Я її зараз навіть 
на вулицю не можу вивезти. І що, 
мені зараз їхати аж у психлікарню, 
щоб виписати лікування?».

Деяк і  пацієнти боятьс я 
переїзду в інший лікувальний 

заклад. Розповідає сестра паці-
єнта диспансеру Лілія Вербов-
ська: «Мій брат знає це місце, 
коли мама його сюди возить, та 
знає, як йому сюди добиратися. 
І тому він не тривожиться. Для 
нього тут спокійна, немов до-
машня, обстановка. У нашому 
випадку затягнути його в лікар-

ню у Зарічани, коли він навіть 
ходити толком не може, дуже 
складно».

Учасники акції протесту від 
імені пацієнтів та їхніх родичів 
зібрали підписи проти перенесен-
ня психіатричного диспансеру на 
територію обласної психіатричної 
лікарні № 1 у Зарічанах. Учасни-
ця протесту Ольга говорить, що 
перенесення диспансеру потяг-
не додаткові фінансові проблеми 
в сім'ях пацієнтів: «Не для всіх це 
зручно. Оплата за проїзд б'є по 
кишенях, оскільки ми отримує-
мо дуже маленькі пенсії. Багато 
пацієнтів не будуть отримувати 
гідного лікування, у зв'язку з не-
виписаними рецептами. Це при-
зведе до загострення хвороб».

Завідуючий психіатричним 
диспансером Генріх Сенкевич 
розповів журналістам, що заклад 
переїжджає у приміщення лікарні 
через зміни умов фінансування 
закладів охорони здоров'я:

«На даний час наше примі-
щення не може бути пристосо-
ване, і в ньому не можуть бути 
проведені всі роботи, щоб його 
пристосувати, згідно з тими вимо-
гами, які надаються для закладів 
охорони здоров'я. Тому ми змуше-
ні міняти місце нашого закладу».

Керівник управління май-
ном Житомирської обласної 
ради Володимир Казьмірик 
каже, що психіатричний диспан-
сер буде приєднаний до лікарні 
в Зарічанах у зв'язку з медичною 
реформою: «Потребу об'єднати 
спричинила медична реформа. 
Фінансування закладів здійснює 
НСЗУ. Буде елементарна оптиміза-
ція витрат. Обслуговує диспансер 
жителів всієї області, а не лише 
міста. Я думаю, що людям навіть 
краще буде проїхатися в Зарічани, 
ніж шукати у Житомирі, де цей 
диспансер».

Фото з сайту  
Суспільне Житомир
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Кінотеатр «Жовтень» можуть  
перетворити в сучасний хаб: ідея проєкту

Валерія Наумова

У Житомирі чима-
ло цікавих локацій, 
які варті уваги.

Для прикладу, водонапірна 
вежа чи кінотеатр «Жовтень» – 
все це відомі кожному житоми-
рянину пам’ятки, які можуть 
стати творчим простором та 
розвивати культурну складову 
нашого міста.

Нещодавно нача льниц я 
управління культури Ілона 
Колодій поділилася ідеєю, як 
можна реконструювати простір 
кінотеатру «Жовтень».

Його планують перетвори-
ти на сучасний хаб, поєднати 
творче й робоче середовище та 
створити нові робочі місця.

«Це не робочий проєкт, 
це лише ідея, як управління 

культури бачить, як можна 
переформувати к інотеатр 
“Жовтень”. Варто почати з на-
зви, ми пропонуємо декіль-
ка різних назв, наприклад: 
"Арт-платформа Жовтень”, 

”Смарт-хаб Корольов центр”, 
”Арт-простір куб”, бо форма 
будівлі кінотеатру кубічної 
форми, "Творча мануфактура”, 
”Арт-рум” і багато інших назв 
на вибір житомирян», – зазна-

чає Ілона Колодій.
Основний меседж і ідеологія 

оновленого кінотеатру: «Жов-
тень» – напевно, ключове творче 
місце у Житомирі».

Брендбук та розробка ди-
зайну є важливим елементом 
цього проєкту, адже важливо, 
щоб простір поєднував у собі 
робочу та творчу атмосферу.

«Після затвердження ідеоло-
гії проєкту можна буде перейти 
до створення корпоративного 
брендбуку та розробки дизай-
нерських рішень. Простір має 
бути спроєктовано таким чи-
ном, щоб одночасно створити 
творче і робоче середовище. По-
трібно стимулювати розвиток 
корпоративної культури, розви-
вати співробітників та підтри-
мувати цінності корпоративних 
брендів», – зазначає начальниця 
управління культури.

Найголовніше – новий хаб 
надасть нові робочі місця. Там 
заплановано: швидкий інтер-

нет, кабінети різного плану-
вання (скайп-рум, переговорні 
кімнати, лаундж-зони, зал для 
заходів, конференцій та май-
стер-класів), кава-поінт, арт-
майданчик.

Ілона Колодій додає: «Ще 
я бачу, що, можливо, там має 
бути мала творча сцена, бо та-
кої немає у місті і області».

Коворкінг бібліотека «Кни-
ги», використання даху кіно-
театру та фуд-зона можуть 
стати частиною кінотеатру 
«Жовтень».

«Одна з ідей –  створення 
сучасної коворкінг бібліотеки 
«Книги». У теплі часи року ми 
пропонуємо створити творчу 
лаундж-зону під відкритим не-
бом, наприклад, як робоча на-
зва «Cinema open sky», ідеаль-
ний селфі-майданчик. І все це 
ми пропонуватимемо створити 
на даху цієї платформи. Також 
там можливе розміщення фуд-
зони», – додає посадовиця.

Житомирський 
лабораторний центр  
не закриють

Марія Кравчук

Про це зазначила заступ-
ниця голови Житомирської 
облдержадміністрації На-
талія Остапченко 22 лютого 
на онлайн‑брифінгу щодо 
епідемічної ситуації в Жи-
томирській області.

19 лютого колектив Житомирського 
ОЛЦ оприлюднив відкрите звернення до 
керівництва держави з проханням втру-
титися в ситуацію, яка загрожує роботі 
установи. Міністерство охорони здоров’я від-
мовляється підписати структуру, штатний 

розпис та кошторис на 2021 рік.
Це звернення оприлюднене на сайті 

ОЛЦ.
Під час брифінгу Остапченко зазначи-

ла, що державна установа «Житомирський 
обласний лабораторний центр» не буде за-
крита за жодних обставин.

«Зразу хочу всіх заспокоїти: ніколи ла-
бораторний центр не буде закритий, не-
зважаючи на те, погоджений в них зараз 
кошторис чи ні, там є певні бюрократичні 
формальності. Обласний лабораторний 
центр є структурним підрозділом Мініс-
терства охорони здоров’я, я сподіваюся, що 
вони порозуміються і погодять кошторис.

Це жодним чином не повинно турбува-
ти наших жителів. Робота лабораторного 
центру буде здійснюватися обов’язково за 
будь-яких обставин», – наголосила Наталія 
Остапченко.

Стало відомо,  
коли житомиряни 
зможуть розраховуватись  
за проїзд системою NFC

Світлана Цимбалюк

Невдовзі житомиряни 
знову зможуть розрахо-
вуватись за проїзд у гро-
мадському транспорті за 
допомогою системи безго-
тівкового розрахунку NFC.

Орієнтовно така можливість з'явиться 
з 1 березня. Про це журналістам «20 
хвилин» розповів начальник управлін-
ня транспорту і зв’язку Житомирської 
міськради Костянтин Підпокровний.

«На сьогодні ситуація з NFC системою 
така, як і місяць тому, – вона відключена. 
Якщо до кінця місяця компанія VISA усу-
не недоліки у роботі програми NFC, ми 
його включаємо орієнтовно з 1 березня. 
Якщо раніше усунуть проблему, то рані-
ше. У компанії обіцяють це зробити на 
безоплатній основі», – зазначив Костянтин 
Підпокровний.

Також очільник управління наголосив 
на тому, що серед форм оплати, які здій-
снюються у транспорті безготівково, 99% 
коштів не надходять до перевізника саме 
тоді, коли житомиряни розраховуються 
за допомогою NFC системи.

«Є недоотримання коштів, які захо-
дять через оплату безготівково. Зокре-
ма, транспортною карткою, банківською 
і NFC. І 99% коштів, які не доходять до 
перевізників, – це якраз за оплатою NFC», – 
доповнив Костянтин Підпокровний.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року 
житомиряни не мають можливості роз-
раховуватись за проїзд у громадському 
транспорті NFC-пристроями з функці-
єю безконтактних платежів. Це рішення 
пов’язане з тим, що були виявлені зло-
вживання з боку пасажирів.

Довідково
NFC (Near Field Communication) – тех-

нологія дозволяє здійснювати комуніка-
цію та обмін даними між пристроями 
на коротких відстанях. Наприклад, між 
зчитувальним терміналом та смартфоном.
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Реформа реформою,  
а порядок навести таки доведеться!

Микола Корзун

Свого часу, років із 
п’ять тому, житоми-
ряни здивовано запи-
тували, з якого дива 
припиняють свою 
роботу КВЖРЕПи, які 
десятиліттями опі-
кувалися житловими 
проблемами та екс-
плуатацією житлових 
будинків житомирян.

Так, на «жеки» люди часто 
жалілися, у стосунках із меш-
канцями будинків «жеківці» 
постійно і стабільно щось не 
виконували або ж виконували 
недосконало. Проте, хто б і що 
не казав, житлові питання і ро-
боту «жеківців» можна було про-
контролювати, на керівництво 
«жеку» можна було пожалітися 
і часто влада давала прочухана 
своїм комунальним підлеглим.

Реформу «жеків» 
проголосили… але люди 
головного не почули

Проте реформаторські часи 
і курс на євроінтеграцію дикту-
вав зміни і у питаннях житлової 
політики. Для того, щоб пере-
дати житловий сектор у руки 
власників багатоквартирних бу-
динків і таким чином позбутися 
необхідності утримувати часто 
збиткові «жеки», влада виріши-
ла запропонувати мешканцям 
створити об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних будин-
ків (ОСББ), а якщо мешканці не 
спромоглися на об’єднання чи 
зволікають із утворенням ОСББ, 
міська влада Житомира (як і вла-
да інших міст) запропонувала 
мешканцям управителів їхнім 
житловим господарством. Ось 
так у Житомирі з’явилися більш 
або менш потужні управлінські 
компанії, які на місці колишніх 
«жеків» розпочали керувати жит-
ловою сферою Житомира. Поряд 
із управлінськими компаніями 
працювали і ОСББ, бо ж відомо, 
що ринок передбачає плюралізм 
і альтернативу вибору.

У чому полягала небезпека 
і головна загроза нових реформа-
торських кроків у житловому пи-
танні? Як виявилося, у появі шах-
раїв, які швидко зрозуміли, що 
у нових умовах головним контр-
олером діяльності як ОСББ, так 
і управлінських (керуючих) ком-

паній має виступати МЕШКА-
НЕЦЬ ЧИ ВЛАСНИК ЖИТЛА. 
Зрештою, це дуже правильно, 
і власник мав би бути зацікав-
леним, аби у його квартирі (і за-
галом у будинку, де він мешкає) 
був ідеальний порядок. Але ж 
у тому то й біда, що за довгі роки 
«жеківської» діяльності мешкан-
ців багатоквартирних будинків 
привчили, що над «жеками» є 
начальство, є міська рада, де за-
вжди можна знайти управу чи 
можливість впливу на поганих 
«жеківців». А тепер, коли відбу-
лася житлова реформа, міська 
влада вже не контролює ні ОСББ, 
ні управляючі компанії. У Жито-
мирській міськраді, щоправда, є 
аж два управління (житлового 
господарства і муніципального 
розвитку), які начебто допома-
гають і сприяють мешканцям 
багатоквартирних будинків жити 
у нових умовах.

Першими 
реформувались… шахраї

Але у житловому секто -
рі вирує своє життя. Є ОСББ 
менш або більш успішні, а на 
місці деяких «жеків» виникли 
управлінські компанії. Одну із 
них утворили четверо засновни-
ків і називалося підприємство 
«Житлово-експлуатаційне під-
приємство м. Житомира». У ско-
роченому вигляді – ПП «ЖЕП 
№ 1 м. Житомира». Один із 
співзасновників ПП «ЖЕП № 1 м. 
Житомира», Леонід Шепіль, став 
виконавчим директором ново-
створеного приватного підпри-
ємства. Наскільки добре чи, на-
впаки, – не дуже успішно керував 
Леонід Іларіонович житловим 
мікрорайоном із двох десятків 
багатоквартирних будинків, 
сказати важко. Певних скарг від 
мешканців на його діяльність 
офіційно не надходило. Та й куди 
було жалітися? Міська влада по-
збулася житлового сектора і за-
лишила мешканців самостійно 
вирішувати свою долю. Але біда 
нашого народу у тому, що він не 
звик об’єднуватися і не хоче вчи-
тися захищати СВОЄ. Зрозуміло, 
що вміння захищати і контролю-
вати СВОЄ – це клопіт. Це по-
треба постійно цікавитися тим, 
за що і КОМУ ти платиш за свій 
житловий комфорт.

У нашому випадку мешкан-
ці будинків, яких обслуговувало 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира», 
не особливо вдавалися у де-
талі управлінської діяльності. 
Дійшло до того, що поряд із 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира» 
було створено і зареєстровано 
ще одне підприємство із дуже 

схожою назвою. Лише дві літе-
ри додав директор І. Л. Шепіль 
у назву новоствореного підпри-
ємства, яке отримало такий ви-
гляд: ПП «УК «ЖЕП № 1 м. Жи-
томира». Обидва підприємства 
дуже схожі, але не ОДНАКОВІ за 
своєю назвою, зареєстровані за 
однією адресою по вулиці Леха 
Качинського, 16. Ось ці дві літери 
УК і дозволили розподіляти що-
місячні кошти, які надходили від 
мешканців (власників) квартир. 
Щось із грошей йшло на рахунки 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира», 
але непогано жилось і засновни-
ку ПП «УК «ЖЕП № 1 м. Жито-
мира». Туди також щось капало 
із травня 2020-го року. Зрозуміло, 
що така шахрайська самодіяль-
ність не сподобалась колегам 
Л. І. Шепеля із числа засновників 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира», 
і на початку нинішнього, 2021-го, 
року засновники на своїх зборах 
звільняють п. Шепіля із посади 
керівника ПП «ЖЕП № 1 м. 
Житомира». Новим керівником 
ПП «ЖЕП № 1м. Житомира» 
призначено Юрія Піньковського. 
Тут якраз необхідно зауважити 
і наголосити, що після зборів 
4 січня 2021 року засновники 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира» 
звернулися до правоохоронних 
органів із заявою про підозру 
вчинення шахрайських дій за-
сновником ПП «УК «ЖЕП № 1 м. 
Житомира». Ще у січні 2021 року 
кримінальна справа за статтею 
«шахрайство» вже порушена 
і, як і годиться, зареєстрована 
до ЄДРДР.

