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За тиждень на 
Житомирщині – 4 016 
нових випадків COVID-19

З 3 по 9 березня в 
Україні було зафік-
совано 52 591 новий 
випадок COVID-19. 
Зокрема на Житомир-
щині – 4 016.

Зауважимо, що це значно 
більше, ніж за попередній тиж-
день. 3 березня показник захво-
рівших на COVID-19 становив 
296 осіб. Наступного дня цифра 
була набагато більшою – 888 

людей, 5 березня було виявлено 
695 захворівших на COVID-19. 6 
березня – 749 випадків, а 7 бе-
резня хворих було 747. У Між-
народний жіночий день було 
повідомлено про 570 випадків, 
а 9 березня цифра різко спала 
до 71 особи.

За весь час пандемії внаслі-
док COVID-19 у Житомирській 
області померли 890 осіб, оду-
жали – 45 483.

Нагадуємо, що з 3 березня 
2021 року на всій території Жи-

томирщини введені обмеження 
«червоної» зони.

Пам’ятайте! За порушення 
норм, спрямованих на запобі-
гання поширенню COVID-19, 
встановлено адміністративну 
та посилено кримінальну від-
повідальність! 

Аби уникнути за-
хворювання на коро-
навірусну інфекцію, 
ОБОВ’ЯЗКОВО ВЖИ-
ВАЙТЕ ПРОФІЛАК-
ТИЧНИХ ЗАХОДІВ 
ТА ДОТРИМУЙТЕСЯ 
ОСНОВНИХ ПРАВИЛ: 

– ретельно мийте та 
дезінфікуйте руки;

– носіть захисну 
маску у громадських 
місцях;

– уникайте великого 
скупчення людей та 
дотримуйтеся соці-
альної дистанції.

ОПИТУВАННЯ:  
як часто житомиряни 
користуються гаджетами

Валерія Наумова

Телефони, план-
шети, комп’ютери – 
важко уявити життя 
без гаджетів. 

Щоразу йдучи вулиця-
ми міста, можна побачити 
житомирян, у яких телефон 
– невід’ємна частина. Зателе-
фонувати, перевірити пошту, 
месенджери – ми не уявляємо 
без цього життя.

Скільки часу проводять жи-
томиряни, використовуючи га-
джети, дізнавалися журналісти 
«20 хвилин Житомир».

«Важко порахувати, скільки 
часу, але можу точно сказати, що 
часто користуюся соціальними 
мережами, веду свій блог. Інко-
ли цілий день проводжу за цим 
заняттям», – щиро зізнається Ві-
кторія, 26 років.

«Часто використовую. Я 
працюю через месенджери, по-
трібно часто використовувати 
пошту і інтернет, тому годин 8-10 
я точно користуюся гаджетами», 
– коментує Данило, 33 роки.

«Звісно, використовую гадже-
ти, але не для соціальних мереж, 
а виключно по роботі. Так, інко-
ли можу просто почитати нови-
ни чи щось подивитися. Але я 
нечасто так проводжу вільний 
час», – пояснює Захар, 24 роки.

«Не уявляю, як зараз можна 
без того ж телефона. Написати, 
подзвонити – без цього зараз ніяк. 
Використовую часто. В основному 
сиджу в соціальних мережах», – 
розповідає Марія, 18 років.

«Телефон – це як базовий 
аксесуар вже. Звісно, все за-
лежить від того, для чого ним 
користуватися. Інколи можна з 
його допомогою зробити купу 
роботи і важливих справ, а інко-
ли – абсолютно нічого», – додає 
Євгенія, 22 роки.

Укрзалізниця призупинила висадку і посадку 
пасажирів у Житомирській області,  
проте квитки замовити можна

Марія Кравчук

За рішенням Державної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій при-
зупинено продаж квитків 
до Житомирської та Черні-
вецької областей.

Згідно з рішенням Державної комісії 
з питань ТЕБ та НС щодо «червоних» 
карантинних зон, Укрзалізниця з 7 до 12 
березня призупинила продаж квитків до 
Чернівецької та Житомирської областей. 
Також обмежена висадка та посадка па-
сажирів з уже придбаними квитками на 
дати після 7 березня включно.

До 6 березня включно всі пасажири з 

придбаними квитками змогли без пере-
шкод дістатися місця призначення заліз-
ницею. Також обмеження не стосувалися 
пасажирів, чиї рейси розпочались до 
00:00 7 березня та завершились вже під 
час дії обмежень.

У повідомленні Укрзалізниці зазна-
чається, що компанія уважно стежить 

за ситуацією й забезпечує повну та 
ретельну дезінфекцію всіх вагонів, які 
прямують через зону посиленого ка-
рантину. Дотримання маскового режи-
му в усіх вагонах і на вокзалах є суворо 
обов'язковим.

У той же час пасажирам із квитка-
ми до Житомира та області доступні 

для висадки та посадки інші станції за 
маршрутом прямування поїзда, якщо 
ці станції розташовані за межами «чер-
воної» зони.

«Постанова № 154 обумовлює 
можливість призначення спеціаль-
них рейсів для доставки людей з зони 
карантину, тому Укрзалізниця наразі 
проводить переговори з відповідними 
ОДА щодо замовлення таких рейсів, 
про що буде повідомлено додатково», 
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Цікаво, що через електронну систему 
є можливість забронювати квиток і з 
Житомира і до Житомира на будь-яку 
вільну дату. Ми спробували замовити 
квиток зі Львову у Житомир та в Одесу з 
Житомира. Станом на 3 березня система 
надає можливість замовити квиток через 
декілька різних сайтів.
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Міст на той світ:  
чому у Житомирі не реагують на проблему  
самогубств з підвісного моста?

Світлана Цимбалюк

З початку 2021 року з під-
вісного моста, що у Жито-
мирському парку відпочин-
ку імені Гагаріна, відбулося 
3 спроби самогубства. На 
жаль, одна з них закінчи-
лась трагічно: 19-річний 
хлопець, стрибнувши з 
моста, отримав травми, не-
сумісні з життям.

Щоб якось контролювати ситуацію, 
було встановлено камери відеоспостере-
ження, однак це проблеми не вирішило. 
У 2016 році почався капітальний ремонт 
підвісного мосту, хоча встановлення будь-
яких загороджувальних сіток або вжиття 
інших заходів для того, щоб запобігати 
скоєнню там самогубств, передбачено 
не було. 

Пізніше, у 2017 році, міський голова 
Сергій Сухомлин заявив, що правоохорон-
ці не можуть кожного за руку проводити 
через міст, аби уникнути таких трагічних 
ситуацій. Також він припустив, що біля 
моста встановлять пункт з охороною, яка 
цілодобово буде його контролювати. 

«Можливо, поставимо будку охо-
рони при вході на міст, аби він був під 
цілодобовим наглядом охоронців. Також 
забезпечуватиметься охорона тери-
торії усього парку», – говорив Сергій 
Сухомлин. 

Як ми бачимо, ніякої будки з охороною 
поблизу моста на сьогодні не спостері-
гається, а самогубства продовжуються.

Житомиряни поділились думками, 
як можна зупинити самогубства на 
мосту

Після чергового випадку, коли 8 берез-
ня жінка стрибнула з мосту, житомиряни 
теж висловили свою думку з приводу 
того, як убезпечити від чергових спроб 
самогубства. Пропозиції були різні: по-
чинаючи від закриття мосту до обла-
штування його спорудами, що завадять 
на нього залізти.

«Це тоді, коли люди не цінують життя і 
не борються за нього. Вся проблема в мосту. 
Прибрати міст – перестануть перевіряти 
висоту», – пише Ірина. 

«Потрібно цілодобовий патруль на мос-
ту, а то вандалів хватає, а також суїцидни-
ків», – переконаний Сергій. 

«Потрібно посадити людину, яка буде 
контролювати міст. Спорудити їй місце і 
платити зарплату. Тільки так можна буде 
зменшити кількість стрибків з моста. А 
виділяли гроші (немалі) на установку камер. 
І що?» – ділиться своєю думкою Оксана.

Як рятують людські життя на 
мостах за кордоном

Нанкін-Янцзи – Нанкіні, Китай

Міст знаменитий завдяки двом фактам: 
це перший міст, повністю розроблений і 
побудований китайцями, і це одне з най-
популярніших місць для самогубців у світі. 
З моменту його відкриття у 1968 році і до 
2006 року понад 2000 життів обірвалося 
внаслідок падіння з Нанкін-Янцзі. Зараз 
міст активно патрулюється, але 24 суїциди 
в рік все одно відбувається.

Міст «Золоті ворота» у Сан-Франциско

Міст «Золоті ворота» у Сан-Франциско – 
одна з архітектурних споруд, яка відома на 
весь світ. Міст став туристичною принадою, 
щодня по ньому проїжджає понад 110 тисяч 
автомашин. Однак архітектурна перлина на-

була непроханої популярності у людей, які 
вирішують покінчити з життям. Він займає 
друге місце за кількістю самогубств у світі. 
З часу його відкриття у травні 1937 року 
понад тисячу шістсот людей вкоротили тут 
собі віку. Міст патрулювала місцева поліція 
й охоронні структури, що співпрацюють з 
нею. Від таких заходів кількість самогубств 
знизилася, але вони не припинилися. Утім, 
повністю запобігти самогубствам неможли-
во, оскільки міст відкритий для автомобілів 
і пішоходів, які завжди можуть уникнути 
патруля. У зв'язку з цим, 24 лютого 2005 року 
адміністрація мосту почала будівництво 
бар'єру, який би перешкоджав самогубцям 
стрибати з нього. Вартість спорудження 
бар'єру оцінюється у 2 млн доларів.

Віадук принца Едварда – Торонто, 
Онтаріо

Міст Віадук, відомий як Віадук Блор, 
розташований у східному кінці Торонто 
і став магнітом для самогубств. Тут відбу-
лося понад 500 суїцидів. До початку 2000-х 
років за кількістю самогубств Віадук по-
ступався тільки мосту «Золоті ворота» у 
Сан-Франциско. 

Перервати цю сумну тенденцію до-
помогла оригінально освітлена огорожа 
– Luminous Veil (світлова завіса). Завіса скла-
дається з 9000 сталевих прутів, що усклад-
нює можливість людині перелізти через 

виступ і стрибнути. Бар'єр був надзвичайно 
ефективним у запобіганні самогубствам у 
цій місцевості.

Міст Джорджа Вашингтона – Нью-Йорк

Міст Джорджа Вашингтона – найпо-
пулярніше місце серед тих, хто хоче роз-
лучитися з життям у Нью-Йорку. Проте 
на загальнонаціональному рівні він зна-
чно поступається за кількістю самогубств 
мосту «Золоті ворота» у Сан-Франциско. 
Ця каліфорнійська пам'ятка «допомагає» 
накласти на себе руки в середньому одній 
людині щодва тижні, тобто за рік набігає до 
п'ятдесяти смертей. У квітні 2017 року міст 
було вирішено оснастити антисуїцидаль-
ними сітками. За розрахунками місцевої 
влади, цей проєкт обійдеться місцевій казні 
у 200 мільйонів доларів, а час його реалізації 
триватиме чотири роки.

Міст Саншайн Скайвей – Тампа-Бей, 
штат Флорида

З 1987 року щонайменше 207 людей по-
кінчили життя самогубством, стрибнувши з 
найвищої точки мосту Саншайн Скайвей у 
воду. У відповідь на велику кількість спроб 
самогубства з мосту у 1999 році влада штату 
Флорида встановила шість телефонів екстре-
ного зв'язку вздовж центрального прольоту 
і запровадила цілодобове патрулювання. 
Станом на 2003 рік у кол-центр Кризового 
центру Тампа-Бей надійшло 18 дзвінків від 
потенційних стрибунів, з яких усі вижили.

У січні 2020 року було оголошено, що 
встановлять вертикальну мережу Skyway 
Vertical Net, яка буде перешкоджати 
спробам самогубства. Очікувалося, що 
будівництво проєкту почнеться восени 
2020 року і завершиться у 2021 році. Вер-
тикальний бар'єр буде розміщений на 
зовнішніх стінах моста і проходитиме 
вертикально на 2,4 м від бічних бар'єрів. 
Він буде охоплювати кожну сторону моста 
приблизно на 2,4 км. 

Житомирський підвісний міст у парку Гагаріна
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Недоліки дорожнього покриття по вулиці Київській 
виправлятимуть за сприятливої погоди

Валерія Наумова

Капітальний ре-
монт вулиці Київської 
у Житомирі закін-
чився, м’яко кажучи, 
провалом. 

Якість дорожнього покриття 
обурила не лише водіїв, а й пішо-
ходів. Ще з кінця літа 2020 року 
розпочався ремонт дороги по ву-
лиці Київській, проте результат 
такого ремонту – ями, нерівності, 
дефекти, просадка люків та чис-
ленні недоліки. 

Тоді заступник міського 
голови Олександр Шевчук 
пояснив, що це лише візуальна 

складова, а для повного огляду ста-
ну дорожнього покриття потрібно 
підключити технічну оцінку.

«Ми говоримо на сьогод-
ні про те, що ми бачимо ві-
зуа льно. Ми бачимо нерів-
ності, просадку по люках і 
тому подібне. Технічний на-
гляд повинен дати висновок 
по всьому об’єму виконання 
капітального ремонту: якос-
ті асфальту, його товщини, 
ущільнення цього асфальту 
і взагалі розписати всю тех-
нічну складову», – повідомив 
Олександр Шевчук. 

Як пояснили у міській раді, 
реконструювати дорожнє по-
криття збираються за сприятли-
вих погодних умов. Орієнтовно 
– у кінці березня – на початку 
квітня 2021 року.

«У нас поки погодні умови 
не дозволяють проводити ро-
боти по вулиці Київській. У 
нас середня добова темпера-
тура для початку будівельних 
робіт повинна бути не менше 
10 градусів тепла. Хоч у нас 
сонце є , а ле температура 
середня добова – 2-3 градуси 
тепла. Будемо дивитися по 
погоді», – зазначає заступник 
міського голови.

Тож залишається сподівати-
ся, що з настанням тепла дорож-
нє покриття по вулиці Київській 
виправлять, адже вже зараз воно 
має неохайний вигляд, нерівно-
сті, ніби робили його, як кажуть 
у народі, як-небудь. 

Обрано нового голову Федерації 
боксу Житомирської області

Руслан Мороз

Минулої суботи, 
6 березня, пройшло 
засідання тренер-
ського та судейського 
корпусу Федерації 
боксу Житомирської 
області.

Були присутні вихованці 
різних клубів, чемпіони, судді 
і просто небайдужі до спорту 
люди нашого міста.

Під час засідання присутні 
неодноразово говорили про 
важкий фінансовий стан, в яко-
му опинився спорт не тільки в 
Житомирській області, а й по 
Україні в зв’язку з продовженням 
карантинних заходів.

Через пандемію коронавірусу 
не проводяться багато заплано-
ваних заходів, припиняється 
нормальний процес тренування 
спортсменів.

Також на засіданні розгля-
далося питання про обрання 
нового голови Федерації боксу 
Житомирської області. Кандида-
тури було всього дві – це Дмитро 
Пасат і Олег Ільченко.

Велась досить запекла диску-
сія, під час якої присутні змогли 
досягнути консенсусу.

Більшість членів Федерації, 
які були присутні на засіданні, 
майже одноголосно обрали голо-
вою Федерації боксу Житомир-
ської області Олега Ільченка. Ми 
вітаємо переможця та бажаємо 
творчих та спортивних досягнень 
на цьому посту.

Сподіваємося, що Олег Іль-
ченко виправдає довіру людей і 
дасть великий поштовх розвитку 
боксу в області!

Вже зазначалося, що нео-
дноразово під час засідання 
говорили про проблеми боксу 
в області, пошук спонсорів і 
взагалі про фінансування спор-
ту. Тож тільки наполеглива та 
спільна робота в цьому напря-
мі зможе зрушити питання з 
місця.

Відтепер житомиряни зможуть 
контролювати вивезення відходів  
зі сміттєвих майданчиків

Валерія Наумова

Заповнені сміттєві 
баки – це типове для 
Житомира явище.

Проте якщо ви стали свідком 
того, що в тому чи іншому районі 
переповнені смітники, ви можете 
звернутися за спеціальним но-
мером до управління житлово-
го господарства Житомирської 
міської ради та поінформувати, 
де саме ви побачили перепо-
внений бак. Про це повідомив 
начальник управління жит-
лового господарства Андрій 
Гуменюк. 

За його словами, тепер меш-
канці самостійно зможуть контр-
олювати процес вивезення відхо-
дів, і, замість мережі «Фейсбук», 
одразу надсилати інформацію 
про переповнені смітники до 
управління. 

 «Там, де перевізники не 
встигають, або там, де пе-
ренакопичення, місцеві меш-
канці – найкращий контроль. 
Колись був такий вираз: “Най-
кращий контроль – наша со-
вість”. Ось я хочу, щоб нашою 
совістю були мешканці, які 
завжди, якщо якась ситуація 
трапляється, одразу виклада-
ють це у фейсбук і починають 
обурюватися, а так вони без-
посередньо є контролерами з 
цього питання. 

Є номер телефону, вони 
фотографують майданчик, 

надсилають це у месенджерах, 
пишуть адресу, час і дату і все. 
Після цього ми вже звертаємо-
ся до перевізників побутових 
відходів», – коментує Андрій 
Гуменюк.

Уже починаючи з 9 березня 
розпочнеться прийом скарг, які 

стосуються несвоєчасного виве-
зення побутових відходів із сміт-
тєзбірних майданчиків, а також 
незадовільного санітарного стану 
майданчиків за допомогою ме-
сенджерів «VIBER», «WhatsApp» 
та «Telegram».

Новий голова Федерації боксу 
Житомирської області  

Олег Ільченко

Ви можете надіслати повідомлення про не-
прибраний сміттєвий майданчик за номером 
+380630500888, вказавши:

1) Фото майданчика;
2) Адресу розміщення майданчика;
3) Дату, коли зроблено фотографію.
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Як житомиряни пережили перший тиждень 
введення «червоної» зони із 3 березня

Валерія Наумова

Перший тиждень «черво-
ної» зони у Житомирі – по-
заду.

Із 3 березня уся Житомирська об-
ласть перейшла на жорсткий каран-
тин. Таким чином, знову працюють 
заборони на прийом відвідувачів у 
закладах громадського харчування, 
роботу розважальних закладів та ТРЦ, 
роботу закладів культури, проведення 
масових заходів, роботу спортивних 
закладів, діяльність непродовольчих 
ринків та закладів освіти (виключення 
– учні 1-4 класів відвідуватимуть очне 
навчання). 

І хоч містяни звикли до подібних 
заборон, адже такі карантинні обме-
ження на Житомирщині діють втретє, 
більшість все ж обурена, адже «чер-
вона» зона означає припинення ді-
яльності бізнесу, що суттєво впливає 
на гаманці населення. 

Перший тиждень карантину: як 
живуть житомиряни, розповідаємо 
далі.

Привіт, весно!
З настанням тепла житомиряни по-

чали більше часу проводити на вулиці. 
Незважаючи на карантин, містяни про-
гулюються вулицями міста, купують каву 
та їжу навинос. Проте варто зазначити, що 
житомиряни, незважаючи на те, що тема 
коронавірусу та карантину – набридла, 
продовжують дотримуватися заходів без-
пеки. Можна помітити людей, які навіть 
на свіжому повітрі використовують маски. 
Антисептики та одноразові рукавички 
носять з собою місцеві жителі. 

Деінде можна помітити, як сусіди у 
дворі смажать шашлики. Гідропарк, парк 
Гагаріна – це ті місця, де можна помітити 
компанії, що відпочивають на природі. 
Кількість хворих росте, а люди настіль-
ки втомилися від обмежень, що мріють 
викинути маски і забути про будь-які 
заборони.

Робота транспорту під час 
карантину

Заборони заборонами, а з початку 
третьої хвилі посиленого карантину, 3 
березня, у маршрутці № 10 був справжній 
ажіотаж. 

Житомиряни виклали у фейсбуку ві-
део, де маршрутка № 10 забита людьми. 
Певно, перевізників не дуже цікавить 
безпека громадян, адже «червона» зона 
передбачає, що водій бере у салон тран-
спорту людей лише на сидячі місця. А 
ситуація, коли люди один у одного на 
голові, погодьтеся, не дуже весела, особли-
во коли кількість хворих стрімко зростає. 

На відео з маршруту № 10 житоми-
ряни відреагували обуренням:

«Так чому ж наші люди сідають в марш-
рутку, яка “забита”? Щоб потім знімати 
все на телефони і викидати в фейсбук?» – 
зазначає Світлана Анатоліївна.

