
СЕРЕДА

№ 10 (812)    31.03.2021

На центральному стадіоні після  
16 років перерви ФК «Полісся» зіграв  
з херсонським «Кристалом» с. 16 с. 5

Небезпечні люки  
у Житомирі:  
куди звертатися?

Понеділок 29 березня 2021 року відзначився не тільки зміною погоди,  
а й величезним скандалом у комунальному некомерційному 
підприємстві «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» 
Житомирської обласної ради.

ПОСИНІЛІ ХВОРІ, ТРУПИ ТА 
НЕЛЮДСЬКІ УМОВИ ПРАЦІ:  

медики вимагають звільнення 
очільника обласної лікарні

с. 12-13
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Житомирським ФОПам буде виплачена компенсація 
за завдану «червоною» зоною шкоду

Марія Кравчук,  
Світлана Цимбалюк

На черговій сесії 
Житомирської місь-
кої ради, яка відбу-
лася 25 березня, було 
розглянуто питання 
щодо виплати допо-
моги підприємцям.

Як зазначив міський голова 
Сергій Сухомлин, влада пропо-
нує суму 8 тис. грн та додає, щоб 
на місцях вже самостійно визна-
чили, чи є можливість доповнити 
цю суму. 

«Це питання ми обговорю-
вали на погоджувальній раді і з 
головами фракцій. Держава для 
підприємців, які працюють у 
"червоній" зоні, запропонувала 
виплату 8 000 гривень. І дер-
жава звернулася до місцевого 
самоврядування з проханням, 
якщо хтось бажає, додати 
хоча б до середньої заробіт-
ної плати. Ми ці розрахунки 
ще будемо робити, але депар-

тамент фінансів порахував 
– приблизна сума може бути 
до 10 мільйонів гривень на під-
тримку підприємців по місту 
Житомиру. Є рекомендація 
комісії з питань містобуду-
вання передбачити цю суму 

в програмі і при голосуванні 
бюджету також закласти в 
бюджеті і зняти ці кошти з 
резервного фонду, який ми і 
планували на цей рік саме під 
такі заходи», – наголосив місь-
кий голова.

Цю пропозицію депутати під-
тримали одноголосно. 

Також міський голова додав 
рекомендацію з цього питання, 
щоб використання коштів було 
затверджено рішенням викон-
кому. Сухомлин наголосив, що 

під час минулого отримання ком-
пенсації ФОПам не всім вдалось 
її отримати.

«Ще одна рекомендація – по-
рядок використання коштів 
затвердити рішенн я м ви-
конавчого комітету міської 
ради за погодженням з комісією 
з питань бюджету та еконо-
мічного розвитку комунальної 
власності. 

Як показує досвід, ми ана-
лізували, яка кількість ФОПів 
отримала компенсацію, вияви-
лось, що не всі ФОПи отримали 
компенсацію від держави, але є 
такі, які отримали і продовжу-
вали працювати. Є підприємці 
з різними КВЕДами, і буває, що 
у підприємця перший КВЕД не 
попадає під «червону» зону і 
не передбачається компенса-
ція, хоча у них в цей час бізнес 
зупинений і не працює. Тут 
потрібно розробити порядок, 
затвердити його на виконкомі 
і тоді вже на депутатській ко-
місії затвердити цей порядок 
і цю виплату. Щоб ми зробили 
цю виплату дійсно тим, хто 
потребує її», – сказав мер. 

Рекомендацію підтримали 
33 депутати, рішення було при-
йнято.

Житомиряни про використання 
масок на вулиці

Валерія Наумова

У зв̀ язку з оновленими вимога-
ми «червоної» зони відтепер на 
вулицях Житомира необхідно 
перебувати в захисних масках. 

Проте житомирян така вимога відверто не ціка-
вить. Захисну маску одягають хіба що у громадському 
транспорті чи магазині. 

Чи використовують житомиряни засоби 
індивідуального захисту на вулиці – дізнавалися 
журналісти редакції «20 хвилин». 

«Навіщо мені маска на вулиці? Треба дихати свіжим 
повітрям. Наша влада завжди вигадує якісь нісенітни-
ці для містян, ви думаєте, вони носять по вулицях 
маски? Їм байдуже на ці вимоги, а ми маємо носити 
маску. Це нісенітниці, абсолютно точно» – коментує 
Григорій, 36 років.

«Я розумію тих, хто хворий і він носить маску на 
вулиці. Так само якщо велика компанія людей – також. 
Але якщо людина здорова і йде по вулиці наодинці – 
то сенс у цій масці? Я однозначно за те, щоб берегти 
своє здоров’я і здоров’я оточуючих, але інколи це вже 
фанатизм…» – зазначає Юлія, 24 роки.

«Може, ще в машині маску одягати? Я не розумію, 
хтось ще вірить у коронавірус? Скоро нам почнуть 
казати, щоб ми ще вдома маску носили. Я ношу тільки 
там, де треба. На вулиці – ні, і не збираюся», – наголо-

шує Юрій, 27 років.
«Звісно, ношу маску, і на вулиці також. Ті, хто 

не стикався з цим вірусом – їм дуже пощастило. У 
мене літні батьки, діти, я не хочу наражати їх на 
небезпеку. Тому коли виходжу в місто, обов’язково ви-
користовую маску. Нічого в цьому немає такого. Так, 
це може незручно, але зараз такий час…» – пояснює 
Сніжана, 41 рік.

«Потрібно носити маску. Усі дуже герої, а потім, 
коли хворіють, то героїзм кудись зникає. Треба одразу 
вмикати голову, берегти себе. Дуже часто говорять, що 
маска – це порушення прав людини. Це навіть звучить 
смішно. Берегти своє здоров’я і бути відповідальною 
людиною, яка не хоче наражати на небезпеку інших, 
– це нормально, і так має бути. Зараз якраз час, коли, 
окрім коронавірусу, люди хворіють застудою, ГРВІ, 
грипом. Тому було б дивно, якби такі люди просто 
гуляли без масок. Треба бути розумними і вимикати 
це геройство», – ділиться Надія, 32 роки.

Опитування

• Збірна України відібрала очки у Франції у стартовому матчі 
відбору на ЧС-2022, матч завершився внічию – 1:1.

• Індія призупинила експорт вакцини від коронавірусу, яку ви-
користовує Україна.

• Офіс президента опублікував Стратегію деокупації та реінте-
грації Криму.

• Контррозвідка СБУ затримала агента КДБ Білорусі.
• «Може бути закрита вся країна»: секретар РНБО не виключив 

запровадження загальнодержавного локдауну.
• Українським підприємцям з «червоної» зони пообіцяли ви-

плати через новий локдаун: названо суми.
• Зараз в Україні від коронавірусу помирають на 30% більше 

людей, ніж восени – Національна академія наук України.
• Понад 34 мільйони осіб у всьому світі перебувають на межі 

гострого браку їжі, в ООН пов’язують це з пандемією корона-
вірусу.

• Pfizer почала випробування таблеток від коронавірусу.
• Поліція повідомила про підозру п'ятьом учасникам акції на 

підтримку Сергія Стерненка.
• Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо росій-

ських чиновників та ЗМІ.
• У МВС заявили, що штрафувати за відсутність маски на вулиці 

будуть тільки злісних порушників.
• Кабмін залишив заборону на планові госпіталізації лише у 

«червоній» зоні.
• Відтепер в Україну пускатимуть іноземців тільки за наявності 

негативного ПЛР-тесту на COVID-19.
• У ВООЗ назвали нерівний розподіл вакцин від COVID-19 «мо-

ральним провалом».
• У 2020 році в Україні вчинили самогубство 123 підлітки.
• Економіка України у 2020 році скоротилася на 4%.
• У МОЗ обіцяють компенсації для українців у разі невдалої 

вакцинації від коронавірусу.

Коротко про головне
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Носити чи не носити? На Житомирщині захисну 
маску необхідно використовувати і на вулиці

За словами начальника управління 
з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Миколи 
Дідківського, ця заборона вже діє: «Від-
повідно до змін у постанові Кабінету 
Міністрів додається пункт № 15, в яко-
му чітко зазначено, що забороняється 
перебування на територіях загального 
користування без вдягнутих засобів ін-
дивідуального захисту. Зокрема, респіра-
торів та захисних масок, що закривають 
ніс та рот».

Фахівець також пояснив, що саме 
вважається територією загального ко-
ристування.

ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ:
• Парки (гідропарки, лугопарки, лі-

сопарки, парки культури та відпочинку, 
спортивні, дитячі та інші), рекреаційні 
зони, сквери, сади та майданчики;

• Пам’ятники культурно-історичної 
спадщини, майдани, площі, бульвари, 
проспекти, вулиці, дороги, провулки, 
узвози, проїзди, пішохідні та вело-
сипедні доріжки, пляжі, кладовища;

• Та інші території.
Отже, передбачається, що маску необ-

хідно носити всюди для того, щоб убез-
печити себе та не наражати на небезпеку 

інших. Особливо це стосується тих локацій, 
де зосереджена велика кількість людей.

«Є постанова Кабінету Міністрів, і ми 
маємо її виконувати. На разі ситуація не 
покращується по Житомирській області. 
Отжн, якщо людина не одна і поруч з нею 
хтось перебуває, ця вимога є актуаль-
ною», – наголошує Микола Дідківський.

Контролюватимуть дотримання зазна-
чених норм правоохоронні органи. 

У листопаді 2020 року депутати ухва-
лили закон, який передбачає штрафи за 
неносіння масок у громадських місцях під 
час дії карантину – від 170 до 255 грн.

У патрульній поліції Житомирської 
області розповіли, що контролюють до-
тримання карантинних норм.

«Звісно, контролюємо дотримання 
цих норм. Патрульні поліцейські роби-
тимуть зауваження спочатку, а якщо 
відмовлятимуться одягати маску і ви-
конувати ці норми – буде вже штраф. 
Але спочатку попередження», – пояснила 
пресофіцер патрульної поліції Тетяна 
Носадчук.

Багатьох новина про те, що на вулиці 
відтепер необхідно використовувати засоби 
індивідуального захисту, обурила. Проте 
зараз дійсно є необхідність берегти себе і 
піклуватися про оточуючих. Захворюваність 
не йде на спад, тому карантинні обмежен-
ня, хоч вони багатьом вже набридли, все ж 
варто виконувати. 

Проте житомиряни поки що налашто-
вані проти виконання таких обмежень. За 
їхніми словами, ініціатива безглузда і не 
матиме жодного результату:

 «Вот и воздух стал платным...», – на-
голошує Анна Бобер.

 «Мені одному цікаво – хто це буде контр-
олювати? Поліція лише катається на автів-
ках, нацгвардія вигулює собак, військовий 
патруль сам по собі. Я так розумію невдовзі 
з'являться "дружинники"?» – цікавиться 
Сергій Сень.

 «Добре, що ще в себе вдома можна ходити 
без маски», – зазначає Юля Підкаура.

 «В маске на свежем воздухе? Вы издевае-
тесь?» – дивується Galya Solovyan.

 «Жах! Коли я йду по вулиці одна, для 
чого мені маска?!» – обурюється Наталья 
Мамчур.

 «Повторюється минулий рік. Свіже по-
вітря зась. Від того і хворіють», – зауважує 
Светлана Филипенко.

Чим більше житомирян зрозуміють 
відповідальність за власне здоров’я і почнуть 
дотримуватися карантинних обмежень, тим 
швидше Житомирщина вийде з «червоної» 
зони, а кількість хворих суттєво знизиться.

За вікном – весна, і так хочеться погуляти 
на вулиці, в парку, проте пам’ятайте про за-
соби індивідуального захисту – маски, тоді 
такий відпочинок буде не лише приємним, 
а і безпечним.

Які зміни у медицині  
чекають житомирян з 1 квітня

Світлана Цимбалюк

У новій програмі 
медичних гарантій, яка 
почне діяти з 1 квітня 
2021 року, закладено ще 
більше безоплатних по-
слуг для пацієнтів.

У Національній службі здоров’я 
України зазначають, що програму 
медичних гарантій 2021 деталізу-
вали, а пакети медичних послуг 
удосконалили з урахуванням по-
треб українців. НСЗУ укладатиме 
договори з медзакладами на по-
слуги, які відповідають потребам 
пацієнтів, а безперешкодний до-
ступ до медичної допомоги мають 
отримати всі, хто її потребує, без 
катастрофічних фінансових витрат 
на лікування. 