Ну і що далі? Звісно, якби 
справа про шахрайство, де фі-
гурують суми на мільйони (!) 
гривень, була порушена проти 
громадянина десь так років із 
тридцять тому, це стало б ре-
зонансним злочином на весь 
Житомир. Тим паче, що пока-
рання за подібні шахрайські дії 
у радянські часи були катего-
рично суворі і персонаж, який 
відважився б на реєстрацію 
напівпідпільної фірми, що 
живилася б грошима жителів 
квартир, розумів, що років 8–10 
за гратами йому можуть «за-
світитися» у будь-який момент. 
Сьогодні інші часи, і шахрайство 
вже давно перетворилося у таке 
собі дрібне економічне хуліган-
ство, за яке часто дають лише 
умовний термін. Ось і у нашо-
му випадку новий директор 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира» 
вже другий місяць намагається 
навести порядок після восьми-
місячного співіснування двох 
фірм. Обрізати потік коштів, які 
надходили на рахунки «лівого» 
ПП «УК «ЖЕП № 1 м. Житоми-

ра» виявилося доволі непро-
стою справою. Так, наприклад, 
ті мешканці, які сплачували за 
житлові послуги за допомогою 
сервісу «Приват-24», продовжу-
вали платити підприємству із 
літерами «УК» навіть вже після 
того, як правоохоронці пору-
шили справу про шахрайство. 
Виявляється, є чимало тонко-
щів і деталей, які шахраї добре 
вивчили і вміло ними користу-
ються. Ну а новопризначеному 
директору доводиться діяти 
і встигати на всі фронти і про-
водити роз̀ яснювальну роботу 
серед мешканців 18-ти будинків, 
яким доводиться пояснювати, 
що, як мінімум, із травня 2020-го 
року за допомогою розрахунко-
вих реквізитів фірми ПП «УК 
«ЖЕП № 1 м. Житомира» їх до-
бряче і відверто ДУРИЛИ. Тепер 
варто перекрити усі канали, 
якими досить вправно корис-
талися шахраї. Звісно, робити це 
мали б правоохоронці. Звісно ж, 
турбуватися за своїх виборців, 
які є мешканцями двох десят-
ків будинків, мали б і депутати 
Житомирської міськради. Воно 
то так, і формально влада не ви-
нувата, що шахраї безсоромно 
стригли гроші із мешканців 
квартир. Але ж на те вона і вла-
да, аби щось потрібне і корисне 
для людей робити. Натомість 
у нинішній ситуації шахраї 
абсолютно не розгубилися. Че-
рез засоби масової інформації 
вони поширюють інформацію 
про те, що «ХТОСЬ хоче рей-

дерським чином захопити 
«ЖЕК № 1 м. Житомира». 
Звісно, ніякого «ЖЕКу № 1» вже 
давно не існує у місті Житоми-
рі. Але шахраї прагнуть іншо-
го – показати нового директора 
ПП «ЖЕП № 1 м. Житомира», 
вищезгаданого Ю. В. Піньков-
ського як злого монстра, який 
хоче навести належний порядок. 
І у міськраді, замість того, щоб 
допомогти правоохоронцям ви-
вести шахраїв із ПП «УК «ЖЕП 
№ 1 м. Житомира» на чисту 
воду, тихцем радять новому 
менеджеру спробувати домо-
витися (із шахраями) і владнати 
конфлікт мирним чином. Але 
яким чином можна домовитися 
із людьми, які спритно «заника-
ли» не 15 чи 20 тисяч гривень, 
а сотні тисяч і навіть мільйони 
гривень? Ситуація однозначно 
буде загострюватись, і шукати 
вихід зі становища треба буде 
всім. Насамперед – шахраям, 
оскільки гіпотетично вони мо-
жуть (аж запросто) бути суворо 
покарані. По-друге, активізува-
ти свої зусилля таки доведеться 
ошуканим мешканцям будинків. 
Хоча б для того, аби подібного 
більше не повторилося. Ну і на-
решті своє слово мала б сказати 
і міська влада. Інакше навіщо 
тоді потрібні чиновники одразу 
двох управлінь, які колись за-
ймалися реформою житлового 
господарств? Реформу ж начебто 
завершено, то для чого тоді нам 
ялові чиновники? Питання, як-
то кажуть, риторичні.
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З’ЯВИВСЯ БІЛЬ. Що робити і на що звернути увагу?
Минулого разу 

ми розповідали про 
методики, які вико-
ристовує під час за-
нять із оздоровлення 
житомирянин Олег 
Білецький. Сьогодні 
Олег Миколайович 
знайомить читачів 
газети «20 хвилин» із 
основними етапами 
відновлення функці-
онування різноманіт-
них груп м’язів.

• Насампере д важ ливо 
пам’ятати, що організм людини – 
це складний комплекс із понад 
650 найменувань м’язів. Саме 
у м’язах відбуваються складні 
біохімічні процеси, які, власне, 
й забезпечують біологічний ба-
ланс (нормальне самопочуття) 
організму.

•  Н а й б і л ьш е  р о з л а д і в 
у  з д ор о в ’ ї  л ю д и н и  я к ра з 
і пов’язано із розбалансованіс-
тю м’язової діяльності. М’язи 
у певний період життя і через 
низку причин зазнають спаз-
му або ж навіть до певної міри 
атрофуються. Тому важливо 
запустити, реанімувати, від-

новити процес нормального 
функціонування того чи іншого 
м’яза, який припинив виконувати 
звичну і запрограмовану організ-
мом людини роль.

• Процес такого відновлення 
відбувається у ході виконання 
спеціальних маніпуляцій із 
м`язами, на початковому етапі 

яких провадяться різноманіт-
ні вправи, що впливають на 
відновлення нормального 
функціонування м’язів. Сти-
муляція м’язів упродовж 4–5 
занять дозволяє активізувати 
біологічні процеси у м’язах 
і, таким чином, розпочати про-
цес відновлення біологічного 
балансу організму.

• Наступний етап оздоров-
лення, який має сприяти процесу 
«запуску» того чи іншого м’яза 
або групи м’язів, – нескладні, але 
спеціально підібрані рухи 
з метою активізації м’язів, які 
були спазмовані чи навіть атро-
фовані.

• До групи м’язів, які найчас-
тіше вимагають належної уваги 
і через відсутність такої – при-
зводять до значних ускладнень 
у здоров’ї людини, належатт 
м’язи поперекової частини 
тіла, м’язи шийно‑грудного 
відділу.

• Неправильна постава, ма-
лорухливий спосіб життєдіяль-
ності, а також травматизм при-
зводять до значних порушень 

м’язових тканин, які спричинять 
збої та порушення самопочуття 
людини. Як наслідок такої дисгар-
монії – виникнення та розвиток 
багатьох хвороб, які традиційна 
медицина розпочинає лікувати 
виключно фармацевтичним спо-
собом. Між тим відновлення 
м’язових тканин традиційним 
фармацевтичним способом не 
лікується. Якраз остеопатія 
і приходить на поміч хворому 
у таких випадках. Це займає не 
більше 10–15 днів, і навіть такий 
комплекс найчастіше дає пози-
тивний результат.

• Звісно ж, комплекс вправ із 
відновлення функціональності 
м’язів необхідно доповнити впо-
рядкованим режимом харчу-
вання. Мова йде про роздільне 
і збалансоване харчування, віта-
мінізацію і насичення організму 
мікроелементами природного 
характеру.

P. S. За детальнішою інфор-
мацією, порадою чи консульта-
цією можна звернутися за тел.: 
067 793 75 80 або написати на 
ел.пошту: biletskiy66@gmail.com

За тиждень  
на Житомирщині 
1 902 випадки 
COVID‑19

З 17 по 23 лютого в Україні було 
зафіксовано 35 316 нових випадків 
COVID‑19. Зокрема на Житомирщині – 
1 902.

Хочемо зауважити, що це значно більше, ніж за 
попередній тиждень.

17 лютого показник захворівших на COVID-19 ста-
новив 118 осіб. Наступного дня цифра була набагато 
більшою –  438 людей, 19 лютого було виявлено 260 
захворівших на COVID-19. 20 лютого – 369 випадків, 
а 21 лютого хворих було 365. 22 лютого було повідо-
млено про 285 випадків, 23 лютого цифра різко спала 
до 67 осіб.

За весь час пандемії внаслідок COVID-19 у Жито-
мирській області померли 814 осіб, одужали – 43 737.

Нагадуємо, що з 24 лютого 2021 року на всій те-
риторії України почне діяти адаптивний карантин.

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямованих 
на запобігання поширенню COVID-19, встановлено 
адміністративну та посилено кримінальну відпо-
відальність!

Аби уникнути захворювання на коронавірусну 
інфекцію, обов’язково вживайте профілактичних 
заходів та дотримуйтеся основних правил:

– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотри-

муйтеся соціальної дистанції.

Житомиряни сумніваються, що 
нові штрафи за керування авто 
напідпитку подіють

Валерія Наумова

Відтепер українці 
сплачуватимуть більші 
штрафи за водіння на-
підпитку. Про це пові-
домляє Телеграм‑канал 
Верховної Ради.

Керування транспортним засо-
бом у нетверезому стані каратиметься 
штрафом від 17 тисяч гривень і по-
збавленням водійських прав на 
1 рік (у разі першого порушення). 
Від 34 до 51 тисячи гривень з по-
збавленням водійських прав на 10 
років (у разі другого порушення). 
Конфіскація авто чекає тих воді-
їв, котрі сядуть за кермо у стані 
алкогольного сп’яніння втретє.

Крім того, посилюється кримі-
нальна відповідальність за порушен-
ня ПДР, вчинене в стані алкогольного 
чи іншого сп'яніння, що спричинило 
тяжкі наслідки.

Збільшуються  
розміри штрафів:

• за перевищення швидкості 
руху більш як на 50 км/год – з 510 до 
3400 грн;

• за залишення місця ДТП – з 255 
до 3400 грн з позбавленням права 
керування ТЗ на строк 1–2 роки або 
без такого;

• за керування або передачу ке-
рування ТЗ особою, яка не має пра-
ва ним керувати, – з 510 до 3400 грн, 
а повторне протягом року 40800 грн 
з позбавленням права керування ТЗ 
на строк від 5 до 7 років (можливе 
також оплатне вилучення ТЗ);

• за керування ТЗ особою, яка 
була позбавлена такого права, – з 510 
до 20400 грн, а повторне протягом 
року – 40800 грн з позбавленням 
права керування ТЗ на строк від 5 
до 7 років (можливе також оплатне 
вилучення ТЗ).

Проте є і те, що сподобається во-
діям, – норму про те, що патрульні 
мають право профілактично зупиня-
ти авто, з законопроєкту вилучили.

Житомиряни цю ініціативу під-
тримують, мовляв, давно треба було 
це зробити. Проте є й ті, хто сумні-
вається в тому, що цей законопроєкт 
щось змінить.

«Бла, бла, бла… підняли тари-
фи для “порішать”», – пише Павло 
Смірнов.

«Частина справ закривається за 
закінченням строків притягнення», – 
коментує Світлана Бондарчук.

«Жорстко взялися. Тільки б про 
своїх не забували, а то їм все схо-
дить», – зазначає Марина Тарасюк.
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Відновне правосуддя  
на Житомирщині:  
перша успішна справа

Крадіжки вчиняють не лише 
діти з незаможних родин, а й 
ті, кому батьки ні в чому не 
відмовляють. Те, що крадіж-
ка – це злочин, за який можуть 
покарати, підлітки усвідомлю-
ють лише тоді, коли їх затри-
мують поліцейські. Та в Україні 
реалізується проєкт «Програ-
ма відновлення для неповно-
літніх, які є підозрюваними 
у вчиненні кримінального 
правопорушення». Завдяки їй 
підлітки отримують шанс ви-
правити помилки, яких вони 
припустилися, розпочати жит-
тя з чистого аркуша.

Неповнолітні рідко замислю-
ються над наслідками своїх вчин-
ків. Та інколи одне хибне рішен-
ня може зруйнувати життя. Стас 
поступив у престижний коледж 
Житомира. Веселе студентське 
життя, нова компанія, нові друзі. 
Побачивши у дівчини телефон 
останньої моделі, хлопець про-
сто викрав його. Пізніше, коли 
з’ясували, що саме Стас поцупив 
телефон, він не міг пояснити мо-
тиви свого вчинку. Адже і у ньо-
го був свій дорогий гаджет. Та 
його необдуманий вчинок – це 
кримінальне правопорушення 
і кваліфікується як таємне викра-
дення чужого майна (ч. 1 ст. 185 
Кримінального кодексу України). 
Максимальне покарання за цією 
статтею передбачає позбавлення 
волі на строк до 3 років.

Не потрапити за грати хлоп-
цю допомогла участь у програмі 
з відновного правосуддя. Регі-
ональний центр з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги у Житомирській області 
видав доручення посереднику-
медіатору Наталії Нагорній.

«Вже 9 років поспіль я пра-
цюю адвокатом, але цього разу 
була в ролі медіатора вперше. 
Для мене це новий і цікавий до-
свід. Моє завдання як медіатора 
полягало у виявленні істинних 
інтересів сторін та допомозі їм 
у напрацюванні спільного рішен-
ня, яке задовольнило б обидві 
сторони конфлікту. Адже дати 
дитині другий шанс та виправи-
ти помилку – це дуже важливо. 
Водночас важливо і потерпілій 
стороні надати можливість ви-
словити свою позицію та отри-
мати компенсацію за заподіяну 
шкоду. Це призводить до того, 
що кожен відчуває полегшен-
ня та розуміння того, що його 
почули», – розповідає Наталія 
Нагорна.

Рішенням суду хлопця звіль-
нили від кримінальної відпо-
відальності. Це перша успішна 
справа в межах реалізації проєкту 
«Програма відновлення для не-
повнолітніх, які є підозрюваними 
у вчиненні кримінального пра-
вопорушення» у Житомирській 
області.

КОЛОНКА

На судовому засіданні Развадовського 
проти газети «20 хвилин» призначили 
експертизу, щоб визначити суму,  
на яку «настраждався» депутат

Марія Кравчук

22 лютого у Жито-
мирському районно-
му суді відбулось чер-
гове судове засідання 
за справою Віктора 
Развадовського проти 
газети «20 хвилин».

На засіданні було обговорено 
можливість проведення судово- 
психологічної експертизи щодо 
моральних страждань, на якій 
наполягала сторона Віктора Раз-
вадовського.

Під час засідання 22 лютого 2021 
року представниця депутата на-
магалась через звернення до судді 
заборонити представникам газети 
«20 хвилин» фото- та відеозйомку.

«У мене є заперечення щодо 
слухання справи в такій обстанов-
ці при проведенні відеозйомки, 
фотозйомки, зокрема мене осо-
бисто», – заявила адвокатка зі 
сторони Віктора Развадовського. 
Однак суддя не задовольнив кло-
потання адвокатки позивача.

Під час розгляду питання про 
можливість проведення судово- 
психологічної експертизи пред-

ставниця сторони позивача за-
значила, що вони наполягають на 
проведенні експертизи, оскільки, 
за її словами, за допомогою цієї 
експертизи можна буде визначити 
рівень моральних страждань, які 
зазнав позивач. Також планується 
за допомогою експертизи визна-
чити і суму компенсації, на яку 
пан Развадовський «настраждав».

«Було подано клопотання 
про призначення судово-пси-
хологічної експертизи, оскіль-
ки в даному разі у нас однією 
з умов є стягнення розміру мо-
ральної шкоди. У даному разі ми 
вважаємо за необхідне призна-
чити відповідну експертизу. На 

вирішення експерта поставити 
питання: "Чи розповсюдження 
інформації стосовно особи Раз-
вадовського Віктора Йосиповича, 
яка міститься у спецвипуску № 5 
у газеті «20 хвилин» у відповід-
них статтях, заподіяло моральну 
шкоду Развадовському В. Й.?", та 
"Який орієнтовний розмір може 
становити відшкодування ком-
пенсації за завдані страждання 
внаслідок розповсюдження цієї 
інформації?» – зазначила адвокат-
ка зі сторони позивача.

Також вона додала, що всі ви-
трати за проведення судово- пси-
хологічної експертизи готовий на 
себе взяти Віктор Развадовський.

Суддя після проведення на-
ради задовольнив прохання пред-
ставника позивача та призначив 
судове засідання після проведення 
судової експертизи.

Під час розгляду виявилось, що 
виникла деяка плутанина з пріз-
вищем позивача: на одних доку-
ментах він – Развадовський, а на 
інших – Розвадовський. Цю ситуа-
цію прокоментували адвокатки зі 
сторони газети «20 хвилин».

«Сьогодні розглянули підго-
товче засідання та закрили його, 
наше клопотання задовольнили 
з приводу плутанини у прізвищі 
"Розвадовський/Развадовський". 
Ми з колегою вважаємо, що це – 
дві різні особи, і ми вимагаємо 
сплати судового збору, але це 
питання перенесено на наступне 
судове засідання», – говорить адво-
катка Рожена Чайковська.

«Суд розгляне наше клопотання, 
коли будуть подані оригінали доку-
ментів, які обґрунтовують надання 
пільг державою Розвадовському. Суд 
повернеться до цього питання піз-
ніше. 22 березня ми розпочинаємо 
розгляд справи по суті, і це говорить 
про те, що фініш вже не так і дале-
ко», – запевнює Тетяна Левчук, яка 
представляє сторону відповідача.

Наступний розгляд справи при-
значено 22 березня 2021 року на 9:30 
у Житомирському районному суді.

У Житомирі вшанували пам'ять Якова Зайка
Руслан Мороз

На Корбутівському 
кладовищі вшанували 
пам'ять Героя України, 
білоруса за походжен-
ням і українця в душі, 
видатного житомиря-
нина Якова Зайка.

Житомиряни 18 лютого вша-
нували свого земляка Якова За-
йка у сьомі роковини його смерті. 
Білорус за походженням, який 
палко вболівав за незалежність 
України.

Трагічного лютня 2014 року на 
майдані Незалежності, під час на-
паду на вулиці Інститутській, його 
серце зупинилося.

Саме 18 лютого минає 7 років 
з дня смерті Героя України Якова 
Зайка. Наприкінці 80-х початку 
90-х років ХХ століття Яків Зайко 

був народним депутатом України 
та одним із лідерів антикомуніс-
тичного руху Житомира. Він став 
автором серії книг про державот-
ворення та суверенітет України.

У Житомирі на фасаді ЗОШ № 8, 
де навчався Яків Зайко, встановлена 
меморіальна дошка Герою України 
та Герою Небесної Сотні, громад-
сько-політичному діячу, журналісту, 
письменнику, народному депутату 
України першого скликання.