«А жити людям якось треба! Люди на 
роботу, з роботи, в лікарню. Нічого я тут 
поганого не бачу», – коментує користувачка 
Lena Lena.

«Если “красная зонa”, пусть выделяют 
больше транспорта. А если вот так, тогда 
уберите “красную зону” и дайте работать 
всем. Где справедливость?» – обурюється 
Татьяна Сокальская.

«То це так завжди, в маршрутах 10 та 
110 карантину та “червоної зони” немає», 
– наголошує Татьяна Гурская.

«Зато детей дома усадили», – додає 
Елена Казакова-Прокопчук.

Журналісти редакції «20 хвилин» ско-
ристалися громадським транспортом, аби 
перевірити, чи дотримуються перевізники 
протиепідемічних заходів.

Маршрут № 25 – людей беруть не 
лише на сидячі місця. Особисто наша 

кореспондентка стояла під час поїздки, 
проте усі були в масках.

Маршрут № 44 – усі пасажири сиділи 
з дотриманням необхідних норм.

Тролейбус № 15А – також дотриму-
валися норм.  

Отже, можна зробити висновок, що бу-
вають поодинокі випадки порушень норм, 
проте загалом перевізники намагаються 
дотримуватися карантинних обмежень, 
як і самі містяни.

«Квітково-шоколадний бум»
Справа в тім, що Житомирщина по-

трапила до «червоної» зони перед святом 
8 Березня, що спричинило цілком логіч-
ний колапс. Магазини та квіткові лавки 
переповнені, що, очевидно, не дуже й то 
добре, враховуючи, що захворюваність на 
Covid-19 зростає. 

Ми поспілкувалися з житомиряна-
ми, аби дізнатися про їхню підготовку 
до свята.

«Це просто так співпало. Звісно, що 
коли свята, то людей в магазинах багато. 
Але незрозуміло, скільки ще ми будемо на 
карантині, а життя-то зараз», – коментує 
Маргарита, 25 років.

«Я чисто вибіг квіти купити. Маска 
є, все безпечно. Людям треба робити свої 
справи», – додає Віталій, 31 рік.

«Уже немає сил терпіти цей каран-
тин. Весна, хочеться вже зняти ці маски, 
а тут свято. То й що? Вас дивує, що люди 
ходять в магазини?» – цікавиться Тетяна, 
29 років.

Дистанційне навчання
Ще одна причина обурень. Із 3 березня 

у зв’язку з посиленням карантину учні 
5-11 класів житомирських навчальних за-
кладів переходять на дистанційну форму 
навчання. Виключення – учні 1-4 класів. 

Відповідно, з цього приводу виступили 
незадоволені батьки, адже уже рік на-
вчання в школах та вишах змішане. Дис-
танційна та очна форма – плутанина в 
головах молоді, адже це зовсім інший 
ритм життя, який суттєво впливає на 
якість навчання. 

Ось що говорять учні та їхні бать-
ки про черговий перехід на дистан-
ційне навчання:

«Особисто я звикла до такого ритму, 
але це дійсно важко. По-перше, втрачається 
дуже велика кількість інформації, якщо ти 
сам не докладаєш зусиль для її вивчення. 
По-друге, дистанційне навчання дуже важ-
ко дається тим, хто не може працювати 
вдома і звик до звичайного режиму. Але спо-
діваємося, що це все скоро закінчиться», 
– пояснює Уляна, 20 років.

«Це називається не вчитись, а мучатись 
разом із вчителями і батьками!» – комен-
тує Виктория Шумлянская.

«Вже рік діти не мають нормального 
навчання!!!» – наголошує Ксюша Осадчая.

Вакцинація
Вакцина від COVID-19 вже доступна 

в Україні, і населення поступово запи-
сується на цю процедуру через додаток 
«Дія». У той же час прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль заявив, що вакцина коштува-
тиме 300-1200 гривень. Відповідна заява 
розсмішила житомирян, адже у всьому 
світі вакцинація в умовах пандемії є 
безкоштовною.

«В усьому світі вакцинують безкоштов-
но, а в Україні бариги і на цьому хочуть 
заробити», – наголошує Igor Arbuzov.

«Вакцинація проти COVID-19 в Укра-
їні повинна бути безкоштовною для всіх 
українців!» – додає Катрина Сторожук.

«Я від безкоштовної вакцини відмовив-
ся», – пише Дмитро Оселедчук.

«Почему платно? В Италии для всех 
бесплатно», – цікавиться Вера Трофимова.

«Только у нас надо платить за вакци-
ну…», – зазначає Наташа Защипас.

Отже, перший тиждень третьої 
хвилі посиленого карантину, нехай 
з певними погрішностями, але ми-
нув. Сподіваємося і віримо, що нада-
лі звідусіль лунатимуть новини про 
одужання хворих пацієнтів і перехід 
Житомирщини у «зелену» зону.
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«Алея лайна»: як житомиряни стимулюють 
«собачників» прибирати за своїми улюбленцями

Валерія Наумова

Прийшла весна і показа-
ла, хто де… Житомиряни 
звертаються до «собачни-
ків», щоб вони прибирали 
екскременти за своїми тва-
ринами.

 Справа в тім, що переважна більшість 
нехтує прибиранням за своїми улюблен-
цями, тому вулиці міста перетворилися на 
алею з фекаліями. 

Небайдужі містяни розвісили на стовпах 
оголошення з наступною інформацією: «Со-
баки та їхні господарі-свині представляють 
Музей під відкритим небом – Алея лайна. 
Щодня нові експонати».

Сьогодні у Житомирі чимало так зва-
них «собачників», проте відсоток тих, хто 
прибирає за своїми улюбленцями, дуже 
низький. Собачі «міни» не прикрашають 
вулиці і точно не є добривом, чим часто 
виправдовуються власники улюбленців. 

Ось три головні причини, чому собачі 
сюрпризи шкодять не лише естетично-
му вигляду вулиць, а й довкіллю та навіть 
здоров’ю.

Бактерії
В одному грамі собачих фекалій меш-

кають 23 мільйони кишкових бактерій. У 
людському організмі вони можуть спричи-
нити спазматичний біль, кишкові розлади 
і проблеми з нирками. Поки за собаками 
не прибирають, усе це люди несуть додому 
на власному взутті. 

Подумайте про дітей, людей з вадами 
зору, похилого віку та містян на інвалідних 
візках. До речі, за отруйними властивостями 
собачі екскременти прирівнюють до нафти 
і хімікатів. Вони забруднюють ґрунти і воду. 

Це не добрива!
Продукти життєдіяльності собак по-

милково вважають природними добри-
вами. Це не так. Купки ваблять інших 
песиків помочитися на це місце. У сечі 
є азот, який призводить до опіку ґрунту. 
Вам траплялися невеличкі ділянки із ви-
горілою травою? Це заслуга не сонячних 
променів, а безвідповідальних власників 
собак. 

Купка до купки
Собачі екскременти довго розкладають-

ся. Подекуди до кількох місяців. Купка не 
зникне сама по собі. Радше поруч із нею 
невдовзі з’явиться ще одна. Особливо у ра-
йонах, де мешкає багато собак. 

Невідомо, хто є автором вивіски про 
«Алею лайна», але житомиряни однознач-
но оцінили таких підхід. У коментарях до 

публікації вони пишуть, що для міста це 
є реальною проблемою.

 «Особливо після того, як сніг розтанув, 
нема де ступити», – коментує Маруся Ка-
лашнікова. 

«І так по всьому місту! Всі тротуари 
загажені!» – додає Раїса Островська.

«За кордоном відповідають господарі за 
лайно свого собаки, господар збирає в торбинку 
і йде далі з собачкою», – наголошує Наталія 
Носачук.

«Ох як би їх штрафували... В чому про-
блема згребти після своєї собаки... Зараз з 
весни діти будуть більш на вулиці гратися, 
а щовечора я буду відмивати кросівки від 
лайна», – обурюється Ірина Кочеткова.

«Теж обурюють ці собачники! На те-
риторії школи № 6 жах, що робиться, одні 
купи гі...на! А робиш зауваження, то ще й на 
горіхи отримаєш!» – розповідає Марина 
Набока.

Річний тариф на газ та одна платіжка замість двох: 
актуальні новини про газопостачання в Україні

Марія Кравчук

Газопостачання в 
Україні може пере-
йти на новий рівень, в 
уряді вже запровади-
ли певні зміни та не 
збираються на цьому 
запинятись.

Першим таким нововведенням 
є запровадження річного тари-
фу на газопостачання.

Цей проєкт рішення був 
представлений Нацкомісією, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики і комунальних 
послуг. У проєкті йдеться, що річ-
на ціна на газ для населення може 
почати діяти з 1 травня поточного 
року по 30 квітня наступного року.

Цей проєкт рішення було схва-
лено на засіданні 5 березня.

«Прийняття зазначеного Про-
єкту постанови надасть можли-
вість побутовим споживачам 
споживати природний газ про-
тягом року за фіксованою ціною, 

яка буде діяти у період з 1 травня 
поточного року по 30 квітня на-
ступного року.

При цьому усі постачальники 
природного газу, які матимуть 
намір здійснювати постачання 
природного газу побутовим спо-
живачам, будуть зобов’язані у тер-
мін до 25 квітня довести до відома 
побутовим споживачам ціну на 
природний газ, яка буде діяти 
протягом року, та опублікувати 
її на своїх вебсайтах», – йдеться у 
документі.

Постачальник не матиме пра-
ва протягом періоду дії базової 
річної пропозиції (з 1 травня 
по 30 квітня наступного року) 
міняти ціну природного газу. 
Це має захистити населення від 
постійних коливань цін.

«Відкриття ринку газу в Укра-
їні стало важливим і потрібним 
кроком, що завдяки конкуренції 
має демонополізувати галузь та 
дати можливість людям обира-
ти найкращого і найвигіднішого 
для себе постачальника. Наступ-

ним кроком має стати річний 
продукт на газ, аби люди укла-
дали контракти за фіксованою 
ціною на цілий рік та могли про-
гнозувати свої витрати», – ска-
зав прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль.

Наступним нововведенням є 
те, що уряд може знову запро-
вадити єдину платіжку за газ 
та розподіл.

Про це розповів виконувач 
обов’язків міністра енергетики 
Юрій Вітренко на своїй сторінці 
у Facebook.

«З конкретних речей, над 
якими ми зараз працюємо у 
відповідь на запит багатьох спо-
живачів, – це перехід на одну 
платіжку за газ та розподіл, при 
цьому щоб тариф на розподіл не 
був в одних регіонах вищим за 
тарифи в інших регіонах», – на-
писав Вітренко.

Нагадаємо, що 24 грудня 2019 
року Національна комісія з ре-
гулювання енергетики та кому-
нальних послуг змінила порядок 
оплати доставки газу. З 1 січня 
2020 року квитанції за газ та його 
доставку сплачуються окремо. 
Гроші отримують постачальник 
газу та газорозподільна компанія.

Українці неоднозначно по-
ставились до новини про одну 
платіжку, адже тільки звикли 
до роздільної оплати, а тут на 
тобі – все повертається назад. 

«Чому люди, які здавали гроші 
на трубу та які купили квартири, 
де вказано "із усіма комунальними 
комунікаціями", маємо платити 
сепаратистам олігархам? Це ж 
легальний аферизм», – говорить 
Василь Бураковський.

 «Те, що робиться з тарифа-
ми на газопостачання, це – жах! 
Такі схеми придумали, що двох 
зарплат не вистачає на місячне 
опалення! Складається враження, 
що газовики допроваджують лю-
дей до масової відмови від газового 
опалення», – обурюється Halina 
Stebnicka.

 «Давно пора було це зробити», 
– коментує Ihor Gerylo.

 «А чому б тобі не поїхати в 
Європу і там впроваджувати свої 
реформи? Спробувати цього "лег-
кого хліба", а не посилати народ. 
А то "присосався"  до корита і 
не відірвати. Наглість – перше 
щастя», – звертається до Юрія 
Вітренка Stefaniya Yanishyn.

З ЧОГО ВАРТО ПОЧАТИ,  
якщо ви вирішили прибирати за своїми улюбленцями
«Чим збирати фекалії?» – найзручніше спеціальними совками. Вони можуть 
бути простими, з пластику. Продаються у зоомагазинах.

«Куди покласти відходи?» – звісно ж, до пакетів. Більшість з них біорозклад-
ні або паперові. Тож ваше прибирання ще й буде екологічним. А ще пакети 
компактні.

«У чому все це носити?» – ваша звичайна сумка або спеціальна сумка для 
вигулу собак, куди можна покласти речі вашого улюбленця.
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Веселка на вашому столі:  
поради щодо здорового харчування

Якщо вам здава-
лось, що здорове хар-
чування – це сумно та 
несмачно, то ви поми-
лялись. Здорова їжа 
може бути надзвичай-
но смачною, здорові 
страви – красивими, а 
готування – цікавим.

Щоб задовольнити всі ці кри-
терії та ще й подарувати своєму 
організму весь спектр необхід-
них йому вітамінів та мінералів, 
спробуйте використовувати для 
свого раціону принцип «весел-
ки». 

Для цього вам знадобиться 
обирати для свого харчування 
фрукти та овочі різних кольо-
рів. Це не означає, що щодня 
на вашій тарілці повинна бути 
«веселка», але протягом тижня 
намагайтесь включити у свій 
раціон всі можливі кольори.

Перевагу віддавайте свіжим 
овочам та фруктам, але користь 
вам принесуть також замороже-
ні, термічно оброблені (в салатах 
та стравах) овочі та фрукти.

Кожен колір вказує на вели-
ку кількість певних корисних 
речовин.

ЧЕРВОНИЙ
Овочі та фрукти: червоний 

солодкий та гіркий перець, помі-
дори, полуниця, малина, кавун, 
червоні яблука, журавлина, вишня, 
червона цибуля, гранат, буряк.

Червоний колір вказує на те, 
що овочі та фрукти містять ан-
тиоксиданти (лікопін, цітрулін), 

вітаміни, каротиноїди (що пере-
творюються на вітамін А) та ан-
тоціани. 

Вони попереджають розвиток 
раку та запалень, сприяють зни-
женню «поганого холестерину», 
захищають від хвороби серце і 
судини і служать профілактикою 
діабету, поліпшують зір.

ПОМАРАНЧЕВИЙ ТА 
ЖОВТИЙ

Овочі та фрукти:  лимони, 
апельсини та інші цитрусові, 
морква, помаранчевий і жовтий 
перець, гарбуз, кукурудза, диня, 
жовті сливи, алича, ананас, пер-
сики, жовті кабачки тощо.

Багаті на вітамін С і кароти-
ноїди, включаючи бета-каротин 
(провітамін А). Цитрусові містять 
унікальні фітонутрієнти – діосмин 
і геспередин, що відповідають за 
здоров’я судин. 

Важливі для відмінного зору і 
здорової шкіри.  Перешкоджають 
утворенню тромбів, покращують 
циркуляцію крові і стан судин та 
знижують  ризик інсульту.

ЗЕЛЕНИЙ
Овочі та фрукти: всі види ка-

пусти, особливо броколі; листовий 
салат, зелень, зелений горошок, 
зелений виноград, зелені яблука, 
шпинат, стручкова квасоля, ківі, 
авокадо, зелені кабачки, огірки 
тощо.

Багаті на лютеїн, ізофлавони та 
вітаміни. Також у зелені міститься 
вітамін К, фолієва кислота тощо.

Зміцнюють імунітет і покра-
щують зір, покращують роботу 
кишечника. Важливі для здо-
рового згортання крові. Містять 
речовини, що здатні покращувати 
пам’ять та поліпшувати настрій, 

допомогти від безсоння а також 
дуже важливі для вагітних жінок, 
щоб запобігти вродженим вадам.

СИНIЙ ТА ФIОЛЕТОВИЙ  
Овочі та фрукти: баклажа-

ни, смородина, чорниця, ожина, 
синій (фіолетовий) виноград та 
родзинки, червона (фіолетова) ка-
пуста, чорнослив та рожеві сливи, 
інжир тощо.

Мають протиракові і анти-
вікові властивості, відновлюють 
пошкодження, викликані окис-
лювальним стресом і запаленням, 
зміцнюють імунітет та подовжу-
ють молодість. Профілактують 
вікову деменцію.

БIЛИЙ ТА КОРИЧНЕВИЙ
Овочі та фрукти: цвітна ка-

пуста, часник, цибуля, гриби, кар-
топля, пастернак, селера, редька, 
дайкон тощо.

Багаті на протиракові речо-
вини – сульфорафан та меланін,  
містять потужні протизапальні 
засоби – алліцин та кверцетин.

Захищають від раку та за-
палення, стимулюють імунітет, 
покращують травлення. Мають 
протимікробні та противірусні 
властивості.

Харчуйтесь збалансовано та 
залишайтесь здоровими!

Підготувала Наталя Усенко,
 ЦГЗ МОЗ України

Напередодні свят ціни на ринках були захмарними, 
але зараз все повертається до попереднього рівня

Руслан Мороз

Незважаючи на 
локдаун, люди все ж 
намагалися зробити 
собі невеличке свято 
під час пандемії.

Звичайні продукти в магазинах 
залишилися майже зі звичайною 
ціною. Але для свята потрібні осо-
бливі продукти, тому на деякі дій-
сно екзотичні види товарів ціни 
зросли захмарно.

Напередодні свят на ринках і 
міських точках продажу продо-
вольчих товарів різко підскочили 
ціни майже на все. Полуниця по 
350 гривень за кілограм. Зелень 
тиждень тому була по 120-150 
гривень за кіло, а вже цими вихід-
ними коштувала по 200 гривень. 
І так з усіма товарами. 

Також продавалися на вагу 
по 60-80 гривень за 100 грамів 
гілочки рослини, які у нас вва-
жають мімозою. Насправді ця 
рослина називається акація 
срібляста або акація підбілена 
(Acacia dealbata). Є ще одна назва 
– акація австралійська, бо приве-
зена вона до нас з Австралії. Не-
звичайність цієї рослини в тому, 
що цвітіння наступає взимку і 
закінчується на початку весни.

Не тільки у Житомирі спосте-
рігався ажіотаж з цінами: у Києві 
ціни на букети до 8 Березня пе-
ревищували 20 000 грн. У понеді-
лок, 8 березня, у Києві продавали 
квіти і букети за ціною, що пере-
вищувала навіть 20000 гривень. 
Журналісти відвідали столичний 
Бессарабський ринок і дізналися 
ціни на квіти. Так, за один тюльпан 
просили 35 грн, а за одну метрову 
троянду – 85 грн. У продажу були 
квіткові композиції за ціною 5 330, 
6 740 і навіть 20 270 гривень.

Житомиру, звісно, до Києва 
далеко, але все ж тюльпани 
по 30 гривень за штуку були. 
Гарна троянда коштувала 75-80 
гривень.

Але вже наступного дня після 
8 березня, у вівторок, ціни спус-
тилися до попередніх значень. 

На жаль, це не означає, що 
на ціни у Житомирі впливають 

тільки свята. Так, найближчим 
часом в Україні очікують підви-
щення мінімум на 10% цін на 
певні види м'яса, а також сало.

Такий прогноз зробив жур-
налістам каналу «Україна 24» 
виконавчий директор асоціації 
«М'ясна галузь» Микола Бабенко.

«Ціни піднімуться на всі про-
дукти тільки зі свинини і ялови-
чини. Зміни не торкнулися пта-
хівництва. Там ставка податку на 
додану вартість не змінювалася. А 
всі вироби зі свинини, в тому числі 
ковбаси і сало, подорожчають в 
середньому на 10%», – сказав екс-
перт.

«Залежить від того, де хто 
буде купувати – ціна на м'ясо 
свиней може вирости і до 150 грн 
за 1 кг», – додав Бабенко.

Нагадуємо, що зараз серед-
ня ціна на свинину у Житомирі 
складає від 95 до 135 гривень за 
кіло залежно від виду та якості 
м’яса.

Вживання різнокольорових продуктів може бути 
простим способом отримати повний набір вітамінів, 
мінералів та інших біологічно активних речовин, 
необхідних організму для міцного здоров’я та про-
цвітання. Різноманітні вітаміни, мінерали, антиок-
сиданти та інші біологічно активні речовини нада-
ють фруктам та овочам різних кольорів та володі-
ють величезними цілющими властивостями. 
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У Житомирі СБУ викрила організаторів підпільного 
грального бізнесу з мільйонними тіньовими оборотами

Служба безпеки України 
заблокувала у Житомирі 
діяльність угруповання, яке 
створило мережу підпіль-
них гральних закладів. 