Як і минулого року, охоплю-
ватимуться такі види медичної 
допомоги, як – первинна, спеціа-
лізована та високоспеціалізована 
допомога, екстрена, паліативна 
допомога та реабілітація, медич-
на допомога дітям до 16 років та 
медична допомога при вагітності 
та пологах.

Особливу увагу цьогоріч пла-
нують приділити розвитку амбула-
торної допомоги. Тож Національна 
служба здоров’я України пропонує 
впровадити на первинній ланці 
нові пакети – для людей з розлада-
ми психіки та поведінки, пацієнтів 
з туберкульозом. Також окремим 
пакетом виділено ведення вагітнос-
ті в амбулаторних умовах. Варто 
зазначити: як і раніше, пацієнт має 
право на допомогу без прив’язки до 
місця реєстрації чи проживання.

Вакцинації від COVID-19 
включені до пакету 
медгарантій

У проєкті програми медга-
рантій на 2021 рік передбачено 35 
пакетів медичних послуг, серед них 
наявний і пакет вакцинації проти 
COVID-19. Медзаклади будуть пе-
ревірятися на відповідність вимо-
гам на спроможність здійснювати 
вакцинацію. Зокрема, заклад має 
забезпечити дотримання холодово-
го ланцюга при транспортуванні і 
зберіганні вакцин. Мати оснащене 
місце проведення вакцинації від 
COVID-19, проводити вакцинацію 
з розділенням потоків пацієнтів і 
дотриманням правил епідеміоло-
гічної безпеки. Також забезпечити 

проведення двох етапів вакцинації 
для кожного пацієнта.

Зміни у психіатричній 
допомозі

З квітня 2021 року НСЗУ про-
понуватиме медичним закладам 
укласти договір на новий пакет 
«Психіатрична допомога, яка 
надається мобільними мульти-
дисциплінарними командами». 
Після завершення гострого перебі-
гу хвороби пацієнти мають продо-
вжувати лікування амбулаторно. За 
потреби мобільна команда приїде 
до пацієнта і надасть йому допо-
могу вдома.

За програмою медичних га-
рантій психіатрична допомога для 
пацієнта і в стаціонарі і амбулатор-
но є безоплатною. Щоб отримати 
медичну допомогу, можна зверну-
тися до сімейного лікаря, який за 
необхідності випише направлення 
на госпіталізацію, або самостійно 
звернутися до лікаря-психіатра. 
Направлення до цього спеціаліста 
не потрібне, пацієнт також зможе 
самостійно звернутися до медич-
ного закладу, який надає психі-
атричну допомогу. Безоплатною 
психіатрична допомога буде й 
для пацієнтів, яких доставила у 

Валерія Наумова

Відтепер на вулицях 
Житомира необхідно 
перебувати у захисних 
масках. Про це йдеться 
у відповідній постанові 
Кабінету Міністрів. На 
жаль, кількість хворих 
постійно збільшується, 
як і летальність. 

медичний заклад бригада швидкої 
медичної допомоги.

У МОЗ зазначають, що загалом 
з 1 квітня 2020 року, відколи роз-
почали реалізацію Програми ме-
дичних гарантій, на фінансування 
354 закладів, які надають послуги 
у сфері психічного здоров’я, виді-
лили понад 2,8 млрд грн.

Зміни для пацієнтів з 
туберкульозом

Заклади первинки зможуть 
підписати з НСЗУ договір на на-
дання допомоги хворим на тубер-
кульоз. Як тільки пацієнту буде 
лабораторно підтверджено, що він 
перестав виділяти бактерію тубер-
кульозу, він матиме змогу лікувати-
ся не в лікарні, а амбулаторно під 
наглядом свого сімейного лікаря. 
Задачею сімейного лікаря буде 
контролювати прийом пацієнтом 
протитуберкульозних препаратів 
та результативність лікування.

Пацієнт з туберкульозом в 
межах програми медичних гаран-
тій отримає безоплатно наступні 
основні послуги: лабораторно-
інструментальні дослідження, 
лікування в амбулаторних умо-
вах та умовах стаціонару, ліки з 
Національного переліку та ті, що 
закуповуються централізовано за 
бюджетні кошти.

Щоб отримати медичну 
допомогу, пацієнту потрібно: 
звернутись до свого лікаря, з 
яким укладено декларацію, або 
лікуючого лікаря, який випише 
направлення до лікарні, або ж 
звернутись самостійно до фти-
зіатра, адже для звернення до 
цього спеціаліста направлення не 
потрібно, і вже фтизіатр випише 
направлення до медзакладу, що 
надає таку допомогу, звернутись 
з направленням до медичного 
закладу, законтрактованого на 
надання послуг з лікування ту-
беркульозу.
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Весняний призов на строкову службу 
розпочнеться у квітні

Світлана Цимбалюк

У квітні розпочнеть-
ся призов громадян 
на військовий призов, 
який триватиме до 
травня включно. 

Згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України, на 
Житомирщині підлягає відправ-
ленню у війська 546 осіб. 274 осо-
би – до Збройних сил України, 20 
– до Держспецтрансслужби, 162 
людини – до Нацгвардії і 90 – до 
Держприкордонслужби. 

Щодо обсягу видатків, то за-
гальна сума на наш регіон складає 
близько двох з половиною мільйо-
нів гривень. На одного призовника 

припадає 4 633 грн 13 коп., з яких 
4 540 грн – для виплати грошової 
допомоги громадянам України, які 
призиваються на строкову військо-
ву службу, і 92 грн 13 коп. – для 
підготовки та проведення призову 
на строкову військову службу.

Кого зараз призивають?

На сьогодні до армії призи-
вають чоловіків від 18 років до 
27 років, яких медкомісія визнає 
придатними до військової служби, 
а вони не мають підстав для від-
строчки або звільнення від армії. 

У 2020 році весняний призов 
відбувався із травня по липень че-
рез епідемію коронавірусу. Також 
через епідемію хлопців 18-19 ро-
ків у 2020 році мали призивати за 
бажанням, за письмовою згодою.

Хто має право на 
відстрочку
Одною з причин відстрочки 

строкової служби є здобуття осві-
ти. На неї мають право студенти 
денної форми навчання закладів 
професійно-технічної та вищої 
освіти, особи, які навчаються в 
інтернатурі, аспірантурі або док-
торантурі. Також таким правом 
можуть скористатись чоловіки, 
які цього потребують за сімей-
ними обставинами чи станом 
здоров'я. Однак це вирішують 
призовні комісії на місцях.

В Україні є альтернатива вій-
ськової служби для тих, кому ре-
лігія не дозволяє тримати зброю 
в руках. Це може бути робота 
на державних або комунальних 
підприємствах, які пов'язані із 

соціальним захистом населення, 
екологією, будівництвом, житло-

во-комунальним господарством 
та медициною.

У школах Житомира 
розпочинається прийом 
документів до 1-го класу

Світлана Цимбалюк

З 1 квітня у закладах 
загальної середньої 
освіти розпочинається 
прийом документів для 
зарахування дітей до 
перших класів.

Заступниця директора депар-
таменту освіти Житомирської 
міської ради Світлана Ковтуненко 
зазначила, що у загальноосвітніх 
закладах з 1 квітня розпочинаєть-
ся прийом документів до 1 класу, 
який триватиме до 31 травня. Од-
нак у разі погіршення епідеміоло-

гічної ситуації цей процес можуть 
продовжити.

«З 1 квітня розпочинається 
прийом заяв. Єдине, що оскільки 
ми у "червоній" зоні і батьки не 
мають можливості звернутися 
до школи, вони можуть зайти 
на сайт школи і надіслати елек-
тронний запит на зарахування. 
Однак надіслати документи в 
електронному вигляді не вийде, 
оскільки вони мають здавати 
оригінали документів особисто. 

Сьогодні ми говоримо, що з 
1 квітня ми відкриваємо таку 
реєстрацію, однак якщо будуть 
певні обставини, то ми продо-
вжимо реєстрацію до першого 
класу. Це в наших силах, і це 
передбачено законодавством», 
– зазначила Світлана Ковтуненко. 

Які документи необхідно 
подавати

Для того, щоб дитину зарахува-
ли до першого класу, один із батьків 
до 31 травня має особисто подати 
керівнику закладу, який обслуговує 
територію проживання дитини, 
заяву про зарахування. Разом із 
собою потрібно мати паспорт або 
інший документ, який посвідчує 
особу заявника, копію та оригінал 
свідоцтва про народження дитини 
або документ, що посвідчує її особу. 

Підстави для першочергового 
зарахування мають діти, місце 
проживання яких на території 
обслуговування закладу освіти під-
тверджене відповідним докумен-
том. Також таке право мають діти 
працівників відповідного закладу 
та випускники дошкільного під-
розділу закладу освіти. Можливість 
першочергового зарахування є і у 
майбутніх школярів, які є братами 
або сестрами дітей, які здобувають 
освіту в обраному закладі.

Якщо у школі залишаються 
вільні місця після першочергового 
зарахування, проводиться жеребку-
вання, за результатами якого зара-
ховуються діти, які не проживають 
на території обслуговування цього 
закладу.

Варто зазначити, що гарантова-
не законом право особи здобувати 
початкову та базову середню освіту 
у закладі освіти, за яким закріплена 
території обслуговування, не об-
межує право обрати інший заклад 
освіти.

У Житомирі розпочав 
роботу стаціонарний 
пункт з вакцинації 
проти COVID-19

Марія Кравчук

Пункт було об-
лаштовано на базі 
амбулаторії сімейної 
медицини № 12.

Станом на 29 березня це – 
єдиний такий заклад у Жито-
мирі, розташований на вулиці 
Покровській, 159. Незабаром 
на території обласного центру 
свою роботу розпочнуть ще 4 
таких пункти.

В амбулаторії вакцинацію 
проводять в окремому кабінеті. 
Облаштували і кімнату очіку-
вання для пацієнтів. Лікарі та 
медсестри перед цим пройшли 

спеціальне навчання. Нині вак-
цинують людей у межах другої 
хвилі – щеплення отримують 
працівники мережі первинної 
медицини, зокрема сімейні лі-
карі та їхні помічники, соціальні 
працівники. 

З моменту надходження но-
вої партії вакцин робитимуть 
щеплення людям віком від 80 
років, яких також вакцинувати-
муть на другому етапі дорож-
ньої карти.

Нагадаємо, що записатися 
на вакцинацію ви можете че-
рез додаток «Дія» в смартфо-
ні та через гарячу лінію МОЗ. 
Після реєстрації, коли черга під-
ходить до вас, вам телефонують 
та повідомляють дату та час про-
ведення вакцинації.
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АТБ чи торговельно-офісний центр:  
що побудують на пустирі у центрі Житомира

Валерія Наумова

Житомир – місто будівни-
цтва без дозволів? Таке вра-
ження виникає після останніх 
подій, коли вчергове постало 
питання будівництва на пере-
хресті вулиць Театральної та 
Київської. 

Навколо зазначеної ділянки встанови-
ли зелений паркан та перші конструкції. 
Спочатку всі сподівалися, що там нарешті 
з’явиться довгоочікуваний сквер, проте піз-
ніше емоції захвату змінилися на обурення, 
оскільки пішли чутки про те, що на пустирі 
побудують АТБ, через яке ще у 2014 році 
були палкі конфлікти між житомирянами, 
активістами проти замовників будівництва 
магазину. Тоді вдалося демонтувати кон-
струкцію, і будівництво зупинили. 

Будуватимуть АТБ?
У мережі «Фейсбук» житомиряни по-

чали активно поширювати інформацію про 
те, що на пустирі заворушилися, мовляв, 
почалося якесь будівництво. Активісти од-
разу виголосили, що на ділянці побудують 
АТБ, проте це неможливо, адже зазначена 
зона є історичним ареалом. 