Автор книги про Якова Зайка 
«Він був справжнім: спогади про 
Якова Зайка», Григорій Цимбалюк 
приводить його власні слова: «Я є 
духовно чистокровним українцем, 
і мене тішить те, що мене прийняв 
Житомир, приймає Україна, що 
дала мені такий духовний простір, 
якого я хотів би побажати всім 
житомирянам і всім українцям. 
Люди, відчуйте себе українцями, 
будьте українцями – це головне!».

Син Якова Зайка Олександр 
розповів, що його батько відчував 
небезпеку, втім, залишався в епі-
центрі подій. «Коли були події 

на Майдані, заворушення під 
Адміністрацію Президента, 
я подзвонив батькові. Чую – на 
фоні гул, гамір. Питаю батька, 
де він і що робить, а він від-
повідає, що він там, де і всі, – 
бігаю, каже, туди‑сюди, як 
і всі. Я запитую: «Як у твоє-
му віці?», а він каже: «Нічого 
страшного. Трохи оглушило. 
Всі бігають, і я бігаю». Він не 
міг бути осторонь, бо для 
нього ставлення до України 
і до людей було вище за все», – 
розповів Олександр.

Довідково
Яків Якович Зайко – україн-

ський громадсько-політичний 
діяч, журналіст і письменник біло-
руського походження. Народився 
4 квітня 1940 року в селі Делятичі 
Новогрудського району Гроднен-
ської області Білоруської РСР. На-
родний депутат України 12 скли-
кання. Був головним редактором 
газети «Голос громадянина», серій 
книг «Верховна Рада України» та 
«Літопис державотворення». По-
хований Яків Зайко у Житомирі 
на Корбутівському кладовищі.
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СОСИСКИ ПОЗА ЗАКОНОМ:  
хто наживається на здоров`ї наших дітей

Тарас Боросовський

З 1 січня почав діяти сані-
тарний регламент, поклика-
ний забезпечити в школах 
та дитсадках здорове харчу-
вання. Проте деякі навчаль-
ні заклади та управління 
освіти продовжують заку-
повувати виключені з меню 
ковбасні вироби.

Міністерство охорони здоров’я затвер-
дило регламент у вересні минулого року. 
У ньому серед іншого наводиться перелік 
заборонених до продажу у шкільних 
буфетах та шкільних автоматах про-
дуктів харчування (чіпси, сухарики, 
попкорн, ковбаси, сосиски, копчена 
і солона риба, деякі солодощі та ін.). 
Встановлені також і групи обов’язкових 
для щоденного шкільного раціону про-
дуктів (злакові, овочі, фрукти та ягоди, 
молочні продукти) та організація хар-
чування дітей з особливими потребами.

Заступниця директора департаменту 
освіти Житомирської ОТГ Світлана Ковту-
ненко підтвердила внесені в типове меню 
зміни у харчуванні дітей на основі упо-
добань та встановлених новим порядком 
обмежень.

– Ми протягом двох років проводили 
анкетування в школах та спілкувалися 
з батьками ще раніше, щоб дізнатися, які 
страви полюбляють їхні діти. На сьогодні 
є санітарний регламент, який чітко зазна-
чає, якими продуктами мають харчувати-
ся діти, – завірила посадовиця.

У шкільних їдальнях Житомира тепер 
рідше готують смажені страви, менше до-
дають цукру та солі. Ковбасні вироби за-
мінили на гуляш із курки та фрикадельки.

– Ми виключили звідти ковбасні ви-
роби, замість них ми зробили в один тиж-
день фрикадельки з куркою, в інший – гуляш 
з курки. Це робиться не просто так, була 
контрольна проробка, змінено техноло-
гічний склад по всіх меню: зменшення 
кількості солі та жиру, якщо це можливо 
в даній технологічній правці, як говорить-
ся у санітарному меню, – додає Світлана 
Ковтуненко.

Однак запроваджених вимог дотри-
муються далеко не всі освітяни.

«Турбота» про обдарованих дітей
З початку року бюджетні установи та 

профільні управління провели близько 
90 закупівель сосисок та ковбасних ви-
робів на більш ніж 4,2 млн грн. І тільки 
два тендери з цього числа проведено за 
процедурою відкритих торгів. Мова йде 
про тендери управління освіти і науки ви-
конавчого комітету Бердичівської міської 
ради на суму 788,5 тис. грн та Житомир-
ського обласного ліцею Житомирської 
обласної ради на 541 948 грн.

Цікаво, що взяти участь в обидвох 
цих закупівлях вирішили одні й ті 
самі учасники: ФОП Андрій Якімець та 

ТОВ «Бердичівська ковбасна фабрика». 
Саме фабриці дістається замовлення на 
постачання 8300 кілограмів сосисок. За-
пропонувавши продукцію на 10 тис. грн 
дешевше за конкурента, Бердичівська ков-
басна фабрика перемагає з пропозицією 
в 738 тис. 700 грн.

Очевидно, що за наявності позитив-
ного відгуку від організатора торгів та за 
відсутності в іншого учасника повного 
комплекту поданих документів результат 
торгів був прогнозованим. До того ж деякі 
із документів, завантажених конкурентом 
ФОП Андрій Якімець, зокрема довідки та 
додатки, переглянути неможливо, оскіль-
ки файл не читається. Зі свого боку це 
може свідчити про відсутність реальних 
намірів у підприємця отримати замов-
лення. Імовірніше, його роль полягала 
у забезпеченні необхідної кількості про-
позицій, що давало змогу провести торги.

Стосовно обґрунтування потреби у за-
купівлі сосисок керівниця управління 
освіти та науки Бердичівської міськради 
завірила, що рішення приймали на основі 
отриманих роз’яснень:

• Підрозділ Держпродспоживслужби не 
заперечує про включення до меню сосисок. 
Якщо б ми отримали відмову – тендер 
був би скасований, – повідомила Світлана 
Адаменко.

В організованому Житомирським об-
ласним ліцеєм тендері виграє вже ФОП 
Андрій Якімець. Підприємець погодився 
продати тонну варено-копченої ковба-
си, стільки ж ковбаси «Лікарської» та по 
800 кілограмів сардельок та сосисок за 
421,2 тис. грн. Вся продукція повинна 
бути вищого сорту та відповідати вимогам 
ДСТУ (ГОСТ, ТУ). Цього разу Бердичівська 
ковбасна фабрика готова була знижувати 
ціну, виставивши її на рівні 456 тис. грн.

Погодившись укласти договір з ФОП 
Андрій Якімець, тендерний комітет зо-

всім не звернув увагу, що встановлені 
ним же вимоги порушуються. Зокрема 
для підтвердження досвіду виконання 
аналогічних договорів учасник мав, окрім 
відгуку та копій щонайменше 2-х угод 
на постачання продукції, додати доку-
менти, що підтверджують факт їхнього 
виконання.

Для договорів постачання таким 
документом є видаткові накладні, що 
підтверджують факт відвантаження 
продукції. ФОП Андрій Якімець надав 
дві угоди: одна – з Бердичівським госпі-
талем, а друга – з організатором торгів, 
Житомирським обласним ліцеєм. Проте 
в порушення вимог тендерної докумен-
тації підтверджень про їхнє виконання 
не надав.

Інший учасник, Бердичівська ковбас-
на фабрика, взагалі надала договір, який 
за відгуком повністю не виконаний і не 
може підтверджувати наявність досвіду. 
Отже, в підсумку тендерний комітет мав 
би зазначити про наявність перелічених 
невідповідностей і надати час для їхнього 
усунення. В іншому разі – визнати торги 
такими, що не відбулися через невідпо-
відність поданих учасниками документів. 
Однак цього ніхто не зробив.

• Ви ж бачили, що заборона в регламенті 
стосується буфетів. Тому ніяких порушень 
немає, – коментує директор Житомирсько-
го обласного ліцею Валентина Корінна.

Тендери районних управлінь освіти
Решту тендерів проведено за перего-

ворною процедурою. Двічі намагаючись 
провести відкриті торги, відділ освіти По-
пільнянської селищної ради уклав договір 
за переговорною процедурою.

Постачати фарш, ковбасу, сосиски та 
сардельки в освітні заклади селища, як 
і рік тому, буде місцевий ФОП Денис Над-
воднюк. Загалом для освітніх закладів 

Попільні закуплять продукції на 471 тис. 
150 грн. Правда, викликає питання, з чого 
виробник виготовляє сосиски і сардельки, 
котрі на 30% дешевші за змішаний фарш.

Аналогічно після відсутності достат-
ньої кількості учасників та двічі відмінених 
торгів пряму угоду підписало управління 
освіти та спорту Брусилівської селищної 
ради. Договір на закупівлю 900 кілограмів 
сардельок та 1310 кілограмів сосисок за-
гальною вартістю 234,5 тис. грн підписали 
з житомирським ТОВ «Т.В.К. Сервіс».

Управління освіти, молоді і спорту 
Радомишльської міськради закупило по 
700 кілограмів сосисок та сардельок 1 
сорту. Оскільки сума закупівлі становила 
125 тис. грн, тобто менше мінімальної 
для проведення відкритих торгів, пряму 
угоду підписали з місцевою ФОП Люд-
милою Карпусь.

Закупитися сосисками вирішили 
в центрах соціальної підтримки дітей. 
КУ «Обласний центр соціально-психо-
логічної реабілітації дітей «Сонячний 
дім» ЖОР підписала угоду з ФОП Ніна 
Павлюк на купівлю сосисок та м’ясних 
консерв на 49 тис. грн. Коростенський 
міський центр соціальної підтрим-
ки дітей у ПП «Продцентр-Плюс» за 
32,5 тис HYPERLINK "https://prozorro.
gov.ua/tender/UA-2021–01–21–005731-b". 
HYPERLINK "https://prozorro.gov.ua/
tender/UA-2021–01–21–005731-b" грн планує 
придбати 250 кілограмів ковбаси.

Відділ освіти Тетерівської сільської 
ради у лютому 2021 року з ФОП Тетяна 
Матвійчук підписав угоду на купівлю 
150 кілограмів сосисок. Зважаючи, що 
вартість угоди склала 18 тис. грн, кожний 
кілограм ковбасних виробів обійшовся 
сільраді в 120 грн.

Багато навчальних закладів в області 
також укладають прямі угоди на заку-
півлю ковбас та сосисок для харчування 
у шкільних їдальнях. Одну з таких угод 
вдалося знайти й з вересівською школою, 
яка наразі входить до складу Житомир-
ської ОТГ. Попри те, що школи та дитсад-
ки Житомира внесли зміни в меню, у січні 
2021 року школа з ФОП Ірина Опанасенко 
підписала договір на закупівлю 140 кіло-
грамів сосисок на 15,2 тис. грн.

Щоб з’ясувати, наскільки подібні за-
купівлі відповідають вимогам оновленого 
санітарного регламенту, ми звернулися 
у Головне управління Держпродспожив-
служби в Житомирській області.

• Наша позиція однозначна: не можна 
для харчування дітей включати в меню 
сосиски та сардельки. Оскільки перелік 
харчових добавок досі не скасований і вико-
ристовується в їхньому складі, м`яса в них 
практично немає. Тому й були зроблені 
зміни, і в новому санітарному регламенті 
зазначено свіже м'ясо, – коментує головний 
спеціаліст управління державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодав-
ства Людмила Гайдукевич.

Схоже, деякі керівники навчальних 
закладів просто не бажають привести 
харчування в їдальнях до вимог законо-
давства, витрачаючи бюджетні кошти 
на заборонені продукти харчування, які, 
окрім набивання кишень певним ділкам, 
користі дітям не принесуть.
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РОЗЦІНКИ ЗА ЗНАННЯ: у скільки житомирським 
випускникам обійдеться підготуватись до ЗНО

Світлана Цимбалюк

1 лютого розпо-
чалась реєстрація на 
ЗНО‑2021, яка трива-
тиме до 5 березня. 
Основна сесія зовніш-
нього незалежного 
оцінювання відбу-
деться з 21 травня  
до 15 червня.

У соцмережах дедалі частіше 
почали зустрічатися дописи із 
проханням порадити перевіре-
них репетиторів з тих чи інших 
предметів, які будуть складати 
майбутні випускники на ЗНО. 
Журналісти «20 хвилин» вирі-
шили дізнатися, чи планують 
школярі ходити до репетиторів, 
та проаналізували, у скільки їм 
обійдуться такі послуги.

Чи планують школярі 
наймати репетиторів

Щодо того, чи потрібні репе-
титори для успішної здачі ЗНО, 

думки майбутніх випускників та 
їхніх батьків розділились. Одні 
вважають, що за необхідності по-
трібно займатись поза уроками, 
а дехто дотримується думки, що 
знання дитина має здобувати ви-
ключно у школі.

«Моя дитина цього року має 
складати ЗНО. Вона у школі до-
сить непогано вчиться, але є про-
блеми з математикою, тому вже 
близько двох місяців займаємось 
з репетиторами. Задоволення не 
із дешевих, але що робити», – роз-

повідає Наталія.
«Ні, не плануємо наймати 

репетиторів. Діти навчаються 
у школі, щоб саме там отри-
мувати знання, а не ходити по-
тім по репетиторах. Якщо моя 
дитина щось не зрозуміла, я їй 
обов’язково допоможу розібрати-
ся в темі. Якщо щось мені не під 
силу, донька може звернутись до 
вчителя із проханням пояснити. 
Або інтернет у допомогу – там 
завжди можна знайти доступне 
роз’яснення. Головне – бажання 

і мотивація», – ділиться своєю 
думкою Христина.

«Періодично займаюсь з ре-
петиторами. Досить велике на-
вантаження, й інколи доводиться 
підганяти знання за допомогою 
репетиторів. Особливо актуаль-
ним це питання стало під час ка-
рантину, адже дуже тяжко було 
перелаштуватись на дистанційне 
навчання», – зазначає майбутній 
випускник Андрій.

«На мою думку, репетитор – 
це марна трата коштів, особливо, 
коли їх не так багато. Раніше якось 
же обходились без репетиторів. 
Тому завжди говорю сину: "Зайвих 
коштів у нас немає. Не валяй дур-
ня, бо підеш в ПТУ"», – наголошує 
Людмила.

Що почому?
Промоніторивши декілька 

платформ, де репетитори надають 
послуги, можна дійти висновку, 
що здебільшого ціни на предмети, 
які пропонують складати на ЗНО, 
коливаються від 70 грн до 450 на 
годину. Найдорожчою виявилась 
математика, а от географія – най-
дешевшою.

До переліку обов’язкових 
предметів, які будуть складати 
цьогорічні випускники на ЗНО, 

входить українська мова. Послу-
ги репетитора з цього предмету 
складають від 80 до 200 грн за го-
дину. Аналогічні розцінки за під-
готовку до ЗНО з історії України.

З математикою дещо інша си-
туація – ціни суттєво вищі, і за 80 
гривень заняття уже не знайдеш. 
Мінімальна ціна від 100 до 400 грн 
за годину. Схожа ситуація і з фізи-
кою, ціни такі ж, але пропозицій 
з репетиторства в рази менше. 
А от якщо вас влаштує онлайн-
заняття, що в часи пандемії досить 
зручно, то тут можна позайматись 
годину і за 80 грн.

Заняття з хімії та біології ко-
штують від 80 до 180 грн за годи-
ну, але пропозицій по місту не 
надто багато. Географія, мабуть, 
один з найдешевших предметів, 
одне заняття обійдеться від 70 до 
170 грн за годину.

Що стосується англійської 
мови, пропонують ціни від 80 до 
250 грн за годину. Репетитори, 
котрі виставили найвищу ціну, 
обґрунтовують її досвідом роботи 
більш ніж 5 років, спілкуванням 
з носіями мови, відповідною осві-
тою та індивідуальним підходом 
до учня. Однак за такими ж крите-
ріями можна знайти кандидатури, 
котрі за годину просять 100 грн.

«Лісовий берег» продадуть,  
а «Казку» залишать»: у Житомирі визначилися 
з майбутнім протитуберкульозних санаторіїв

Руслан Мороз,  
     Ольга Савицька

У Житомирі визна-
чилися з долею двох 
протитуберкульозних 
санаторіїв – дитячий 
«Лісовий берег» про-
дадуть, а дорослий 
«Лісова казка» зали-
шать.

Відповідне рішення прийнято 
депутатами облради на засіданні 
робочої групи 16 лютого 2021 року. 
Минулого тижня депутати – члени 
робочої групи на чолі із заступни-
ком голови облради Володимиром 
Ширмою відвідали ці санаторії, 
вивчивши ситуацію на місці.

«Санаторії вже рік як не 
функціонують. Колишня ка-
денція обласної ради була зму-
шена припинити діяльність 
цих установ, хоча хворих на 

туберкульоз менше не стало. 
Зараз приміщення санаторіїв 
пустують, сотні фахівців за-
лишилися без роботи, а тися-
чі пацієнтів – без можливості 
здобути профільне санаторне 
лікування», – написав за підсум-
ками огляду установ один із членів 
робочої групи Руслан Годований.