Правоохоронці перевіряють інформацію 
щодо використання частини отриманих 
прибутків для фінансування тероризму.

За попередніми даними слідства, до 
складу групи входило шестеро жителів 
обласного центру. Ділки налагодили роботу 
декількох нелегальних залів азартних ігор 
у центрі міста, які орендували через під-
ставних осіб.

До гральних закладів клієнти потра-
пляли після надання попередньої заявки 
і виключно за рекомендацією постійних 
відвідувачів.

За оперативною інформацією, щоден-
ний тіньовий обіг зловмисників становив 
сотні тисяч гривень. Для легалізації отри-
маних прибутків вони використовували 
підконтрольні комерційні структури.

Під час обшуків за адресами підпіль-
них закладів та за місцями проживання 
організаторів і учасників угруповання 
правоохоронці виявили:

- 48 носіїв неліцензійного програмного 
забезпечення, зокрема системних блоків 
комп’ютерів;

- мережеве обладнання;
- банківські картки та печатки підконтр-

ольних фірм, задіяних у тіньових схемах;
- чорну бухгалтерію та клієнтську базу;
- гроші, отримані злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження, 

розпочатого слідчими органів безпеки за 
ч. 2 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) 
та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) 
Кримінального кодексу України, тривають 
слідчі дії для встановлення всіх обставин 
правопорушень і притягнення до відпо-
відальності осіб, причетних до незаконної 
діяльності.

Заходи із викриття зловмисників про-
водилися співробітниками Управління СБУ 
в Житомирській області під процесуальним 
керівництвом Житомирської обласної про-
куратури.

Водія, який у Житомирі  
скоїв смертельну ДТП  
та втік з місця події, знайдено

Прокуратура наполягає 
на триманні під вартою.

Завдяки спільним і злагодженим діям 
прокуратури та працівників поліції, міс-
цезнаходження водія, який напередодні 
вчинив смертельну ДТП та втік з місця 
події, встановлено та вручено повідомлення 
про підозру. Про це повідомляє пресслуж-
ба Житомирської обласної прокуратури.

Трагічна подія сталася 4 березня у Жи-
томирі вдень, на перехресті вул. Покров-
ської та Степана Бандери. Водій автомобіля 
Volkswagen Jetta на пішохідному переході 
на смерть збив жінку та двох собак, яких 
вона переводила на повідках, а сам втік з 
місця події.

Наразі, за погодженням із процесу-
альним прокурором, до Богунського ра-
йонного суду міста Житомира скеровано 
клопотання про обрання підозрюваному 
запобіжного заходу.

З огляду на тяжкість скоєного злочину 
та залишення водієм місця ДТП, проку-
ратура наполягає на обранні запобіжного 
заходу у виді тримання під вартою. Розгляд 
клопотання відбувся 08.03.2021.

Досудове розслідування, яке проводить 
Житомирське районне управління поліції, 
триває.

Житомирська місцева прокуратура 
здійснює процесуальне керівництво.

Хід розслідування перебуває на контр-
олі Житомирської обласної прокуратури.

Житомирянин виготовляв 
та розповсюджував серед 
неповнолітніх через Instagram 
порнографічне відео

Чоловіка судитимуть, 
– повідомила пресслужба 
Житомирської обласної 
прокуратури.

Ювенальними прокурорами Жи-
томирської обласної прокуратури 
скеровано до суду обвинувальний акт 
за фактом виготовлення, зберігання і 
розповсюдження зображень та відео-
продукції порнографічного характеру 
серед неповнолітніх та розбещення 
малолітньої, а також зберігання нар-
котичного засобу жителем міста Жи-
томира. 

Наразі Богунським районним судом 
міста Житомира справу прийнято до 
провадження та призначено підготовче 
засідання. 

За даними слідства, 37-річний жи-
тель Житомира займався злочинною 
діяльністю протягом березня-листо-
пада 2020 року. 

Зокрема, у власному помешканні 
виготовляв та зберігав відеопродукцію 
порнографічного характеру, яку систе-
матично розповсюджував через при-
ватні повідомлення спеціально створе-
ного акаунта у соцмережі Instagram. 

Установлено, що з метою вчинення 
розпусних дій стосовно малолітньої 
обвинуваченим було надіслано потер-
пілій майже два десятки відеофайлів 

порнографічного характеру. Під час 
санкціонованого обшуку у помешканні 
фігуранта справи виявлено і вилучено 
планшет, телефон та комп’ютер – речо-
ві докази, за допомогою яких вчинявся 
злочин, а також особливо небезпечний 
наркотичний засіб – канабіс. 

Викрито незаконні дії за процесу-
ального керівництва обласної проку-
ратури слідчими поліції спільно із 
співробітниками відділу контррозві-
дувального захисту інтересів держави 
у сфері інформаційної безпеки УСБУ в 
області. Досудове розслідування про-
водило Головне управління Нацполіції 
в області.
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Банк «перетворив» 
борг у 3 тисячі на 120 
тисяч: система БПД 
допомогла вирішити 
проблему 

Відкриваєте рахунок у банку, 
а разом із зарплатною чи пен-
сійною карткою вам видають 
«обов’язковий бонус» – кредит-
ний ліміт. Це дуже зручно, адже 
можна купити те, на що зараз 
не вистачає коштів, а заплатити 
згодом. Та якщо прострочити такі 
виплати, банки починають нара-
ховувати шалені відсотки, які в 
десятки разів перевищують суму 
кредиту.

Така ситуація склалась у пані 
Олени. Жінка звернулась за кон-
сультацією до Бердичівського 
місцевого центру з надання БПД. 
Вона розповіла, що в одному з 
банків їй запропоновали кредит-
ний ліміт, який згодом був збіль-
шений до 5 тис. грн. Пані Олена 
почала користуватися цими гро-
шима, але через фінансові про-
блеми заборгувала банку трохи 
більше 3 тис. грн. 

Банк підрахував, що станом 
на травень 2020 рік жінка має за-
боргованість майже у 120 тис. грн. 
У цю суму увійшли, окрім боргу, 
ще понад 114 тис. грн відсотків за 
користування кредитами та 1,8 
тис. пені. І банк звернувся до суду 
з позовом, вимагаючи, щоб жінка 
сплатила цю суму.

Олена була у відчаї, оскільки 
таких грошей вона не мала. Вона 
була згодна сплатити суму боргу 
і пеню, а ось відсотки, на її дум-
ку, були нараховані незаконно. 
Допоміг жінці адвокат Андрій 
Ковальчук, який співпрацює з 
системою БПД.

Проаналізувавши законодавчу 
базу та доступні докази, Андрій 
Ковальчук склав відзив на позо-
вну заяву.

«Варто пам’ятати, що кре-
дитний договір укладається 
у письмовій формі (ст. 1055 
Цивільного кодексу України). 
У випадку пані Олени ніякого 
кредитного договору із бан-
ком вона не укладала, а лише, 
зі слів банку, на що він і по-
силався у позові, підписала 
заяву-анкету та погодилась 
з умовами та правилами на-
дання банківських послуг, від-
повідно до чого банк просить 
стягнути суму заборгованості. 
У анкеті-заяві, які підписала 
пані Олена, процентна ставка 
не була зазначена. Крім того, 
у цій заяві відсутні умови до-
говору про встановлення від-
повідальності за порушення 
забов’язання у вигляді гро-
шової суми та її визначеного 
розміру», — наголошує адвокат 
Андрій Ковальчук.

Суд у своєму рішенні позов 
банку задовольнив частково. Пані 
Олена має сплатити 3 312 грн тіла 
кредиту та суму судового збору, 
що був сплачений банком.

КОЛОНКА

Великий піст 2021:  
як правильно дотримуватися

Марія Кравчук

Головна подія 
березня 2021 для 
православних людей 
– це підготовка до 
Великого посту, який 
триватиме 40 днів. Це 
час роздумів, молитви 
та каяття, сповіді та 
причастя.

Про важливість посту в житті 
православної людини ми погово-
рили з настоятелем Свято-Ми-
хайлівського кафедрального 
собору отцем Богданом Бой-
ком. Ось декілька важливих тез 
настоятеля:

• Якщо ми охрещені і є 
практикуючими православ-
ними християнами, то ми 
дотримуємось посту, як це 
церква пропонує. Чому? Тому 
що ми є діти церкви. 

• Що таке стримування? 
Це обмеження, і вони бувають 
різні. Одним із таких обме-
жень є обмеження в їжі. Ісус 
Христос після охрещення був 
повернений Духом Святим в 
пустелю і постив 40 днів: ні-
чого не їв та не пив, написано 
це в Євангелії.

• Всі православні христи-
яни перед знаковими для них 
святами покладають на себе 
піст або, скажемо, – подвиг. 
Одним із подвигів є саме не-
прийняття їжі. І у піст саме 
перед великим святом всіх 
свят Паскою ми покладаємо 
на себе такий подвиг. 

• Цей подвиг закладаєть-
ся не тільки з їжі, а й також з 
духовного буріння проти своїх 
гріхів, проти всякого зла, яке 
виходить з нас. Бо Господь 
казав: коли ми їмо, все йде 
в нас, саме в шлунок, і потім 
очищається та виходить. А все, 
що виходить, це виходить із 
серця: злі помисли, перелюб 
та інше зло. Тому ми боремося 
з собою в цей період найбіль-
ше, щоб побороти в собі всяке 
зло, щоб його в нас не було і 
ми любили весь світ.

• Ми не зможемо повною 
мірою виконати духовний 
план, якщо ми не підкріпимо 
його постом тілесним.

Православний 
календар на березень 
2021 року

6 березня (та 27 березня) 
Вселенська батьківська субо-
та. Цю батьківську суботу ще 
називають Мала Масляна, вона 
випадає на м'ясопусний тиждень, 
її відзначають за 8 днів до початку 
Великого Посту.

Цієї поминальної суботи важ-
ливо відвідати храм та помоли-
тися за душі померлих рідних і 
близьких. Особливо згадують тих, 
хто загинув чи помер без сповіді 
та причастя, хто помер на чужині. 
Зазвичай у цей день у храмі по-
дають записки за упокій рідних 
та близьких – тих, хто сповідував 
православну віру. 

Нехрещених близьких та роди-
чів згадують виключно в домаш-
ній молитві. Віряни приносять 
до храму пісну їжу чи кагор (для 
причастя), яку після богослужін-
ня роздають нужденним. Після 
відвідування храму деякі люди, 
за бажанням, відвідують могили 
спочилих близьких. Головне, по-
трібно розуміти, що молитва за 
померлих та відвідування храму 
– насамперед, а візит на кладови-
ще – після цього.

8-14 березня – Масний тиж-
день, Сиропусний тиждень, 
Масниця. Останній тиждень пе-
ред початком суворого Великого 
посту. Щоб підготуватися до суво-
рого Великого посту, православні 
люди починали говіти за тиждень 
до його початку, тому цей тиждень 
ще звуть Сирний.

Масниця традиційно завер-
шується у неділю. Аби духовно 
увійти у піст, треба пробачити. 
Пробачити собі, оточенню, осо-
бливо – ворогам. Після завершен-
ня Сирного тижня їсти масло, 
молоко, яйця, сир, м’ясо не можна.

Також на Масницю печуть 
млинці з різних сортів борошна. А 
ще ходять до близьких та рідних, 
сідають разом за стіл, пробачають 
один одному усі негаразди.

14 березня – Прощена не-
діля. Останній день Масниці. 
Щоб духовно увійти у Великий 
піст, важливе каяття та прощен-
ня – себе, оточуючих, особливо 
– ворогів. На Прощену неділю 
традиційно просять вибачення у 
всіх за гріхи, заподіяні цього року. 
На богослужінні люди стають на 
коліна усі разом і довго молять 
Господа дати їм сили пробачити 
усім, навіть тим, хто зробив багато 
зла. За бажанням люди ходять на 
могили померлих родичів, аби 
попросити пробачення і в них. 

Віддавна і зараз зберігається 
традиція – тричі просити про-
бачення одне у одного: «Прости 
мене!» – «Бог простить», «І в дру-
гий раз прости!» – «Бог простить», 

«І в третій раз прости!» – «Бог про-
стить, і я прощаю!».

Головне – щоб прощення не 
залишилося ритуалом, а йшло 
від щирого серця.

15 березня – початок Вели-
кого посту. З цього дня розпо-
чинається найголовніший право-
славний піст. Він довготривалий 
та суворий. Триває 40 днів, саме 
тому його звуть Чотиридесятниця. 
Завершиться Великий піст 2021 на 
Великдень – 2 травня.

У Великий піст не можна вжи-
вати м’ясні та молочні продукти, 
олію, яйця, за винятком святкових 
днів – як 40 Севастійських муче-
ників (22.03) та Вселенська бать-
ківська субота (28.03). Не можна 
казати лайливих слів, гніватися і 
взагалі – вкрай обережно ставити-
ся до того, що ви кажете.

Великий піст – очищення на-
ших душ від бруду, від гріхів. Це 
час молитви, каяття і відвідування 
храму. Тому у Великий піст треба 
хоча б раз на місяць сповідатися 
та причаститися.

21 березня – Торжество 
православ’я. Свято встановлене 
у 8 столітті н. е., коли на Констан-
тинопольському соборі остаточ-

но затвердили шанування ікон. 
Той, хто сповідував, що ікона не 
є святинею, вважався єретиком, 
на якого накладали анафему (від-
лучали від церкви).

Торжество православ’я завжди 
припадає на першу неділю Ве-
ликого посту. У цей день право-
славна церква святкує перемогу 
над іконоборцями та іншими 
єретиками, сповідує єдину не-
змінну православну віру. Зміст 
торжества православ’я передає 

«Символ віри» – одна з найваж-
ливіших молитов православної 
людини, яку бажано вивчити.

22 березня – вшанування со-
рока Севастійських мучеників. 
40 Севастійських мучеників – одне 
з найшанованіших свят, що зга-
дує неймовірну стійкість воїнів 3 
століття н. е. Вони були жорстоко 
вбиті своїми ж братами по зброї 
за те, що відмовилися принести 
дари та вклонитися язичницьким 
богам.

Пам’ять 40 мучеників нале-
жить до кола найбільш шано-
ваних свят. У день їхньої пам’яті 
полегшується строгість Великого 
посту і звершується літургія пере-
досвячених дарів.
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Житомиряни можуть записатися на вакцинацію 
від COVID-19, не виходячи з дому: інструкція

Марія Кравчук

Міністерство цифрової 
трансформації спільно з 
Міністерством охорони 
здоров'я запустили послугу 
«Запис до листа очікування 
вакцинації від COVID-19» на 
порталі «Дія», а також через 
Національний контакт-
центр з питань протидії 
COVID-19.

З 1 березня кожен охочий може запи-
сатися до листа очікування. На сайті «Дія» 
розписали алгоритм дій, як зареєструватися 
на вакцинацію.

У Мінцифри наголошують, що запис 
забирає декілька хвилин часу та він безко-
штовний.

«Відсьогодні в Дії доступна послуга 
запису до листа очікування вакцинації 
від COVID-19. Швидка реєстрація онлайн. 
Без черг, поїздок до установ + антикоруп-
ційний ефект.

Мінцифра запустила послугу разом 
з МОЗ. Усього за 2 тижні ми розробили 
технічну частину, щоб українцям було 
максимально зручно. Це унікальний 
сервіс, доступний за декілька кліків», – 
зазначив у своєму Telegram-каналі міністр 
цифрової трансформації Михайло Федоров.

Детальна інформація про запис на вак-
цинацію та саму вакцину розміщена на 
сайті «Дії».

Запис через сайт
Щоб потрапити в лист очікування на 

вакцинацію від COVID-19, потрібно зайти на 
портал «Дія» за допомогою КЕП чи BankID. 
Потім слід перейти у розділ «Запис до листа 
очікування вакцинації від COVID-19».

Далі слід зазначити сферу діяльності та 
обрати місце, в якому ви хочете вакцинува-
тися. Надалі слід очікувати на повідомлення 
із запрошенням на вакцинацію.

Запис через смартфон
Щоб зареєструватися через смартфон, 

слід завантажити та авторизуватися в мо-
більному застосунку «Дія 2.0». У застосун-
ку можна авторизуватися через Приват24, 
Monobank або BankID Нацбанку. Або оно-
вити застосунок «Дія» до останньої версії 
в маркетах, щоб послуга була доступною.

Після цього слід зайти у розділ Послуги 
та обрати «Запис до листа очікування вак-
цинації від COVID-19». Зазначити сферу 
діяльності та обрати місце, в якому ви хочете 
вакцинуватися. Відтак варто перевірити свій 
номер телефону. Надалі – очікувати повідо-
млення про запрошення на вакцинацію.

Запис через контакт-центр
Щоб отримати послугу через Національ-

ний контакт-центр МОЗ, слід зателефонува-
ти за номером 0 800 60 20 19. Далі зазначити 
оператору свої дані (необхідно буде вказати 
РНОКПП або серію та номер паспорта).

Ви обираєте місце, в якому ви хочете 
вакцинуватися, та очікуєте повідомлення 
про запрошення на вакцинацію.

Важливо пам’ятати, що це лише по-
передній запис. Коли вакцина буде до-
ступною для вашого етапу, ви зможете об-
рати зручну дату, час та пункт щеплення. 
Попередній запис до листа очікування 
вакцинації допоможе правильно розпо-
ділити вакцину між регіонами, уникнути 
черг та зайвого контакту з людьми.

Чим вакцинують українців?
23 лютого в Україну прибули перші 

500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу 
CoviShield від виробника Serum Institute 
India. Її вже зареєстрували.

Це препарат, розроблений Oxford/
AstraZeneca, який виробляється на потуж-
ностях в Індії. Вакцину схвалили для екс-
треного використання. Фактично CoviShield 
– це та сама «оксфордська» вакцина, яку для 
локального індійського ринку випускає SII.

Наразі триває третя фаза клінічних ви-
пробувань препарату CoviShield в Індії, 
Бразилії, Великій Британії, Південній Аф-
риці, Кенії та США. Водночас вакцину вже 
схвалили до екстреного використання в Індії.

Попередні результати третьої фази до-
сліджень у Великій Британії, Бразилії та 
Південній Африці опублікували у грудні 
2020 року у виданні Lancet. Вакцина показала 
ефективність 70,4%, згідно з даними 11 636 
добровольців.

Хто може записатись до листа очікування?
Записатись до листа очікування може 

кожен. 
Зверніть увагу: працівникам закладів 

охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, 
інтернатів, будинків для людей похилого 
віку та інших спеціалізованих закладів, 
військовослужбовцям та працівникам 
структур державної безпеки не потрібно 
записуватись.

Роботодавець самостійно внесе вас до 
списків та повідомить про дату щеплення. 
Пам'ятайте, що запис до листа очікування 
не є записом до лікаря.

Коли розпочнеться вакцинація?
Початок вакцинації від COVID-19 – лю-

тий 2021 року. Спочатку щеплення отри-
мають медичні працівники, які лікують від 
COVID-19, а також ті, хто працює у сфері 
безпеки і життєдіяльності держави. Стежте 
за новинами МОЗ та сповіщеннями в Дії.

Вакцинація буде обов'язковою чи 
добровільною?

Вакцинація добровільна, лише ви при-
ймаєте рішення про щеплення. Це важли-
вий крок для вашого здоров’я та здоров’я 
ваших близьких. Пам’ятайте про свідомий 
вибір і небезпеку коронавірусної інфекції.

Які є хвилі вакцинації в Україні?
1 хвиля – медичні працівники, які пра-

цюють із пацієнтами з COVID-19. А також 
мешканці інтернатів, будинків догляду за 
літніми людьми та персонал цих закладів, 
військовослужбовці в ООС.

2 хвиля – медичні працівники, літні люди 
віком від 80 років, працівники соціальної сфе-
ри.

3 хвиля – літні люди віком від 65 до 79 ро-
ків, вчителі та інші працівники сфери освіти. А 
також працівники структур державної безпеки. 

4 хвиля – літні люди віком від 60 до 64 
років, люди з хронічними захворюваннями. А 
також громадяни, які перебувають на тимчасо-
во окупованих територіях, і ті, хто працює або 
відбуває покарання в місцях обмеження волі.

5 хвиля – решта дорослого населення Укра-
їни. Якщо вакцина буде наявна в доступній 
кількості – цей етап може відбуватися одно-
часно з попередніми етапами.

Як буде організовано процес вакцинації?
Є два способи процесу вакцинації: 
1. За допомогою 572 мобільних бригад 

з імунізації, які виїжджатимуть до меди-
ків, працівників соціальної сфери, освітян, 
військовослужбовців, а також туди, де обме-
жений доступ до закладів охорони здоров’я.