До того ж активіст Максим Мелешко 
наголосив, що для будівництва АТБ немає 
дозвільної документації і навіть відсутній 
кадастровий номер земельної ділянки: «У 
місці, де вони хочуть збудувати АТБ, там 
історичний ареал. Без Міністерства куль-
тури там не можна нічого робити. Плюс 
для будівництва цього АТБ немає жодних 
дозвільних документів, земельна ділянка не 

відведена, у неї відсутній кадастровий номер. 
У нашому місті можна будувати все, якщо ти 
прийшов до мера і задовольнив його інтереси».

Історичну ділянку чітко видно на схемі 
зон обмеження будівництва у Житомирі.

Питання будівництва АТБ порушили 
також під час сесії Житомирської міської 
ради 25 березня. Під час виступу активістів 
щодо будівництва супермаркету міський 
голова зазначив: «При кожному будівництві 
з’являються небайдужі житомиряни, які ніде 
не працюють…». 

Незрозуміло, як це пояснює будівни-
цтво, яке розпочалося, проте недивно, що 
міський голова уникає відповідей на не-
зручні запитання.

Житомиряни про будівництво АТБ
Незважаючи на те, що у Житомирі вчер-

гове намагаються втілити незаконне будівни-
цтво в життя, місцеві жителі підтримують 
появу на пустирі АТБ. 

За їхніми словами, це чудова ідея, проте є 
і ті, хто пропонує побудувати там парковку, а 
хтось ще сподівається, що там з’явиться сквер. 

«Пусть будет парковка! Машину поста-
вить негде!» – коментує Анна Бузырева.

«Если будет АТБ, то будет круто», – за-
значає Сергей Виховский.

«Будут строить забор. Уверен на 100%», 
– жартує Владимир Яковлев.

«Пора уже там построить хоть что-
нибудь», – додає Alexandr Shkurgan.

«Я – за АТБ», – наголошує Ольга Папуш.
«Ничего интересного я не ожидаю. С ка-

чеством и фантазией проектов в Житомире 
всегда было ниже плинтуса. Красота – это 
не про житомирян», – пише Cергей Бело-
бровенко.

«Когда-то хотели мини парк. Посвятить 
его Небесной Сотне. По-видимому, стало не-
актуально», – коментує Сергей Вовнюк.

А з’явиться на пустирі… 
торговельно-офісний центр

Загадковий пустир, чи Що побудують за 
зеленим парканом – назва нового детективу 
по-житомирськи. У коментарі для «Сус-
пільного» міський голова розповів, що на 
перехресті вулиць Театральної та Київської 
побудують сучасний торговельно-офісний 
центр. Цікаво тільки, чи буде на першому 
поверсі АТБ. 

Проєкт будівництва цього центру з’явився 
у жовтні 2017 року, про нього повідомив екс-
головний архітектор Житомира Юрій 
Безбородов. 

Тоді планувалося подобувати сучасний 
центр з оглядовим майданчиком на даху. 
Проте як для великого комплексу там за-

мала ділянка, і абсолютно очікуваною буде 
проблема паркування. 

«Ми ще не отримали заявку на будівни-
цтво, ще не видавали дозвіл. Але цей об’єкт вже 
декілька разів проходив містобудівну раду, куди 
входять архітектори. Тоді було прохання до 
забудовника побудувати будинок, який буде у 
рівень із сусідніми будинками та замикатиме 
цей квартал. Це була рекомендація архітекто-
рів. У такому вигляді це буде торговельно-офісне 
приміщення», – пояснив Сергій Сухомлин.

Отож дійсно – загадка. Влада міста ви-
рішує, що втулити на ту ділянку, а місцевих 
жителів і не питали, що б хотіли, і головне 
– що потрібно. Залишається слідкувати за 
ходом будівництва. І вже у процесі стане 
зрозуміло, що з’явиться на відомому усім 
пустирі у центрі Житомира.

Небезпечні люки у Житомирі: куди звернутися?
Валерія Наумова

Небезпечні каналіза-
ційні люки – проблема 
21 сторіччя. Вони – біда 
не лише для автомобі-
лістів, а і для звичайних 
перехожих.

Нещодавно всю Україну ско-
лихнула новина про те, що у 
Львові дитину вбило люком. Неза-
кріплена кришка каналізаційного 
люку влучила у 10-річного хлопчи-
ка, який сидів на передньому па-
сажирському сидінні автомобіля. 

У Житомирі такі люки також 
є. На щастя, трагедії, як у Львові, 
не було, проте незручностей – чи-
мало.

Неодноразово житомиряни 
скаржилися на шум від неза-
кріпленого люка, коли по ньому 
проїжджає машина. А у деяких 
місцях варто бути особливо уваж-
ними, бо якщо випадково встати 
на такий люк, дуже вірогідно, що 

можна провалитися. Чимало їх і 
у дворах, де часто бігають діти, на 
вулицях, де їздять велосипедисти. 

Куди повідомити про 
небезпечний люк
У фейсбуку житомиряни 

ініціювали челендж під гаслом 

#ЛюкиПадлюкиЖитомир, де за-
кликали містян залишати фото 
небезпечних люків та ям і зазна-
чати адреси, за якими вони роз-
ташовані. 

«Житомиряни, а давайте 
і ми долучимось до ініціати-
ви-челенджу. Фотографуємо 
проблему: люки, ями тощо. За-
значаємо адресу на фото. До-
даємо хештег #ЛюкиПадлюки 
(для Житомира – #ЛюкиПад-
люкиЖитомир). Формуємо 
величезне колективне офіційне 
звернення і передаємо на реа-
гування у відповідні служби. 
Стежимо, нагадуємо і контр-
олюємо виконання», – пише ав-
торка пропозиції Аліна Кундіч.

Залишати інформацію про 
проблемні ділянки можна також 
за допомогою програми «Від-
крите місто».

До слова, у зазначеній програ-
мі на разі доступна інформація 
про відкритий люк за адресою: 
вулиця Корабельна, 6. Цей люк по-
значений як «Відкрита проблема». 
Інформація про нього опубліко-
вана 25 березня 2021 року.

Ви також можете  
звернутися до КП  
«Житомирводоканал» 
та повідомити, де саме 
ви виявили небезпеч-
ний люк.

• Телефон аварійної 
служби – (0412) 24-08-10 
– працює цілодобово;
• Телефон контакт-цен-
тру – (0412) 550-552 або 
0-800-752-553 – щодня з 
8:00 до 19:00.

Якщо ви бачите відкритий чи 
небезпечний люк, краще одразу 
його зафіксувати і викласти або 
на свою сторінку в соціальних 
мережах, або ж у спеціальні 
групи, де до цієї проблеми буде 
прикута увага. 

Будьте уважні, гуляючи по 
місту, намагайтеся обходити 
люки, об’їжджати їх, якщо ви 
на автомобілі або на велосипеді. 
Проконсультуйте дітей, щоб вони 
також були обережні. 

Часто проблемою виступають 
не лише люки з незакріпленою 
кришкою, а і люки, прикриті будь-
чим: бетонною плитою, гіллям, 
дошками. 

Житомиряни додають, що 
вже не дивуються тому, що по 
місту можуть бути проблемні 
люки:

«Є така проблема у Житоми-
рі. Ще у центрі більш-менш, а от 
по мікрорайонах, там часто ці 
люки абияк накриті. Якщо ввечері 
йти, то дуже небезпечно, якщо не 
орієнтуєшся на місцевості», – за-
значає Лариса, 35 років.

«Це дуже важлива тема! Треба, 
щоб у нас контролювали такі ді-
лянки, бо дійсно, люки – це дуже 
небезпечно. Можуть і ДТП різні 
бути, і, ще гірше, впасти туди чи 
травмуватися через них», – ді-
литься Діана, 27 років.

«Якщо машиною їхати, то 
це інколи як випробування. Люки 
тільки і об’їжджаєш. Звісно, це 
незручно і небезпечно, та і для 
машини також», – коментує 
Дмитро, 42 роки.
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• У Житомирі Служба 
безпеки України блокувала 
підпільну майстерню з ви-
готовлення бойових засобів 
ураження у помешканні жи-
томирянина, затриманого під 
час збуту двох одиниць вогне-
пальної зброї.

• У березні СБУ заблоку-
вала понад 30 нелегальних 
гральних закладів: частина 
їхнього «прибутку» йшла на 
фінансування «Л/ДНР». На разі 
перевіряється інформація щодо 
можливої причетності до про-
типравної діяльності співробіт-
ників правоохоронних органів.

• Управління СБУ спільно 
з Коростишівською окружною 
прокуратурою викрили не-
легальний гральний бізнес у 
двох містах та вилучили 35 
комп’ютерів. Зокрема, такі за-
клади, облаштовані, відповідно, 
у нежитловому приміщенні та 
п’ятиповерховому житловому 
будинку, викрито у Радомишлі 
і Коростишеві.

• Служба безпеки України 
«накрила» підпільну типо-
графію, в якій житомирянин 
налагодив виготовлення фаль-
шивих закордонних паспортів 
задля подальшого виїзду за 
кордон. Як повідомив пре-
сцентр СБ України у Жито-
мирській області, серед клієнтів 
зловмисників були нелегали з 
країн з підвищеною терорис-
тичною загрозою.

• На Житомирщині припи-
нено спробу відновити граль-
ний бізнес – вилучено майже 
півтора десятка комплектів 
комп’ютерної техніки. У ході 
досудового розслідування спів-
робітниками Управління СБУ 
в області спільно із прокуро-
рами виявлено та припинено 
спробу відновлення функці-
онування грального закладу, 
розташованого у нежитловому 
приміщенні, що у центрі міста 
Андрушівки.

• На спорудження амбула-
торії з житлом для лікарів у с. 
Ірша Радомишльського райо-
ну підрядник завищив ціну на 
1,6 млн грн, які у подальшому 
були перераховані з бюджету. 
Досудове розслідування про-
водить Головне управління 
Нацполіції в області, за опе-
ративного супроводу Управ-
ління служби безпеки України 
в Житомирській області. 

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Чи вплинуть карантинні обмеження  
на проведення ЗНО-2021?

Марія Кравчук

Зовнішнє незалежне 
оцінювання у 2021 році 
відбудеться у визначені 
дати незалежно від епі-
деміологічної ситуації в 
регіонах. 

Саме так зазначається на офі-
ційному сайті Міністерства освіти 
та науки.

«Пробне ЗНО, основна та 
додаткова сесії зовнішнього 
незалежного оцінювання 2021 
року відбудуться у заплано-
вані терміни незалежно від 
рівня епідемічної небезпеки 
у регіонах. Це передбачено 
змінами до постанови уряду 

від 9 грудня 2020 р. № 1236, які 
Кабінет Міністрів ухвалив 22 
березня 2021 року», – повідо-
мила пресслужба МОН.

Також у міністерстві зазначи-
ли, що уряд дозволив УЦОЯО, 
який організовує ЗНО, проводити 
під час карантину заходи з оці-
нювання якості освіти.

Пробне ЗНО відбудеться 10 
квітня. Через епідеміологічну 
ситуацію учасники можуть об-
рати лише один предмет для його 
складання. Результати пробного 
ЗНО оприлюднять на інформа-
ційних сторінках учасників 16 
квітня.

Учасники основної сесії ЗНО 
до 30 квітня зможуть завантажити 
зі своїх інформаційних сторінок 
запрошення-перепустки. А з 6 по 
18 травня триватиме додатковий 
період реєстрації на ЗНО.

Основна сесія зовніш-
нього незалежного оці-
нювання відбудеться за 
таким графіком:

• 21 травня – хімія,
• 24 травня – іспанська, 

німецька, французька 
мови, 

• 25 травня – англійська 
мова,

• 28 травня – математика, 
математика (завдання 
рівня стандарту),

• 1 червня – українська 
мова, українська мова і 
література,

• 4 червня – історія Укра-
їни, 

• 7 червня – фізика,
• 10 червня – біологія,
• 15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є 
безкоштовною. Кожен учасник 
має право скласти тести не більш 
як із 5-и навчальних предметів. 
Зміст сертифікаційних робіт 
відповідатиме програмам ЗНО, 
затвердженим МОН.