Як виявилося, у санаторії «Лісо-
вий берег» відключено опалювання, 
в результаті чого будівлі почали руй-
нуватися, а на стінах з'явилася цвіль.

«Ліквідація підприємства за 
рішенням сесії обласної ради пови-
нна завершитися до квітня 2021», – 
розповів Володимир Ширма.

Прозвучала пропозиція ви-
користовувати приміщення сана-
торію для проживання медиків, 
проте в ході обговорення депутати 
дійшли висновку, що створення 
на базі санаторію «Лісовий берег» 
гуртожитку недоцільно через від-
даленість його від міста, а також 
високу вартість опалення та інших 
комунальних послуг.

«Поліпшення житлових умов 
у Житомирській області потре-

бують 49 лікарів і 252 молодших 
спеціалісти з медичною освітою», – 
поінформував заступник директо-
ра департаменту охорони здоров'я 
ОДА Віктор Лучків.

У той же час депутати при-
йняли рішення зберегти «Лісо-
ву казку» – санаторій планують 
комплексно розвивати і розрахо-
вують на професійні управлінські 
якості керівника, який повинен 
надати членам робочої групи об-
грунтований бізнес-план.

За підсумками засідання Воло-
димир Ширма поставив на голосу-
вання пропозицію щодо санаторію 
«Лісовий берег», яка передбачає, 
що після завершення процесу 
ліквідації профільним комісіям 
буде запропоновано розглянути 
можливість продажу через аукціон 
цієї установи з цільовим призна-
ченням коштів.

Що стосується санаторію 
«Лісова казка», директору було 
надано час для вироблення 
його власного бачення щодо 
подальшого функціонування 
установи.

Обидві пропозиції були під-
тримані одноголосно, – повідо-
мила прес-служба Житомирської 
обласної ради.

Нагадаємо, раніше ми повідо-
мляли, що у Житомирі з кінця 
січня не прищеплюють новона-
роджених дітей від туберкульозу. 
Також через нестачу фінансуван-
ня планують закрити лікарню 

Ружинського району – єдину 
в районі. Місцевим жителям 
тепер доведеться їздити ліку-
ватися у Бердичів. В цілому за 
ось цим недоліком фінансування 
стоять людські життя – хтось не 
зможе вилікуватися і помре від 
туберкульозу, хтось не встигне 
доїхати з інсультом до Бердичева 
з Ружина.
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У Житомирському обласному  
літературному музеї відкрили виставку, присвячену  
150‑річчю з дня народження Лесі Українки

Руслан Мороз

В обласному літера-
турному музеї 19 лю-
того відкрили тема-
тичну експозиційну 
виставку, присвячену 
150‑річчю з дня наро-
дження Лесі Українки.

Експозиція включає репродук-
ції світлин портретів родини Ко-
сачів, міст, до яких подорожувала 
відома письменниця, пам’ятників 
та інше. Представлені друковані 
видання творів Лесі Українки 
з фондів літературного музею та 
книжки, які були надані для екс-
позиції Житомирською обласною 

бібліотекою для дітей.
На відкриття виставки заві-

тали громадські діячі, митці, бі-
бліотекарі, вчителі. З вітальним 
словом виступили народна ар-
тистка України Ірина Шинкарук, 
голова Житомирської обласної 
організації «Просвіта» Святослав 
Васильчук, директор КЗ «Цен-
тралізована бібліотечна система» 
Лариса Харчук.

Кульмінацією відкриття ви-
ставки став музичний дарунок 
від композитора та виконавиці 
Лариси Бойко, яка презентувала 
пісні на вірші Лесі Українки.

Виставка відкрита для усіх 
бажаючих з 10.00 до 15.00 щодня, 
окрім неділі.

Довідково
Житомирський обласний лі-

тературний музей обласної ради 
засновано завдяки ініціативі куль-

турної громадськості міста 4 груд-
ня 1990 року. З 2001 року музей 
розташований у старовинному 
двоповерховому будинку на Київ-
ській, 45. Цей елегантний будинок 
у стилі «модерн» був побудований 
на початку 20 століття відомою 
оперною співачкою Кларою Брун. 
Працівниками Житомирського 
літературного музею по крих-
тах, інформаційних пунктирах, 
в архівах, приватних колекці-
ях вдалось зібрати, відтворити 
і сконцентрувати за чотирнадцять 
років існування в його сховищах, 
друкованих наукових публікаціях 
картину, насичену подіями літе-
ратурно-художнього життя міста 
і області за два останніх століття, 
і доповнити біографії видатних 
письменників цікавими повідо-
мленнями із житомирського пе-
ріоду їхнього життя.

«Дія» в дії: невдовзі 
житомиряни матимуть 
можливість здійснити 
прописку за 15 хвилин

Світлана Цимбалюк

З 1 вересня цього року 
житомирян чекатиме 
приємна новина: держав-
ні органи не матимуть 
права вимагати паперові 
документи, якщо ін-
формація про людину є 
в реєстрі.

За потреби це дасть можливість змі-
нити місце прописки за 10–15 хвилин 
онлайн без зайвих довідок, папірців та 
відвідування державних органів.

Важливим моментом є те, що за 
бажанням громадяни зможуть ви-
користовувати паперові довідки, а от 
у державних надавачів послуг уже та-
кої змоги не буде. Якщо інформація, 
пов’язана з людиною, є в електронно-
му реєстрі, то державні установи не 
матимуть права вимагати паперовий 
варіант.

«Ми працюємо вже півтора року 
над цією великою ціллю. Іншим краї-
нам на це потрібно було років 20, хоча 
насправді сьогодні немає країни у сві-
ті, яка б перейшла повністю у режим 

"без паперів". Але мені здається, нам 
вдасться це зробити. Ми розробляємо 
законопроєкт, який заборонить чинов-
никам вимагати паперові документи, 
якщо вони є в реєстрі», – зазначив 
віцепрем’єр-міністр – міністр цифро-
вої трансформації Михайло Федоров.

Як же буде проходити процес 
онлайн-реєстрації? Усе, що потрібно 
буде зробити, – це просто зайти на 
портал або у застосунок «Дія» та за-
повнити коротку заяву. Якщо ви влас-
ник житла – реєстрація відбудеться 
автоматично. Якщо ні, то власнику на 
електронну пошту або в застосунок, 
якщо він встановлений, прийде лінк-
підтвердження, за допомогою якого 
він має підтвердити цю реєстрацію.

Чи буде діяти це нововведення на 
практиці, покаже час, але електронні 
документи в додатку «Дія» уже роблять 
свою справу. У цьому переконались 
журналісти «20 хвилин» особисто. Коли 
при собі не було оригіналу паспорту, 
то у магазині, у лікарні, на пошті та 
в банку стала в нагоді електронна версія 
документа. Для цього лише потрібно 
мати паспорт нового зразка у формі 
ID-картки та завантажити його до 
мобільного додатку «Дія». Також така 
можливість є для закордонного пас-
порта, картки платника податків та 
водійського посвідчення.

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ 
у березні: кого  
чекає підвищення

Очікується, що пенсії зрос-
туть у 8 мільйонів українців.

Як зазначають у Міністерстві соці-
альної політики, 22 лютого 2021 року 
уряд прийняв постанову Кабінету 
Міністрів України «Про додаткові за-
ходи соціального захисту пенсіонерів 
у 2021 році».

Ві д по в і д н о  д о  по с т а н о ви 
у 2021 році індексація пенсій буде 
проведена з 1 березня.

«Затверджено показник збільшен-
ня розміру пенсій, обчисленого від 
заробітної плати та страхового стажу 
кожного пенсіонера на рівні 11%, що 
відповідає 50 відсоткам показника 
зростання споживчих цін за попере-
дній рік та 50 відсоткам показника 
зростання середньої заробітної плати 
(доходу) в Україні, з якої сплачено стра-
хові внески, за три календарні роки, що 
передують року, в якому проводиться 
збільшення, порівняно з трьома кален-
дарними роками, що передували року, 
який є попереднім щодо року, в яко-
му проводиться збільшення (5%+17%) 
/2)», – інформує Мінсоцполітики.

У результаті реалізації постанови 
очікується, що пенсії підвищаться у 8 
мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться в серед-
ньому на 308 гривень. Мінімальний 
розмір підвищення встановлено на 
рівні 100 грн.

Підвищується мінімальна пенсійна ви-
плата до рівня 2 200 грн особам, які мають 
тривалий страховий стаж (30 років для жінок 
та 35 років для чоловіків).

Новини Житомира
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ДИТЯЧИЙ ТА ПІДЛІТКОВИЙ СУЇЦИД:  
як запобігти та допомогти

Світлана Цимбалюк

За даними ВООЗ, 
щорічно наклада-
ють на себе руки 
понад 200 дітей 
і 1,5 тисячі підліт-
ків у світі. Причини 
різні: проблеми та 
конфлікти в сім’ї, 
булінг або ж смер-
тельні ігри в соцме-
режах.

Як розрізнити суїцидальну 
поведінку, як запобігти тра-
гедії, як виховувати дитину, 
щоб навіть у найскладнішій 
ситуації їй ніколи не спало на 
думку піти з життя. Про це 
журналістам «20 хвилин» роз-
повіла психолог-консультант 
у методі позитивної психоте-
рапії, арт-коуч, арт-терапевт 
Марина Федорова.

Я к  з азн ачає  пс и холог, 
останнім часом проблемі ди-
тячого та підліткового суїциду 
в Україні приділяється значно 
більше уваги, ніж у попередні 
роки. Водночас це свідчить 
і про те, що така проблема іс-
нує та досить поширена.

«За кілька останніх років 
цій проблемі приділяється 
більше уваги, ніж раніше. Це 
радує і від цього стає сумно, 
тому що це означає, що, на 
превеликий жаль, така про-
блема існує», – говорить Ма-
рина Федорова.

Причини, які штовхають 
дітей та підлітків на 
такий крок, як суїцид

Психолог наголошує: не 
існує однієї-єдиної причини, 
яка штовхає дітей на такий 
вчинок. Тож важливо бути 
уважними до дитини, щоб 
помітити зміни у її поведінці 
і зреагувати вчасно. А причин 
того, що діти йдуть на такий 
жахливий крок, як суїцид, 
може бути декілька. Серед 
них – відсутність у житті дити-
ни людини, якій би вона могла 
довіряти, або ж коли дитина 
не відчуває розуміння та під-
тримки зі сторони батьків.

«Причин суїциду, на жаль, 
багато. Основні, які б я виділи-
ла, – це може бути відсутність 
у житті дитини людини (батьків 
у тому числі), якій вона б могла 
довіряти, до якої б вона могла 
прийти в різних ситуаціях і зна-

ла, що вона може розповісти 
їй все. Відсутність безпеки, яку 
дитина отримує від батьків. Не-
сформоване розуміння смерті. 
Дитина думає, що можна все 
буде повернути, як і було. Часто 
це пов’язано із табуйованою те-
мою смерті, яку навіть дорослі 
люди намагаються оминати», – 
розповідає спеціаліст.

Однією із причин може 
бути і ранній початок стате-
вого життя, що призводить до 
розчарувань: розрив стосунків, 
небажана вагітність. Також до 
таких вчинків призводить само-
руйнівна поведінка: криміналі-
зація, алкоголізм та наркоманія.

Часто суїцидальна пове-
дінка пов’язана з реакцією 
протесту. Причиною такої по-

ведінки можуть бути пробле-
ми у сім'ї, проблемні ситуації 
у школі, з ровесниками. Може 
виникнути депресія, основний 
симптом якої – здатність отри-
мувати задоволення та насо-
лоду від речей, які раніше 
радували, втрачена.

Відсутність цілей і мети 
життя, нерозуміння дитини, 
куди вона рухається, теж може 
призвести до невиправних 
вчинків.

Як розрізнити  
суїцидальну поведінку  
та запобігти трагедії

Зазвичай діти говорять про 
такі речі прямо або між ряд-
ків. Важливо спостерігати за 

дитиною; якщо батьки поміча-
ють зміни у поведінці дитини, 
то не варто їх ігнорувати.

Які ж можуть бути зміни? 
Психолог розповідає, що це 
може бути втрата інтересу ди-
тини до звичних видів діяль-
ності та навчання, зникнення 
з дому, прогули у школі, поча-
ток вживання або збільшення 
вживання алкоголю, тютюну 
чи наркотичних речовин. Мо-
жуть виникнути розмови про 
бажання померти. Варто на-
сторожитись, коли у дитини 
з’явились порушення сну, змі-
ни апетиту, страх невдачі, по-
чуття неповноцінності, страхи, 
почуття провини чи агресивна 
поведінка. Або ж це можуть 
бути будь-які зміни в настроях 
та поведінці дитини, які їй не 
притаманні.

Тож щоб запобігти трагедії, 
варто не ігнорувати погрози зі 
сторони дитини. Необхідно 
давати дитині відчуття лю-
бові і безпеки. Будуйте з нею 
стосунки без авторитарності, 
а на основі прохань, пояс-
нень. Не вдавайте, що нічого 
не відбувається. Пояснюйте, 
що піти з життя – це не спосіб 
розв’язання проблемної ситу-
ації. Порадьтесь з людиною, 
яка є авторитетом для дитини. 
Відвідайте з дитиною психоло-
га, а за потреби – психіатра.

Як виховувати 
дитину, щоб навіть 
у найскладнішій ситуації 
їй ніколи не спало  
на думку піти з життя?

Психолог наголошує, що 
передусім батькам потрібно 
почати із себе, і не тільки роз-
мовляти з дитиною, а підкрі-
плювати свої слова вчинками. 
Адже якщо дії будуть розходи-
тись зі словами, то довіри та 

авторитету дорослим в очах 
дитини це не прибавить.

«Справа не у словах, адже, 
якщо їхні дії суперечать їхнім 
же словам, дитина сприймає 
дії. Є така чудова фраза "Діти 
дивляться – діти повторюють", 
і вона говорить про все. Вихо-
вувати дитину не треба, треба 
виховувати себе. Формувати 
цінність життя свого та інших 
людей. Починаючи із переходу 
дороги на зелений, із присті-
бання паска безпеки в авто 
з думкою: "Я ціную своє жит-
тя". Все починається із таких 
дій. Потрібно вчитись довіря-
ти і вчити цьому дитину, щоб 
дитина відчувала з батьками 
безпеку і знала, що вона може 
розповісти будь-що», – радить 
Марина Федорова.

Як батькам поводити 
себе з дитиною,  
якщо у неї були  
спроби суїциду

Якщо так сталось, що у ди-
тини була спроба суїциду, 
батькам варто стати для неї 
підтримкою і друзями, яким 
вона може говорити про все: 
як про успіхи, так і про не-
вдачі. Однак щоб стати для 
дитини такою людиною, спо-
чатку батькам потрібно стати 
такими людьми для себе.

«У жодному разі не зне-
цінювати почуття дитини, 
говорячи: "Це не проблема! 
Ти ще не знаєш, що таке про-
блема! Перестань накручувати 
себе". Для дитини її проблема 
важлива настільки, як і ваша 
доросла проблема для вас. По-
чуття дитини для неї важливі, 
і дитині важливо, щоб була 
людина, з якою вона може їх 
розділити. Насправді роль 
батьків величезна», – підкрес-
лює фахівець.

Рекомендації для профілактики 
суїцидальної поведінки у дітей  

та підлітків від психолога  
Марини Федорової

1. Необхідно дати дитині ту інформацію, яку 
вона потребує. Інакше дитина обов’язково зна-
йде інформацію, але немає гарантії, що досто-
вірну. Тому варто завжди давати дитині відповідь 
на питання, яке виникає.

2. Я би рекомендувала батькам звернути 
увагу на книги. На сьогодні багато книг, але є 
дуже класні, які допоможуть поговорити з дити-
ною. Зокрема, це книга Олени Тараріної «Бути 
собою» та книга Пернілли Стальфельт «Книга 
про смерть».

3. Будьте з дітьми, проводьте разом час. Є 
така чудова практика – ходити на побачення 
з дитиною. Якщо в сім’ї двоє – троє дітей, то 
ходити на такі побачення з кожною дитиною 
окремо. Що це за «побачення» такі? Це може 
бути похід в кіно, в кав’ярню (вибір залежить від 
того, що подобається вам і дитині).

4. Говоріть з дітьми і вчіться слухати. Не в на-
казовому тоні і лише повчати, а вчитись чути 
дитину: її думки, її мрії, її проблемні ситуації. 
Щоразу пізнавати, вивчати свою дитину. Ваша 
дитина особлива і неповторна. Дивіться на неї 
саме так.