 2. На базі 4250 пунктів щеплень, де про-
водитиметься вакцинація людей за попере-
днім записом.

Громадяни України, які перебувають на 
тимчасово окупованих територіях, матимуть 
доступ до вакцин у пунктах щеплень на 
територіях, підконтрольних уряду України.

Як я дізнаюсь, що запис до лікаря 
відкрито?

Вас повідомлять, коли буде доступний 
запис на щеплення для вашої цільової групи. 
Просто стежте за сповіщеннями в Дії.

Скільки коштуватиме вакцинація?
Вона безкоштовна. Україна отримува-

тиме вакцини двома шляхами: через між-
народний механізм COVAXAMC та прямі 
закупівлі в компаній-виробників коштом 
державного бюджету.

Скільки українців вже провакцинувались?
Всього в Україні з початку вакцинації 

щеплено 19 118 осіб. За останню добу, 8 
березня 2021 року, в Україні було щеплено 
проти коронавірусної хвороби 1 171 особу. 
На Житомирщині за весь час проведення 
вакцинації зроблено 481 щеплення.

За добу найбільша кількість щеплених 
зафіксована у Донецькій області (294 щеплен-
ня), за весь період вакцинальної кампанії 
найбільша кількість щеплених у Донецькій 
області (2 474 щеплення), найменша – у Сум-
ській області (350 щеплень). 
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На Житомирщині пограбували кафе:  
винесли майна на суму 100 тис. грн

Кафе «Гостинний 
двір», яке розміщене 
на території Левків-
ської сільської ради, 
було пограбоване, 
господарка заявляє, 
що знає, хто до цього 
причетний.

8 березня 2021 року у зазначе-
ному закладі сталася надзвичайна 
подія: камери відеоспостережння 
зафіксували факт проникнення 
до приміщення серед білого дня 
шести сторонніх осіб.

На час пограбування кафе було 
зачинене для відвідувачів на пе-
ріод перебування Житомирської 
області у «червоній» зоні.

Знаючи, що ніхто їх не засту-
кає, злодії поводили себе зухвало 
та протягом кількох годин за до-
помогою вантажівок змогли ви-
везти все наявне цінне майно, що 
перебувало у кафе та належить 
власниці закладу Оксані Яцюк.

Серед майна, яке було викра-
дено, – меблі, стільці, стелажі, мо-
розильні камери, холодильники, 
кухонні плити, мікрохвильовки, 
продукти харчування та інше цін-
не майно. Всього було викрадено 
майна на орієнтовну суму 100 000 
грн.

Виявивши крадіжку, власни-
ця Оксана викликала поліцію, 
яка зафіксувала факт викрадення 
майна та переглянула відеозапи-
си з камер спостереження (крадії 
вимкнули камери з розеток, але 
вони продовжували відеозапис). 
Господарка впізнала причет-
них до крадіжки осіб, ними 
виявилися сестра, яка допо-
магає у веденні бізнесу, та 
знайомі власниці кафе, жи-
телі села Глибочиця. Одним 
із учасників крадіжки виявилася 
особа, схожа на співробітника 
Управління стратегічних розслі-
дувань у Житомирській області 
ДСР НПУ.

Оксана розповіла нам, що у 
неї був конфлікт з сестрою, але 
такого вчинку від неї вона просто 
не очікувала. 

«Ми з сестрою по черзі чергу-
ємо в кафе, так ми домовилися. 
Цього дня, що вона чергувала, 
викрали меблі. Коли я приїхала 
вранці, то двері були просто під-
перті стільцем. Я викликала по-
ліцію, вони все оглянули, взяли 
свідчення.

Коли я поспілкувалась з цьо-
го приводу з сестрою, то вона 
сказала, що просто взяла те, що 
їй належить. У нас вже давно кон-

флікт з сестрою саме з приводу 
кафе», – говорить Оксана Яцюк.

Ми зателефонували до пані 
Наталії, сестри Оксани, але по-
чувши мету нашого дзвінка, На-
талія кинула слухавку. Через пев-
ний час вона перетелефонувала, 
і нам все ж вдалось поговорити.

Наталія не вважає подію кра-
діжкою, каже, що просто забрала 
своє, оскільки зараз йде розподіл 
майна через суд.

«Коли об’єкт охороняла се-
стра, я приїхала її змінювати 
– бачу, що в кафе немає певних 
речей: мікрохвильової печі, ком-
байна, м’ясорубки і ще багато 
чого. Тоді я запитала Оксану, 
де техніка, вона відповіла, що 
оскільки двері вхідні не зами-
каються, то свою частину речей 
вона забрала додому, і дозволи-
ла мені забрати свої речі. От я 
й забрала на збереження свою 
частину речей додому», – роз-
повіла нам Наталія.

Також Наталія додала, що суд 
все вирішить і майно буде розпо-
ділене по-чесному, залежно від 
того, хто що придбав.

Зі слів власниці Оксани, речі 
належать їй, бо всі рахунки-фак-
тури, договори та чеки оформле-
ні на її ім’я. 

Відповідно до ч. 2 ст. 185 Кри-
мінального кодексу України, ви-
нним особам у вчиненні крадіж-
ки може загрожувати арешт на 
термін від трьох до шести місяців 
або обмеження волі на термін до 
п'яти років або позбавлення волі 
на той самий термін.

«Убрать тебя заказчик попросил деликатно»:  
у Житомирі шахраї вигадали нову схему

Валерія Наумова

Шахраї щоразу вигаду-
ють нові схеми, за допомо-
гою яких можна ошукати 
довірливих людей.

Нещодавно житомирянин опублі-
кував на своїй сторінці у фейсбуку 
інформацію про те, що хтось нібито 
«замовив» його вбивство.

«УВАГА! Діють шахраї. Кому 
прийде аналогічна інформація – не 
звертайте на неї уваги. Це працю-
ють злодії. Інформація перевірена!» 
– розпочав чоловік, якого намагалися 
ошукати.

У повідомленні, яке написав псев-
докілер чоловіку, він розповідає про 
дані, якими володіє, та про те, яким 
способом він має вбити жертву. 

Мета шантажу у тому, що кілер 
вимагає гроші за те, аби жертва за-
лишилася в живих.

«Убрать тебя заказчик попросил де-
ликатно. Мы с ним договорились, что 
я сделаю вид, будто я курьер, доставлю 
тебе документы (предварительно со-
звонившись с тобой), при этом во время 
передачи конверта я должен скрытно 
уколоть тебя шприцом. В шприце до-
лжен быть квадеверин», – пише шах-
рай.

Ось такий цікавий спосіб намага-
тися втертися в довіру, мовляв, тебе 
замовили, але вбивати тебе я не хочу, 
тому розповідаю про всі дані, які маю, 
але з благою метою – тебе врятувати. 

 «Есть вышеупомянутый архив 
с файлами, информация про твою 
жизнь и повадки... короче, заказчик 
подготовленный... такое ощущение, что 
он с тобой живет... судя по материа-
лам», – продовжує аферист.

Це дуже розповсюджена пси-
хологічна маніпуляція, коли лю -
дину залякують тим, що мають 
на неї усі дані. Такою ж тактикою 
корис т у ю т ь с я  к у рат ори  «г ру п 
смерті», на які часто ведуться діти.  
Тільки тут збільшили рівень заляку-
вання, адже кожен переживає за своє 

життя та життя своєї сім’ї, а тут – від-
крита погроза.

І плавна підводка до суті справи. За-
плати – і все вирішиться. Життя жертви 
коштує лише 1000 $. Людина, коли її 
залякали подібним, думатиме, що це 
ще по-божому, що сума невелика. Про-
те таку суму визначають не просто так, 
а тому що, знову ж повертаючись до 
психології, людина усвідомлює, що 
за певну не дуже велику суму зможе 
вирішити проблему. А якщо таке по-
відомлення отримують люди заможні, 
то витратити таку суму, аби вирішити 
цю ситуацію, – для них дуже просто.

«Оплата на криптокошелек monero. 
Как только увижу изменение баланса 
на кошельке, сразу таким же способом 
бросаю тебе инфу (500$ – только данные 
для входа в телеграмм аккаунт, 1000$ 
– вся имеющаяся информация: архив, 
телеграмм, номер телефона, скрин 
оплаты, email, запись разговора), но с 
другого номера. В зависимости от того, 
какая сумма отобразится на балансе, 
такую инфу и скину», – додає псевдо-
кілер.

Якщо вам чи вашим знайомим 
прийде інформація такого типу, у 
жодному разі не реагуйте! Забло-
куйте користувача, який надіслав 
вам повідомлення і будьте обачні, 
публікуючи особисту інформацію 
у соціальних мережах.
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У депутата обласної ради Развадовського 

підроблене посвідчення  
ліквідатора аварії на ЧАЕС

Тарас Боросовський 
спеціально для «20 
хвилин»

Депутат Житомир-
ської обласної ради 
та керівник обласної 
організації партії «За 
майбутнє» Віктор 
Развадовський роками 
користується посвід-
ченням ліквідатора 
1-ї категорії, виданим 
іншій особі. У посвід-
ченні постраждалого 
від Чорнобильської 
катастрофи прізвище 
власника змінене на 
прізвище екснардепа.

«Яка ціна брехні?» – з цього 
питання починається серіал HBO 
«Чорнобиль». Минуло 34 роки піс-
ля аварії на Чорнобильській АЕС, 
але до сих пір залишається багато 
чого, що досі замовчується.

Почнемо з того, що лікарі на-
вмисно ставили постраждалим 
від радіації помилкові діагнози. 
В оприлюднених Шевченківським 
РВ УКДБ документах вказано, що 
адміністрації лікарень в історіях 
хвороби хворих з ознаками про-
меневої хвороби встановлювали 
діагноз «вегето-судинна дистонія». 
Тодішній головний лікар Київської 
обласної лікарні Клименко А. М. 
вказував, що це в подальшому 
призведе до плутанини при при-
значенні лікування, діагностики, а 
також вирішенні питання про ін-
валідність та встановлення пенсії. 
Навіть ліквідатори часто не знали 
про рівень радіації. У тому числі 
через невивірені дозиметричні 
прилади, які використовували 
штаби цивільної оборони, що 
призводило до різниці у показ-
никах та наражало на смертельну 
небезпеку. 

Одночасно масово фіксувало-
ся розкрадання майна, до якого 
вдавалися навіть вищі військові 
чини. Заступник командира вій-
ськової частини, підполковник 
викрав з гаража у місті Прип’ять 
легковий автомобіль, потім вивіз 
із зони відчуження та зареєстрував 
по підроблених документах. Авто 

використовував у власних цілях. 
На судовому засіданні з’ясувалось, 
що законний власник машини 
помер у перші дні катастрофи, 
отримавши велику дозу радіації. 

В архіві СБУ зберігається на-
писаний ліквідатором у 1987 році 
лист, що на той час, коли найне-
безпечніші моменти були вже 
позаду, робота на ЧАЕС стала 
приваблювати любителів легкої 
наживи: 

«Бюрократичний апарат до-
волі численний (кількість власне 
тих, хто працює, зменшується, а 
кількість керівників і працівників 
будь-яких служб не падає). Природ-
но всім – і маленьким начальни-
кам, і великим, і особам, яких до 
них прирівнюють із тих чи інших 
причин – зарплату оформляють 
так, ніби вони постійно працю-
ють на станції. Справа в тому, що 
тут введено зоновий коефіцієнт, 
на який множиться зарплата: на 
самій станції 5-7, у Чорнобилі 2. 
Насправді мало хто з них узагалі 
буває на станції, а хто буває, то, 
звичайно, не 6 годин на день. Цим 
хлопцям, на мою думку, дуже не 
хочеться, щоб ця благодать закінчу-
валася. Тим більше, що халтурити 
і байдикувати під дахом «особливого 
режиму» (як це не парадоксально) 
принаймні зараз, дуже зручно». 

З того часу хабарництво та 
корупція при видачі посвідчень 
ліквідатора перетворилося у 
масове явище. У січні 1988 року 
КДБ отримав повідомлення, що 
командири військових підрозділів 
за 40 рублів виписують підроблені 
посвідчення.

З отриманням незалежності 
у 1992 році видані при Союзі по-
свідчення перереєстрували. Для 
цього створили комісії з перевір-
ки законності видачі посвідчень 
при усіх облдержадміністраціях. 
У 1997 році провели знову повтор-
ну перереєстрацію усіх посвідок.

Генерал-ліквідатор
До числа ліквідаторів нале-

жить й депутат Житомирської 
обласної ради від партії «За май-
бутнє» Віктор Развадовський. На 
темі захисту прав постраждалих 
від Чорнобильської катастрофи 
колишній народний депутат нео-
дноразово робив активний піар. У 
2010 році як представник Всеукра-
їнської Чорнобильської Народної 
партії потрапив до Житомирської 
обласної ради. За два роки склав 
повноваження, переобравшись 
до Верховної Ради, де одразу став 

«тушкою» фракції Партії регіо-
нів. Його не збентежило, що саме 
за «регіоналів» та президенства 
Віктора Януковича учасників та 
ліквідаторів ЧАЕС практично 
повністю позбавили пільг, зали-
шивши мізерні доплати. 

Натомість Віктора Развадов-
ського, повністю лояльного до 
політики Партії регіонів, почали 
осипати високими державними 
нагородами. На річницю неза-
лежності у 2013 році Віктор Яну-
кович вручив йому орден Данила 
Галицького, а у лютому 2014 року, 
коли вже тривали масові розстрі-
ли на Майдані, присвоїв звання 
генерал-полковника. Невже увесь 
цей час можна бути настільки 
байдужим до долі сотень тисяч 
людей, життя яких через аварію на 
ЧАЕС перетворилося на постійну 
боротьбу за виживання? Чи на-
важився б на таке той, хто сам не 
пошкодував власним здоров’ям, 
ліквідуючи наслідки аварії? 

Як свідчить офіційна біогра-
фія, по 1987 рік Віктор Развадов-
ський проходив службу в армії. 
Назва військової частини чомусь 
не розголошується, як і обстави-
ни, за яких тодішній молодший 

прапорщик отримав посвідчен-
ня ліквідатора. Намагаючись їх 
з’ясувати, ми надіслали запит до 

Київської міської держадміністра-
ції, куди він мав би звернутися для 
отримання необхідного статусу. У 
надісланому листі поцікавилися, 
чи видавала міська або ж районні 
адміністрації столиці посвідчення 
учасника ліквідації Чорнобиль-
ської катастрофи Развадовському 
Віктору Йосиповичу. Однак у 
профільному департаменті со-
ціальної політики КМДА, який 
веде Державний реєстр осіб, що 
постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС, такої інфор-
мації не знайшлося.

Як ще ж тоді у депутата 
з’явилося посвідчення ліквідато-
ра, про яке не знають ті, хто мав 
його видавати? Його наявність 
повністю звільняє від судових 
зборів, чим він нерідко зловжи-
ває, подаючи позови. Зокрема й 
до редакції газети, вимагаючи 
спростування та мільйон за мо-
ральне страждання. Хоча й суд 
визнав такі вимоги безпідстав-
ними, жодних витрат депутат не 
несе через наявність виданого на 
його ім’я посвідчення. 

У поданому в суд документі 
вказано, що тимчасова комісія 
при КМДА 20 листопада 1997 
року видала посвідчення серії А 
№083242 ліквідатора 1 категорії 
на ім’я Развадовського Віктора 
Йосиповича. 

У спілкуванні з керівницею 
департаменту соціальної по-

Відповідь від департаменту соціального захисту,  
що посвідчення категорії 1 А №083242 видано на підставі 

протоколу комісії

В посвідченні можна помітити зроблені виправлення  
у прізвищі на Развадовський
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літики нам повідомляють, що в 
Києві на обліку перебуває 11636 
учасників ліквідації ЧАЕС пер-
шої категорії. І оскільки весь архів 
ведеться у паперовій формі, на-
явна база власників посвідчень є 
надто застарілою, що ускладнює 
у ній пошук. Тож ми надіслали 
ще один, повторний, запит, за-
значивши вже не прізвище, а но-
мер посвідчення. Цього разу нам 
надійшла відповідь, що справді 
такий документ видавали. Про-
те видавали на інше прізвище! 
В отриманому листі вказано, що 
отримувачем посвідчення серії А 
№083242 ліквідатора 1 категорії 
є Розвадовський Віктор Йосипо-
вич. Матеріали особової справи 
містяться в архіві управління со-
ціального захисту Деснянської 
районної у м. Києві адміністра-
ції. Відповідно до цих матеріалів, 
Розвадовському В. Й. у 1992 році 
Київською міською державною 
адміністрацією було визначено 
статус та видано посвідчення учас-
ника ліквідації на Чорнобильській 
АЕС категорії 2 серії А № 006945.

Оформивши групу інвалід-
ності, спричинену наслідками 
опромінення під час перебування 
у Чорнобильській зоні, попередне 
посвідчення замінили на нове, 
одночасно підвищивши з 2-ої до 
1-ої категорії ліквідатора ЧАЕС. Та 
в обох посвідченнях і в додатках 
до посвідчень наведене прізвище 
Розвадовський.

Можна було б припустити, 
що раніше депутат носив саме 
це прізвище і з якоїсь причини 
його змінив. Переглядаючи спи-
сок обраних народних депутатів 
у 2002, які і у 1998 роках, бачимо, 
що вказаний Развадовський Віктор 
Йосипович.

Віднайти паперові підтвер-
дження ще раніше, до масового 
використання комп’ютерів та ін-
тернету, досить складно. Однак на 
офіційному сайті Верховної Ради 
зберігся указ, датований 15 лип-
нем 1997 року, яким Президент 
України Леонід Кучма присвоює 
заступнику начальника податкової 
поліції України Віктору Развадов-
ському звання «Заслужений юрист 
України».

Тобто до і після видачі по-
свідчення ліквідатора аварії на 
ЧАЕС категорії 1 Віктор Разва-
довський прізвище не змінював. 
А посвідчення належить зовсім 
іншій особі.

Слідами посвідчення
Заглибившись у пошуки 

можливого власника посвідчен-
ня, ми несподівано виявили, що 
прізвище Розвадовський досить 
поширене в Україні. Після не-
довгого пошуку нам вдалося 
віднайти навіть повного тезку 
депутата – Віктора Йосиповича, 
який носить прізвище саме Роз-
вадовський. Постійне його меш-
кання вказано у м. Бердичеві, в 
одному з приватних будинків по 
провулку Озетівський. Нині в бу-
динку проживає 82-річна бабуся, 
чоловік якої, за словами сусідів, 
давно помер. Поспілкуватися з 
нею не вдалося, останнім часом 
вона тяжко хворіє і на вулицю 
не виходить. 

Чи справді Віктор Розвадов-
ський у далекому 86-ому брав 
участь у ліквідації, чи це просте 
співпадіння у прізвищі, імені 
та по-батькові, через 35 років 
після аварії на ЧАЕС з’ясувати 
практично неможливо. Як і те, 
скільки таких повних однофа-
мільців мешкали у різних містах 
України, маючи чи не маючи 
відношення до ліквідації ава-
рії. Але наявність чинного по-
свідчення гарантує можливість 
отримання пільг. 

Певно, бажання до певної 
міри навести лад у виданих у 
1997 році посвідченнях та пере-
вірити достовірність включених 
до бази отримувачів пільг стало 
причиною появи урядової по-
станови про заміну раніше ви-
даних посвідчень. І якщо у Києві 
цей процес відбувається досить 
повільно, на Житомирщині у 
майже 98% учасників ліквідації 
1 категорії вони вже замінені.

 - З 1 січня наступного року 
попередньо видані посвідчення 
будуть недійсними та пільги 
за цими документами не на-
раховуватимуться, – зазначає 
головна спеціалістка сектора 

по визначенню статусу грома-
дян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
Житомирської ОДА Лариса 
Барсукова.

Водночас факт зміни прізви-
ща слід підтвердити. За словами 
посадовиці, раніше посвідчення 
видавалися без паспортів.

– Тому як людина прочитає 
чи як була написана заява, так і 
вказували прізвище, і тому часто 
траплялися помилки. Згодом при 
переоформленні посвідчень по-
чали вимагати надавати копії 
паспорту для того, щоб правильно 
виписати посвідчення, – додає 
Лариса Олександрівна. – Якщо 
ж є розходження та невідповід-
ність, доведеться доказувати, що 
та людина, на ім’я якої видано 
посвідчення, є однією і тією ж 
особою

Документи, видані за часи 
Союзу, ще у 1992 році були за-
мінені та видані вже посвідчення 
українського зразка на основі 
поданих документів. У 1997 році 
вийшла постанова Кабінету 
Міністрів, почали «шерстити», 
перевіряючи підстави для видачі 
документів, оскільки колись їх 
отримували майже всі підряд. 
Однак будь-яке виправлення у 
раніше виданому посвідченні 
означає, що замінити його на 
нове буде неможливо. 