Результати зовнішнього не-
залежного оцінювання буде роз-
міщено на інформаційних сто-
рінках учасників ЗНО у такі дати:

• до 4 червня – хімія,
• до 18 червня – іноземні мови,
• до 22 червня – математика, ма-

тематика (завдання рівня стандарту),
• до 25 червня – українська мова, 

українська мова і література, історія 
України, біологія,

• до 30 червня – географія.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться 

з 26 червня до 16 липня. Результати 
додаткової сесії будуть відомі до 23 
липня.

Де у Житомирі можна 
скористатись додатком «Дія»

Світлана Цимбалюк

Мобільний додаток 
«Дія» – частина проєкту 
«Держава у смартфоні». 
За задумом влади, «Дія» 
має дублювати купу 
паперових документів. Одним 
словом, все буде у вашому теле-
фоні. 

Додаток «Дія» містить цифрову ID-картку, 
закордонний паспорт, картку платника по-
датків, свідоцтво про народження дитини, 
студентський квиток, посвідчення водія та 
свідоцтво про реєстрацію транспортного за-
собу (ТЗ). Ці цифрові документи мають таку 
ж юридичну силу, як і фізичне посвідчення.

За електронним паспортом у межах краї-
ни можна подорожувати літаком чи поїздом, 
отримувати поштові послуги та проводити 
банківські операції. Також за паспортом у мо-
більному застосунку «Дія» можна підтвердити 
свій вік при купівлі в магазині сигарет або 
алкоголю. Отримати медичні, готельні послуги 
або пред'явити правоохоронним органам.

Чи віддадуть на пошті посилку без 
паспорту

Журналісти «20 хвилин» перевіряли, чи 
дійсно працює додаток так, як нам розповіда-
ють посадовці, та де він може житомирянам 
згодитися на практиці. 

У відділеннях «Укрпошти» всюди висять 
оголошення з приводу того, що, якщо ви забули 
паперовий або пластиковий варіант паспорту 
вдома, то можете без проблем пред'явити код 
паспорту, який є в додатку. 

9 жовтня минулого року, у Всесвітній день 
пошти, Міністерство інфраструктури України, 

Міністерство цифрової транс-
формації та «Укрпошта» уклали 
тристоронній меморандум про 
взаємодію та співпрацю у сфері 
цифрової трансформації, розви-
тку цифрової інфраструктури, а 
також оптимізації надання ад-
мінпослуг і послуг поштового 
зв’язку. Першим кроком до цього 
стала можливість використання 

клієнтами «Укрпошти» додатку «Дія» для 
пред'явлення електронних версій своїх доку-
ментів при отриманні посилок. Верифікація 
клієнта відбувається за лічені секунди – шля-
хом зчитування індивідуального цифрового 
штрихкоду, який генерує застосунок «Дія» для 
кожного окремого електронного документа 
користувача.

Журналісти вирішили перевірити, чи дій-
сно є така можливість, і прийшли до одного 
з відділень «Укрпошти» забрати посилку, але 
без пластикового паспорту. Коли оператор 
попросила пред’явити документ, ми показали 
індивідуальний цифровий код, який працівник 
пошти без проблем зчитала. Отже, сміливо 
можна заявляти, що тут цифровий варіант в дії. 

У відділенні «Нової пошти» та ж сама 
ситуація. Для отримання посилки, вантажу 
або грошового переказу у відділенні, замість 
паперових документів, які посвідчують особу, 
можна використовувати цифрові паспорти 
та водійське посвідчення в застосунку «Дія». 

У подорож з електронним документом
З осені 2020 року користувачі Дії можуть 

пред'являти електронні ID-картку або закор-
донний біометричний паспорт при посадці у 
поїзд. Важливим фактором при звірці даних є 
дата останнього оновлення документа.

Цифровий документ не вважається чинним 
у разі відсутності фото або технічних проблем. 
Пасажиру необхідно буде пред’явити звичай-
ний документ, що посвідчує особу. Крім того, не 
можна використовувати скріншот паспорта з Дії.

Послуги банку без паперового паспорту
Національний банк України (НБУ) дозво-

лив використовувати електронний паспорт 
з мобільного додатку «Дія» для здійснення 
операцій у касах банків. Відповідне правило 
набуло чинності з 1 грудня.

Таким чином, під час касових операцій бан-
ки зможуть приймати паспорт громадянина 
як у звичайній формі (ID-картка чи «книжеч-
ка»), так і його цифровий аналог: цифровий 
паспорт або закордонний цифровий паспорт 
у мобільному застосунку «Дія».

Журналіст також звернувся до відділення 
одного з банків щодо однієї з послуг, яку там 
надають. Проблем з верифікацією клієнта 
через додаток «Дія» тут також не виникло.

А як щодо магазинів та супермаркетів
Також ми вирішили перевірити, чи можна 

скористатись паспортом з додатку, якщо його 
затребують показати під час покупки товару, 
який можна продавати тільки повнолітнім. 
Хоч нашому експериментатору далеко за 21, 
все ж у нього доволі часто запитують паспорт. 
Тож цього разу в якості експерименту було ви-
рішено придбати пляшку алкогольного напою. 
І не прогадали, оскільки продавчиня попро-
хала надати документ, який би засвідчив, що 
покупець повнолітній. У відповідь було надано 
паспорт у додатку «Дія». І такий документ 
цілком задовольнив її. 

Отже, можна сказати, що в більшості 
випадків електронний варіант документів 
доволі зручний та ефективний. Однак 
варто звернути увагу на один момент: ви-
щезазначені установи та заклади можуть 
приймати цифровий документ, якщо у 
них є можливість зчитати QR-код, щоб 
перевірити паспорт. Якщо ж у певній уста-
нові немає пристрою для зчитування, то 
можете навіть не намагатися довести, що 
держава обіцяла «державу у смартфоні». 
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Які зміни очікувати житомирянам у квітні?
Марія Кравчук

З квітня 2021 року 
житомиряни очікують 
ряд змін, що істотно 
вплинуть на їхнє життя

Збільшення пенсійного віку 
для жінок

В Україні з 1 квітня 2021 року 
підвищать пенсійний вік для жі-
нок. Нововведення зачепить тих 
українок, які цьогоріч виходити-
муть на заслужений відпочинок.  
Пенсійний вік збільшиться з 59,5 
до 60 років.

За старими правилами отри-
мати виплату зможуть жінки, які 
народилися з 1 жовтня 1960-го до 
31 березня 1961 року.

У 60 років у 2021р. на пенсію 
вийдуть жінки, які народилися з 
1 квітня 1961 року.

Рішення щодо поетапного під-
вищення пенсійного віку ухвалили 
ще у 2011 році. Відтоді щороку ви-
моги до віку жінок збільшуються 
на пів року. У підсумку вже 2021-го 
відбудеться останній етап підви-
щення. Важливо також зазначити, 
що і у 60 років зможуть вийти на 
пенсію далеко не всі українки. Для 
цього також потрібно виконати 
вимогу щодо стажу, вона щорічно 
збільшується на 12 місяців. Зараз 
на пенсію можуть вийти ті, хто 
має хоча б 28 років стажу.

Продовження карантину
Прем’єр-міністр Денис Шми-

галь заявив, що карантин в Укра-
їні продовжать до 30 квітня, і, 
найімовірніше, це – не кінцевий 
термін.

«Карантин будемо продо-
вжувати до 30 квітня, але... 
імовірно, це, на жаль, не кінцева 
дата, коли карантин буде за-
вершений, імовірніше, він буде 
продовжуватись у тій чи іншій 
формі», – заявив прем’єр-міністр.

Також він зауважив, що умо-
ви карантину можуть змінюва-
тися, зокрема може відбуватися 
пом'якшення та перехід до адап-
тивної форми карантину.

Нововведення для вагітних
З 1 квітня 2021 року для май-

бутніх матусь буде запроваджено 
окремий пакет послуг «Ведення 
вагітності в амбулаторних умо-
вах».

З 1 квітня 2020 року україн-
ки зможуть:

• обирати, у кого та де спосте-
рігати неускладнену вагітність: у 
свого сімейного лікаря чи у гінеко-
лога в жіночій консультації; 

• мають право на вибір гінеко-
лога, який буде вести вагітність, та 
вибір пологового будинку, в якому 
народжувати; 

• місце проживання чи про-
писки не має значення;

• жодних благодійних внесків 
платити не потрібно.

Породілля має право отри-
мати повний обсяг послуги, не-
залежно від місця реєстрації чи 
фактичного проживання. Але це 
не стосується послуг покращено-
го сервісу. Перебування у палаті 
підвищеного комфорту та інші 
додаткові послуги належать до 
категорії платних послуг.

Служба контролю 
громадського транспорту

З 1 квітня 2021 року у Житомирі 
з’явиться служба, яка контролюва-
тиме увесь громадський транспорт 

міста. Відповідне рішення 17 берез-
ня прийняли члени виконавчого 
комітету.

«КП "Житомиртранспорт" 
має створити та забезпечити 
роботу служби контролю гро-
мадського транспорту з 1 квітня 
2021 року. На першому етапі це 
буде контроль, який здійснюва-
ло всі ці роки наше тролейбусне 
управління, далі – покварталь-
но будемо розширяти службу 
контролю в такій кількості, щоб 
можна було контролювати як 
тролейбусне управління, так і 
приватних перевізників. 

Це не тільки квиточки, а і 
санітарний стан, виконання гра-
фіку і рейсів та інше», – розповів 
начальник управління транспорту 
та зв’язку Костянтин Підпокровний.

Проведення пробного ЗНО
10 квітня 2021 року в Україні 

відбудеться пробне ЗНО. Через 
епідеміологічні загрози у 2021 році 
кожен учасник/кожна учасниця 
змогли вибрати лише один пред-
мет для проходження пробного 
ЗНО з наступних: українська мова, 
українська мова і література, істо-
рія України, математика, біологія, 
географія, фізика, хімія, англійська, 
іспанська, німецька та французька 
мови.

Результати пробного ЗНО 2021 
для осіб, які введуть свої відповіді 
на спеціальному сервісі визначення 
результатів на сайті УЦОЯО, буде 
оприлюднено на їхніх інформацій-
них сторінках 16 квітня.

Пускати або ж ні: чи можуть контролери під час карантину 
здійснювати огляд лічильників

Анна Сергієнко

Чи можуть контролери здій-
снювати огляд лічильників у 
приватних домоволодіннях 
під час суворого карантину?

На сьогодні це питання досить ак-
туальне та турбує багатьох житомирян, 
оскільки Житомирщина вже декілька 
тижнів перебуває у «червоній» зоні і за-
ймає одну з лідируючих позицій із за-
хворюваності на коронавірусну інфекцію. 

Свою історію нам розповіла жителька 
Житомирського району Наталія, яка від-
мовила в огляді лічильника контролеру 
через карантин, а у відповідь отримала 
порцію негативу. Одного дня до будинку 
жінки завітала контролерка та зазначила, 
що їй потрібно провести огляд лічильни-
ка. Однак господарі будинку відповіли, 
що на сьогодні дуже складна ситуація 
з коронавірусом і з метою безпеки вони 
не можуть впустити на свою територію 
сторонніх осіб. Самі вони вже літні люди 
і переймаються за своє здоров’я. На це 
перевіряюча відповіла, що вона нібито 
вже перехворіла, однак це все було тільки 
на словах. 

«Одного дня до нас прийшла контролер 
та зазначила, що їй потрібно здійснити огляд 
лічильника. Однак ми зауважили, що зараз 
Житомирщина у "червоній" зоні і у нашому 
селі досить складна ситуація з коронавіру-
сом. Тому ми переймаємось за свою безпеку 
і на сьогодні не можемо впустити її на свою 
територію, адже розуміємо, що вона контак-
тує з великою кількістю людей. У відповідь 
почули, мовляв, я вже перехворіла. Однак 
ви ж розумієте, що це все на словах. Все ж я 
знову наголосила, що під час карантину ми не 
можемо впустити сторонніх осіб. У відповідь 
почула багато негативу. До речі, відносно не-
щодавно у нас уже робили огляд лічильника, 
до того ж ми завжди вчасно передаємо всі 
показники. Ми розуміємо, що маємо допус-

кати контролера і робили це завжди, але не 
розуміємо, яка є гостра необхідність робити 
перевірку під час суворого карантину», – роз-
повідає Наталія.