5. Вірити в дитину, говорити їй про це. 
Обов’язково говорити фрази: «Я вірю в тебе!», 
«Я щаслива/щасливий, що ти у мене є». Важ-
ливо говорити це щиро; якщо спочатку не ви-
ходить це робити – вчіться це говорити собі, 
і ви зможете це сказати своїй дитині.
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«Читачі ходять да нашої бібліотеки не тільки  
за книжками, а й просто поспілкуватися на різні 
мистецькі теми» – інтерв’ю з Наталією Журбей

Руслан Мороз

Музично‑театраль-
на бібліотека – вза-
галі досить унікальне 
явище у культурному 
середовищі. Це спеці-
алізована бібліотека, 
де співробітники по-
винні знати не тільки 
бібліотечну справу, 
а й добре орієнту-
ватися в музичних 
творах та цікавинках 
сучасного світового 
театрального життя.

Ми спілкуємося у приміщенні 
музично-театральної бібліотеки 
(філіал № 10) комунального за-
кладу «Міські публічні бібліотеки» 
Житомирської міської ради із за-
відувачкою бібліотекою Наталією 
Журбей.

�� Руслан Мороз: Чим 
взагалі відрізняється ваша 
бібліотека від інших? І чим 
займається саме ваша біблі-
отека?

Наталія Журбей: Насам-
перед я хочу сказати, що ми не 
окрема структура. Ми входимо до 
складу міських публічних бібліо-
тек міста Житомира і є десятим 
філіалом. Такий заклад, як наш, 
взагалі унікальний, тому що їх 
три в Україні і ми маємо не тільки 
художню літературу, періодичні 
видання, а й музичну літературу, 
нотні видання, спеціалізовану 
театральну літературу.

�� Руслан Мороз: Який 
фонд має бібліотека?

Наталія Журбей: Взагалі 
бібліотечний фонд нашої біблі-
отеки складає 40 тисяч екземп-
лярів зберігання. Тобто це дуже 
великий фонд. Також ми маємо 
на зберіганні досить унікальні 
видання, які ще датовані 1800 ро-
ком. Це ексклюзивні нотні видан-
ня, і ми тішимося тим, що в нас 
є такий великий багаж і такий 
великий спеціалізований фонд. 
Хоча, до речі, ми хочемо з сумом 
зазначити, що дуже давно він не 
оновлювався. Сьогодні стоїть 
питання, щоб хоча б трішечки 
більше виділялося коштів на 
оновлення фонду. Тому що при-
ходять до нас читачі, творчі люди, 
митці, діячі культури, студенти, 
учні, викладачі музичних шкіл, 
інших навчальних закладів, і вони 
хочуть чогось нового. Придбати 
самостійно нові спеціалізовані ві-
дання сьогодні дуже дорого. Вза-
галі література сьогодні коштує 
величезні гроші. Тому і бібліоте-
ці потрібно дбати про постійне 
оновлення фондів. А це знову 
коштує багато грошей. А читачі 
йдуть до нас за новинками, і, на 
жаль, ми не можемо їхні потре-
би останнім часом задовольнити 
повною мірою.

�� Руслан Мороз: Як зараз 
організована робота у бі-
бліотеці з зв’язку з появою 
інформаційних технологій?

Наталія Журбей: У біблі-
отеці є комп’ютерна техніка, за 
допомогою якої ми зараз працює-
мо над створенням електронного 
каталогу. Тобто у нас користувачі 
мають можливість зайти на «лі-
теру», це спеціалізований сайт, 
і ознайомитися з цими видання-
ми, які в нас є. Правда, робота зі 
створення повного електронного 
каталогу тривала, але найближ-
чим часом, на мою думку, ми 
з цим впораємося.

Разом з тим не треба забу-
вати, що музично-театральна 
бібліотека – це такий культур-
ний осередок, який займаєть-
ся, крім бібліотечної справи, 
ще заходами з популяризації 
наших митців. Ми проводимо 
літературні, мистецькі вечори. 
На жаль, зараз діють карантинні 
обмеження, і ми не можемо за-
просити всіх бажаючих до себе, 
але хоч в обмеженому режимі 
до нас ходять і звичайні читачі, 
і діячі мистецтв, проводяться 
різноманітні зустрічі.

�� Руслан Мороз: Які 
основні проблеми зараз у бі-
бліотечній галузі взагалі?

Наталія Журбей: Бібліоте-
ка – це взагалі досить специфіч-
на галузь. Зараз вона частково 
трансформується в зв’язку з по-
явою нових інформаційних тех-
нологій, але досі не втрачає своєї 
актуальності. Враховуючи те, що 
це досить специфічна бібліоте-
ка і до нас ідуть люди, пов'язані 
з музикою, театром, мистецтвом, 
хотілося б, щоб вистачало коштів 
на звичайне оновлення фонду. Це 
найголовніше, тому що, знову по-
вторю, ми, на жаль, не можемо 
задовольнити всіх. До нас прихо-
дять студенти музичних закладів, 
викладачі, і вони хочуть бачити 
у бібліотеці нові видання україн-
ською, сучасні новинки світової 
літератури, а в нас багато старих 
видань, які ми отримали ще за 
радянських часів, і ми втрачаємо 
читача. Також хотілось би зробити 
більш сучасний простір і оновити 
меблі. Хочеться, щоб люди просто 
приходили відпочивали, не тільки 
брали книги, а й могли би випити 
кави та обговорити нагальні пи-
тання культурного та мистецького 
життя нашого міста.

Якщо ви дійсно бажаєте допо-
могти, то розкажіть, яка насправ-
ді сума потрібна для оновлення 
фондів бібліотек по всьому місту. 
Міська рада, депутатський корпус 
мав нам виділити 500 000 грн на 
оновлення бібліотечного фонду. 
І тут виникла проблема, ціла дис-
кусія, наскільки потрібно взагалі 
оновлювати бібліотечні фонди. 
Ці 500 000 гривень, здавалось би, 
невелика сума порівняно з бюдже-
том міста Житомира, але не всі де-
путати сьогодні розуміють, навіщо 
читати книжки. Зате коли таку ж 
саме суму потрібно було виділити 
на систему відеоспостереження, 
питань взагалі не виникало – всі 

погодилися. Чесно кажучи, нас 
турбує такий підхід. Це ж вихо-
вання нового покоління наших 
громадян, наших дітей.

Напевно, все ж треба сказати 
про важливу складову професії – 
зарплату. Звичайна зарплата біблі-
отекаря – це мінімальна зарплата 
в країні. Хоча люди працюють 
і заслуговують на більшу зарп-
лату. Звичайно, що хотілося б її 
підвищення.

�� Руслан Мороз: Які нові 
методи роботи ви бачите 
у вашій бібліотеці?

Наталія Журбей: Ми про-
буємо та шукаємо нові шляхи 
до читачів. Ми віримо, що все ж 
таки будуть і останнім часом вже 
відбуваються такі популярні за-
ходи, як зустрічі з відомими осо-
бистостями, із зірками. Звісно, 
зараз у зв’язку з карантином фор-
мат трішки змінився, ми більше 
перейшли в онлайн-режим, але 
ніщо нам не заважає записувати 
і викладати потім на YouTube або 
в прямому ефірі ці зустрічі. Саме 
це ми практикували, і це у мене 
у планах на майбутнє.

�� Руслан Мороз: Ваша 
мрія у професії?

Наталія Журбей: Ну, на-
певно, найбільша мрія – щоб ми 
мали можливість все здійснити, 
більше творчості в роботі. А та-
кож, звичайно, щоб тільки про-
фесійні люди очолювали заклади 
культури. А щоб ці люди йшли 
в культуру, то потрібно піднімати 
зарплати, тому що вони бачать, 
що бібліотекар отримує 6100 грн 
і ніхто вже не хоче вчитися на бі-
бліотекаря. А це теж створює певні 
проблеми, тому що потрібно ро-
зумітися взагалі на будь-якій про-
фесії. Мають бути саме професійні 
люди у сфері культурі. І таких лю-
дей повинно бути якомога більше.

Герб України народився у Коростені
Андрій Козаченко

19 лютого наші 
співгромадяни відзна-
чили День Державно-
го Герба України.

Саме цього дня, 19 лютого 
1992 року, Верховна Рада своєю 
постановою «Про державний герб 
України» затвердила тризуб як 

Малий герб України, вважаючи 
його головним елементом Велико-
го герба України. Тризуб став офі-
ційною емблемою нашої держави.

Державний Герб України – 
герб держави Україна (тризуб), 
один із чотирьох її офіційних 
символів. Складається з Малого 
і Великого гербів. Наразі викорис-
товується лише Малий, який має 
давню історію.

Існує до 30 теорій походжен-
ня і значення тризуба (сокіл, якір 
і т. д.). За часів Київської Русі три-

зуб був родовим знаком Рюрико-
вичів. Його зображення археологи 
знаходять на монетах, печатках, 
посуді, цеглі, настінних розписах. 
Як знак князівського роду тризуб 
широко використовувався не пе-
чатках, якими скріплювали між-
народні договори.

Як розповідає офіційний сайт 
міста Коростеня, історія Дер-
жавного Герба України пов’язана 
і з нашим краєм. 12 (25) лютого 
1918 року, після захоплення біль-
шовиками Києва, Центральна 

Рада переїхала у Жи-
томир, а потім – до Ко-
ростеня, який на кіль-
ка днів став столицею 
Української народної 
республіки. У штабно-
му вагоні Мала Рада 
і затвердила тризуб гер-
бом УНР. Згодом було 
встановлено малюнки великого 
та малого державних гербів за 
проєктом Василя Кричевського.

У березні 2006 року у Корос-
тені відкрили пам’ятний знак на 

честь затвердження тризуба як 
основи сучасного Малого герба 
України і з того часу щороку 
вшановують цей державний 
символ.
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ВІЗЬМІТЬ В ДОБРІ РУКИ ПУХНАСТОГО ДРУГА: 
оголошення в Житомирі станом на 23 лютого

Валерія Наумова

Мрієте про маленького 
пухнастого друга? Продо-
вжуємо рубрику «Добрі 
руки» з посиланням на 
сторінку волонтерів «Animal 
help ZT – Допомога тваринам 
м. Житомир» та публікуємо 
5 актуальних оголошень, 
завдяки яким ви зможете 
знайти чотирилапого малю-
ка для себе.

Гарний песик шукає сім’ю
«Хлопчик незвичайної краси шукає 

житло. Зроблена 1 вакцина», – йдеться 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
068‑401‑65‑07, Олександра.

Дім для чудової собачки
«Шукаємо дім для чудової дівчинки. 

Оброблена від паразитів, вакцинована. Їй 
дуже потрібна любляча родина!» – пишуть 
у пості.

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

Люблячий котик у добрі руки
«Якщо вам вдома сумно вечорами і не-

має з ким поговорити по душах, тоді вам 
потрібен він! Це особливий котик, він дуже 
ніжний, спокійний. В його погляді ви за-
вжди будете бачити любов і розуміння. 
Він у самому розквіті своїх сил (до 2 років), 
кастрований, ходить на лоток, охайний», – 
зазначають в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
097‑462‑48‑09, куратор.

Цуценя у пошуках родини
«Цуценяті 4 місяці, вакцинована, з хо-

рошими охоронними якостями», – наголо-
шують в публікації.

�� Звертайтеся за телефонами: 
093‑488‑50‑23; 067‑870‑02‑88, Ольга.

Маленька собачка шукає дім
«Собачка дуже любить дітей, дружить 

з іншими песиками. Грайлива, весела і в той 
же час гарно охороняє територію. Привита 
та стерилізована! Оброблена від парази-
тів. Подаруйте дівчинці родину», – пишуть 
в оголошенні.

�� Звертайтеся за телефоном: 
097‑691‑35‑04, Світлана.

Найдорожчі сумочки, які продають житомиряни
Жіночий образ не 

сприйматиметься 
довершеним, якщо 
жінка не доповнить 
його сумкою чи бодай 
маленькою сумочкою.

Ми промоніторили один із 
найпопулярніших українських 
сайтів з публікації безкоштовних 
оголошень, аби з’ясувати, за якою 
ціною сьогодні житомиряни про-
дають такі аксесуари.

Тримайте ТОП найдорожчих 
сумок, які продають у Житомирі.

Італійська сумочка «Fendi» 
за 25 тис. гривень

Незважаючи на те, що на пер-
ший погляд і не скажеш, що ця 
дорога жіноча італійська сумка 
коштує як зарплата за 3–4 місяці 
середньостатистичного українця, 
авторка оголошення наполягає 
на тому, що вона стане must-have 
кожної красуні.

З опису товару дізнаємося, що 
сумка нова, виготовлена з нату-

ральної шкіри та має два великі 
відділи всередині і довгу ручку 
в комплекті для носіння на плечі. 
Надавати знижку на виставлену 
сумку авторка оголошення не 
збирається.

Нова жіноча сумка «Tory 
Burch» за 20 тис. гривень

З опису до товару стає зрозу-
міло, що сумка є новою, має два 

відділення та шкіряну фурнітуру.
В описі зазначається: «Торі 

Берч – американська дизайнер-
ка, підприємниця і філантроп. 
Вона є виконавчим директором 
і головним креативним директо-
ром свого власного бренду Tory 
Burch LLC».

Чоловіча сумка-месенджер
Чоловіча сумка «Louis Vuitton 

messenger». Автор оголошення 

Олександр наголошує, що це ори-
гінал і сумка має прекрасний стан. 
Також має змогу надати більш 
детальні фото в особисті повідо-
млення та надасть відповідь на 
будь-яке питання. З приводу ціни, 
то вона зазначена 12 400 грн.

Ми знайшли модель, схожу на 
сумку, яка представлена на сайті 
оголошення, на офіційному сайті 
«Louis Vuitton». Ціна, яка була вка-
зана, реально здивувала. За таку 
сумку з нової колекції продавці 
хочуть 55 600 грн.

Сумка б/в  
за 10 тис. гривень

Наступна за вартістю – також 
чоловіча сумка-месенджер від 
«Louis Vuitton». Схоже, житоми-
ряни полюбляють цей бренд.

Сумка була у використанні, на 
відміну від попередньої, але це не 
завадило продавчині Людмилі 
зазначити ціну 10 315 грн.

В описі вказано, що це оригі-
нал, а також те, що на кутах сумки 
є потертість, це видно і на самому 
фото.
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Громадська організація добивається у суді 
демонтажу UPG на проспекті Незалежності

Руслан Мороз

Після самоусунення 
міської влади від вирі-
шення питання щодо 
незаконного будівни-
цтва UPG суд прийняв 
у провадження позов 
від громадської орга-
нізації щодо демон-
тажу автозаправного 
комплексу за адресою: 
м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29.

Вперше у Житомирі суд при-
йняв до розгляду позов від гро-
мадської організації всупереч діям 
міської влади.

Після повного самоусунення 
Житомирської міської ради від ви-
рішення питання щодо незаконної 
побудови автозаправного комплек-
су ЮПІДЖІ (UPG) за адресою: м. 
Житомир, проспект Незалежнос-
ті, 29 та навмисного ігнорування 
очільниками міста законодавства 
України громадська організація 
«Громадська оборона» подала в суд 
позов щодо знесення самочинно 
збудованого нерухомого майна.

Це перший подібний інцидент 
у Житомирі, коли громадськість 
всупереч діючій владі міста добива-
ється через суди захисту власних ін-
тересів. До цього всі подібні спроби 
не мали результату. Але зараз суд, 
приймаючи до уваги рішення 
всіх попередніх судів та завдяки 
наполегливості членів громади, 
прийняв у провадження позо-
вну заяву про знесення само-
чинно збудованого нерухомо-
го майна відносно товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«ЮПІДЖІ» і призначив розгляд 
справи по суті. Тільки це вже 
можна вважати певною пере-
могою громади міста над сва-
віллям чиновників.

Хронологія подій
Коротко нагадаємо суть спра-

ви. Ще 28.12.2015 р. Житомирська 
міська рада прийняла рішення 
№ 48 «Про затвердження деталь-
ного плану території розміщення 
об’єктів громадського призначення 
та об’єктів обслуговування громад-
ського транспорту» по вулиці Ва-
тутіна, 29 (проспект Незалежності) 
у м. Житомирі (з метою реалізації 
земельної ділянки на земельних 
торгах). У детальному плані те-
риторій міститься експлікація 
існуючих об’єктів нерухомості та 
благоустрою, а також які перед-
бачені для проєктування майбут-

нього будівництва як допустимих 
видів для цієї земельної ділянки, 
серед яких будівництво АЗС/АЗК 
відсутнє.

І вже 06.06.2017 р. відбувся від-
критий аукціон щодо продажу 
земельної ділянки за адресою: м. 
Житомир, проспект Незалежності, 
29, цільове призначення відповідно 
до КВЦПЗ – 03.07. «Будівництво та 
обслуговування будівель торгівлі», 
що належить до земель житлової 
та громадської забудови, перемож-
цем якого стало ТОВ «ЮПІДЖІ». 
Ця земельна ділянка розташована 
на території Богунського району м. 
Житомира.