– Хто ж таке посвідчення 
прийме? Хто з помилкою при-
ймає документи – ніхто! – диву-
ються у секторі з видачі посвід-
чень. – Це слід робити дублікат 
посвідчення, де вказується пріз-
вище, як це зазначено у рішенні.

 Ось вам і справжня при-
чина, чому у Києві настільки 
повільно відбувається процес 
заміни посвідчень на нові, – ба-
гато з сьогоднішніх власників не 
зможуть підтвердити, що вони 
мають право на пільги. В тому 
числі й депутат Житомирської 
обласної ради Віктор Развадов-
ський – у витязі з рішенні про 
видачу посвідчення зазначене не 
його прізвище. Відповідно, пере-
оформити він його не зможе.

Однак при цьому впродовж 
більш ніж 20 років користується 
багатьма пільгами. Зокрема ви-
плати щорічної допомоги, елітне 
медичне обслуговування у «Фе-
офанії», отримання у власність 
земельної ділянки під забудо-
ву у передмісті Києва та пільг 
при сплаті податків, акцизу та 
митних платежів, що дозволяє 
екснардепу щороку купувати та 
продавати люксові автомобілі. 

До цього всього Віктор Раз-
вадовський з 2003 року отримує 
пенсію за особливі заслуги пе-
ред Україною. У листі-поданні 
вказано підставою для призна-
чення довічної пенсії наявність 
у народного депутата групи 
інвалідності та статус учасника 
ліквідації аварії на ЧАЕС. Це до-
зволяє йому отримувати пенсій-
ні виплати розміром не менше 
90% від 50 тис. грн посадового 
окладу заступника керівника 
комітету Верховної Ради і 35% 

надбавку від прожиткового міні-
муму. Попри введені обмеження 
максимального розміру пенсії, 
Віктору Развадовському за на-
явності особливих пільг вдається 
отримувати її без обмежень та 
стягувати 589 тис. грн тільки 
одного перерахунку пенсії! 

Така можливість оформ-
лення пільгової пенсії, пільг і 
доплат стає причиною фаль-
сифікації документів, що при-
зводить до величезних збитків 
для бюджету країни. Україн-
ське законодавство кваліфікує 
підробку документів, штампів, 
печаток або бланків як сукуп-
ність злочинів за ч. 1 ст. 358 
«Підроблення посвідчення або 
іншого офіційного документа» 
та частин 2, 3 або 4 ст. 190 «Шах-
райство». Хоча й суди обмежува-
лися переважно накладанням 
штрафу, можна знайти й більш 

суворіші покарання пересічних 
громадян.

 У 2018 році районний суд м. 
Запоріжжя призначив 3 роки 
позбавлення волі за отриман-
ня підробленого висновку про 
надання 2 групи інвалідності 
як учаснику ліквідації аварії на 
ЧАЕС. Проте серед високопоса-
довців подібних судових рішень 
щодо фальсифікації документів 
віднайти дуже важко. Виключен-
ням є помічник екснардепа та 
ексміністра МВС Юрія Луценка, 
якого таки засудили за підробку 
посвідчення учасника бойових 
дій та диплому про вищу осві-
ту. Жодного такого рішення 
про чинного чи колишнього 
народного депутата ніколи не 
приймалося. Хоча скандали про 
наявність підробок та фальси-
фікованих документів у висо-
копосадовців виникали не раз. 

Та чи буде неупередженим правосуддя до колишнього 
держслужбовця з величезними статками, із заслуженою 
державною пенсією, маєтком у закритому містечку, маєт-
ком на березі Чорного моря, мільйонами готівки та цін-
ностями, яка увесь цей час користувалася посвідченням, 
виданим на іншу особу, присвоюючи собі чужі пільги! 
Водночас справжні ліквідатори змушені існувати на мі-
зерну пенсію: їх позбавляють мінімальних соціальних 
гарантій, а колишній депутат, який купається в грошах, 
отримує неймовірну пенсію, «паразитуючи» на турботі 
про соціально незахищених.

На совість власника сфальшованого посвідчення, певно, 
сподіватися марно. Як і розраховувати на визнання своєї 
провини й добровільного складання депутатського ман-
дату – владу такі люди будуть, скоріш за все, утримувати 
за будь-яку ціну.

Тому розслідування справи проти генерала міліції має 
стати маркером у суспільстві та чітко показати, чи досі 
кругова порука з’їдає правоохоронну систему, а озвучене 
її реформування та постійні розмови про боротьбу з 
корупцією є не більш ніж пустими балачками…

В указі про присвоєння почесного звання  
зазначений Віктор Развадовський

Витяг з протоколу згідно з яким посвідчення належить 
Розвадовському В Й
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Шахи як можливість заявити про себе світу
Марія Кравчук

Понад 2000 років інте-
лектуальна гра в шахи 
залишається однією з най-
популярніших. Здається, з 
розвитком технічного про-
гресу старовинна гра має 
давно забутися, адже гадже-
ти та відеоігри захопили 
світ. 

У шахах є особливі риси, які подо-
баються дорослим і дітям. Передусім це 
можливість мріяти. Гравець бачить перед 
собою не просто шахову дошку з фігурами. 
Це справжнє поле битви двох армій. Тільки 
від мудрого керманича залежить результат 
поєдинку, обрання правильної стратегії і 
тактики.

Для того, щоб краще зрозуміти, у чому 
феномен шахів, ми поспілкувалися з між-
народним майстром з шахів, головою Жи-
томирської шахової федерації «Інтелект» та 
восьмиразовим чемпіоном області Ігорем 
Випханюком. 

• Ігорю, як давно Ви почали займа-
тися шахами?

• Займаюсь шахами вже майже 30 років. 
У 6 років мене батьки завели на шахи. 

• Хто був Вашим тренером?
• Я займався в гуру шахів Житомира 

Леоніда Новофастовського. Це видатний тре-
нер, який виховав більше за всіх кандидатів 
у майстри спорту в Житомирській області. 
Йому вже під 90 років, і лише буквально 
минулого року він випустив останню свою 
групу і цьогоріч вже не набирав учнів. Якщо 
взяти період з 2007 року по 2017, то лише його 
вихованці вигравали чемпіонати області.

• Як вийшло, що Ваше хобі перерос-
ло у професію?

• Я одразу серйозно поставився до 
занять, очевидно, мені по характеру під-
ходять шахи. Мене захопила велич цієї 
гри, те, що в ній повністю розкривається 
людський розум, кмітливість, вміння мис-
лити логічно. Мені це дуже підходило, бо 
я любив математику, економіку і шахи не 
вибивали з цього ряду. Також приваблювала 
можливість подорожувати. Шахи дають 
чудову можливість відвідувати інші країни, 
дізнаватися щось нове про інші культури.

• Я к а к ра ї н а Ва м н а й бі л ьш 
запам’яталась?

• Я – фанат Скандинавії, мені дуже 
сподобалось у Швеції. Моя дружина, на-
певно б, з цим не погодилась, бо в Парижі 
ми чудово провели два тижні. У мене був 
шаховий турнір, а дружина просто зі мною 
була. Дуже сподобалось в Австрії. Та взагалі, 
де б ми не були, це нові враження, вони 
можуть більше чи менше подобатись, але 
це завжди цікаво. Вже чекаю не дочекаюсь, 
коли можна буде відвідати якийсь турнір. 
А щоб зрозуміти, який зв'язок між шахами 
і подорожами, то, наприклад, у Хорватії, 
а саме у курортному місті Пула, турнір із 
шахів проходив у п’ятизірковому готелі на 
березі моря. Ну це просто уявити собі не 
можна, що може бути краще, ніж грати в 
шахи на березі моря.

• Зараз у час пандемії важко подоро-
жувати. Міжнародні шахові турніри не 

проводяться, як ви з цим справляєтесь?
• У часи пандемії подорожі за кордон – 

це велика розкіш. Велика перевага шахів, 
що вони дозволяють гру в інтернеті, що 
сприяє проведенню онлайн-турнірів.

Я, наприклад, зараз тренерую діток з 
Німеччини та Греції, зараз кордони не ма-
ють значення, оскільки є інтернет.

• Тобто пандемія не стала на заваді 
Вашому професійному розвитку?

• Так. Починаючи з 2015 року, коли ми 
у Житомирі започаткували шахову школу 
«Інтелект» і по сьогодні дуже багато діток 
хочуть займатися шахами.

У 2020 році ще й дуже сприятливим 
моментом був вихід серіалу про шахи «Фер-
зевий гамбіт», який здобув дуже велику 
кількість міжнародних премій, і зараз це 
лідер рейтингу по переглядах. Отже, можна 
сказати, що саме у період коронавірусної 
пандемії стався справжній шаховий бум.

«Ферзевий гамбіт» (англ. The 
Queen's Gambit) – драматичний 
мінісеріал, в його основу ліг 
однойменний роман Волтера 
Тевіса 1983 року. 

Консультантами творців фільму стали 
колишній чемпіон світу з шахів Гаррі 
Каспаров та тренер з шахів Брюс 
Пандольфіні.
«Ферзевий гамбіт» став найпопу-
лярнішим мінісеріалом на Netflix, 
за перші чотири тижні його по-
дивилися 62 млн глядачів. Проєкт 
отримав схвальні відгуки і від кри-
тиків, що відзначили акторську гру 
головної героїні Ані Тейлор-Джой, 
операторську роботу та постановку, 
і від шахової спільноти. Йому також 
приписують те, що він відновив 
суспільний інтерес до шахів.

• Розкажіть про крайню подорож з 
учнями Вашої школи.

• Раніше, до коронавірусної пандемії, 
наша школа постійно виїжджала за кордон 
саме груповими поїздками. У 2019 році з 
дітками ми були у Польщі такою великою 
компанією, нас було десятеро: два тренери 
і вісім дітей. Відвідали чудове місто Краків. 
До речі, я став чемпіоном Кракова, а наша 
тренерка Ольга стала чемпіонкою Кракова, 
вона перемогла усіх дівчат, які там грали.

• У Вас звання міжнародного май-
стра з шахів. Що воно означає?

• У 18 років я здобув звання майстра 
спорту України – це звання присвоюєть-
ся в українських турнірах. Міжнародний 
майстер – це звання, яке можна здобути 
лише у міжнародному турнірі, при цьому 
цей турнір може відбуватися й на території 
України, але обов’язково повинні брати 
участь представники трьох інших країн, 
як мінімум. І кандидат повинен виконати 
норматив у міжнародному турнірі. Для 
того, що отримати це звання, норматив 
повинен бути виконаний тричі. 

Особисто я виконав двічі норматив у 
Швеції та один раз у чудовому місті на 
заході України – Мукачевому.

• Чи є у Вас свої секрети, коли гра-
єте партію? Чи намагаєтесь передба-
чити хід суперника?

• Шахи – це боротьба двох людей на 
рівні інтелекту. Ми повинні довести, що 
людина, яка сидить навпроти, – трохи 
гірша, ніж ми. Це надзвичайно складне 
завдання, бо ми всі любимо перемагати. 
У цьому протистоянні немає моментів, 
якими можна знехтувати: це і фізичний 
стан людини, це й ментальне здоров’я, 
підготовка до партії, яка може тривати 
ледь не пів дня, плюс ще такий момент як 
комп’ютерна техніка, яка мусить бути на 
гарному рівні. Наразі важливою складовою 

є домашня робота, яку ми виконуємо, а 
для цього потрібні потужні комп’ютери.

З приводу своїх почуттів – наразі мені 
найбільш подобається слідкувати за своїми 
учнями. Наприклад, на чемпіонаті області 
був залік шахістів, яким до 18 років. І мій 
учень, якому лише 14 років, виграв цю но-
мінацію. Емоції, які мене переповнювали 
від його перемоги, не можна порівняти 
навіть з пережитими емоціями від своєї 
перемоги. Я тоді завершив турнір на пер-
шому місці, але не міг піти святкувати, 
бо душа була не на місці, оскільки мій 
учень продовжував свою партію. Лише 
коли він завершив її успішно, можна було 
розслабитись.

• Нещодавно Ви повторили рекорд 
Михайла Тросмана, ставши чемпіоном 
Житомирської області увосьме. Чи 
маєте намір побити цей рекорд?

• Точно можу сказати лише одне: я буду 
намагатися це зробити та планую брати 
участь у чемпіонатах області. Проте я все 
ж сподіваюсь, що вже наступного року ді-
тки, які в мене займаються, не дадуть мені 
цього зробити і саме вони у мене виграють.

• Скільки дітей зараз навчаються 
у Вашій школі?

• Дуже важко сказати, бо це ніби хвиля, 
що то підіймається, то спускається. На піку 
– коли йде набір, то сягає кількість до ста 
учнів. На сьогодні особисто у мене в групі 
постійно займаються двадцять учнів, а у 
нас працюють від трьох тренерів і більше.

• Що б Ви хотіли побажати шахіс-
там-початківцям?

• Я хочу побажати, щоб вони цінували 
свій час та не витрачали його даремно. 
Кожна хвилина часу є безцінною, і якщо 
до 16 – 18 років дитина встигає досягти 
певного міжнародного рівня, то у цьому 
світі всі двері для неї є відкритими. 

Є дуже багато програм, за якими можна 
подорожувати по всьому світу і при цьому 
грати в шахи. Наприклад, у США Техась-
кий університет пропонує програми для 
юних шахістів, які виконали міжнародний 
рівень: вони можуть стати студентами цьо-
го вишу абсолютно безкоштовно, до того 
ж отримувати стипендію. Тож будь-яка 
дитина з будь-якої глибинки України має 
шанс стати американським студентом, 
наприклад. Тому не потрібно витрачати 
свій час та потенціал, а пробувати та пе-
ремагати. 
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Валерія Наумова

Мрієте про ма-
ленького пухнастого 
друга?

Продовжуємо рубрику «До-
брі руки» з посиланням на 
сторінку волонтерів «Animal 
help ZT – Допомога тваринам 
м. Житомир» та публікуємо 5 
актуальних оголошень, завдя-
ки яким ви зможете знайти чо-
тирилапого малюка для себе.

Песик шукає родину

«Підкинули дівчинку, їй мак-
симум пів року. Чи не більше 5-и 
кг. Розміром як спанієль. До рук 
не йде (боїться, але видно, що хоче 
підійти). Якщо знайдеться люди-
на, вона буде хорошим охоронцем. 
Гарчати і гавкати вміє. Зі стери-
лізацією допоможу фінансово. 
Поруч траса, їй там залишатися 
небезпечно», – йдеться в оголо-
шенні.

Звертайтеся за телефоном: 
063-662-87-30, Ірина. 

Котик терміново шукає 
добрі руки

«Терміново потрібна родина 
попелястому красунчику. Ви-
хований, розумний хлопчик. 
Справжній красень. Мітити та 
кричати за дівчатами не буде, 
кастрований. Лоточок знає», – 
пишуть в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
097-423-36-64, Вікторія. 

Зеленоока кішечка шукає 
добрі руки!

«Молода зеленоока красуня 
шукає сім'ю. Стерильна. Знає ло-
ток. Мега-ласкава, мурчить. Дуже 

тягнеться до людини!» – пишуть 
в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
063-445-29-93, Олександра.

Чудова киця шукає сім’ю

«Молода, ніжна кішечка, 
чиста і м'яка, перебуває в по-
шуках сім'ї. Оброблена, лоток 
знає, найближчим часом буде 
стерильна. Здорова, з хорошим 
апетитом і інтересом до всьо-
го, що навколо. Любить увагу 
і обнімашки-муркотушки. Че-

кає свої добрі і відповідальні 
ручки», – наголошують в пу-
блікації.

Звертайтеся за телефоном: 
073-203-58-17, Маріанна.

Маргаритка додому!

«Маргарита хоче додому! Ді-
вчинка стерильна, вік – 1 рік. Киця 
сподівається, що скоро знайдеться 
її сім'я», – наголошують в оголо-
шенні.

Звертайтеся за телефона-
ми: 093-375-02-01; 097-949-51-33, 
Тетяна.

Добрі руки

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі станом на 9 березня

Антикварна швейна машина та книга 1923 року:  
що продають житомиряни в інтернеті?

Марія Кравчук

Бабусин само-
вар, радянські 
монети, порцеля-
нова статуетка, 
яка передається з 
покоління в поко-
ління. Нас оточує 
безліч старовин-
них речей, часом 
красивих, а часом 
– таких, які зовсім 
втратили свій 
первісний вигляд.

Багато житомирян не 
поспішають позбутися їх, 
вважаючи все старовинне 
– мотлохом. Вигідніше ж 
продати та отримати з не-
потрібної речі вигоду, а з 
іншої сторони – для когось 
ця річ може виявитися жит-
тєво необхідною.

Журналісти газети «20 
хвилин» переглянули один 

із найпопулярніших укра-
їнських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень, 
аби з’ясувати, за якою ціною 
сьогодні житомиряни про-
дають старовинні речі.

Тримайте ТОП-4 най-
дорожчих антикварних 
речей, які продають у 
Житомирі.

Швейна машина за 70 
тис. грн

Найдорожчою анти-
кварною річчю, що прода-
ють у Житомирі через без-
коштовний сайт, є швейна 
машина за 70 тисяч гривень. 

Що ж особливого має 
бути у цій швейній машині, 
що її продають за вартістю 
автомобіля? Ну який-не-
який, але Ланос у хорошому 
стані купити точно можна. 

Автор оголошення Олег 
зазначає, що машина в хо-
рошому стані та навіть пра-
цює. Також зазначає, що ця 
модель була випущена у 19 
столітті ы є антикваріатом.

На жаль, назва вироб-
ника не зазначена, тому 
більше інформації про ма-
шину не вдасться дізнатися 
й чи дійсно вона така цінна, 
як переконує автор. Також 
Олег пише, що не проти й 
обміняти машину, проте на 
що саме, не зазначив. Не чо-
ловік, а загадка.

Посібник з математики 
1923 року

На продаж виставлено 
посібник з математики-
арифметики 1923-го року 
видання. На свій вік книга 
у задовільному стані, хоча 
й видно, що деякі сторінки 
порвані, проте чого ще варто 

було очікувати від книги, що 
пережила майже сторіччя.

«Книга-посібник. Курс 
чистої математики. Том пер-
ший, арифметика, видання 
сьоме. Типографія Августа 
Семена.

Войтяховський, Е.Д., 
Курс чистої математики 
складений артилерії баг-
нет-юнкером і математики 
партикулярним учителем 
Юхимом Войтяховським, на 
користь і вживання юнацтва, 
які вправляються в матема-
тиці», – зазначається на ти-
тульній сторінці книги.

Автор оголошення Ми-
кола за книгу хоче отримати 
10 000 грн.

Антикварний сервант
Підозріло схожий на 

сервант моєї бабусі, який 
ми викинули декілька років 
тому. А от автор оголошення 
зробив хід конем і не викинув 
мебель, що заважає, а виста-
вив не продаж. Автор оголо-
шення за цей старовинний 
сервант хоче 7 500 грн.

В описі зазначено, що 
сервант 30-х років 20 сто-
ліття та в доброму стані.

Старовинне дзеркало
Дзеркало виглядає на-

стільки круто, що аби пові-

сити його у себе в будинку, 
мені довелось би купувати 
новий кращий будинок або 
зробити ремонт – все ж має 
відповідати.

Авторка оголошення в 
описі написала наступне: 
«Старовинне дзеркало в 
офарбованій рамі із гіпсо-
вої ліпнини. Виглядає роз-
кішно, скільки йому років 
– невідомо».

Єдине питання, чи дій-
сно воно настільки старо-
винне: авторка ж сама зі-
знається, що, скільки йому 
років, не знає. Ціна витвору 
– 3 600 грн.
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«Герої» житомирських доріг
Марія Кравчук

Неодноразово про-
ходячи вулицями 
Житомира, можна 
спостерігати картину, 
як авто припаркова-
не не за правилами, 
водії повертають, не 
вмикаючи покажчика 
повороту, виконують 
розворот, де їм зама-
неться, та й елемен-
тарно не дотримують-
ся ПДР.

Журналісти «20 хвилин» ви-
рішили зібрати з соцмережі 
Facebook найбільш кричущі 
випадки порушень ПДР жито-
мирськими водіями за тиждень 
та висвітлити їх. Місто має знати 
своїх «героїв».