Журналісти «20 хвилин» дізнавалися, 
чи мають право контролери робити огляд 
лічильника під час карантину та чи мо-
жуть мешканці відмовити їм у цьому. Ми 
поспілкувались з представниками «Жи-
томиробленерго» та «Житомиргазу», щоб 
отримати інформацію з цього приводу.

У АТ «Житомиробленерго» зазначають, 
що «червона» зона та суворий карантин 
для перевірок не перешкода, а мешканці 
повинні безперешкодно надавати переві-
ряючому доступ до лічильників.

«Споживач не може не пустити контр-
олера для перевірки лічильника. У контр-
олера є дезінфектори, маски, якими вони 
користуються. Вони на роботі і роблять 
свою роботу. Обхід контролери роблять по 
обхідному листу: як тільки їм дають об-
хідний лист, так вони і ходять. Коли та 
куди ходити – вирішує керівництво РЕМА. 
Взагалі контролер може прийти раз у пів 
року, а може і раз у три місяці, деякі майже 
і щомісяця приходять», – зазначили у кол-
центрі «Житомиробленерго». 

У ПАТ «Житомиргаз» наголошують, 
що під час карантину контролери можуть 
здійснювати свою діяльність, однак з до-

триманням всіх карантинних вимог. Якщо 
споживач все ж вирішив, що візит переві-
ряючого може нашкодити його здоров'ю 
і не надав доступ до лічильника, ніяке 
покарання його не чекає. Однак у «Жито-
миргазі» все ж радять увійти у становище 
та співпрацювати з контролерами, оскільки 
ті виконують свою роботу. 

«Немає таких обмежень, навіть у "черво-
ній" зоні, які б забороняли здійснювати таку 
діяльність. Основна вимога – не порушувати 
вимогу про певну кількість людей в одному 
приміщенні на 10 кв. м. Коли приходить 
контролер, він забезпечений всіма засобами 
захисту – це і маска, і рукавички. До того ж 
контролер перебуває у приміщенні нетри-
валий час, щоб виконати свою роботу. Наші 
працівники діють в межах своїх законних по-
вноважень, тобто вони не можуть силоміць 
зайти, вони будуть звертатись до громадян, 
щоб їх впустили для перевірки контрольних 
показань лічильника. Якщо їх не впустять, 
то вони все одно будуть звертатися повтор-
но», – зазначають у «Житомиргазі».

У «Житомиргазі» пояснюють: огляд лі-
чильників має відбуватися не рідше ніж раз 
у пів року, а інколи і частіше. Це може бути 
пов’язано з ліквідацією аварійних витоків 
або з проведенням певних робіт. Також візит 
контролера може передбачати перевірку 
контрольних показань лічильника.
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• На Житомирщині організо-
вана злочинна група викрала з 
магазинів і кафе майна майже 
на 200 тис. грн – чотирьом 
особам повідомлено про під-
озру.

• На Житомирщині судити-
муть колишнього слідчого полі-
ції за вимагання та одержання 
хабаря у 20 тис. грн.

• Прокуратура подала кло-
потання про звільнення від 
кримінальної відповідальності 
ще одного неповнолітнього, у 
межах програми відновного 
правосуддя для неповнолітніх, 
які є підозрюваними у вчиненні 
кримінального правопорушен-
ня.

• На Житомирщині старості 
округу повідомили про підозру 
у побитті журналістів.

• Азартні ігри замаскували 
під продаж лотерейних білетів 
– у Бердичеві викрито гральні 
заклади та вилучено 25 комп-
лектів коп’ютерної техніки.

• Прокуратура Житомир-
щини домоглася припинення 
незаконного користування 
ставком вартістю 2,7 млн грн.

• На Житомирщині організо-
вану групу «чорних лісорубів», 
серед яких два майстри лісу, 
підозрюють у незаконних по-
рубках та заподіянні шкоди на 
понад 900 тис. грн.

• 10 рок ів і 9 м ісяц ів 
ув’язнення – прокуратура 
Житомирщини домоглася 
суворішого покарання учас-
нику організованої групи за 
крадіжки майна та зброї. Су-
довим слідством доведено, що 
31-річний молодик протягом 
лютого 2015 року разом із 
трьома своїми поплічниками 
скоїли п’ять крадіжок на за-
гальну суму понад 400 тис. грн, 
поєднаних із проникненням до 
приватних осель.

• У Житомирі 35-річному 
підприємцю, який підірвався 
гранатою, повідомлено про 
підозру у скоєнні злочинів: 
підозру у незаконному носінні, 
придбанні, зберіганні бойових 
припасів без передбаченого 
законом дозволу, умисному 
заподіянні працівникові пра-
воохоронного органу легких 
тілесних ушкоджень та у по-
сяганні на життя працівників 
правоохоронного органу.

• У Коростишеві прокурату-
ра через суд зобов’язала під-
приємця сплатити майже 290 
тис. грн боргу за ділянку землі 
площею 0,12 га.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Б'є – значить сяде: куди звертатись  
у разі домашнього насильства?

Світлана Цимбалюк

На жаль, на сьогод-
ні досить поширене 
таке явище, як домаш-
нє насильство. Побої 
і знущання у сім’ї для 
багатьох є щоденною 
реальністю, про яку 
мовчать. 

Мовляв, усі так живуть, тож 
треба терпіти. Однак це велика 
помилка, яка може коштувати 
вашого психічного здоров’я, а 
іноді навіть життя. Якщо ви по-
страждали від домашнього на-
сильства, ви захищені законом 
і маєте право на повноцінну 
допомогу.

Які є види насильства 
відповідно до закону

Домашнє насильство – це не 
лише фізичне чи сексуальне на-
сильство, побої чи зґвалтування. 
Це психологічний тиск, образи 
й приниження, ігнорування по-
чуттів особи і економічні утиски 
– заборона працювати чи контр-
оль сімейного бюджету.

Психологічне насильство 
може проявлятись у тому, що 
людина принижує та маніпулює 
вами, зневажає та ігнорує ваші 
бажання, думки, почуття. До 
цього виду насилля також від-
носять переслідування, постій-
ний контроль з боку кривдника, 
погрози. Якщо вас ігнорують чи 
дискримінують через ваші пе-
реконання, віросповідання, на-
ціональну, расову належність чи 
походження, шантажують – все 
це є одним із проявів психоло-
гічного насильства.

Коли вас обмежують у до-
ступі до грошей чи забороняють 
використовувати ваші ж кошти 
так, як ви вважаєте за потрібне, 
це можна вважати економічним 
насильством. До нього також слід 
віднести пошкодження вашого 
майна, перешкоджання в доступі 
до їжі, житла, майна, обмеження 
у можливості працевлаштування 
чи навчання, змушення до жебра-
цтва та шантажування.

Якщо вас ґвалтують або при-
мушують до небажаних сексу-
альних контактів, то це приклад 
сексуального насильства. Примус 
до сексу з іншими людьми, збо-
чених форм сексуальних стосун-
ків, до роботи у порноіндустрії 
чи секс-бізнесі, до вагітності чи 
аборту також вважаються виявом 
сексуального насильства.

Фізичне насильство прояв-
ляється в побиттях, обмеженні 

вашої свободи, коли вас не ви-
пускають із власного дому або, 
навпаки, не впускають туди. 
Насильством слід вважати зму-
шення до вживання алкоголю 
чи наркотиків. Погрози вбити чи 
навмисно створити ситуацію, яка 
може загрожувати вашому жит-
тю та безпеці, примусове пере-
міщення в межах держави або 
за кордон, позбавлення їжі, сну 
чи відпочинку експерти також 
називають виявами домашнього 
насильства.

Куди можна звернутися 
у разі домашнього 
насильства

Пам’ятайте, що не слід чека-
ти, поки словесні погрози пере-
ростуть у фізичне насильство. 
Найперше, куди потрібно 
звернутися за допомогою, – це 
поліція. Ви можете викликати 
поліцію за телефоном 102 або 
звернутися особисто до райвідді-
лу та написати заяву. Пам’ятайте, 
що поліцейські можуть проника-
ти до житла особи без рішення 
суду у невідкладних випадках, 
пов’язаних із припиненням акту 
домашнього насильства, у разі 
небезпеки для життя чи здоров’я 
постраждалої особи

Якщо ви потребуєте 
консультації, боїтесь 
звертатись до поліції 
з цього питання чи з 
інших причин, то мо-
жете зателефонувати 
на номери гарячих 
ліній, де нададуть 
роз’яснення та кон-
сультації.

Національна гаряча лінія 
з питань протидії насильству 

та захисту прав дитини: 0-800-
500-335 або 116-123. 

Національна гаряча лінія 
з питань запобігання домаш-
ньому насильству, торгівлею 
людьми та гендерній дис-
кримінації: 0-800-500-005 або 
з мобільного 116-123, працює 
цілодобово.

Державна гаряча лінія з по-
передження домашнього на-
сильства працює цілодобово 
за номером – 15-47 та урядова 
– 15-45. На гарячій лінії надають-
ся інформаційні, психологічні та 
юридичні консультації чоловікам 
та жінкам, які постраждали від 
домашнього насильства, насиль-
ства за ознакою статі, насильства 
стосовно дітей або з питань загро-
зи вчинення такого насильства. 
Надається психологічна допо-
моги потерпілим від домашнього 
насильства жінкам, чоловікам, 
дітям.

До служби психологічної 
допомоги «телефон довіри» 
телефонуйте з 9:00 до 18:00, 
окрім вихідних, за номерами 
15-50 та (068)-718-59-82. 

Особи, постраждалі від до-
машнього насильства, мають 
право отримати правову до-
помогу та послуги адвоката 
безкоштовно. Потрібно звер-
нутися на гарячу лінію Ко-
ординаційного центру з пи-
тань безкоштовної правової 
допомоги – 0-800-213-103 або 
до місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги за місцем проживан-
ня. У Житомирі такий центр 
розташований за адресою: 
вул. Гагаріна, 47, контактний 
телефон (0412)-43-01-76. Дзвін-
ки є безкоштовними зі стаціо-
нарних та мобільних телефонів 
по всій Україні, вони анонімні 
та конфіденційні.

Також можна звернутися до 
центрів соціальних служб, де 
нададуть необхідні юридичні, 
психологічні, соціальні послуги 
та консультації. Якщо через за-
грозу насильства вам немає де 
жити, то там можуть допомогти 
вирішити питання з місцем пере-
бування. Наприклад, скерують 
до центру для постраждалих від 
домашнього насильства.

Покарання за домашнє 
насилля

Відповідальність за вчинен-
ня домашнього насильства пе-
редбачає покарання у вигляді 
громадських робіт на строк від 
150 до 240 годин або арешт на 
строк до 6 місяців. Але, окрім 
цього, злочинцю, який вчинив 
дії будь-якої форми домашнього 
насильства, тепер загрожує об-
меження волі на строк до 5 років 
або позбавлення волі до 2 років. 
Тож кривдник може отримати 
реальне покарання та опинитися 
за ґратами.

На додаток суд може накласти 
на особу, що здійснила чи під-
озрюється у вчиненні побутового 
насильства, низку обмежуваль-
них заходів. Наприклад, злочин-
цю можуть заборонити спільно 
проживати з постраждалим, 
обмежити спілкування з дити-
ною, заборонити наближатись 
до потерпілої особи на визначену 
відстань тощо.

Окрім цього, засудженого чи 
підозрюваного у вчиненні цього 
кримінального правопорушен-
ня можуть зобов’язати пройти 
програму для кривдників. Від-
повідні обмежувальні заходи 
правоохоронці можуть вживати 
у терміновому порядку з метою 
забезпечення безпеки постраж-
далої особи.
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Адресна правова 
допомога – гарантія 
доступності 
безоплатної правової 
допомоги

Потребуєте  допомо-
ги юриста, але через стан 
здоров’я або певні життєві 
обставини не маєте можли-
вості відвідати центри з на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги? Тоді ви 
можете отримати адресну 
безоплатну правову допомогу 
(далі – БПД) за місцем свого 
проживання або перебування. 
Це значно полегшує доступ до 
системи БПД незахищеним 
верствам населення.