У містобудівних умовах вка-
заної земельної ділянки, яка ви-
ставлялась на торги, було чітко 
зазначено, що майбутній власник 
має: земельну ділянку утримува-
ти у відповідності до санітарних, 
екологічних вимог та за цільовим 
призначенням; згідно зі ст. 5 Зако-
ну України «Про основи містобуду-
вання» врахувати законні інтереси 
користувача земельної ділянки, що 
перебуває поруч.

Рішенням № 430/19-а від 
18.12.2019 р. головний інспектор 
будівельного нагляду Управління 
Державного архітектурно-буді-
вельної інспекції в Житомирській 
області Н. Хорова скасувала місто-
будівні умови та обмеження для 
проєктування об’єкта будівництва 
від 08.08.2017 р. № 52/17 на об’єкт 
«Будівництво АЗК з пунктом сер-
вісного обслуговування, адміні-
стративними приміщеннями, при-
міщеннями АГЗП та автомийки за 
адресою: м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29, затверджені 
наказом від 18.09.2019 р. № 123/19 
(замовник – ТОВ «ЮПІДЖІ»).

Одночасно з цим розгляда-
лась справа № 240/11107/19, в якій 
суддя Житомирського окружного 
адміністративного суду Г. Чернова 
прийняла рішення від 13.02.2020 р.:

1. Визнати протиправними дії 
Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції України щодо надання 
товариству з обмеженою відпові-

дальністю «ЮПІДЖІ» дозволу на 
виконання будівельних робіт № IУ 
113192001524 від 19.07.2019 на об`єкт 
«Будівництво АЗК з пунктом сер-
вісного обслуговування населення, 
адміністративними приміщення-
ми, АГЗП та автомийки за адресою: 
Житомирська область, м. Жито-
мир, проспект Незалежності, 29».

2. Скасувати дозвіл Державної 
архітектурно-будівельної інспек-
ції України № IУ 113192001524 від 
19.07.2019, виданий товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«ЮПІДЖІ» на об`єкт «Будівни-
цтво АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування населення, адмі-
ністративними приміщеннями, 
АГЗП та автомийки за адресою: 
Житомирська область, м. Жито-
мир, проспект Незалежності, 29».

У вказаній справі судом було 
встановлено, що дозвіл на будівни-
цтво № ІУ 113192001524 був вида-
ний з порушенням вимог статті 37 
ЗУ «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», а саме: відсутність 
висновку «Оцінки впливу на до-
вкілля» та невідповідність поданих 
документів вимогам законодавства. 
Вказане рішення набрало законної 
сили 21.07.2020 р.

14.05.2020 р.,  оглядаючи 
сайт dabi.gov.ua, виявили, що 
ТОВ «ЮПІДЖІ» отримало сер-
тифікат про готовність об’єкта 
№ ІУ 163201271348. При розгляді 
справи № 240/11513/19 Сьомий 
апеляційний адміністративний 
суд 01.07.2020 р., дослідивши мате-
ріали справи, виніс окрему ухвалу, 
в якій зазначив наступне: вищев-
казані обставини дають підстави 
для висновку про очевидну проти-
правність дій департаменту місто-
будування та земельних відносин 
Житомирської міської ради при 
затвердженні містобудівних умов 
та обмежень для проєктування 
об'єкта будівництва від 08 серпня 
2017 року № 52/17, що може свідчи-
ти про наявність у діях посадових 
осіб ознак порушення закону.

Незважаючи на порушення за-
конодавства з боку ТОВ «ЮПІДЖІ» 

та створення екологічної небезпе-
ки порушенням містобудівних, 
екологічних, санітарних норм та 
норм землекористування, а також 
встановлені факти порушення ви-
мог законодавства з боку окремих 
посадових осіб органів виконавчої 
влади, ні ДАБІ України, ні Жито-
мирська міська рада, ні правоохо-
ронні органи не вживали та не 
вживають заходів щодо віднов-
лення порушених прав громади, 
тому самочинно збудований об’єкт 
підвищеної небезпеки порушує 
права на екологічно безпечне жит-
тя та здорове довкілля не тільки 
мешканців, що проживають поруч 
з таким автозаправним комплек-
сом, а й інших громадян.

Розглядаючи позов ГО «Гро-
мадська оборона» проти Жито-
мирської міської ради, Житомир-
ський окружний адміністративний 
суд у справі № 240/9401/20 визнав 
протиправною бездіяльність 
Житомирської міської рада щодо 
несвоєчасного розгляду пропози-
цій за результатами проведених 
громадських слухань від 26.12.2019, 
проведених відповідно до розпо-
рядження міського голови від 
13.12.2019 № 1254 «Про проведення 
громадських слухань». Приймаючи 
таке рішення, суд дійшов висно-
вку, що відповідачем порушено 
закріплені вимоги щодо порядку 
розгляду пропозицій, ухвалених за 
наслідками громадських слухань, 
проведених 26.12.2019, оскільки 
такий розгляд не відбувся у меж-
ах встановленого строку та відпо-
відно до процедури, закріпленої 
у Статуті Житомирської ОТГ та 
відповідному Положенні.

Також відома обставина, що 
Житомирська міська рада звер-
талася до Господарського суду 
Житомирської області з позовом 
щодо знесення автозаправного 
комплексу ТОВ «ЮПІДЖІ» за 
адресою: м. Житомир, проспект 
Незалежності, 29, але такі позо-
вні заяви були повернуті: справа 
№ 906/1417/20, № 936/ 1270/20. На 
думку ГО «Громадська оборона», 
дії представників Житомирської 
міської ради не направлені на 
досягнення реального результа-
ту відновлення порушених прав, 
що підтверджується наявними 
доказами.

Враховуючи викладене, гро-
мадська організація звертається 
до суду з проханням «зобов’язати 
товариство з обмеженою відпові-
дальністю «ЮПІДЖІ» привести 
земельну ділянку за адресою: м. 
Житомир, проспект Незалежності, 
29 до попереднього стану шляхом 
демонтажу автозаправного комп-
лексу (АЗК) з пунктом сервісного 
обслуговування населення, адмі-
ністративними приміщеннями, 
АГЗП та автомийки, демонтаж 
провести коштом відповідача».
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Як батькам уберегти своїх дітей 
від смертельних ігор в інтернеті

Валерія Наумова

Соціальні мережі – 
чудовий засіб комуні-
кації, соціалізації та 
отримання інформа-
ції, якщо користува-
тися нею, фільтруючи 
контент. У іншому 
разі такий контент 
буде спрямований на 
деструктив та може 
нашкодити.

Особливо це стосується враз-
ливих категорій, для прикладу, 
дітей та молоді. Дитяче й підліт-
кове сприйняття дуже вразливе. 
Достатньо одного необережного 
слова, заклику до дії, як юні ко-
ристувачі інтернету можуть опи-
нитися у небезпеці.

Найчастіше вразливістю і на-
ївністю молоді користуються ті, 
хто пропагує в мережі так звані 
групи смерті, смертельні челенджі 

або недитячі ігри, наслідки яких 
можуть бути незворотними.

Нещодавно хвиля дитячого 
суїциду прокотилася по всій 
Україні. Смертельне отруєння 
пігулками та падіння з висоти – 
саме ці випадки було зафіксовано 
у Києві та Умані.

Припущень, чому діти вчинили 
спроби самогубства, чимало, проте 
більшість схиляється до думки, що 
з цими випадками пов’язані соці-
альні мережі, зокрема «Тік Ток» та 
«Вконтакте». Випадки отруєнь пі-
гулками «дротаверин» пов’язують 
з челенджем з «Тік Току», а випад-
ки падіння з даху – з можливими 
іграми смерті, такими як «Синій 
кит» і подібні.

Проте залишимо розслідуван-
ня цих справ для правоохоронних 
органів, а ми зі свого боку розка-
жемо, як батькам вберегти своє 
чадо від таких челенджів та ігор 
на межі смерті.

ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

Фільтрувати контент
Інтернет має свої позитивні та 

негативні сторони. Інформація, 

яка гуляє мережею, не завжди ко-
рисна та безпечна, тому, батьки, ви 
як авторитет маєте навчити дітей 
фільтрувати контент, який вони 
отримують в інтернеті. Не варто 
встановлювати тотальний контр-
оль над тим, що робить дитина, 
адже це втручання в особистий 
простір. Найкраще – пояснити, 
що інтернет – це віртуальний світ 
і не все, про що там пишуть, має 
місце в реальності.

Працюйте над довірою
У випадку з грою «Синій кит» 

діти, котрі вирішили спробувати 
пограти, зазначали, що опісля їх 
усіляко залякували. Проведіть бе-
сіду з дітьми, поясніть, що в мере-
жі є чимало аферистів і найкраще, 
що вони можуть зробити, якщо їм 
пише незнайома людина і пропо-
нує дивні ігри чи челенджі, – за-
блокувати її. Також додайте, що 
якщо вони натраплять на поді-
бне – нехай одразу розкажуть вам, 
батькам, адже ви – захист дитини. 
Діти, котрі продовжували грати зі 
смертю, пояснювали, що боялися 
розповісти про халепу, в яку вони 
потрапили.

«Ні» – психологічному тиску!
Не додавайте психологічного 

тиску, не варто кричати чи сва-
ритися на дитину, якщо вона по-
трапила в таку ситуацію. Краще 
підтримати її, за необхідності 
звернутися в поліцію.

Контроль спільнот та груп
Контролюйте, на які групи 

і спільноти підписана ваша дитина. 
Якщо там є групи з назвами «Синій 
кит», «4:20» чи подібні підозрілі 
об’єднання, публікації яких пов’язані 
зі смертю, суїцидом чи завданням 
собі шкоди, – поговоріть з дитиною та 
заблокуйте їй доступ до таких груп.

Унеможливіть контакт 
з аферистами

Якщо дитина вже підв’язалася 

через незнання до подібних груп 
і їй погрожують, видаліть її сто-
рінку та змініть сім-карту. Краще 
унеможливити контакт кураторів 
груп смерті з дитиною.

Спостерігайте за настроєм 
і станом вашої дитини

Спостерігайте за станом сво-
єї дитини. Якщо ви помітили, 
що вона пригнічена, апатична, 
сумна, не має інтересу до жит-
тя – поговоріть з нею, а у разі 
чого – зверніться до психолога. 
Завчасно надана допомога вря-
тує вашу дитину. Діти та підліт-
ки дуже вразливі, тому депресія, 
неврози чи подібне – варто од-
разу лікувати зі спеціалістами, 
щоб це не переросло у більш 
серйозні захворювання.

Коротко  
про головне

• Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення 
до паперових. Новий закон дозволяє водіям показувати 
поліцейським цифрові документи.

• Названо регіони-лідери за кількістю скарг на по-
рушення «мовного закону»: Київ та Київська область, 
Львівська та Харківська області.

• Степанов полетів до Індії домовлятися про по-
стачання додаткових вакцин від коронавірусу.

• Марсохід NASA сів на поверхню Марса та зробив 
перші фото.

• Рада попередньо схвалила розмитнення вже 
ввезених «євроблях» за тисячу євро. Сума податку 
буде визначатися за ставкою, яка залежатиме від віку 
транспортного засобу, об'єму двигуна і типу палива.

• СБУ повідомила про підозру заступнику міністра 
оборони Росії за захоплення Дебальцевого та «Іловай-
ський котел».

• Нафта продовжує зростати в ціні.
• У Фінляндії виявили новий варіант коронавірусу: 

його головна відмінність у тому, що його важко визна-
чити за допомогою ПЛР-тесту.

• У Криму заарештували сімох затриманих крим-
ських татар.

• Рада хоче зобов'язати Google, Microsoft і Netflix 
платити ПДВ в Україні.

• Європейський суд вимагає від Росії звільнити 
опозиціонера Навального.

• Кабмін пропонує проводити перепис населення 
в Україні щонайменше раз на десять років.

• Вболівальники повернуться на арени: в Україні 
дозволили проводити матчі з глядачами.

• Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня 
та запровадив чотири рівні епіднебезпеки.

• США готують нові санкції проти «Північного 
потоку-2» – Bloomberg.

Чи вирішили електронні петиції 
житомирські проблеми?

Світлана Цимбалюк

На сьогодні одним із методів кому-
нікації між житомирянами і місцевою 
владою є електронна петиція.

Це певне звернення до міських посадовців з конкрет-
ною проблемою, розміщене на спеціальній електронній 
платформі, де всі бажаючі можуть підтримати ініціативу. 
Петиція має набрати не менше 300 підписів впродовж 30 
днів для її подальшого розгляду відповідальними особами 
Житомирської міської ради.

Окрім кількості голосів, важливим є те, що вимоги, 
зазначені у зверненні, повинні бути в межах компетенції 
місцевої влади, інакше навіть якщо петиція набере запо-
вітну кількість голосів, вона не буде розглянута.

Відколи започаткували такий спосіб спілкування, люди 
активно подавали свої пропозиції, але потім чи то від від-
сутності результатів, чи то від того, що вони ігноруються 
міською владою, їхня кількість значно зменшилась. За 
минулий рік жодна петиція не набрала необхідну кількість 
підписів для розгляду.

Зайшовши на сторінку електронних петицій на 
сайті Житомирської міської ради, можна побачити, що 
з 2015 до 2019 року було подано 1377 звернень, з яких 
240 було розглянуто, а 1137 не знайшли підтримки 
містян. За 2020 рік було подано 47 петицій. Однак жи-
томиряни були не надто активними, оскільки жодна 
з них не була розглянута.

Остання успішна петиція, яка отримала відповідь, 
була подана ще 5 грудня 2019 року, а 6 грудня вже набрала 
необхідні 300 голосів. У ній містяни просили знизити вар-

тість проїзду у громадському транспорті. На це тримали 
відповідь, що встановлена ціна обґрунтована і не потребує 
зниження. Цього ж року на сайті розміщена лише одна 
петиція, яку підписали тільки 3 людини.

Як вважає політолог Володимир Піньковський, цей 
метод комунікації замість того, щоб стати успішним у ви-
користанні, став успішно проваленим. А все через те, що 
замість того, щоб іти назустріч ініціаторам звернень та тим, 
хто їх підтримав, міська влада відверто їх ігнорує.

«Очікувалось, що електронні петиції будуть дієві, але 
міською владою вони ігноруються. Тому вони перестали 
бути впливовим механізмом», – підкреслив Володимир 
Піньковський.

Проаналізувавши ситуацію, яка склалась, можна при-
пустити, що розгляд петицій, котрі набрали необхідну 
кількість голосів, на жаль, не веде до бажаного результату 
та реальних змін, які очікували житомиряни.
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Ювілейні заходи з нагоди  
150‑річчя Лесі Українки  
на Житомирщині

«Живий мандру-
ючий музей» можна 
буде побачити у фей-
сбуці.

24 лютого о 16:00 у міжкуль-
турному центрі Житомира благо-
дійний фонд «Надія Є» (за під-
тримки управління сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської міської 
ради) презентує культурно-про-
світницький проєкт «Живий ман-
друючий музей» до 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки. 
Мистецьке дійство буде транслю-
ватися онлайн у фейсбуці. Живий 
мандруючий музей – це музей, де 
можна не тільки дізнатися про 
життя і творчість Лесі Українки, 
сім’ї Косачів, а й подивитися екс-
позиції, насолодитися поетич-
ним словом, співаною поезією, 
музикою та вишуканим танцем 
у виконанні найталановитіших 
творчих юних обдарувань сучас-
ної Житомирщини. Презентацію 
проєкту «ЖИВИЙ МАНДРУЮ-
ЧИЙ МУЗЕЙ» можна проглянути 
у фейсбуці на сторінці «Благодій-
ний фонд «Надія Є».

Ювілейні заходи з нагоди 
150‑річчя від дня народжен-

ня Лесі Українки у Новогра-
ді-Волинському розпочнуться 
25 лютого у літературно-мемо-
ріальному музеї Лесі Українки. 
На гостей чекають екскурсії. Об 
11:30 відбудеться спецпогашення 
ювілейної поштової марки. Спец-
погашення поштових марок – це 
погашення спеціальним пошто-
вим штемпелем, випущеним 
цього разу з нагоди 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки, 
який використовується лише один 
день. Після здійснення процедури 
спецпогашення марки вводяться 
в обіг та вважаються дійсними.

Урочистості просто неба «На 
гостину до Лесі…» розпочнуть-
ся на території музею о 12:00 за 
участю науковців, лесезнавців, 
шанувальників творчості видат-
ної поетеси, представників влади, 
громади. Після урочистого від-
криття свята всі присутні про-
йдуть святковою ходою – «Леси-
ними стежками» – до пам’ятника 
Лесі Українки для урочистого 
покладання квітів.