1. Позашляховик, який не 
обійти, не об’їхати

Водій цього авто просто за-
лишив його посеред тротуару, 
перед ворітьми та, схоже, зовсім 
забув про нього. Сам автор посту 
зазначає, що, пройшовши більше 
кварталу, бачив, що машина за-
лишилась на місці. 

Місце для паркування автомо-
біліст вибрав «надзвичайно вдало», 
тому, якщо ви не вмієте літати або 
не Сергій Бубка з жердиною – до-
ведеться обходити по проїжджій 
частині.

У коментарях під фото роз-
горілась ціла дискусія: дехто 
захищає водія, мовляв, людина 
пішла відчиняти ворота чи просто 

відійшла на кілька хвилин, це ж 
не катастрофа, інші обурюються 
таким байдужим ставленням до 
пішоходів. 

 «Додому приїхав, пішов відкри-
вати ворота», – пише Zahar Bekker.

 «Чувак на стоянку поставив, 
не трамвай – хто хоче обійде», – 
влучно зауважив Коля Старовойт.

«А никто не заметил, что он 
двойную сплошную пересёк ,чтобы 
так стать?» – цікавиться Вова 
Шемотюк.

 «Нет, вы что, все на приколе: 
"Пусть стоит, он не мешает, обо-
йдут!" Это тротуар, ребята! Он 
предназначен для пешеходов, он 
мог заехать колесом на тротуар, 
боком поставить у ворот, а не как 
БЫДЛО! Которому наплевать на 
всех, кто топает по тротуару! Это 

полный триндец!» – досить емоцій-
но висловилась Yulya Rybakova.

2. Поспішиш – людей 
насмішиш (а ще потрапиш у 
нашу рубрику водіїв-«героїв»)

Водій цього BMW явно кудись 
поспішав настільки, що, незважа-
ючи на ПДР, пересік подвійну су-
цільну, виїхав на зустрічну смугу 
для руху, виконав обгін на пере-
хресті, я ж нічого не забула? А ні, 
забула – рух на червоний сигнал 
світофора.

У коментарях до публікації 
житомиряни впізнали цього 
горе-водія. Один чоловік навіть 
зазначив, що саме ця машина на 
Малинському базарі ледве не зне-
сла його.

 «Он меня как-то на Малин-
ском рынке чуть не снес», – пише 
Vladimir Denysiuk.

«Безсмертний чи що?» – зада-
ється питанням Викуся Давидчук.

«Они считают, что им, управ-
ляя таким авто, по статусу поло-
жено хамить на дорогах. Это уже не 
неуважение, а диагноз психического 
расстройства», – зауважив Андрей 
Труфаненко.

 «Часто бачу такі ситуації. На-
віть подвійна суцільна не така по-
двійна біля заправки БРСМ, завжди 
так розвертаються "мажори". Для 
них червоний колір не такий і черво-
ний», – говорить Anna Voynalovich.

3. А що, так не можна 
паркуватися?

Складається враження, що во-
дії цих авто прогуляли заняття в 
автошколі, коли там розповідали 
про правила паркування. Шановні 
водії, не можна ставити авто там, 
де вам заманеться, та керуватися 
правилом «ну так же всі паркують-
ся» теж не варто, дякую за вашу 
увагу.

Фото зроблене біля «чорного» 
АТБ, що на Ольжича. Водії просто 
стали так, як їм зручно, або там, де 
було місце. Так, пішоходам не скла-
де перешкоди їх обійти, а от водіям 
їх об’їхати буде трохи важче. 

«Біля АТБ на Ольжича: один 
як їхав, так і став, а інший взагалі 
припаркувався посеред виїзду», – так 
підписала світлину авторка посту 
Лілія Богда.

«Який жах, як так можна?» – 
коментує світлину Bogdan Gudz.

«Там была тьма машин, они уе-
хали, он остался, и в тот момент я 
там проезжала. Он еще по-божески 
стоял», – пише Marina Marish.

На цей коментар Лілія Богда 
відповідає: «"Тьма машин" – не 
виправдання для неправильного 
паркування».

4. Місця ж багато – можна й 
авто поставити

А що, сквер на вулиці Лято-
шинського не призначений для 
паркування автомобілів? Це буде 
для багатьох водіїв шоком, але ні, 
там паркуватися заборонено.

Автор світлини наголошує на 
стані нової плитки після того, як 
на ній житомиряни влаштували 
місця для паркування: суцільні 
тріщини та плями.

Також уважні житомиряни по-
мітили на фото інші авто, що роз-
міщені на стоянці в забороненому 
місці: прямо під знаком «Зупинку 
заборонено» (зліва на фото 4).

 «А стоянка під знаком – то 
нормально?» – цікавиться корис-
тувач із ніком HastlCastl Castl.

 «Зараз почнеться перекличка 
автолосів: "І чьто тут такого, вам 
што мєста мало? Вьі што обойті не 
можєтє? Сдєлайтє нам парковку! 
Нє імєєтє право снімать!"» – жар-
тує Андрей Житомирский.

 «Так потрібно було викликати 
патрульну службу, де й все на цьому. 
Викладаючи фото, де він так при-
паркований, я думаю навряд чи його 
совість замучить», – пише Сергій 
Кирилюк.

«П о л у ш а р и й  н а к и д а т ь 
каменных – и все наладится! Хотя, 
если культурно выделить часть под 
стоянку, чего бы и нет, пусть сто-
ят. Житомир очень компактный 
город, спланированный лет 300 на-
зад, под пешеходов и коней, так что 
сейчас проблемы неизбежны», – роз-
мірковує Oleg Shved.

Будемо мати надію, що всім 
«героям» сьогоднішньої рубрики 
прийдуть «листи щастя» у вигляді 
штрафів за неправильно припар-
ковані автомобілі та порушення 
правил дорожнього руху. А інших 
водіїв це змотивує навіть не думати 
про можливість порушити ПДР.

Міністерство соціальної по-
літики повідомляло, що у 2021 
році в Україні заплановано п’ять 
етапів підвищення пенсій, а їхні 
перерахунки мали початися вже 
з 1 січня. 

Етапи підвищення пенсій
Січень
Підвищення з 2100 до 2400 грн 

для пенсіонерів у віці від 65 років 
і при наявності у них страхового 
стажу 30/35 років і більше (4036 від 
збільшеної МЗП з 5000 до 6000). 
Продовження виплати щомісячної 
доплати до пенсії до 500 грн для 
осіб віком від 80 років та мінімаль-
ної пенсійної виплати 2600 грн за 

наявності у них страхового стажу 
20/25 років і більше.

Березень
Індексація пенсій з 1 березня 

(планується в середньому на 11%).
Квітень
Автоматичний перерахунок 

пенсіонерам, які працюють, з 
урахуванням заробітної плати в 
період роботи й набутого стажу 
роботи.

Липень
Підвищення з 2400 до 2600 грн 

пенсії для пенсіонерів у віці від 65 
років і при наявності у них стра-
хового стажу 30/35 років і більше. 

Встановлення щомісячної до-
плати до пенсії до 400 гривень для 

пенсіонерів віком 75-80 років та 
мінімальної пенсійної виплати 
2500 грн за наявності у них стра-
хового стажу 20/25 років і більше. 

При досягненні 80 років збіль-
шення щомісячної доплати до 
пенсії до 500 гривень і мінімальної 
пенсійної виплати до 2600 гривень 
при наявності у них страхового 
стажу 20/25 років і більше. 

А одиноким пенсіонерам цьо-
го віку – до 3342 гривні. 

Грудень
Планується підвищення про-

житкового мінімуму з 1854 до 1934 
гривень та збільшення надбавок, 
підвищень до пенсії (надбавок за 
понаднормовий стаж, надбавок і 

підвищень учасникам та інвалідам 
війни, учасникам ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС, пенсії за 
особливі заслуги тощо).

Проте житомирян така ініціа-
тива не дуже тішить, адже зазначе-
ні виплати поки ніхто не отримав.

«Зачем постоянно писать и 
говорить о том, чего нет? Я имею 
ввиду повышение и так далее», – 
коментує Алла Литвинчук.

«Поки тільки обіцянки, а по 
факту брехуни. Навіщо давати 
тим, хто потребує, допомоги, 
краще собі та депутатам кишені 
набити. Це ЗЕ так пожартував, ой 
як прикольно знущатись з бідних», 

– обурюється Людмила Цимбал.
«Це брехня, бо моя бабуся по-

лучила пенсію 7 квітня, і там не 
було доплати. У неї пенсія 2200 і 
їй 93 роки», – наголошує Соломія 
Гладій.

«Да ніхто нічого не дав. БРЕХ-
НЯ», – коментує Людмила Крав-
ченко.

«Це брехуни, радували людей, 
що до Паски виплатять 1000 гри-
вень, то знову відмазка, що з 1 трав-
ня», – зазначає Наталія Парфан.

Житомиряни скаржаться, що не отримали  
підвищення пенсій для людей віком 75 та 80 років

У державному бюджеті заплановано 195 мільярдів гривень витрат на Пенсійний фонд у 2021 році. 
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8 Березня: свято ніжності і краси чи рівноправ’я? 
Останнім часом 

весна в Україну при-
ходить разом із дис-
кусіями, чи потрібно 
святкувати 8 Березня.

Усе почалось, коли на хвилі де-
комунізації Інститут національної 
пам’яті запропонував скасувати 
це державне свято. На сайті пре-
зидента навіть з’явилась відповідна 
петиція. Чи потрібне 8 Березня 
Україні сьогодні? Думки експертів 
зібрав Центр громадського моні-
торингу та контролю.

Радянський шлейф  
8 Березня 

Міжнародний жіночий день, 
який ми відзначаємо 8 березня, 
з’явився як наслідок жіночих 
маршів за права. Історики вважа-
ють, що все почалось 1908 року у 
США, де жінки вийшли на вулиці 
з вимогою рівних умов та оплати 
праці для чоловіків і жінок. Відтак 
уже 28 лютого наступного року 
Штати відзначали Національ-
ний жіночий день. У 1910 році 
німецька активістка Клара Цеткін 
підхопила американські настрої 
і запропонувала започаткувати 
Жіночий день, щоб жінки могли 
вийти на мітинг і заявити про свої 
проблеми. 

У 1921 році на ІІ Комуністич-
ній жіночій конференції було 
ухвалено рішення святкувати 
Міжнародний жіночий день 8 
березня на пам’ять про загиблих 
жінок, які брали участь у демон-
страції у Петрограді 23 лютого 
1917 року. За словами істориків, 
відтоді 8 Березня позиціонувалось 
як свято пролетарок і робітниць. У 
цей день влада підраховувала до-
сягнення «радянської жінки», яка 
працювала нарівні з чоловіками. 

Характер свята почав змі-
нюватись після 1965 року, коли 
воно стало офіційним вихідним 
у Радянському Союзі. Посту-

пово день солідарності жінок 
за рівні права та емансипацію 
почав перетворюватись на свя-
то «ніжності, краси і весни», а 
також вшановування матерів. І 
цей радянський шлейф свята, із 
тюльпанами і листівками раз на 
рік, тягнеться до сьогодні. 

«Рожево-фіолетовий кіч на-
вколо бренду «свята 8 Березня» 
є частковим відображенням 
стану усвідомленості україн-
ським суспільством питань ген-

дерної рівності. Коли чоловіки 
на день боротьби жінок за рівні 
права вважають за доцільне на-
голосити на жіночій «вродженій 
ніжності та чарівності» і по-
дарувати оберемок квітів, а 
жінки зі свого боку очікують 
цього від чоловіків, це свідчить 
про нерозуміння своїх прав та 
можливостей у цьому суспіль-
стві зі сторін обох статей», 
– переконана доктор історичних 
наук Оксана Кісь.

Чого більше: прав чи 
обов’язків?

Попри те, що жінки сьогодні 
голосують на виборах, можуть 
вчитись і працювати, гендер-
ні упередження і стереотипи 
існують і у ХХІ столітті. Досі 
трапляється поділ на «жіночі» 
та «чоловічі» професії, дискри-
мінація жінок тощо. Жінок все 
ще називають «слабкою статтю», 
«красивою половиною», «симво-
лом доброти, ніжності і любові», 
бажаючи їм «справжнього жіно-
чого щастя». 

Відповідно до звіту Світового 
банку, Україна не дотягує до еко-
номічної рівності між жінками і 
чоловіками. Економічні можливос-
ті українок оцінені на 79,4 бала зі 
100. Власне, статистика свідчить, 
що українські чоловіки отримують 
на 18,6% вищу зарплату, ніж жінки 
на аналогічній посаді. Крім того, 
лише 30% керівників компаній є 
жінками.

Цікаво, що вищі бали мають 
такі мусульманські країни, як Са-
удівська Аравія, ОАЕ, Туреччина. 
А очолюють рейтинг Бельгія, Ка-
нада, Данія, Франція та Ісландія. 

Втім, Україна покращує ситуа-
цію, провадячи гендерну політику. 
Впродовж останніх років Верхо-
вна Рада ухвалила низку законів, 
спрямованих проти гендерної 
дискримінації. Зокрема, нещо-
давно парламент проголосував у 
першому читанні за декретну від-
пустку для чоловіків. А два роки 
тому – за гендерні квоти у партіях.

За останній рік зросла частка 
жінок в ІТ (до 25%), серед ФОПів 
(до 46,5%), в обороні (до 14%), по-
літиці (до 21% у парламенті) та 
інших галузях.

«Якщо ми говоримо про 
Україну і про парламент, ми 
дійсно маємо уже великі успіхи, 
бо якщо порівнювати з першим 
скликанням парламенту, то 
там було 2%, а зараз у нас уже 
21% жінок. І це свідчить про хо-
роші зміни в країні», – наголо-

сила заступник голови Верховної 
Ради Олена Кондратюк. 

Від берегинь до борчинь 
за права

Останніми роками 8 березня 
жінки виходять на марш, щоб за-
явити про свої проблеми та зна-
йти підтримку. Торік Марш жінок 
у Києві зібрав понад 3 тисяч осіб, 
серед яких були активісти, пред-
ставники бізнесу та міжнародних 
організацій, правозахисники і де-
путати обох статей. 

Цього року публічні заходи 
заплановані у Києві, Харкові, 
Львові, Херсоні, Краматорську, 
Запоріжжі, Івано-Франківську, 
Ужгороді, Одесі, Луцьку, Жито-
мирі. За словами організаторів, 
Марш жінок-2021 присвячений 
пандемії коронавірусу, тому що 
«найбільше негативні наслідки 
пандемії відбилися на жінках».

Серед цьогорічних вимог Мар-
шу – ратифікація Стамбульської 
конвенції, збільшення соцдопо-
моги матерям, створення без-
печних умов праці для жінок, які 
мають високий ризик зараження 
Covid-19, забезпечення доступу до 
всіх медичних та профілактичних 
послуг та інші.

На думку активісток руху за 
права жінок, 8 Березня в Україні не 
слід скасовувати, однак необхідно 
змінити дискурс його святкуван-
ня. 

«Мені здається важливим 
збереження вихідного дня 8 бе-
резня. Чому? Тому що для бага-
тьох жінок це може бути єдина 
можливість вийти на марші та 
інші публічні події, присвячені 
проблематиці жіночих прав», – 
вважає журналістка і феміністка 
Ірина Славінська.

Власне, свято, яке 1977 року 
запровадила ООН, має назву 
«Міжнародний день боротьби 
за права жінок і міжнародний 
мир». Жодних прив’язок до СССР 
чи жіночої краси у ньому немає, 
наголошують активістки.

Переведення годинників в Україні: за і проти
Верховна Рада хоче скасува-

ти переведення годинників. 
Це означає, що нинішній зимовий час 

(UTC+2, за міжнародною шкалою) може 
стати для України постійним.

Щоправда, коли саме країна переведе 
годинники востаннє, досі до кінця невідо-
мо, адже законопроєкт поки що ухвалили 
лише у першому читанні, передає «ВВС 
News Україна».

Можливо, 28 березня Україна іще пе-
рейде на літній час (переведе стрілку на 
годину вперед), а восени повернеться на 
зимовий – уже назавжди. Проте низка 
депутатів пропонує пришвидшити ухва-
лення закону в цілому. Тоді переводити 
годинники більше не доведеться навіть 
цьогоріч.

У будь-якому разі переведення годинни-
ків викликає палкі суперечки – у нього є як 
чимало противників, так і прихильників. І 
в тих, і в інших є свої аргументи.

Аргументи «за»
Зазвичай користь від переведення по-

яснюють економічними перевагами. На-
приклад, в ЄС упродовж майже 20 років 
ця практика була обов'язковою для всіх 
країн-членів. Свого часу це правило схвали-
ли для того, аби різні держави працювали 
більш злагоджено.

Окрім того, прихильники переведення 
люблять говорити про економію електро-
енергії. Завдяки переходу на літній час, 
мовляв, робочі години більше припадають 
на світловий день – це економить енергію, 
що є кращим для екології.

Окрім економічних факторів, є ще й 
соціальні, вважають прихильники пере-
ведення. Перехід на літній час дозволяє 
людям краще використовувати «світлі» го-
дини дня, а також зменшує кількість ДТП 
та злочинів у вечірні години.

Аргументи «проти»
Противники переведення наводять 

результати досліджень, які говорять про 
негативний вплив на здоров'я людини та біо-
ритми. Зокрема, свіжі дані демонструють, 
що в країнах, які переводять годинники, в 
момент переходу збільшується кількість 
інсультів та викликів швидкої допомоги.

Так само противники говорять і про те, 
що економічна доцільність переведення 
годинників, про яку говорять їхні опоненти, 
себе не виправдовує. Якщо і йдеться про 

якусь економію електроенергії, то про дуже 
незначну.

З цим частково погоджуються в ЄС, де у 
2019 році скасували обов'язкове переведен-
ня годинників для країн-членів. Рішення 
передбачає, що з 2021 року всі держави мо-
жуть самостійно вирішувати – переводити 
їм годинники чи ні.
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Шестирічна Марта потребує 
термінової пересадки нирки: 
родина просить допомоги!

Родина звертається 
до вас з проханням про 
допомогу для 6-річної 
дівчинки!

Сім'я Миколи Бірюченка про-
сить допомоги для порятунку 
молодшої дочки Марти. Шести-
річній дівчинці необхідна ТЕР-
МІНОВА трансплантація нирок, 
яка вимагає величезних ресурсів. 

Мінімальна вартість операції 
в одній з білоруських клінік – 
близько 70000 € (без підготовки, 
реабілітації та супутніх витрат). 
На жаль, Микола не зможе ви-
рішити це самостійно. На сво-
їй сторінці у фейсбуці батько 
дівчинки пише: «Сегодня мы 
собрали около 850 000 гривен – 
это огромный шаг к спасению 
нашей дочери! Для того, чтоб 
стать в очередь на транспланта-
цию, нужно собрать всю сумму. 
Если мы продолжим в том же 
– сбор будет закрыт очень ско-
ро! Сегодня мы открыли счета 
для иностранных поступлений 
– PayPal, IBAN, GoFundMe. На-
стоятельно просим проверять 
реквизиты – они есть в посте! 
Пожалуйста, при репостах в 
Инстаграм отмечайте страницу 
Николай Бирюченко для защиты 
от мошенничества». 

Реквізити: 
• 5168745609137945 Приват-

Банк (грн) Бірюченко Микола 
Володимирович;

• 5375414122353617 Моно-
банк (грн) Бірюченко Микола 
Володимирович;

• 5168742721169104 Приват-
Банк ($) Biriuchenko Mykola;

• 4731219615799826 Приват-
Банк (€) Biriuchenko Mykola;

• IBAN: 
UA703052990000026200899280696;

• PayPal: https://www.
paypal.me/InnaDemidovaFI 
(хрещена)

• GoFund: gofund.
me/2e8a3f70

Телефон: +380 (97) 970 44 88.
Допоможемо Марті разом!

• Україна оновила список країн «зеленої» та «червоної» зон: 
пасажирам з Білорусі, Великобританії та Португалії вже не 
потрібна самоізоляція.

• До кінця року всіх повнолітніх українців вакцинують від коро-
навірусу – МОЗ.

• Євросоюз офіційно зняв санкції з Арбузова і Табачника.
• Цього тижня в Україні перерахували виплати особам, які ви-

йшли на пенсію за віком і за загальними правилами; військовим; 
чорнобильцям.

• Місія МВФ повернеться до України після зняття обмежень на 
тарифи на газ – Корнієнко.

• Росія має припинити перекладати відповідальність за виконання 
Мінських угод на інших – МЗС.

• Вакцинуватися в районі ООС погодилися менш як 20% вій-
ськовослужбовців.

• У «Нафтогазі» підтвердили, що «Північний потік-2» можуть 
так і не добудувати.

• Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича та його сорат-
ників.

• Рада не підтримала легалізацію короткоствольної зброї.
• Шмигаль заявив про початок третьої хвилі пандемії COVID-19 

в Україні.
• «Марсіанський» корабель Starship успішно злетів і приземлився, 

але все-таки вибухнув.
• В Україні ціна бензину на деяких АЗС наближається до 30 

гривень за літр.
• Рада дала «зелене світло» скасуванню переходу на літній і 

зимовий час.
• Біткоїн перевищив позначку у $50 тисяч.
• Аваков анонсував нові санкції РНБО проти «ворогів України 

та колаборантів».
• 150-е засідання: Україна в ТКГ заявляє про безрезультатні 

переговори через деструктивну позицію РФ.
• Верховна Рада подовжила термін встановлення лічильників 

споживання природного газу на 2 роки, до 1 січня 2023 року.

Коротко про головне

Українських школярів 
навчатимуть, як стати 
супергероями і рятувати життя

У березні 2021 р. в 
українських школах 
розпочнеться освітня 
програма «Супергерої 
FAST», мета якої – на-
вчити дітей розпіз-
навати перші ознаки 
інсульту та звертатися 
за невідкладною ме-
дичною допомогою.

Оволодівши такими важливи-
ми знаннями та навичками, діти 
стануть справжніми Супергероя-
ми FAST, адже зможуть рятувати 
життя їхніх дідусів та бабусь, а та-
кож донести ці важливі знання до 
дорослих у своїх родинах.   Освіт-
ня програма «Супергерої FAST»  –  
міжнародна кампанія, яка прово-
диться у понад 20 країнах світу. Це 
інтерактивна навчальна програма 
для дітей 5 – 9 років, яка за допо-
могою персонажів-супергероїв, 
а також цікавих ігор, конкурсів, 
поробок та мультфільмів вчить 
дітей впізнавати перші ознаки ін-
сульту та викликати невідкладну 
медичну допомогу. 

Ян Ван дер Мерве, керівник 
Ініціативи Angels в Європі та лі-
дер проєкту «Супергерої FAST»: 
«Програма «Супергерої FAST» 
розроблена саме для дітей по-
чаткової школи, оскільки це 
той вік, коли діти багато часу 
проводять зі своїми дідусями та 
бабусями. Діти цього віку та-
кож відкриті та охоче діляться 

своїми новими знаннями зі свої-
ми рідними. Навчальні матері-
али яскраві та цікаві дітям. Їх 
можна опановувати в школі чи 
вдома з батьками. Результати 
навчання досить переконливі: в 
Греції завдяки програмі «Супер-
герої FAST» рівень знання про 
симптоми інсульту зріс з 38% 
до 85%». 

Програма розроблена Факуль-
тетом освітньої та соціальної по-
літики Університету Македонії 
(Греція) за підтримки Ініціативи 
Angels та схвалена Всесвітньою 
організацією інсульту. В Україні 
програма реалізується за під-
тримки Міністерства освіти та 
науки України та в партнерстві з 
ГС «Освіторія».

 Віктор Сальков, державний 
експерт Міністерства освіти і на-
уки України: «Концепція Нової 
Української Школи, яку ми 
зараз впроваджуємо, має на 
меті навчання дітей життє-
во необхідним навичкам та 
компетенціям у природний для 
них спосіб: через гру, співпрацю, 
спілкування. Запропонована 
програма є саме тим гарним 
прикладом компетентністного 
підходу до навчання та надає 
дітям важливі знання про осно-
ви здоров’я та як звернутися до 
невідкладної медичної допомо-
ги. Тому Міністерство освіти і 
науки України радо підтримує 
проведення освітньої програми 
«Супергерої FAST». 

Інсульт є серйозною пробле-
мою для суспільства. В Україні 
щороку стається близько 130 000 
випадків інсульту. Прогноз для 

пацієнта напряму залежить від 
того, як швидко йому буде надана 
кваліфікована медична допомога, 
адже за кожну хвилину від почат-
ку інсульту в мозку відмирає 2 млн 
нервових клітин. 

Дмитро Лебединець, керів-
ник Інсультного центру клінічної 
лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ, 
член робочих груп МОЗ та НСЗУ 
з питань інсульту: «Як лікар-не-
вролог, чия робота полягає в 
порятунку людей з інсультом, 
я дуже вдячний організаторам 
за навчальну програму «Супер-
герої FAST». Складно переоціни-
ти значення цих знань і вміння 
дітей розпізнати перші ознаки 
інсульту та викликати екстре-
ну медичну допомогу. Під час 
інсульту важлива кожна хвили-
на. Я щиро вболіваю, щоб кожна 
школа долучилася до програми 
і ми разом змогли допомагати 
людям, у яких стався інсульт, 
отримувати вчасну та квалі-
фіковану медичну допомогу». 

Приєднатися до програми 
«Супергерої FAST» може 
кожна школа в Україні. 
Для цього потрібно лише 
зареєструватися на сайті: 
www.fastheroes.com
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Як народжувалось  
музейна справа у Житомирі

Ігор Гарбуза

160 років тому в Росій-
ській імперії скасували крі-
посне право, і настала епоха 
реформ. 

Житомир став перетворюватися. Місь-
ка влада здійснювала масштабні проєкти: 
електричне освітлення міста, відкриття 
громадського транспорту – трамвая, теле-
фонізацію, створення водопроводу і багато 
іншого. Поліпшувалося і культурне життя 
міста. У Житомирі стали видаватися газети 
різних політичних напрямів, електрифіку-
вали театр, відкрили публічну бібліотеку, 
фотоательє і кінотеатри. У цей історичний 
період одним із перших культурно-просвіт-
ницьких та наукових центрів Волинської гу-
бернії став Волинський центральний музей.

Там, де сьогодні стоїть кінотеатр «Укра-
їна», у 19 столітті красувався будинок во-
линського губернатора. З правого боку 
від кінотеатру височить п'ятиповерхівка, 
в цокольному поверсі якої розміщується 
книжковий магазин. На цьому місці був 
розташований флігель губернаторського 
будинку. 27 жовтня 1865 р. за новим стилем 
саме тут була заснована публічна бібліотека. 
Через півроку, 10 квітня 1866 р., «в присут-
ствии многочисленной публики, состоящей 
из лиц всех сословий», пройшла церемонія 
офіційного відкриття бібліотеки, яка на-
зивалася «Русская публичная библиотека».

Волинський військовий губернатор 
генерал Михайло Іванович Чертков був 
попечителем бібліотеки. Він зі своєї колекції 
подарував бібліотеці 48 зразків місцевих 
порід і мінералів, зібраних у Волинській гу-
бернії. Відвідувачі бібліотеки могли прийти 
почитати газети, книги і заодно подивитися 
виставку мінералів. Один із засновників 
бібліотеки службовець Волинської контр-
ольної палати Іван Якович Рудченко (рідний 
брат письменника Панаса Мирного) писав: 
«публика, обозревавшая её… удивлялась 
минеральным богатствам Волыни», а ко-

лекція «как бы наводила на мысль о музее». 
Волинська губернія була однією з 

найбільших у Російській імперії. Вона 
охоплювала значну частину терито-
рії нинішніх п'яти областей України: 
Житомирської, Волинської, Тернопіль-
ської, Рівненської та Хмельницької. 
Досить почитати спогади письменника 
Володимира Короленка («История моего 
современника»), щоб зрозуміти, що навіть 
освічена частина житомирян мала туман-
не уявлення про той край, в якому жила. 
Зрозуміло, що ця колекція не відображала 
мінеральне багатство Волині, але вона про-
буджувала інтерес до вивчення природи та 
історії. І, дійсно, освічені люди прагнули 
пізнати свій край. 

Музей у бібліотеці
Волинський статистичний комітет ви-

рішив відкрити свій сільськогосподарський 
музей. Він доручив своєму співробітникові 
геологу Готфріту Йосиповичу Оссовському 
зібрати колекцію мінералів. Дослідник зі-
брав не тільки мінерали, а й скам'янілі ко-
палини тварин, рослин, тобто палеонтоло-
гічні знахідки. Однак комітет не зміг знайти 
відповідного приміщення для відкриття 
музею. Тоді член розпорядчого комітету 
публічної бібліотеки генерал-майор В. М. 
Максимович запропонував відкрити музей 
у бібліотеці. Тут вже була колекція міне-
ралів, приміщення дозволяло розгорнути 
виставку. У 1874 р. за сприяння волинського 
губернатора Петра Аполлоновича Грессе 
статистичний комітет передав бібліотеці 

свою колекцію мінералів, зразків порід 
дерев і ґрунтів.

У 1875 р. губернатор П. А. Грессе, їдучи 
з Житомира, подарував 100 зразків порід 
мінералів, зібраних ним на Волині. У 1877 р. 
любитель геології А.С. Стосунки подарував 
музею 152 зразка геологічних порід. У 1889 
р. до поповнення музейної колекції міне-
ралів приєднався колишній волинський 
губернатор Віктор Вільгельмович фон Валь. 
Він подарував кристалоподібний уламок 
мінералу жовтого кольору. Імператорська 
археологічна комісія, яка проводила до-

слідження у різних повітах Волинського 
краю, подарувала монети 17 століття. Ви-
кладач історії та географії 1-ї Житомирської 
чоловічої гімназії Яків Васильович Яроцький 
зібрав колекцію інструментів і продукцію 
ремісників Волинської губернії. У 1897 р. 
подарував свою колекцію музею при пу-
блічній бібліотеці.

У музеї зібралася пристойна кількість 
експонатів. Але який в них сенс, якщо вони 
не були описані, систематизовані і каталогі-
зовані. Тобто не було чіткого уявлення про 
те, що зібрано і як користуватися багатством 
музею. Без цього неможливо було грамотно 

представити публіці зібраний матеріал, 
вести науково-дослідну роботу. Цю копітку 
роботу зробили генерал В. М. Максимович, 
знавець волинської геології А. С. Стасенко 
і краєзнавець К. А. Ромазанов.

На початку 20 століття музей мав 2117 
експонатів, що розповідали про історію, 
геологію та природу Волинської губернії. 
Зібране багатство дозволило відкрити лабо-
раторію для проведення науково-дослідних 
робіт. Працювало 3 відділи: природно-іс-
торичний, промисловий і нумізматичний.

Стало зрозуміло, що музей вийшов за 
межі виставки при публічній бібліотеці і 
став серйозним дослідницьким центром. 
У 1901-1913 роках музей перейшов у віда-
ння Товариства дослідників Волині, але 
продовжував перебувати у приміщенні 
публічної бібліотеки. Протягом 7 років 
(1902-1909) дослідники систематизували і 
каталогізували зібраний матеріал. У березні 
1909 р. музей відкрив свої двері. Протягом 
10 місяців його відвідало 249 дорослих і 
719 учнів гімназій, училищ та інших на-
вчальних закладів. Для того часу це було 
велике число відвідувачів і означало, що 
музей був потрібен суспільству.

Однак музей не міг у всій повноті роз-

горнути свою роботу, бо потребував просто-
рого приміщення. Віце-голова товариства 
П. Тутковський оббивав пороги чиновників, 
переконував місцеву владу і громадськість 
забезпечити музей новим приміщенням і 
домігся свого. 1 січня 1911 р. музей справив 
своє новосілля, він переїхав у «Дом трудо-
любия» (кут Хлібної та Гоголівської вулиць). 

Цей красивий будинок у 1897 р. побуду-
вала міська рада, піклуючись про народну 
тверезість. Тут жебраків навчали ремеслу 
і давали заробити гроші, двічі на день без-
коштовно годували. Бездомні отримували 
нічліг, для дітей матерів, котрі не мали чо-

ловіків, працювали ясла. При будинку була 
чайна, бібліотека, театр, давалися благодійні 
концерти. Цю культурну програму допо-
внив музей.

Члени товариства вирішили, що для 
розвитку музейної справи та вивчення Во-
лині треба зробити музей самостійною 
організацією, і підготували необхідну доку-
ментацію. 8 квітня 1913 р. міністр народної 
освіти Російської імперії затвердив статут 
Волинського Центрального музею. 1 січня 
1914 р. музей став самостійною організацією 
зі своєю касою, адміністрацією та планом 
наукової роботи. 

У 20-30-і рр. 20 століття у СРСР Волин-
ський музей переріс у солідну науково-до-
слідну організацію. Але це вже інша історія.

Розвиток у Житомирі музейної справи 
було обумовлено економічним і культурним 
розвитком міста. У цій справі велике значен-
ня мали особистості, котрі поєднали в собі 
високу моральність і культуру, безкорисливу 
працю на благо суспільства. У Житомирі 
музейну справа розвивали від губернаторів 
до захоплених краєзнавців, колекціонерів 
і вчених. Кожен з них залишив свій слід в 
історії Житомира. Їхня праця, натхнення і 
мрії живуть в образі і історії нашого міста. 

Дом Трудолюбія. Так він виглядав на початку ХХ століття. 
Будівлю звели в 1897 році за рахунок коштів Житомирського міського 
комітету піклування про народну тверезість на розі вулиць Хлібної та 

Миловской (зараз площа Житній ринок).

Міська публічна бібліотека. Фото з Інтернету
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Житомирському велоспорту – 127 років!
Закінчення.  

Початок у № 1 від 27 січня  
та № 4 від 17 лютого 2021 року

Олександр Кухарський

З кожним роком все більшу 
популярність серед населення 
планети завойовує велосипедний 
туризм, який має свої переваги 
порівняно з іншими видами ту-
ризму. Велосипед є дуже зруч-
ним засобом пересування. Він 
дає мандрівнику можливість із 
досить значною швидкістю долати 
великі відстані, знайомитися під 
час короткої подорожі з істори-
ко-географічною специфікою тієї 
чи іншої місцевості, відвідувати 
цікаві об’єкти, розташовані один 
від одного на значній відстані. 
Ще одна суттєва перевага перед 
іншими видами туризму – вело-
мандрівнику не доводиться пере-
носити рюкзак в декілька десятків 
кілограмів на власній спині. Це 
робить його двоколісний поміч-
ник. Неабиякими щедротами об-
даровує велосипед у туристичній 
мандрівці. Кожна подорож зали-
шає помітний слід у житті вело-
туриста, бо є незабутньою подією, 
насиченою новими знаннями про 
невідомі краї та свої можливості.

У далекій дорозі, за тридев’ять 
земель від рідного порогу, не ми-
нути екстремальних ситуацій і 
непередбачених труднощів, в по-
доланні яких велотурист складає 
важливий життєвий іспит – на 
витривалість, мужність, силу волі, 
фізичне загартування і любов до 

рідного краю. Велосипедні по-
дорожі є захоплюючим видом 
активного відпочинку, який да-
рує багато чого несподіваного, а 
інколи – досі небаченого, оригі-
нального, виняткового. Цілодобове 
перебування на свіжому повітрі 
зміцнює здоров’я, зберігає фізич-
ну працездатність і бадьорість.

Варто згадати, що Жито-
мирщина була в числі перших 
областей України, де активно 
почав розвиватися велотуризм. 
Найкраще працювали секції ве-
лотуризму при житомирських 
туристичних клубах «Полісся», 
«Колумбус», Новоград-Волин-
ському міському турклубі «Ро-
мантик». Перші республіканські 
змагання з техніки велосипедного 
туризму відбулися у місті Харкові у 

1979 році.  Команда туристичного 
клубу «Романтик» захищала честь 
Житомирщини на цих змаганнях, 
де здобула бронзові нагороди. На 
других республіканських змаган-
нях ця ж команда знову посіла 
третє місце, а у 1982 році команда 
«Романтик» стає чемпіоном Укра-
їни. 

За десятки років члени клубу 
«Романтик» здійснили подорожі 
по Середній Азії, Карелії, Коль-
ському півострову, Алтайському 
краю, милувалися водами Байка-
лу, пейзажами Криму, пройшли 
дорогами Уралу, Сибіру, Далеко-
го Сходу, побували у всіх 15 со-
юзних республіках колишнього 
Радянського Союзу. Брали участь 
у міжнародному велопробігу від 
Чорнобиля до Берліну.

Чимало цікавих подорожей 
здійснили члени житомирського 
туристичного велоклубу «Поліс-
ся». Одним із засновників вело-
туризму в клубі був Георгій Жуков, 
який понад 35 років свого життя 
віддав мандрам по багатьох місцях 
нашої планети. Дитяче захоплен-
ня велосипедом Георгій Ігоревич 
зберігає і сьогодні. У свої 77 років 
він жодного дня не розлучається 
зі своїм стальним другом-вело-
сипедом. У подорожах він черпав 
і черпає життєдайну енергію і на-
тхнення, які завжди надихають 
його на творчу діяльність. Проза, 
вірші, пісні, казки, які виходять із-
під пера Георгія, сповнені любов’ю 
до життя, до рідної землі, при-
роди, сім’ї, дітей. Чистота його 
душі і помислів передавалася і 
передається не одному поколінню 
житомирських велотуристів.

У ті ж роки у колективі фіз-
культури одного із промислових 
гігантів Європи – житомирського 
заводу «Електровимірювач» – була 
організована велотуристична 
секція. Очолював секцію Віктор 
Едуардович Матковський. Він і сьо-
годні активно пропагує активний 
спосіб життя, проводить багато 
змагань з велосипедного спорту.

На Житомирщині велоту-
ризм почав відроджуватися у 
2009 році і з кожним роком стає 
дедалі популярнішим. У 2012 
році при Вільській загально-
освітній школі І–ІІІ ступенів 
Черняхівського району від-
крилася секція велотуризму, 
яку очолив Сергій Пєгов. За 
сім років велотуристи школи 

проїхали не одну тисячу кі-
лометрів дорогами України та 
Білорусії, побували у багатьох 
мальовничих місцях нашої об-
ласті.

В останні роки у Житомирі 
почали відроджуватися давні 
традиції, які були започатковані 
ще у далекому 1893 році, коли 
велосипед масово використову-
вався населенням для пересування 
вулицями міста. Популяризації 
велоспорту, масової їзди на вело-
сипеді та залученню молоді до 
здорового способу життя у наші 
дні сприяє проведення всеукра-
їнських велоднів. Започаткували 
велодень київські аматори велору-
ху у 2004 році. Саме вони почали 
проводити у робочі дні акції під 
назвою «На велосипеді на роботу». 
Поступово до велопробігу почали 
приєднуватися інші міста Украї-
ни. 20 травня 2007 року був про-
ведений перший велодень у місті 
Житомирі, в якому взяли участь 
тільки 10 велосипедистів-любите-
лів. З роками кількість учасників 
досягнула 3-х тисяч. Насамкінець 
за ініціативи та наполегливості 
автора цих рядків 1 березня 2014 
року на фасаді будинку по вул. 
Великій Бердичівській, 32 була від-
крита пам’ятна дошка до 120-річчя 
від дня заснування першого спор-
тивного товариства велосипедис-
тів-любителів у м. Житомирі. У 
2016 році вийшла книга «Історія 
розвитку велоспорту на Житомир-
щині» (авт. О. Кухарський, Г. Гри-
бан), де можна  більше дізнатися 
про цей захоплюючий вид спорту.

У Житомирі вшанували пам'ять Тараса Шевченка
9 березня у Жито-

мирі відбулося вша-
нування пам’яті генія 
українського народу 
Тараса Шевченка.

З нагоди 207-ї річниці з дня на-
родження Тараса Шевченка при-
сутні вшанували світлу пам’ять 
найвизначнішого українця усіх 
часів, поклавши до підніжжя 
пам’ятника живі квіти.

«9 березня 2021 року випо-
внюється 207 років з дня на-
родження Великого Кобзаря, 
генія українського народу Та-
раса Шевченка. З цієї нагоди в 
Україні та й по всьому світу 
проходять тематичні заходи.

У Житомирі, аби вшанува-
ти пам'ять Кобзаря, покласти 
квіти до підніжжя пам’ятника 
українського поета, художника 
та мислителя, прийшли пред-
ставники міської та обласної 
влади», – зазначають у Житомир-
ській міській раді.

Науковці зазначають, що в 
історичному розвитку України 
Шевченко – явище незвичайне 
як своєю обдарованістю, так і 
місцем у літературі, мистецтві, 
культурі. За 47 років життя поет 
пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на 
засланні, а решту – під наглядом 
жандармів.