Адресна правова допомога є 
одним з інструментів доступу до 
системи БПД в межах права на 
справедливий суд, закріпленого 
у статті 6 Європейської Конвен-
ції про захист прав людини та 
основоположних свобод. Якщо 
людина з об’єктивних причин 
не може звернутися в бюро 
правової допомоги – фахівці 
прибудуть за адресою клієнта 
для особистої консультації. По 
всій території України працюють 
мобільні консультаційні пункти 
– точки доступу до безоплатної 
правової допомоги, що діють за 
графіком, визначеним місцевим 
центром з надання БПД.

Фахівці системи БПД приїж-
джають до осіб похилого віку, 
людей з інвалідністю. Найчасті-
ше – до закладів соціального 
обслуговування населення (со-
ціальних гуртожитків, дитячих 
будинків, геріатричних пансіо-
натів,  будинків-інтернатів для 
людей похилого віку та осіб з 
інвалідністю), у заклади охорони 
здоров’я (лікарні, санаторії, реа-
білітаційні центри) тощо.

Загалом з 2017 року по 31 
грудня 2020 року адресна пра-
вова допомога була надана 4 
716 особам:

• у 2017 році – 1 450 особам;
• у 2018 році – 1 562 особам;
• у 2019 році – 1 115 особам;
• у 2020 році – 589 особам.

Щоб отримати адресну 
правову допомогу, треба 
зателефонувати до най-
ближчого центру чи бюро 
правової допомоги або 
ж звернутися до Єдиного 
контактного центру систе-
ми БПД за безкоштовним 
номером  

0 800 213 103.

Шанс на друге життя: куди у Житомирі 
можна віддати непотрібні речі

Світлана Цимбалюк

Замість того, щоб роками 
зберігати у шафах речі, які 
вже ніхто не носить, чи ви-
кидати на смітник – можна 
віддати їх благодійним органі-
заціям, які передадуть їх тим, 
хто цього потребує.

Журналісти «20 хвилин» зібрали адреси 
благодійних організацій, де вашим речам 
зможуть дати шанс на друге життя.

Благодійний фонд «МаріМаш»
Якщо у вас вдома є речі в гарному стані, але 

вони тільки займають місце у шафі, сміливо 
несіть їх до благодійного фонду «МаріМаш», 
який розташований за адресами: вул. Троянів-
ська, 2 та Мазепи, 93. Це може бути одяг, взуття, 
книги та іграшки. Якщо ж у вас виникли певні 
обставини і ви не маєте можливості завітати 
за вказаними адресами, зателефонуйте за но-
мером (093)-578-84-85 керівниці фонду Марині 
Бочковській, яка зможе під’їхати і забрати 
благодійну допомогу.

Також на сьогодні є гостра необхідність у 
памперсах для дітей і для дорослих і засобах 
гігієни.

 «Є вимоги: речі повинні бути цілими, 
без плям, не розтягнуті, не жовтий колір 
футболки, а білий. Стан має бути на 8 з 
10. Так само і з взуттям –  все має бути 
цілим та чистим. Це стосується також 
іграшок та книг. 

На сьогодні нам дуже потрібні памперси 
від 3 до 6. Для лежачих людей теж потрібні 
памперси і засоби гігієни: шампуні, зубні 
пасти, щітки, мило», – зазначає керівниця 
БО «Благодійний фонд «МаріМаш» Марина 
Бочковська.

Благодійна організація «Банк 
добра»
Голова благодійного фонду «Банк добра» 

Наталія Горкуша зазначає, що до їхньої органі-
зації можна приносити будь-які речі щосереди 
та щосуботи з 10 до 12 години за адресою: вул. 
Лесі Українки, 48 (вхід з двору). На сьогодні 
особливо необхідними є дитячий одяг та ко-
ляски. Однак знову ж таки не забуваємо, що 
речі мають бути в гарному стані.

Благодійний фонд «Фундація 
Волонтери без Кордонів»
У благодійному фонді «Фундація Волон-

тери без Кордонів» приймають речі без ви-
ключення за адресою: Київське шосе, 11 (вхід 
зі сторони автомийки) у суботу з 8:00 до 12:00. 
Єдина вимога – дароване має бути в нормаль-
ному стані: без плям, не порване та не зламане. 
Окрім одягу, сюди можна привозити взуття, 
одяг, іграшки, коляски та посуд. 

«В принципі, можна приносити все, чим 
люди не користуються. Наприклад, якщо 
вони оновлюють посуд та не знають, куди 
його подіти, ми залюбки це приймемо, тому 
що у нас є родини, які побороли залежність, 
і в той час, коли вони були в стані залеж-

ності, вони все повиносили з хати. І зараз 
потрібно створити їм нормальний зати-
шок, тому що в деякі родини повертають 
дітей батькам, які подолали залежність, 
то потрібно створити відповідні умови. 

Є потреба в колясках, оскільки до нас 
часто звертаються мами-одиначки, з ін-
валідністю, яким важко придбати собі ці 
коляски. Однак знову ж таки прохання, 
щоб коляски були не зламані», – зазначає 
засновниця благодійного фонду «Фундація 
Волонтери Без Кордонів» Олена Гончаренко.

До речі, якщо ви оновлюєте меблі і не зна-
єте, куди подіти старі – везіть до благодійного 
фонду. Єдине прохання: волонтери просять 
якщо можна привозити їх самостійно, оскіль-
ки у фонду немає власного транспорту, щоб 
здійснити перевезення. 

«Навіть якщо у людей є можливість 
привезти якісь меблі, ми їх з радістю при-
ймемо. У нас є великий склад, де можна було 
б ці меблі поставити і потім за потреби 
видати тим, хто цього потребуватиме. 
Але є одна проблема – у нас немає власного 
транспорту, тому, якщо у людей є можли-
вість привезти ці меблі, ми будемо дуже 
вдячні», – говорить засновниця фонду. 

Також на сьогодні є необхідність у пам-
персах усіх розмірів та дитячого харчування.

«Нам завжди потрібні памперси. У нас 
багато матусь-одиначок і матусь з інва-
лідністю, і нам дуже потрібні памперси 
всіх розмірів. Також у нас під опікою є двоє 
дорослих лежачих, тому є необхідність і в 
памперсах для дорослих. 

Потрібне дитяче харчування на зразок 
кашок "Мілупа". Часто буває, що діткам не 
підійшло харчування, тому нехай матусі 
його не викидають, а віддадуть нам, ми 
передамо в родину, де дитинка з’їсть», – до-
дає Олена Гончаренко. 

Благодійна організація 
«Український фонд благодійництва»
У благодійній організації «Український 

фонд благодійництва» речі приймають за адре-
сою: вулиця Космонавтів, 38/17 щочетверга з 
10:00 до 13:00 та на вулиці Лесі Українки, 48 у 
середу та суботу з 10:00 до 13:00. Тут приймають 

всі речі у гарному стані. Також в організації є 
потреба в посуді. 

«Приймаємо всі речі, однак у гарному 
стані. На сьогодні є потреба у посуді. Якщо 
приносять пательні і чайники, ми віддаємо 
їх на Схід нашим волонтерам. Також мож-
на передавати і меблі», – зазначає голова 
БО «Український фонд благодійництва» Леся 
Морозова.

БО «Міський центр обліку 
бездомних осіб» та ГО «Милосердя»
Продукти харчування, одяг, взуття та інші 

речі для потребуючих можна принести до 
благодійної організації «Міський центр об-
ліку бездомних осіб» за адресою: пров. 1-й 
Іподромний, 15а, район автовокзалу, а також до 
Житомирської обласної громадської організації 
«Милосердя» за адресою: вул. Кібальчича, 13, 
з 10:00 до 16:00, окрім вихідних.

На сьогодні у благодійної організації є гостра 
потреба у чоловічому взутті та нижній білизні.

«Зараз дуже потрібне чоловіче взуття 
та нижня білизна, як жіноча, так і чоловіча. 
На сьогодні у центрі 59 людей, тому про-
дукти харчування теж потрібні постійно», 
– розповідає голова правління ГО «Милосердя» 
Владислав Паламарчук. 

Також є можливість залишити речі у спеці-
ально відведених боксах, які були встановлені 
за ініціативи ГО «Милосердя» та департаменту 
соціального захисту Житомирської міської 
ради. Скрині для збору одягу розташовані у 
1-й та 2-й лікарнях Житомира. 3-й бокс роз-
ташований біля Богунської районної ради по 
вул. Перемоги, 55. 4-й бокс стоїть біля входу на 
речовий ринок, вхід зі сторони автовокзалу.

Варто зазначити, що кожна річ, яку ви 
передаєте до благодійних організацій, – це 
щира допомога тим людям, які потрапили 
в скрутне становище, а не спосіб перекласти 
відповідальність за свої речі на когось іншого. 
Кофтинка з плямами, надколота тарілка або 
зламана коляска навряд чи принесуть комусь 
радість. А, по-друге, це принизливо стосовно 
тих, кого ви бажаєте обдарувати. Тому, будь 
ласка, адекватно оцінюйте стан речей, і якщо 
вони зовсім непридатні для вжитку, викидайте 
не шкодуючи.

Правова допомога
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На помилках вчаться:  
чим дивують шкільні підручники

Світлана Цимбалюк

Українські підручники, 
які затверджені Міносвітою, 
останні роки надзвичайно 
дивують помилками не тільки 
батьків, а і вчителів. Дивні, не-
зрозумілі тексти та завдання, 
спотворення фактів, непере-
вірена інформація – все це 
можна зустріти на сторінках 
сучасної шкільної літератури.

Журналісти «20 хвилин» вже писали про 
ляпи у шкільних підручниках, які час від 
часу знаходять як школярі з батьками, так 
і освітяни. Однак то була лише маленька 
крапля у великому морі помилок. Хтось на 
цю тему жартує у соцмережах, мовляв, як 
кумедно знаходити подібне. А хтось вкрай 
занепокоєний такими сюрпризами, адже 
від цього страждає українська освіта. 

Нещодавно міністр освіти і науки Сергій 
Шкарлет наголосив на тому, що найближ-
чим часом буде розроблятись чи не ціла 
стратегія, як вирішити цю проблему та 
зробити шкільні підручники якісними. 
Однак як то воно буде і чи не розійдуться 
його слова з ділом – покаже час. А поки що 
пропонуємо вашій увазі чергову порцію 
ляпів, які ми для вас зібрали.

Книги з історії дивують
У підручнику «Всесвітня історія. Історія 

України» для 6 класу (інтегрований курс) 
переплутали на карті місцями Верхній 
Єгипет і Нижній Єгипет. Мабуть, автори 
поклались на логіку і подумали, що якщо 
Нижній Єгипет, то на карті він має бути 
позначений знизу, а якщо Верхній – значить 
зверху. А насправді все має бути навпаки. 

Однак на цьому книги з історії не пе-
рестають дивувати. Відтак у підручнику 
«Всесвітня історія. Історія України» за 6-й 
клас пильні читачі виявили картинку, на 
якій розміщений водяний знак одного з 
сайтів стокових зображень. Ми вирішили 
перевірити цю інформацію особисто та 
коли відкрили підручник, були надзвичай-
но здивовані. І не тим, що все-таки дійсно 
там є відповідна картинка, а тим, що їх 
там майже два десятки. Чи не на кожній 
сторінці підручника розміщені картинки з 
водяними знаками. Загалом ми нарахували 
таких 17 штук.

Ще одної помилки припустились автори 
підручника зі всесвітньої історії за 11-й клас. 
У розділі «Участь України у міжнародних 
спортивних змаганнях» вони написали, що 
нинішній головний тренер збірної України 
Андрій Шевченко був гравцем італійського 

«Ювентуса», а не «Мілана». Підручник був 
випущений у 2019 році видавництвом «Ге-
неза» під авторством Тетяни Ладиченко. 

В українському підручнику 
зобразили військових Росії

У підручнику «Захист Вітчизни» за 10 
клас автори допустили помилку. Вони про-
ілюстрували інформацію про Збройні сили 
України знімком із російськими військо-
вими. На зображенні видно, що військові 

в російському екіпіруванні та тримають у 
руках відповідну зброю. Як повідомили 
в МОН, раніше цей підручник пройшов 
конкурсний відбір і його надрукували на-
кладом 157 944 примірники у 2018 році. У 
відповідь на суспільне обурення у МОН до-
ручили провести розслідування і з’ясувати, 
як це могло статися.