У міському Палаці культу-
ри імені Лесі Українки о 13:00 
буде організовано «Вітальний 
мікрофон» та о 13:30 – ювілейну 
мистецьку імпрезу за участю 
творчих колективів. Також упро-

довж дня демонструватимуться 
літературно-мистецькі виставки 
та фотозони. О 17:00 у малій 
залі відбудеться «Літературний 
бомонд» – зустріч із сучасними 
українськими письменниками, 
о 19:00 – вистава Академічного му-
зично-драматичного театру імені 
Лесі Українки м. Кам’янського 
Дніпропетровської області «Ці-
лую. Леся». Сценарій написала 
молода режисерка Маргарита 
Ненашева, режисер-постанов-
ник – заслужений діяч мистецтв 
України Сергій Чулков. Вистава 
«Цілую. Леся» – це подорож за 
листами Лесі Українки.

Ювілейна мистецька імпреза 
та вистава театру транслювати-
муться в прямому ефірі на міс-
цевому телеканалі «Студія «Ка-
лина» та у соціальних мережах. 
На площі Лесі Українки о 16:00 
відбудеться молодіжна вечірка 
«Відкритий мікрофон» за участю 
молоді міста.

У Музеї родини Косачів о 17:00 
пройде зустріч із лесезнавцями 
«Музейне спілкування», презента-
ція фотоальбому «Від Звягеля до 
Сурамі» та презентація вишитої 
книги «Лісова пісня». А також 
о 20:00 відбудеться ілюстративна 
квест-екскурсія «Ніч у музеї». Усі 

заходи плануються з дотриман-
ням карантинних вимог.

Із 20 лютого у приміщенні Жи-
томирського літературного музею 
(вул Київська) діє тематична ви-

ставка, приурочена до 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки. 
Виставка діє до 31 березня 2021 
року. Музей працює (проведення 
екскурсій) з 10.00 до 18.00.

Жорстокі дами та бої чоловіків: про що писали 
житомирські газети більше ста років тому

Ігор Гарбуза

Перша частина цієї 
новини досить сумна.

У жовтні 2020 року місто було 
приголомшене неабиякою нови-
ною. Справа в тому, що одна жито-
мирянка виховувала цуценя породи 
хаскі на прізвисько Віккі. Тримаючи 
його за задні лапи, жіночка різко 
викидала за вікно свого улюбленця 
з сьомого поверху вниз головою. 
Цуценя верещало і собачою мовою 
просило про допомогу. Потім ніжні 
жіночі ручки затягували переля-
каного песика назад у квартиру. 
І так повторювалося кілька разів. 
Небайдужі житомиряни зняли по-
дії на відео і виставили в інтернеті.

12 січня 2021 року Богунський 
районний суд оштрафував жінку 
і конфіскував цуценя. Зараз щеня 
проходить лікування і радіє життю.

А ось друга частина має вже 
більш кумедний вигляд. Гортаючи 
житомирську пресу майже століт-
ньої давнини, можна дізнатися, що 
і більше ста років тому житоми-
ряни обурювалися жорстоким 
поводженням з тваринами. У місті 

навіть було «Общество покровите-
лей животных». У місцевій пресі 
періодично з'являлися замітки 
про безсердечне поводження зі 
свійськими тваринами.

Так, в одній з житомирських 
газет того часу написано, що 122 

роки тому, у кінці ХІХ століття, 
у Житомирі жила жінка з жорсто-
ким характером. Цитуємо повідо-
млення газети «Волинь» 1899 року 
(далі мовою оригіналу): «На днях 
прохожие по одной из городских 
улиц (из скромности называть её не 
будем) могли быть зрителями такой 
сцены: из растворённого окна вто-
рого этажа одного из домов (на этой 
улице лишь один двухэтажный 
дом) слышался женский крик, из 
которого можно было разобрать 
заключительные слова: «Так вот 
же тебе, подлое животное!» и… 
о ужас!… вскоре несчастная силь-
но провинившаяся кошка кубарем 
полетела с окна на мостовую. Не-
жная дамская ручка мелькнула 
и скрылась… Говорят, что дама эта 
состоит членом местного общества 
покровителей животным».

Але якщо більше 100 років 
тому деякі житомирські дамочки 
своїми ніжними ручками мучили 
нещасних тварин, то між чолові-

ками розгорталися справжні гла-
діаторські бої. Як зараз, так і тоді 
у Житомирі панував «прекрасний» 
капіталізм, а між чоловіками йшла 
конкурентна боротьба. Конкурен-
ти не могли знайти спільної мови, 
і тоді в хід йшли міцні кулаки, 
перетворюючи вулиці Житоми-
ра на поля битв. У 1906 році про 
одне з таких побоїщ у центрі міста 
писала газета «Волынская жизнь»: 
«Угол Михайловской и Гоголев-
ской улиц служит театром войны, 
объявленной булочниками сапож-
никам. На днях в 11 часов вечера 
произошла схватка между неприя-
телями, результатом которой было 
несколько разбитых стёкол и ставен 
в доме Гаецкого. Характерно заяв-
ление одного булочника, который 
безапелляционно объявил, мол, 
пусть только покажется сапожник, 
я его уничтожу и т. д.».

Можемо констатувати, що за 100 
років майже нічого у Житомирі не 
змінилося…
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У Житомирі відбудеться прем’єра вистави 
«Чуваки не святкують, або Ukrainian»

Марія Кравчук

У Житомирі пока-
жуть виставу театру 
«Ампулка» – «Чуваки 
не святкують, або 
Ukrainian».

Ця вистава про війну з Росією 
та зміни в українському суспіль-
стві за останні декілька років.

Показ заплановано на 28 люто-
го у Житомирському драмтеатрі 
ім. Івана Кочерги. Виставу поста-
вив режисер Максим Голенко за 
творами письменника, журналіста 
Руслана Горового.

Над виставою працювали 
продюсер Михайло Бондарен-
ко, сценографка Олеся Головач, 
художник Нікіта Тітов. У виставі 
майже 10 дійових осіб, але акторів 
двоє – Руслан Горовий та артист 
Одеського театру імені Василька – 
Дмитро Усов.

«Ви побачите те, про що всі 
знають, але мовчать. Ми скажемо 
на чорне – чорне, а на біле – біле. 
Війну назвемо війною, смерть – 

смертю, зраду – зрадою.
Зустрічайте нову класику – те, 

що скоро будуть вивчати у школах 
та переказувати дітям», – йдеться 
в описі до вистави.

Журналісти «20 хвилин» 
поспілкувалися з Русланом 
Горовим, автором твору та 
актором вистави. Руслан роз-
повів, що вистава «Чуваки не 
святкують, або Ukrainian» про 
війну на Донбасі, але в центрі 
сюжету не сама війна, а життя 
одного українця, який своїм 
персонажем уособлює життя 
всіх українців.

�� Пане Руслане, це Ваш 
перший досвід як актора чи, 
можливо, Ви раніше вже ви-
ступали?

• Ця вистава – мій перший 
досвід як театрального актора, 
у мене були раніше вистави, які 
йдуть у Києві за моїми творами, 
але прямої участі я в них не брав.

Я просто давав свої твори, і те-
атр один ставив «Гагарін і Барсе-
лона», другий – «Бери од жизні 
всьо», і як актор я у ці процеси не 
вмішувався.

�� Що Вас надихнуло не 

тільки писати твори для 
вистав, а ще й грати у них?

• У мене є товариш Михай-
ло Бондаренко, який виступив 
продюсером вистави «Чуваки 
не святкують, або Ukrainian». 
Він сам директор театрально-
го руху «Ампулка» у Харкові, 
який мені постійно говорив: 
«Давай зробимо виставу за тво-
їм твором, де ти будеш грати», 
а у мене постійно не було на 
це часу, я постійно відкладав, 
а у зв’язку з коронавірусом час 
у мене з’явився. І ми розпочали 
підготовку до вистави.

Режисером виступив прогре-
сивний український митець Мак-
сим Голенко, з яким ми зробили 
виставу «Чуваки не святкують, або 
Ukrainian».

�� Про що ця вистава?
• Сама вистава – це шматки 

різних спогадів з життя однієї лю-
дини, яка розказує про себе іншій 
людині з іншої країни. З цих роз-
повідей і складається образ життя 
в Україні зараз: війна, анексія Кри-
му, любов, дружба, зрада. Вистава 
складається з абсолютно різних 
історій: щось смішне, щось важке. 

Я попереносив деякі історії у місто 
свого дитинства Конотоп, оскільки 
воно мені близьке, то так чи інак-
ше у розповідях фігурує і один із 
героїв родом з Конотопа.

�� Ви як головний актор 
на сцені будете сам?

• На сцені я удвох із ще одним 
професійним актором – Дмитром 
Усовим. Він перетворюється до 
10 разів у різних персонажів, і ра-
зом розказуємо історії сучасної 
України.

�� Якщо чуваки не свят-
кують, то що вони роблять?

• Сама назва вистави – це але-
горія. Українці зараз у таких умо-
вах, що не може бути свято. Але-
горія про сучасність, про те, що 
Україні зараз не до свят, Україна 
зараз у дуже важкому становищі. 
Про це й вистава.

Гострий гумор Руслана Го-
рового, брутальна реальність та 
людська тендітність створюють 
вибуховий коктейль вистави. 
Запрошуємо всіх на прем’єру 
28 лютого у Житомирський ака-
демічний український музично-
драматичний театр імені Івана 
Кочерги.

ЖИТОМИРЯНАМ НА ЗАМІТКУ:  
як швидко потрапити на прийом до лікаря  
та залишити свої нерви неушкодженими

Світлана Цимбалюк

Реформа первинної 
медицини стартувала 
у квітні 2018 року. Тож 
вже майже три роки 
житомиряни мають 
можливість вільно 
обирати свого лікаря.

Незалежно від місця про-
писки та від того, в якому закла-
ді – комунальному чи приват-
ному – працює лікар, який має 
договір з НСЗУ, пацієнт отримує 
безоплатно весь обсяг послуг, пе-
редбачений програмою медичних 
гарантій.

Як обрати сімейного лікаря
Оберіть заклад чи лікаря, де 

будете підписувати декларацію. 
Ви можете визначитись за власни-
ми вподобаннями, скористатися 

порадами знайомих або ж відвіда-
ти найближчі медичні заклади 
та дізнатися про вільних лікарів, 
з якими можна підписати декла-
рацію.

Якщо ви визначились з потен-
ційною кандидатурою сімейного 
лікаря, візьміть із собою паспорт, 
ідентифікаційний код і мобільний 
телефон. Якщо потрібно підписа-
ти декларацію для дитини до 14 
років – візьміть також свідоцтво 
про народження дитини. Звер-
ніться у реєстратуру медзакладу 
та повідомте, що хочете підписати 
декларацію, там вас мають напра-
вити у відповідний кабінет для 
підписання декларації. Працівник 
медзакладу введе ваші дані в елек-
тронну систему і на мобільний 
надійде СМС з кодом, який по-
трібно повідомити. З електронної 
системи роздруковується декла-
рація з вашими даними, уваж-
но перевірте, чи вся інформація 
вказана правильно. Якщо все ві-
рно – підпишіть два екземпляри 
роздрукованої декларації. Зі свого 

боку сімейний лікар має затверди-
ти декларацію своїм електронним 
підписом і відправити в електро-
нну систему. Один екземпляр ви 
забираєте з собою, інший зали-
шається у закладі. Після того, як 
ви обрали свого лікаря, підписали 
з ним декларацію, можете сміливо 
записуватись до нього на прийом 
за необхідності.

Як записатися на прийом  
до сімейного лікаря онлайн

На сьогодні записатись на 
консультацію до свого сімейного 
лікаря можна онлайн, не виходячи 
з дому. Для цього потрібно мати 
під рукою смартфон, планшет, 
ноутбук або ж комп’ютер, які під-
ключені до інтернету.

Необхідно виконати кілька 
простих дій. Найперше зайдіть 
на сайт https://helsi.me, введіть 
у пошуковий рядок спеціальність 
лікаря. Якщо ви знаєте, до якого 
лікаря та в яку саме поліклініку 
хочете потрапити, то можна шу-

кати за прізвищем або адресою. 
Якщо ви обираєте у пошуково-
му рядку спеціальність лікаря, то 
краще почати з сімейного, який 
здійснює первинний огляд і за 
необхідності видає направлення 
до інших спеціалістів.

Наступний крок – оберіть ра-
йон, лікаря, дату та час прийому. 
Для цього необхідно ввести свій 
номер телефону і дочекатися SMS-
повідомлення з паролем для входу 
в систему. Після цього потрібно 
заповнити поля реєстраційної 
форми та дати згоду на обробку 
особистих даних. Підтвердіть свій 
запис, після чого з’явиться елек-
тронний талон. Можна зробити 
його скрін або зберегти і роздру-
кувати. Тепер ви можете прийти 
в обраний день і час до амбула-
торії та без черги потрапити до 
лікаря.

Зручність запису на прийом 
до лікаря через інтернет полягає 
не лише у відсутності черг, а й 
у тому, що ви можете у будь-який 
час скасувати запис в особистому 

кабінеті. Після того, яки ви здій-
сните візит до лікаря, на сторінці 
особистого кабінету в системі 
helsi збережуться особисті дані 
та інформація, яких лікарів ви 
відвідували.

Варто зазначити, що відмо-
вити у підписанні декларації 
вам можуть тільки у двох ви-
падках: якщо лікар уже набрав 
необхідну кількість пацієнтів 
або ж заклад не підключе-
ний до системи «Електронне 
здоров’я».

 Автор і актор вистави Руслан Горовий
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На Житомирщині СБУ затримала 
дилерів, які щомісяця відправляли 
до 200 посилок із наркотиками  
на пів мільйона гривень

На Житомирщині 
блокували діяльність 
угруповання, учас-
ники якого збували 
наркотики через 
Telegram‑канал.

Як повідомляє пресгрупа 
Управління СБ України в Жито-
мирській області, за попередньою 
інформацією спецслужби, що-
місяця ділки відправляли до 200 
посилок із наркотиками і пси-
хотропами на щонайменше пів 
мільйона гривень. Оперативники 
СБУ задокументували 40 фактів 
збуту зловмисниками забороне-
них речовин.

За попередніми даними 
дос удового розслі дуванн я, 
організував незаконний збут 

наркотиків та психотропів 
через спеціалізовану онлайн-
платформу житель Житомир-
ського району. Товар для збуту 
зловмисники отримували опто-
вими партіями через поштові 
відправлення. Потім наркотики 
і психотропи фасувалися для 
продажу уроздріб.

Оголошення вони публікува-
ли у Telegram-каналі, через який 
і приймали замовлення. Пере-
правляли товар ділки через сер-
віси поштового зв’язку клієнтам із 
усієї України, маскуючи посилки 
серед дитячого одягу, іграшок чи 
інших речей. Розрахунок здійсню-
вався через систему електронних 
платежів.

У ході спецоперації право-
охоронці затримали наркокур’єра 
у поштовому відділенні при спро-
бі відправлення партії товару. Зго-
дом за місцем проживання були 

затримані організатор угрупован-
ня і його спільниця.

Під час проведення санкці-
онованих обшуків у фігурантів 
справи правоохоронці вилучили 
наркотичні засоби та психотроп-
ні речовини, банківські картки, 
призначені для обготівковуван-
ня грошей, чорнові записи із да-
ними про оптових і роздрібних 
покупців.

У межах відкритого кримі-
нального провадження за ч. 2 
ст. 307 (незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, збері-
гання, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їхніх 
аналогів) КК України тривають 
невідкладні слідчі дії для встанов-
лення та притягнення до відпо-
відальності усіх учасників схеми.

Викриття зловмисників про-
водилося співробітниками Управ-

ління СБ України в Житомирській 
області спільно із детективами 
Слідчого управління ГУНП в об-

ласті під процесуальним керів-
ництвом Житомирської обласної 
прокуратури.

До 8 років 
позбавлення 
волі загрожує 
шкуродеру, який 
вбивав і їв собак

Жахлива історія 
трапилася у селі на 
Коростишівщині.

Під час перевірки повідо-
млення жителів Харитонівської 
об’єднаної територіальної гро-
мади про шкуродерство у до-
моволодінні місцевого молодика 
поліцейські виявили вбитого пса 
та рештки інших собак.

Увечері 16 лютого до Корос-
тишівського відділу поліції на-
дійшло повідомлення від жите-
лів одного із сіл Харитонівської 
ОТГ про те, що місцевий житель 
відловлює сусідських собак та 
вбиває їх.

Для перевірки вказаних відо-
мостей за адресою проживання 
селянина виїхали поліцейські, 
а згодом і слідчо-оперативна гру-
па. У сільському обійсті одинаком 
проживає 27-річний чоловік.

Під час огляду його домо-
володіння правоохоронці й 

виявили докази знущань над 
тваринами. У господарсько-
му приміщенні були знайдені 
тушка вбитого собаки, а також 
рештки ще двох псів. Разом 
з цим вилучені знаряддя вчи-
нення правопорушення.

Як стало відомо за попере-
дньо зібраними відомостями, 
молодик заманив до свого 
подвір’я, на його переконання, 
бродячих тварин і вбив для 
подальшого споживання. По-
ліцейські уже отримали відо-
мості про те, що такі випадки 
траплялись і до цього часу.