Члени велоклубу "Романтик"  
з кораблем пустелі в Алтайській долині

Цікаві факти про Тараса Шевченка

• За життя Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, 
офортів, ескізів тощо, з яких дійшли до нас близько 800 робіт;

• Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу 
і навіть мовою есперанто;

• Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шев-
ченка;

• У світі встановлено аж 1384 пам´ятники Шевченку, з них в Укра-
їні – 1256. Інші монументи нашого поета прикрашають міста у 
Бразилії, Китаї, Америці.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. 3-кім. квартира, з/п 66,18 кв.м, житл. пл. 48,20 кв.м, за адресою: м. Житомир, 
вул. Космонавтів, 34, кв. 81. Дата торгів: 31.03.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №469186 (уцінено лот № 463231);

2. Зем. діл., пл. 0,1200 га, КН: 1822083200:06:001:0235, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених № 185. Дата торгів: 31.03.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №468353;

3. 3-кім. квартира з/п 57,1 кв.м, житл. пл. 41,3 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Радомишль, вул. Толбухіна, 2 кв.3. Дата торгів: 01.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №469514 (уцінено лот № 463851);

4. Зем. діл. для будів. і обслугов. житл. буд., госп. будів. і споруд (присадиб. діл.), 
пл. 0,1000 га, КН: 1810136300:10:055:0017, за адресою: м. Житомир, пров. Монолітний, 
4. Дата торгів: 05.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №469979 
(уцінено лот № 464150);

5. Сад. буд. з/п 62,6 кв.м, та зем. діл. КН: 1822083000:07:002:0623, з/п 0,0438 га, за 
адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с/р Іванівська, СТ «Полісся» (СТ 
"Соколовське"), 218. Дата торгів: 05.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №469296.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• АДМIНIСТРАТОР У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН. 12ГОД РОБОЧИЙ ДЕНЬ З ПОНЕДIЛКА ПО 
П ЯТНИЦЮ. ЗАРОБIТНА ПЛАТНЯ ЗА РЕЗУЛЬ-
ТАТАМИ СПIВБЕСIДИ. 0671002076

• БАРИСТА У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН. 14 
ГОД РОБОЧИЙ ДЕНЬ. ЗАРОБIТНА ПЛАТА 250 
ГРН (ЗМIНА)+5%ВIД ПРИБУТКУ. 0671002076

• БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИННIЙ ОБРОБЦI 
ДОКУМЕНТАЦIЇ У МЕРЕЖУ ПРОДУКТОВИХ 
МАГАЗИНIВ. ГРАФIК РОБОТИ З ПН-ПТ З 8.00 
ДО17ГОД. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ СПIВБЕСIДИ. 0671002076

• КАСИР-ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, 12-14 ГОДИННИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ. 
ЗАРОБIТНА ПЛАТА 400-550ГРН/ЗМIНА. 
0671002076

КУХАРЯ, БАЖАНО З ДОСВIДОМ РОБОТИ 
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ. МIСЦЕ РОБО-
ТИ - ОБУХIВСЬКИЙ Р-Н, ПРОЖИВАННЯ 
БЕЗКОШТОВНО. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ЗА 
ДОМОВЛЕНIСТЮ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ПН-ПТ 
З 09.00 ДО 18.00 0674677604

ПРАЦIВНИКА У КОТЕЛЬНЮ, БАЖАНО З 
ДОСВIДОМ РОБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА РО-
БОТУ. МIСЦЕ РОБОТИ - ОБУХIВСЬКИЙ Р-Н, 
ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. ЗАРОБIТНА 
ПЛАТА ЗА ДОМОВЛЕНIСТЮ. ТЕЛЕФОНУВАТИ 
ПН-ПТ З 09.00 ДО 18.00 0674677604

РIЗАЛЬНИКИ ГРИБIВ (РIЗНОРОБОЧI), БАЖА-
НО З ДОСВIДОМ РОБОТИ ЗАПРОШУЄМО НА 
РОБОТУ. МIСЦЕ РОБОТИ - ОБУХIВСЬКИЙ Р-Н, 
ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. ЗАРОБIТНА 
ПЛАТА ВIД 15 000ГРН. ТЕЛЕФОНУВАТИ ПН-
ПТ З 09.00 ДО 18.00 0674677604

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ! ЗА-
ПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ ДЛЯ 
РОБОТИ В КИЕВI, ПРИБИРАННЯ В СУ-
ПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО ПОСТIЙНА 
ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 9000 ГРН./МIС. 
0980706050,0950706050 СВIТЛАНА

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

• Продам будинок з земельною дiлянкою, 
з євроремонтом.86 кв.м кiмната, спальня, 
кухня, передпокiй, ванна, туалет, комора, 
велика веранда. Гараж, госп будiвлi, лазня, 
парилка басейн. Свердловина, трьохфазна 
лiнiя. Подробицi по телефону. 0962413734

2.8. Продам Будинки в 
передмiстi 

• ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК В М. АНДРУШIВКА, 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТI. ДЕТАЛI ЗА ТЕЛЕ-
ФОНОМ 0676829230

2.16. Здам в оренду 

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

• ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ СКЛАДСЬКI ТА 
ВИРОБНИЧI ПРИМIЩЕННЯ. РАЙОН ТЦ ДАС-
ТОР. 0679205472

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомiсть 

• Куплю квартиру, будинок або части-
ну будинку (в будь-якому станi). Жито-
мир та передмiсття. Швидка оплата. 
0674249331,0934249331
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8.24. Iнше. Куплю 

• ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радiодеталi, 
плати, вимiрювальнi прилади СРСР. 
0674781257

4.2. Будiвельнi, ремонтнi 
роботи. Послуги 

• ВИКОНУЮ РЕМОНТНI РОБОТИ. ШТУКАТУР-
КА СТIН, ШПАКЛЮВАННЯ. НАСТИЛ ПIДЛОГИ: 
ДОШКА, СТЯЖКА, ЛАМIНАТ, ЛЕНОЛЕУМ. 
ЕЛЕКТРИКА. ГIПСОКАРТОННI РОБОТИ. ОТКО-
СИ. 0970291776

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ 
СПОСОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИ-
БЛЕННЯ КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 
0671977447

• ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО КРИНИЦI. 
ЯКIСНО ТА ПРОФЕСIЙНО. 0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.17. Послуги. Iншi 

ВИДАМ ПОЗИКУ БЕЗ ЗАСТАВИ ТА 
ПОРУЧИТЕЛIВ. ТIЛЬКИ ПАСПОРТ I КОД. 
0997265499,0985818374

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

К У П У Є М О  В I Д Х О Д И  П Л I В К И 
ПОЛIЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУ-
ЛАТУРУ 0505580047, 0412447919

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ЄДИНИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ 
04.02.2019 Р. НА IМ`Я УТЕНКА ДАНИЛА 
IГОРОВИЧА ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• ПРОДАЖ ТОРФОБРИКЕТУ.БРИКЕТ ВИСОКОЇ 
ЯКОСТI, БЕЗ ПИЛУ I КРИХТИ, ВЕСЬ ОДИН В 
ОДИН, Є В МIШКАХ ПО 40 КГ ТА НАСИПОМ. 
ДОСТАВКА ПО ВСIЙ ОБЛАСТI БЕЗКОШТОВНА. 
0982817101IВАН,0982759571РОМАН

Бізнес
3. АВТО 

3.2. Автомобiлi. Продам 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/АВТОБУСIВ 
ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI ТА НА ЗАМОВ-
ЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА Б/В, ГУРТОМ ТА 
ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО УКРАЇНI, Є СВIЙ 
СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.COM/UA/ (097)152
1331,(096)4465131,(097)7266640

• Причепи автомобiльнi ТМ "Лев", 1-2-
3х оснi. Розмiри: 1,1х1,3-11,5х2,2. У 
виробництвi використовуємо високоякiсний 
метал i нiмецькi комплектуючi. Гарантiя 
10 р. Розстрочка 0% та без першо-
го внеску. Доставка безкоштовно. 
0671181888,0503098085

3.3. Автомобiлi. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБIЛIВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНI, ПIСЛЯ ДТП, 
НЕ РОЗМИТНЕНI, ПРОБЛЕМНI. ДОРОГО. 
0976484669,0635852350

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

П Р Е С - П I Д Б И РАЧ I ,  К О М Б А Й Н И 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
(050)9242613,(050)5158585,(067)9040066

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 
ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067
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Skinimalism:  
новий тренд у догляді, 
який ми полюбимо

Коли йдеться про догляд 
за шкірою, багато хто вважає: 
чим більше, тим краще. Більше 
засобів, більше зусиль, більше 
активних інгредієнтів; чим біль-
ше сироваток наносити, тим 
яскравішою буде шкіра. Проте 
подібно до того, як будь-які над-
мірності завжди призводять до 
небажаних результатів, надмірні 
зусилля з догляду за шкірою та-
кож можуть залишити наслідки: 
порушення шкірного бар'єру, 
почервоніння, подразнення і 
навіть акне.

Що таке скінімалізм?
Згідно зі звітом Pinterest з 

тренд-прогнозом на 2021 рік, 
це відмова від процедур з до-
гляду за шкірою (і макіяжу) на 
користь мінімалістичнішого 
підходу – хай то йтиметься про 
скорочення кількості баночок на 
полиці, активних інгредієнтів 
косметики в засобах чи про-
сто про зменшення тонального 
крему, щоб дозволити шкірі 
сяяти. Мовиться про те, щоб 
використовувати можливості 
багатозадачних засобів догляду 
і зрештою перейти до відпові-
дальної (і часто бюджетнішої) 
б'юті-програми.

Як перейти від свята 
споживання до скіні-
малістичного режиму?

По-перше, ознайомитися з 
фактами. Не існує засобу, який 
би підходив для однієї ділянки 
шкіри, а для іншої – ні: уся шкіра 
має одні й ті ж повсякденні по-
треби. Пам'ятаючи про це, мож-

на не купувати два зволожуючі 
креми – наприклад, денний і 
вечірній, а використовувати один 
і той же засіб. Багатьом знайо-
мо, коли Т-зона блищить і пере-
ливається, наче на неї нанесли 
хайлайтер, а вилиці – лущаться 
і сохнуть. Для цих зон потрібні 
різні засоби. До того ж ми адепти 
засобів для зони навколо очей. 
Хороший крем під очі – наче роз-
кішний десерт: відмовлятися від 
нього – недоречна аскеза.

Важливо знати, що один 
продукт з хорошою формулою 
може містити більше, ніж один 
активний інгредієнт – і в пра-
вильному для шкіри співвідно-
шенні. Коли ми намагаємося 
змішати кілька однокомпонент-
них сироваток для досягнення 
такого ж результату, це практич-
но неможливо. Одні інгредієнти 
нейтралізують дію одне одного, 
інші дублюють свої функції, а 
є такі, що взаємно підсилюють 
дію. Щоб правильно зрозуміти 
всі ці речі, потрібно мати знання 
кваліфікованого косметичного 
хіміка-технолога з багаторічним 
досвідом. Гугл не допоможе – 
це одна з причин, з якої багато 
хто помиляється. А крім того, 
з погляду відповідального спо-
живання розумніше купити 
один дієвий засіб, ніж десяток 
з сумнівною ефективністю.

Не рекомендується вико-
ристовувати процедури, що 
складаються з 15 засобів і без-
лічі етапів. Замість цього для 
довкілля і вашої шкіри краще 
повернути все до витоків – або 
зробити «скінімізацію» того, що 
ви використовуєте. 
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Різне

Цікаві факти про сірники
• Першими сірниками можна 

назвати скіпки. Наші предки про-
сочували сухі скіпи розплавленою 
сіркою. Коли сірчану головку при-
тискали до тліючого труту, вона 
спалахувала. А від неї вже під-
палювали вогнище. Так з’явився 
прототип сучасного сірника.

• Сучасні сірники – відносно 
недавній винахід людства. Вони 
прийшли на зміну кресалу близько 
двох століть тому, коли вже пра-
цювали ткацькі верстати, ходили 
потяги і пароплави.

• Слово «сірник» походить від 
староруського слова спиця – за-
гострена дерев’яна паличка, або 
скалка. Спочатку спицями назива-
ли дерев’яні цвяхи, якими кріпили 
підошву до взуття.

• Перші коробки для сірників 
виготовлялися з металу.

• У 1848 році Микола I видав 
указ, згідно з яким дозволялось 
виготовляти сірники лише у Пе-
тербурзі і Москві, а упаковувати їх 
– по 1000 штук у жерстяні коробки.

• За методом запалювання 
сірники бувають терткові, які за-
палюються при терті об поверхню 
сірникової коробки, і бестерочні, 

які запалюються об будь-яку по-
верхню.

• У світі налічується понад 100 
видів сірників.

• Сірник може врятувати 
життя людині. Якщо припекти 
сірником укус від отруйного 
степового павука (каракурт) не 
пізніше ніж за дві хвилини після 
укусу, то отрута розпадеться і не 
проникне в кров.

• Сірник, кинутий у море, 
розкладеться тільки через 6 мі-
сяців.

• Стандартний сучасний сір-
ник повністю згорає за 20 секунд.

• В середньому на одну газову 
плиту витрачається 150 коробок 
сірників.

• Сірники – це не тільки засіб 
добування вогню: довгі роки на 
сірниках вчили дітей рахувати.

Гороскоп на тиждень 10 - 16 березня
ОВЕН
І робота, і життя кипі-

тиме – усе, як ви любите. 
Перегляньте свій раціон 

харчування і активно займіться 
спортом. 

ТЕЛЕЦЬ 
На вас чекає знайом-

ство, яке згодом може 
перерости у щось більш серйозне. 
Присвятіть якомога більше часу 
самовдосконаленню. 

БЛИЗНЮКИ
Цей тиждень стане 

вашим стартом у нове 
життя. Уникайте поїздок 

за кермом у вечірній час. На ви-
хідних – маленька подорож. 

РАК
Вдалий час для при-

дбання техніки, яку довго 
хотіли. Завдяки старан-

ню і наполегливості будете по-
мічені керівництвом. 

ЛЕВ
Приділіть час віднов-

ленню енергії, оскільки 
вирішення сімейних проблем за-
бере багато ваших сил. Відкладіть 
вечірку. 

ДІВА
Зірки радять зосеред-

итися на саморозвитку. 
Усуньте усі проблеми – 

це вам з легкістю вдасться. Вихідні 
– для рідних. 

ТЕРЕЗИ 
Пригальмуйте – по-

спішати нікуди. Займіть-
ся плануванням на рік. 

Це дасть зрозуміти, чи у потріб-
ному напрямку рухаєтеся. 

СКОРПІОН
На самотніх Скорпі-

онів чекає романтичний 
сюрприз. Максимально зберіться 
на роботі. Уникайте скупчення 
людей. 

СТРІЛЕЦЬ 
Гарний настрій на 

цьому тижні забезпе-
чено. Завдяки цьому все, за що 
візьметеся, вдаватиметься з пер-
шого разу. 

КОЗЕРІГ
Велика ймовірність 

того, що ви закохаєтеся. 
Але будьте уважними. Частіше 
виходьте на вулицю, це піде на 
користь. 

ВОДОЛІЙ
Працьовиті Водо-

лії отримають суттєве 
фінансове поповнення. 

Ви з легкістю зможете поєднати 
різноманіття робочих справ. 

РИБИ 
Самотні Риби мо-

жуть зустріти другу 
половинку. Не звертайте уваги 
на поради інших. Вихідні про-
ведіть активно. 

Skinimalism має ста-
ти трендом, який не 
полюбиться хіба що 
ледачому. Точніше, 
полюбиться саме 
ледачому. Точніше, 
всі ледачі будуть 
від нього просто в 
захваті. Так, дещо за-
плутано. Спробуємо 
пояснити з посилан-
ням на «Vogue.ua».



Смачного!

Рецепт ягідної пана-коти

Корисно і смачно: рецепт морквяних мафінів

«Варені вершки» або «варений крем» – так перекладається 
назва знаменитого північно-італійського десерту пана-кота 
з вершків, цукру і ванілі. Ніжний, з бархатистою текстурою, 
з ароматом ванілі, зі свіжими ягодами. Що потрібно ще для 
десерту?

Готується пана-кота дуже легко і швидко. На весь процес потріб-
но хвилин 20. Погодьтеся, що досить непогано для смачного десерту. 

Знадобиться (на 4 порції):
• вершки 33% – 300 мл;
• молоко 3,5% – 300 мл;
• цукор – 3 ст. ложки (75 г);
• желатин – 1 ст. ложка (10 г);
• вода холодна – 60 мл;
• ваніль – 1 стручок.

Для соусу:
• малина – 150 г;
• м’ята – 2-3 гілочки;
• цукор – 3 ст. ложки (75 г);
• вода – 1/4 склянки.

Приготування:
Желатин необхідно заздалегідь 

замочити у воді для набухання. 
Поки желатин набухає, почнемо 
приготування «вареного крему». 
Для цього змішуємо молоко і 
вершки. Відразу хочу загострити 
вашу увагу на тому, що вершки 
обов’язково повинні бути жирними 

– 33%. Молоко також не рекомен-
дується використовувати жирністю 
нижче 3,5 %. 

Стручок ванілі ріжемо навпіл 
за допомогою дуже гострого ножа, 
а ще краще леза. Коли будете купу-
вати ваніль, простежте, щоб стру-
чок був м’яким і злегка вологим. 
Додаємо сам стручок і насіння у 
вершково-молочну суміш. Туди 
ж додаємо цукор. Ставимо все на 
середній вогонь, періодично по-
мішуючи, доводимо до кипіння.

Як тільки суміш закипіла, її 
потрібно відразу ж зняти з вог-
ню. Вершки не рекомендується 
кип’ятити. Далі необхідно дістати 
стручок ванілі і викинути. Щоб 
прибрати і насіння, необхідно 
заздалегідь приготувати марлю і 
друшляк або дрібне сито. Проці-
джуємо суміш. Робити все треба 
досить швидко, адже треба дода-
вати желатин, а він розчиняється 

при температурі 85 градусів. 
Додаємо желатин і помішуємо 

до його повного розчинення. Дає-
мо вершковій масі злегка охолону-
ти, потім розливаємо її у форми. 

Коли суміш повністю охоло-
не, слід помістити форму в холо-
дильник до повного застигання. 
Зазвичай на це йде 4-5 годин. Далі 
готуємо ягідний соус. 

Ягоди вимити. Відкласти де-
кілька великих ягід для прикраси. 
Решту помістити в сотейник, до-
дати цукор і воду. На середньому 
вогні довести до кипіння і варити 3 
хвилини. Потім прибрати з вогню 
і остудити. Протерти ягоди через 
дрібне сито. Дістати з холодильника 
охолоджену пана-коту. Полити її 
малиновим соусом.

Прикрасити зверху цілими яго-
дами і листочками м’яти. Можна 
поставити ще на 20-30 хвилин у 
холодильник.

Якщо ви будете використову-
вати силіконові формочки, про-
сто збризніть їх водою. Паперові 
потрібно буде змастити маслом і 
присипати борошном або засте-
лити спеціальними паперовими 
вкладишами.

Морквяні кекси в 
духовці

Час приготування – 35 хвилин.
Калорійність – 318 ккал на 100 г.

Складові:
• 100 г тертої моркви;
• 1 яйце;
• 2 ст. л. цукру;
• 100 мл молока;
• 2 ст. л. соняшникової або ку-

курудзяної олії;
• дрібка солі;

• 100 г кукурудзяного борошна;
• 1/2 ч. л. розпушувача;
• цедра апельсина (за бажанням);
• 20 г горіхів;
• 30 г кураги;
• шоколадна крихта і цукрова 

пудра – для прикраси.

Приготування
Моркву очистити, натерти на 

дрібній тертці. Відміряти 100 г куку-
рудзяного борошна. Яйце помити і 
розбити в окрему ємність.

Замісити тісто на кекси: змі-
шати яйце, цукор, молоко, олію, 
щіпку солі, кукурудзяне борошно, 
розпушувач, цедру апельсина, тер-
ту моркву. Замісити тісто. Тісто за 
консистенцією має бути як густа 
сметана.

Насамкінць додати подрібнені 
горіхи і курагу. Знову перемішати. 
Заповнити формочки для кексів 
тестом. Зверху посипати шоколад-
ною крихтою.

Відправити випікатися морк-
вяні кекси на 20-25 хвилин при 180 
°С. Готовність перевірити за допо-
могою зубочистки, вона повинна 
бути суха. Перед подачею готові 
кекси посипати цукровою пудрою.

Корисна порада
Ви можете цукор замінити 

на мед і додати будь-які сухоф-
рукти і горіхи, які ви любите: 
родзинки, журавлину, чорнос-
лив, фініки, інжир, насіння, 
фісташки, арахіс.

Морквяні мафіни з горіхами і сухофруктами в духовці 
– простий, корисний і дуже смачний десерт до чаю. Чим 
молодше і солодше морква, тим ніжніше будуть кекси.