Зі свого боку автори зазначили, що до 
10 грудня 2020 року жодних зауважень до 
них не надходило. А зазначена світлина 
використана, щоб проілюструвати зразки 
сучасного армійського екіпірування. Вони 
пояснили, що екіпірування тільки починало 
масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за до-
помогою волонтерів. Розглядувана світлина 
не містить жодних розпізнавальних знаків 
жодної армії світу, тому автори вважали за 
доцільне використати цю світлину, щоб 
продемонструвати напрями розвитку екі-
пірування бійців ЗСУ.

«Скоротили» число днів у році
У підручнику з географії для одинад-

цятикласників виявили прикру помилку: 
замість 365 днів у році зазначено 356. Так, у 
розділі «Географічні наслідки рухів Землі в 
космосі» в таблиці вказується орбітальний 
рух: «356 діб 6 годин», тоді як коректне зна-
чення – 365. Крім цього ляпу, у підручнику 
виявили помилки, пов'язані з дизайном і 
версткою, мірами довжини.

Як зазначив один з авторів книги, всі 
тексти вичитуються, але на етапі підготовки 
до друку підручники скорочуються і реда-
гуються, тому фізично перевірити кожну 
букву і цифру не виходить.

У підручнику для 1-го класу 
популяризують цирк з тваринами

В українському підручнику для учнів 
1 класу побачили популяризацію цирку з 
тваринами, що викликало обурення зооза-
хисників. Про це йдеться у повідомленні 
громадської організації UAnimals на сто-
рінці у фейсбуку. 

Зоозахисники поскаржились на чер-
говий випадок «пропаганди негуманного 
ставлення до тварин» та поцікавились, 
коли підручники будуть проходити на-
укову експертизу на подібні речі. Також 
вони наголосили, що це може прищепити 
дітям хибне сприйняття світу, де людина 

має домінувати над твариною, а сильний 
підкорювати слабкого. 

«Поки одні намагаються будувати в Укра-
їні гуманне суспільство, інші переконують 
дітей у тому, що експлуатація тварин – це 
норма. Нагадуємо, що цирк із тваринами 
руйнує не лише життя тварин, а й психіку 
дітей. 

Такий цирк може прищепити дітям 
хибне сприйняття світу, де людина має 
домінувати над твариною, а сильний під-
корювати слабкого. 

Оскільки діти буквально сприймають 
світ і практично не здатні до самостійної 
критичної оцінки приблизно до 9 років, вза-
ємодію дресувальників і тварин у цирку вони 
сприймають за правильну, очікувану й по-
зитивну форму поведінки. У майбутньому 
дитина вважатиме, що в подібній ситуації, 
коли вона буде в ролі головного, має поводи-
тись так само.

Міністерство освіти і науки України, 
коли шкільні підручники нарешті будуть 
проходити бодай якусь експертизу на на-
уковий характер, академічну доброчесність, 
відсутність дискримінаційних висловлювань, 
а також відсутність пропаганди негуман-
ного ставлення до тварин? Ми живемо у 21 
сторіччі, й подібним речам не місце у на-
шому суспільстві та культурі, особливо ж 
у підручниках наших дітей», – зазначають 
зоозахисники.

Скандал з букварем

Верхній та Нижній Єгипет

Водяні знаки у книзі Історії

Андрій Шевченко грав в Ювентусі

В українському підручнику 
російських військових переплутали 

з воїнами ЗСУ

356 днів в році
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Ціни на ринках та магазинах Житомира залишаються 
захмарними, а уряд запевняє, що все під контролем

Руслан Мороз

Навіть після березневих 
свят ціни суттєво не змінили-
ся. Попереду два Великодня – 
за західним обрядом та право-
славний, тому спостерігається 
тенденція тільки до зростання 
цін на основні продукти.

Вже не дивує полуниця по 200-250 гри-
вень за кілограм, зелень по 120-150 гривень 
за кіло та інші цікавинки. З’явилися на по-
лицях навіть молода картопля з Ізраїлю по 
45 гривень та редиска з південних теплиць 
по 60-65 гривень за кілограм. Багато цитру-
сових, ківі, авокадо. Все дорого, але люди 
потроху купляють. 

Неприємним подарунком виявилося те, 
що минулого місяця зросла ціна на цукор. 
І як наступний крок зараз ми бачимо на по-
лицях магазинів неймовірні ціни на торти. 
Напевно, ще ніколи в історії України ціна 
на звичайний торт «Київський» не досягала 
майже 400 гривень за 900 грамів. Це сумний 
та сумнівний рекорд.

Аналітики також констатують той факт, 
що імпорт картоплі в Україні досяг 
рекордних значень. За 8 місяців сезо-
ну 2020-2021 Україна імпортувала 110 тис. 
тонн овочів на суму в $22 млн. Так, імпорт 
часнику в Україну виріс на 37% у 2020 році 
порівняно з попереднім роком до 7100 тонн. 
З 2016 року імпорт часнику збільшився 
удвічі. Імпорт свинини в Україну майже у 
19 разів перевищив експорт. На жаль, нас 
вже й аграрною країною назвати не можна.

Крім того, в українських ЗМІ розповіда-
ють, як Мінекономіки вирішило перемогти 
березневе підвищення цін на продукти. Піс-
ля цього стає ще сумніше. Коли ціни різко 
пішли вгору на 10-15-20%, уряд взагалі на 

це ніяк не реагував. Але коли через місяць 
почали порівнювати ціни на цьому тижні 
з цінами минулого тижня, то всі робили 
вигляд, що ціни стабільні! Дійсно, якщо 
брати зміни за тиждень, вони мінімальні.

Крім того, якщо раптом хтось, не дай 
Боже, перейде до конкретних прикладів і 
заявить: «У лютому хліб коштував 10 гри-
вень, а у березні 15! Зростання ціни на 50%!», 
то йому конкретно відповідають: «Зараз 
хліб коштує 15 гривень, а минулого тиж-
ня коштував 14,50 грн. Підвищення – 3%. 
Тож не сійте паніку і не гойдайте човен! Ви 
працюєте на підрив суспільно-політичної 
ситуації!»

Те, що за цей час соняшникова олія по-
дорожчала майже на гривню за стандартну 
пляшку, намагають компенсувати тим, що 
і вже гнила цибулька подешевшала на 20 
копійок! Подорожчала вівсянка на 70 копі-
йок? Так, адже морквинка подешевшала на 
10 копійок! Стабільність – річ жорстка…

До речі, Держстат оприлюднив дані, 
за якими майже половину бюджету 
українці витрачають на їжу. Про це 
говорять дані Держстату за минулий 
рік. Топ-5 категорій витрат:

• продукти харчування та безалкогольні 
напої – 41%,

• житло, вода, електроенергія, газ та 
інші види палива – 14,1%,

• транспорт – 8,6%,
• алкогольні напої, тютюнові вироби та 

наркотики – 7,6%,
• охорона здоров'я – 6,1%.
Водночас прем’єр-міністр України 

Шмигаль прокоментував подорожчання 
продуктів в Україні під час засідання уряду 
та надав пояснення прискоренню темпів 
інфляції в державі. Шмигаль зазначив спро-
би змови з метою створення монополій на 
ринках, що прискорює темпи негативних 
для економіки процесів:

«Зростання цін відбувається че-
рез об'єктивні чинники, але також 
фіксуємо спроби монопольних змов і 
маніпуляцій. Ми в діалозі з ключовими 
групами виробників і торгових мереж. 
Говоримо про збільшення пропозиції», 
– пояснив Денис Шмигаль на засіданні 
Кабінету Міністрів.

З цього пояснення стає зрозумілим, що 
ситуацію в країні майже ніхто не контро-
лює. Отже, залишається сподіватися тільки 
на себе та на теплу весну. А там вже і в лісі 
щось виросте. Будемо збирати ягоди собі 
на обід… Замість м’яса…

Чому ми викидаємо їжу та продукти і як з цим боротися
Валерія Наумова

Повний холодильник 
їжі, можливо, і заспоко-
ює, але чи екологічно це? 

За підрахунками, приблизний 
відсоток харчових відходів у нашо-
му смітнику складає 50%. Вони в 
подальшому прямують на сміттєз-
валище, де змішуються з іншими 
відходами і стають небезпечними. 

Інший момент, що це – їжа, 
тобто ресурс, на який ми витра-
тили кошти. Ми оплатили те, 
що в подальшому стане сміттям 
і не принесло жодної користі. Чи 
дійсно нам потрібно так багато 
їжі і як боротися зі стихійними 
закупками – практичні поради.

Чому їжу викидають?
Наші харчові відходи діляться 

на ті, що ми використали правиль-
но, за призначенням, і ті, які з пев-
них причин ми не використали, 
– отже, марно витратили кошти 
і ресурси. Якщо ви систематично 
купуєте продукти або готуєте їжу, 
яку потім викидаєте, – варто по-
думати, що пішло не так.

Продукти можуть опини-
тися у смітнику за таких при-
чин

Ви придбали продукти низької 
якості або некрасиві

Часто покупці не дивляться 
на термін придатності та якість 
продуктів, через що їжа потім 
опиняється у смітнику. Також 
споживачі обирають не логікою, 

а очима. Хочеться придбати най-
гарніші фрукти, овочі. Для при-
кладу, якщо банани, то обов’язково 
зв’язку, а не по одному, хоча на-
справді це не впливає на якість 
продуктів. 

Є суттєва різниця між тим, 
щоб обирати товар, який візуаль-
но привабливий, і щоб купувати 
ідеальний товар. 

Візуально привабливий – це 
товар, де немає плісняви, дефектів, 
але можуть бути певні природ-
ні деформації, нерівності, які не 
впливають на смак та якість про-
дукту. 

Ідеальний товар – це те саме 
яблуко, в якому можна побачити 
своє відображення. Це обов’язково 
рівне, обов’язково красиве, без 
жодних плям і нерівностей. Про-
те усі ми їли яблука і знаємо, що 
криве яблуко не гірше великого і 
красивого. Різниця лише у тому, 
що через таку вибірковість «негар-
ні» продукти викидають тоннами 
на сміттєзвалища, що шкодить 
навколишньому середовищу. 

Ви придбали продукти, які не 
використали

Стихійні закупки – це наш го-
ловний ворог. Кожен був у такій 
ситуації, коли у магазині хочеться 
скупити буквально все. Думати про 
одне, прийти за другим, а купити 
третє – так можна описати похід за 
продуктами 40% населення. 

Рішення – формуйте список 
продуктів. 

Одразу розумійте, де вико-
ристаєте ті чи інші продукти, чи 
дійсно вони вам потрібні. Якщо 
ті чи інші продукти не матимуть 

практичного використання на 
кухні – не варто витрачатися, адже 
дуже ймовірно, що такі продукти 
опиняться в смітнику. 

Наприклад, ви прийшли в 
магазин за хлібом до супу і натра-
пили на баклажани. Вони мали 
такий красивий вигляд, а ще два 
тижні тому ви думали про те, щоб 
зробити рагу. І ось ви зненацька ку-
пуєте баклажани на рагу, хоча ве-
черяти збиралися супом. Купуєте, 
приходите додому, розумієте, що 
суп підігріти легше, ніж робити 
рагу, кладете баклажани в холо-
дильник. Найчастіше баклажани 
в холодильнику, ви – на роботі, у 
справах, а потім відкрили холо-
дильник, а баклажани вже самі на 
рагу перетворилися. 

Порада: якщо придбали щось 
стихійно, спробуйте заморозити це, 
аби не викидати.

Отож список, список, і ще раз 
список! Записуємо чітко продукти, 
страви, щоб не купити те, що потім 
доведеться викинути.

Ви приготували їжу і викинули ї ї
Часто так буває, якщо ви не 

розрахували і приготували заба-
гато їжі. Або одразу перед при-
готуванням розрахуйте необхідну 
кількість продуктів для необхідної 
кількості порцій, або ж якщо вже 
приготували забагато, спробуйте 
знайти їжі призначення до того, 
як закінчиться її свіжість. Мож-
на запросити друзів чи рідних на 
вечерю або ж пригостити колег 
на роботі обідом. Також можна 
покласти їжу у контейнер і при-
гостити тих, хто цього потребує, 
– люди без постійного місця про-

живання, малозабезпечені сім’ї, 
літні люди. Якщо ви не знайомі з 
такими людьми, тоді можете 
звернутися до центрів, які 
ними опікуються. Це краще, 
ніж викинути їжу на сміт-
ник, адже для когось це не 
відходи, а необхідність. 