Наразі ж його дії кваліфіковані 
правоохоронцями як жорстоке 
поводження з тваринами. Моло-
дика взято під варту у порядку 
ст. 208 Кримінального процесу-
ального кодексу України. Триває 
досудове розслідування.

За чинним законодавством 
чоловікові може загрожувати 
позбавлення волі строком від 5 
до 8 років.

Близько ста тисяч гривень 
за «порятунок рідних» 
віддали шахраям  
дві пенсіонерки

Увечері 18 лютого до поліцей-
ських Житомирського району 
звернулися по допомогу дві пен-
сіонерки зі схожими повідомлен-
нями.

В обох випадках жінки віддали шахраям «кру-
гленькі» суми на порятунок своїх рідних, які нібито 
спричинили ДТП.

Зі слів обох заявниць, 82-річної жительки села 
Тетерівки та 83-річної житомирянки, в післяобідню 

пору 18 лютого до них зателефонував 
невідомий. Обидва дзвінки надійшли 
на стаціонарні телефони за місцем 
проживання бабусь. Чоловік предста-
вився працівником поліції та повідо-
мив пенсіонеркам страшні новини – 
хтось з їхніх рідних винуватий у ДТП 
і тепер сяде у в’язницю.

Під приводом непритягнення ону-
ка житомирянки та сина жительки 
району до кримінальної відповідаль-
ності «поліцейський» видурив у жінок 
усі їхні заощадження. Допоки пен-
сіонерки не оговталися, «добродій» 
вже був біля дверей їхніх будинків та 
забрав кошти.

Загальна сума сплаченої «допомо-
ги» склала близько ста тисяч гривень. Лише після 
того, як незнайомець пішов, бабусі зателефонува-
ли рідним, про яких йшлося, та зрозуміли, що їх 
ошукали. Тоді пенсіонерки і звернулися до поліції.

Нині слідчі встановлюють усі обставини подій 
у межах розпочатих за ст. 190 (шахрайство) ККУ 
кримінальних проваджень.

Разом з тим поліцейські зазначають, що по-
відомленням про проблеми у рідних, які можна 
вирішити за допомогою грошей, у жодному разі 
не можна вірити. До того ж слід пам’ятати, що 
залагоджувати такого роду неприємності за допо-
могою коштів – це злочин.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДІЇ КАТ.Д ЗАПРОШУЮТЬСЯ 
ДЛЯ РОБОТИ НА МАРШРУТАХ 
МІСТА КИЄВА. ДОХІД 1200ГРН/
ДЕНЬ.  ЖИТЛО НАДАЄМО. 
0665215397,0676000161

•	Господарству з	вирощування	
шампіньйонів	в	Київській	області	
потрібні	жінки	з	д/р	по	збору	гри-
бів.	Житлом	забезпечуємо.	Оплату	
гарантуємо.	0672091505

•	Охоронці в	м.Київ.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15.	З/п	9000	грн.Старші	
зміни,	з/п	500	грн/день.	Харчуван-
ня,	проживання	за	рахунок	підпри-
ємства.Консультації	з	працевла-
штування	надаються	цілодобово.	
0734069918,0952858119

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІН-
КИ) НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ 
МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 18 
000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ БЕЗ-
КОШТОВНО НАДАЄМО ЖИТЛО. 
РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА. 
0678550161,0956789109

РА ГОЛД ФЬЮЧЕ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ ПОКЛЕЙЩИКИ 
БОРДІВ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ, СТАБІЛЬНА ЗАРП-
ЛАТНЯ. ДОДАТКОВОЇ КВАЛІФІКА-
ЦІЇ НЕ ПОТРІБНО. ЗВЕРТАТИСЬ ЗА 
0462651438

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.7. Продам Будинки в місті 

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

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

1. Сад. буд. з/п 36,7 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с/р 
Іванівська, об’єднання садівничих товариств масиву «Барашівський», 565. Дата торгів: 
17.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №466396;

2. Сітроковбасний цех, з/п 484,6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Андру-
шівський р-н, смт. Червоне, пров. Крилова, 15. Дата торгів: 24.03.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №467725.

2.16. Здам в оренду 

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

• ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ СКЛАД-
СЬКІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ. 
РАЙОН ТЦ ДАСТОР. 0679205472

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

3. АВТО 

3.2. Автомобілі. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ М/
АВТОБУСІВ ТА МІНІВЕНІВ У НАЯВ-
НОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 
ДНІВ), НОВІ ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, 
Є СВІЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.
COM/UA/ (097)1521331,(096)446
5131,(097)7266640

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 

Продам 

•	2 ПТС-4	 (причіп)	 самоскид-

ний , 	 тракторний , 	 на 	 кру -

зі,	 ідеальний	 технічний	 стан.	

0963507337,0990585081

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

ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ 

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИ-

РАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА 

ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-

КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. (050)9242

613,(050)5158585,(067)9040066
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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.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 

пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РА-

СТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М 

ЗИЛ. 0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні 

роботи. Послуги 

• ЯКІСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР: 

ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР,  ШПА-

КЛЮВАННЯ, МАЛЯРНІ РОБО-

ТИ, 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 РІЗ-
НИХ МОДИФІКАЦІЙ 0975249344, 
0994665014

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗІВ МЕХА-
НІЧНИМ СПОСОБОМ ТА ВРУЧНУ. 
ЯКІСНІ КРУГИ З ЗАМКОМ, ПО-
ГЛИБЛЕННЯ, ОБЛАШТУВАННЯ 
ДУБОВОГО ДНА, ПОКРИТТЯ НАД 
КРИНИЦЯМИ, ВЛАШТУВАННЯ 
КАНАЛІЗАЦІЙ. ДОСТАВКА КРУГІВ 
РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ. 0671977447

• ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
КРИНИЦІ. ЯКІСНО ТА ПРОФЕСІЙ-
НО. 0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.17. Послуги. Iншi 

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА 
ПОРУЧИТЕЛІВ. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ 
І КОД. 0997265499,0985818374

ДОПОМОГА ПРИ ВЕДЕННІ ОБЛІКУ, 
ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ (ФОП, ЮРИД. 
ОСОБИ, ЗАГАЛЬНА ТА СПРО-
ЩЕНА СИСТЕМИ) 0934720045, 
0973792742

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, 
ВИДАНИЙ В\Ч А0281 НА ІМ`Я ДАНИ-
ЛЮК СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА, 
ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ МЕ-
ДИЧНИМ ІНСТИТУТОМ У 1994Р НА 
ІМ`Я ТАРАНЕЦЬ МИХАЙЛО ВОЛОДИ-
МИРОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНІ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА 
МО №1367556 ТА БАКАЛАВРА МО 
№13665914 РАЗОМ З ДОДАТКАМИ, 
ВИДАНІ ЖВІ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА 
ДУТ, НА ІМ`Я ШЕВЧУКА БОГДАНА 
ВОЛОДИМИРОВИЧА ВВАЖАТИ НЕ-
ДІЙСНИМИ

8.23. Інше. Продам 

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

8.24. Інше. Куплю 

•	ДОРОГО ПРИДБАЄМО!	Радіоде-
талі,	плати,	вимірювальні	прилади	
СРСР.	0674781257
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• Змалку Леся захоплювалася 
мистецтвом, мала неабиякий хист 
до музики, гри на фортепіано.

• Вже 5-річною дівчинкою Леся 
почала писати драматичні твори, 
а у 9 – написала свій перший вірш 
«Надія». За переказами, дівчинка на-
писала його під старим ясеном біля 
в’їзної вежі замку Любарта у Луцьку, 
який нині іменують Лесиним.

• До 5 класу Леся навчалася 
вдома за програмою матері. Незва-
жаючи на дивовижні здібності (а ді-
вчинка навчилася читати у 4 роки та 
легко опановувала іноземні мови), 
мати вважала доньку відсталою.

• Самостійно вивчила 11 мов, 

в тому числі латину і грецьку. 
Перекладала твори Гомера, Гюго, 
Байрона, Гейне, Шекспіра. Написала 
загалом понад 100 власних віршів і 20 
драм. Випустила три збірки.

• У дев’ятнадцять років Леся 
Українка написала для молодшої 
сестри підручник «Стародавня іс-
торія східних народів».

• Леся Українка перебувала під 
негласним наглядом поліції, і цен-
зура не раз забороняла її твори. 
Більшість своїх робіт поетеса пу-
блікувала за кордоном – у Берліні, 
Дрездені, Празі, Відні.

• Свій творчий псевдонім поете-
са запозичила у свого дядька: Ми-

хайло Драгоманов підписував свої 
публіцистичні твори «Українець». 
Що стосується імені, то Лесею її 
лагідно кликали в сім’ї.

• Леся не лише писала вірші, а й 
створювала нові слова – їй маємо за-
вдячити існуванням слів «промінь», 
«напровесні».

• За спогадами Лесиної сестри 
Ісидори, в останні роки життя очі 
Українки стали надзвичайно бла-
китними. Всі дивувалися, адже вони 
були наче неземними.

• За словами Івана Франка, тен-
дітна й ніжна Леся Українка була 
«єдиним мужчиною у нашому 
письменстві».

Гороскоп на тиждень 24 лютого - 2 березня

ОВЕН
Нарешті ви зрозумі-

єте, що дійсно хочете. 
Сприятливий час зайнятися 
здоров̀ям, переглянути раціон 
харчування.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо плануєте від-

крити власний бізнес – 
сміливо займіться цим. Цілком 
можливі інтриги у любовній 
сфері.

БЛИЗНЮКИ
Не пропустіть мож-

ливість, яка значно 
вплине на ваш професійний 
розвиток. Значно зросте ваша 
репутація.

РАК
Професійний розви-

ток на цьому тижні за-
йматиме перше місце у вашому 
житті. Можлива подорож або 
поїздка.

ЛЕВ
На вас чекають по-

зитивні життєві транс-
формації. Вдалий період для 
закриття питань фінансового 
характеру.

ДІВА
Займіться зовніш-

ністю. На роботі мож-
ливо доведеться при-

ймати серйозне рішення, яке 
вплине на майбутнє.

ТЕРЕЗИ
Тиждень вдалий для 

налагодження особис-
того життя. Чекайте на 

матеріальну підтримку керів-
ництва або рідних.

СКОРПІОН
Ділові поїздки до-

звол ять  от римати 
корисну інформацію. 

Зможете подолати конфлікти 
з близькими людьми чи дру-
зями.

СТРІЛЕЦЬ
Цілком ймовірні 

зустрічі з впливовими 
людьми. Вдалий час для тренін-
гів, самоосвіти, реклами своєї 
діяльності.

КОЗЕРІГ
Чи не час подумати 

про іноземне партнер-
ство? Зірки кажуть, що 

так. Почніть вчити іноземну 
мову – знадобиться.

ВОДОЛІЙ
Розраховуйте на під-

тримку авторитетних 
людей, як моральну, так 

і матеріальну. Вам повернуть 
давній борг.

РИБИ
Розкриється якась 

таємниця. Не закривай-
теся у собі – шукайте підтримку 
у коханої людини. Поговоріть 
начистоту.

Цікаві факти про Лесю Українку

Фейсбілдинг 
з’явився не вчора, 
мода на нього вини-
кає хвилями. Осно-
вне про фейсбілдинг 
розповідаємо з поси-
ланням на «Vogue.ua».

Про суть методу
Сенс фейсбілдингу – ро-

бота з м’язами обличчя. Їх 
треба тренувати так само, як 
м’язи тіла, і не допускати, щоб 
вони втрачали тонус, ставали 
млявими. Є різні школи: хтось 
фокусується на агресивному 
«закачуванні» м’язів, комусь 
ближчі зняття затискачів і по-
вне розслаблення..

Про цілі та результати 
фейсбілдингу

Головна мета – prevention, 
запобігання старінню. Набря-
клість зменшується всього за 
кілька тренувань: від роботи 
м’язів активується струм лім-
фи й обличчя стає менш набря-
клим. Фейсбілдинг допомагає 
окреслити вилиці, загострити 
контур підборіддя, промальову-
вати кут нижньої щелепи, який 
часто «пливе» з віком. Вправами 
реально підтягти щоки й під-
няти брови. Розгладити горизон-
тальні й вертикальні заломи на 
лобі. Підняти опущені куточки 
рота. Найскладніше з центром 
обличчя, адже тут багато м’язів, 
і із зоною навколо очей. Але 
в середньому вже за 2,5 місяці 
стабільних занять помітні зміни 
всіх зон.

Про доведену 
ефективність

Суспільство ділиться на тих, 
хто вірить у результати фізичних 
вправ для м’язів обличчя, і тих, 
хто заперечує їхню користь. 
У другій категорії – пластичні 
хірурги й фахівці з ін’єкцій. 
Що, загалом, зрозуміло. Про-
те вчені періодично проводять 
дослідження, які засвідчують 
користь тренувань.

Про генетичні  
особливості старіння

Обличчя покрите м’язами, 
які утворюють своєрідний кар-
кас. Коли вони втрачають тонус, 
обличчя починає опускатися. До 
цього особливо схильні слов’яни, 
у яких багато м’яких тканин, 
щільний жировий прошарок, 
а нижня щелепа не дуже потуж-
на. Що вона менша, то гірше три-
має тканини. У скандинавів, на-
приклад, можуть бути зморшки, 
але птозу майже немає – щелепа 
масивна, жирової тканини мало. 
У африканців розвинені вилицеві 
кістки – і обличчя завдяки цьому 
довго залишається молодим.

Про те, чи можна 
перекачати м’язи

«Перекачати» – у сенсі отри-
мати рельєф обличчя як у Швар-
ценеггера – не вдасться. Але 
ввести м’язи в гіпертонус – легко. 
Коли вони затиснені, блокуєть-
ся струм лімфи, порушується 
кровообіг. Тому навантаження 
треба контролювати – і відвід-
увати заняття з тренером.

Про те, як швидко позбутися 
втомленого вигляду

Допомагають статичні впра-
ви, коли напружується кілька 
м’язів відразу й відбувається 
сильний приплив крові. На-
приклад, зафіксувати лоб, під-
няти брови, «натягнути» вуха 
й зафіксувати положення на 
десять секунд. Три повторення – 
і м’язи будуть у тонусі. Швидко 
зняти напругу з носогубної зони 
можна, якщо округлити губи, 
як під час вимови літери «О». 
Допомагає навіть просто пона-
дувати щоки: обличчя відразу 
набуде кольору.

Про те, чи може 
фейсбілдинг нашкодити

Нашкодити можна, якщо 
неправильно робити вправи. 
Протипоказань майже немає. 
Потрібна обережність тим, хто 
має проблеми в шийному відді-
лі (перенесені травми, переломи, 
зміщення хребців) або захворю-
вання щитоподібної залози.

7 питань про 
ФЕЙСБІЛДИНГ: 
спорт для обличчя
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АІНБО: ДУХ АМАЗОНКИ
Жанр: мультфільм

Глибоко у лісах Амазонії живе донька 
вождя місцевого племені Аінбо, яка ніколи 
навіть не чула про існування інших людей. 
Але настав час дізнатися про те, яким світ є 
насправді. Жорстокість та непомірна жадіб-
ність деяких людей загрожують її рідному 
дому, адже ліси можуть знищити заради на-
живи. Змиритися з цією ситуацією Аінбо не 
може, тож розпочинає боротьбу. Сміливій 
дівчині допоможуть вірні друзі – тапір Вака та 
броненосець Ділло. Але найбільшу підтримку 
надасть Дух-матір місцевих лісів.

Пригодницький мультфільм «Аінбо: Дух 
Амазонки» створено у копродукції Перу та 
Нідерландів. За анімацію та усі візуальні ефек-
ти відповідає перуанська студія, створена у 
2003 році режисером Хосе Селада. 

МАВРИТАНЕЦЬ
Жанр: трилер, драма
Реальна історія в’язня Гуантанамо, 

який провів за ґратами 14 років. У центрі 
сюжету мавританець Мохаммед Ульд Сла-
хі (Тагар Рагім). Влада США підозрює його 
у вербуванні терористів під час терактів 
11 вересня. Без офіційних звинувачень і 
можливості захисту в суді, Слахі запрото-
рюють до в’язниці. Лише через 6 років він 
отримує право на адвоката, і у боротьбу 
проти урядової машини вступають адво-
катка Ненсі Голландер (Джоді Фостер) та 
її помічниця Тері Дункан (Шейлін Вудлі). 
Завдяки їхній титанічній праці вдасться 
розкрити шокуючу істину та довести, що 
людський дух не стримають ніякі ґрати. 
Фільм засновано на автобіографічній книзі 
«Щоденник Гуантанамо». Житомирський академічний обласний театр ляльок

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

"Порушайка в країні Світлофорія"
27.02  об 11.00 та 13.00

"Давня казка"
28.02 о 12.00 та 14.00