Використовуючи пора-
ди, ви купуватимете необ-
хідну кількість продуктів, 
станете більш екосвідомими 
та зможете значно заощадити на 
шопінгу.

Як зберігати продукти, щоб вони не псувалися
Щоб продовжити продуктам життя, забудьте про існування 

поліетиленових пакетів. Якщо ви багато готуєте, їжу краще пере-
кладати у скляний контейнер і щільно накривати кришкою, так 
довше зберігатиметься свіжість, а запахи не поширюватимуться 
на весь холодильник, пишуть «The Village».

• Щоб морква залишалася хрусткою, її потрібно помістити в 
контейнер із водою, попередньо відрізавши верхівку;

• Авокадо швидше дозріє, якщо його покласти в паперовий пакет 
з яблуком або бананом. Якщо авокадо порізане, серединку 
потрібно змастити лимонним соком, щоб вона не потемнішала;

• Броколі варто обернути вологою тканиною й зберігати у від-
критому контейнері в холодильнику;

• Якщо ви плануєте з’їсти огірки найближчим часом, їх можна 
залишити в прохолодному місці. В іншому разі краще загорнути 
у вологу бавовняну або лляну серветку;

• Баклажани, навпаки, не люблять вологу. Їх краще зберігати у 
прохолодному сухому місці;

• Помідори також не варто сильно охолоджувати;
• Яблука можуть зберігатися без холодильника в картонній коробці;
• Дрібні фрукти та ягоди краще складати у скляну посудину. Якщо 
планується заморожування, то їх краще вкладати рівномірно, 
одним шаром;

• Персики можна зберігати в холодильнику, якщо тільки вони 
дозріли; 

• Полуницю найкраще зберігати в паперовому пакеті та обов’язково 
перевіряти на наявність вологи;

• Хліб варто зберігати у вощанці. У неї можна загорнути сир.
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Посинілі хворі, трупи та нелюдські умови праці:  
медики вимагають звільнення 
очільника обласної лікарні

Руслан Мороз, 
Тарас Боросовський

Медики «ковідної» лікар-
ні у Житомирі розповіли 
про жахливі умови роботи.

Понеділок 29 березня 2021 року від-
значився не тільки зміною погоди, а й 
величезним скандалом у комунальному 
некомерційному підприємстві «Обласна 
клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» 
Житомирської обласної ради.

Комунальне некомерційне підприєм-
ство «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. 
Гербачевського» Житомирської обласної 
ради є центром надання спеціалізованої 
висококваліфікованої медичної допомоги 
населенню Житомирщини. Це заклад, який 
забезпечує практично всі види високоспе-
ціалізованої сучасної медичної допомоги, 
має вищу акредитаційну категорію і, за 
оцінкою Міністерства охорони здоров’я 
України, входить до  першої п’ятірки най-
кращих обласних лікарень України. Всього в 
лікарні працюють близько 1650 працівників, 
в тому числі понад 300 лікарів та близько 700 
молодших спеціалістів з медичною освітою. 
80% лікарів і 55% середніх медичних праців-
ників мають вищу та першу кваліфікаційні 
категорії.

Але після початку пандемії COVID-19 
лікарню, яка має забезпечувати багатопро-
фільну та вузькоспеціалізовану медичну 
допомогу, тобто є унікальним подібним 
закладом в області, рішенням департаменту 
охорони здоров’я Житомирської обласної 
державної адміністрації раптово перепро-
філюють під «ковідну» інфекційну лікарню.

Частина працівників лікарні, 
а саме лікарі, медсестри та са-
нітарки, а також кілька родичів 
пацієнтів лікарні звинуватили 
генерального директора Богда-
на Леськіва у некомпетентності, 
покритті службових злочинів у 
лікарні та у нездатності організу-
вати роботу лікарні. Також лікарі 
звинувачували очільника лікарні 
у цькуванні та у невиплатах «ко-
відних» грошей, а родичі паці-
єнтів – у неналежному наданні 
медичних послуг, які привели в 
одному випадку до смерті паці-
єнта, в іншому – до «стану овоча».

Працівники «ковідної» реанімації облас-
ної лікарні у Житомирі вимагають звільнен-
ня головного лікаря. Кажуть, що у закладі 
дефіцит кисню, немає медикаментів для 
хворих, а лікарям не виплачують обіцяних 
доплат. Керівництво лікарні зі свого боку 
запевняє, що невдоволення умовами ви-
казують ті, кому було оголошено догани. 
Медики з реанімації, де лікують «ковідних» 
тяжкохворих пацієнтів, розповідають, що у 

відділенні не дотримуються протоколів лі-
кування хворих, катастрофічно не вистачає 
кисню і керівництво лікарні не вирішує цю 
проблему. Медики кажуть, що цього ранку 
пацієнти задихалися, і вони нічим не могли 
їм зарадити, бо концентраторів не було.

Також медики вимагають саме фінансо-
вої перевірки закладу – куди йдуть виділені 
на боротьбу з коронавірусом гроші. Кажуть, 
намагалися питання і кисню, і ліків пору-
шувати перед керівництвом, але марно. А 
ще розповідають, що начебто не отримують 
доплат в обіцяному розмірі і компенсацій, 
якщо інфікувався коронавірусом на роботі.

 «У нас кисень сьогодні на одиниці, по-
трібно, щоб було хоча б три одиниці, тому 
що апарати не спрацьовують, хворі лежать 
сині, немає машини, щоб вивезти трупи хво-
рих, у нас трупи померлих людей стоять до 
ранку у відділеннях, серед живих хворих. Ми 
звертаємося на колінах, ми стоїмо на колі-
нах, ми просимо міністра охорони здоров'я 
перевірки», – каже завідувачка відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії 
Житомирської обласної лікарні Олена 
Шевчук.

 «За лютий я отримав 6,5 тис. за лікуван-
ня хворих на коронавірус. Хтось собі уявляє 
працювати в костюмах, надавати важкохво-
рим допомогу?! Жодному працівнику закладу 
не видали компенсацію, що він захворів тут», 
– додає анестезіолог Житомирської об-
ласної лікарні Дмитро Третьяк. 

Головний лікар до протестувальників не 
вийшов. Але повідомив, що, мовляв, на ак-
цію вийшли незадоволені, які напередодні 
отримали догани за невиконання службо-
вих обов'язків. Водночас офіційна позиція 
лікарні така: усі звинувачення медиків там 
заперечують – і щодо дефіциту кисню, і 
щодо виплат. Про ситуацію у лікарні вже 
знає керівництво області, саме облраді під-
порядковується ця лікарня. Що насправді 
сталось у закладі, посадовці обіцяють про-
коментувати згодом.

Напередодні лікарями було підпи-
сано звернення до міністра охорони 
здоров’я з вимогою щодо звільнення 
директора та проведення фінансової та 
господарської перевірки у медичному 
закладі.

На акції медики зачитали звернення до 
МОЗ і керівництва області та очікують на 
відповідь з відомства.

Так, у зверненні до голови Житомирської 
обласної ради Володимира Федоренка, яке 
було підписано майже ста працівниками 
обласної клінічної лікарні, зазначені основні 
проблеми, які, на думку медиків, паплю-
жать їхню репутацію, створюють проблеми 
для сумлінного виконання своїх обов’язків 
та заважають пацієнтам отримувати належ-
ним чином життєво необхідне лікування.

У лікарні постійно не працюють ліфти, 
вони ламаються та застрягають з важко-
хворими під час транспортування. При 
цьому на одному ледь працюючому ліфті 
перевозять хворих на COVID-19 та хворих з 
іншими патологіями, що створює небезпеку 
поширення хвороби. Крім того, постійно 

ламається санітарний транспорт, а вночі 
він відсутній взагалі. Померлі хворі від 
COVID-19 з вечора до ранку перебува-
ють у відділеннях серед персоналу та 
ще живих інших хворих. До того ж моргу 
на території лікарні немає! У неробочий 
час для виконання термінових викликів 
персонал добирається до лікарні за власний 
кошт на таксі.

До речі, Житомирська обласна рада вже 
намагалася «віджати» у медиків під час 
епідемії ще одну автівку минулого року. 
Змінилася рада, але нічого не змінилося із 
забезпеченням медиків транспортом для 
термінових викликів. Крім того, попередній 
склад облради не зміг під час сесії надати 
аргументи, для чого керівництву потрібно 
більше авто, ніж чиновників, які мають на 
це право. Наше видання вже розміщувало 
розгорнутий матеріал з цього питання, тому 
повторюватися немає сенсу. 

Щодо нестачі кисню у лікарні, 
то нам вдалося знайти документи 
про закупівлю кисню. Він фак-
тично у лікарні є. Але проблема 
полягає в тому, що керівництво 
подало до Національної служ-
би здоров’я України заявку на 
майже 300 ліжок для лікування з 
підключенням до мережі центра-
лізованого постачання кисню. А 
це вже виявилося дуже зухвалим 
вчинком, адже фактичної потуж-
ності кисневої станції не виста-
чає на вказану кількість кінцевих 
користувачів. Ось і виявляється, 
що кисень фактично у лікарні є, 
але дійти до пацієнта він не може 
через малу потужність кисневої 
станції, тобто у пацієнта його де-
факто немає. Парадокс! 

У зверненні також зазначається, що у 
відділенні інтенсивної терапії № 1 немає 
жодного пристрою безперервного електро-
живлення. Це може призвести до жахливих 
наслідків, адже зупинка апарату штучної 
вентиляції легень майже стовідсотково озна-
чає смерть пацієнта. 

Також величезною проблемою, на якій 
наголошують і лікарі, і пацієнти, є хронічна 
недостача ліків. І це при тому, що на запи-
ти Національна служба охорони здоров’я 
надає відповіді, що Житомирська обласна 
клінічна лікарня стовідсотково забезпе-
чується ліками. Те ж саме, майже слово в 
слово, повторила на брифінгу у понеділок 
перший заступник голови обласної дер-
жавної адміністрації Наталія Остапченко. 
У зв’язку з неординарністю події Наталія 
Віталіївна запросила того ж дня до себе 
представників лікарні та поспілкувалася 
з ними. Але які будуть зроблені висновки, 
ще невідомо. 

Попередні перевірки, незважаючи 
на те, що гендиректор Богдан Леськів 
запевняв, що все гаразд, все ж вияви-
ли деякі «незручні» для керівництва 
лікарні речі. Так, міністр охорони 

здоров’я України Максим Степанов 29 
листопада 2020 року вже «несподівано» 
відвідав медзаклади Житомирщини. 
Тоді на власній сторінці у соціальній 
мережі «Фейсбук» міністр написав 
наступне: «А от у Житомирській облас-
ній лікарні виявилося чимало проблемних 
питань. Щодо інфекційного контролю у цій 
лікарні — ситуація жахлива, адже його немає. 
Виявилося, що в статистику потрапляють 
начебто «вільні» кисневі точки, однак вони 
розташовані у відділеннях, які не відведені під 
лікування COVID-19. Це неприпустимо, адже 
вони НЕ МОЖУТЬ (!!!) бути використані під 
COVID-19. Вже доручив розібратися із цим».

Саме після цього керівництво лікарні 
знайшло вихід: «ковідних» хворих почали 
вважати «нековідними» та розміщувати 
всіх разом. Тобто, зо словами лікарів, було 
штучно створено ситуацію, коли будь-які 
дії очільників обласної лікарні тільки роз-
дмухували пандемію COVID-19. Здавалось 
би, що при перевірці ці жахливі речі пови-
нні були знайти своє відображення у звітах. 
Але цього не сталося.

Будь-яка перевірка здійснюється за 
сприяння власника лікарні. А власником 
комунального некомерційного підприєм-
ства «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. 
Гербачевського» Житомирської обласної 
ради саме і є Житомирська облрада. А зараз 
найцікавіше – заступницею генерального 
директора з економічних питань у Жито-
мирській обласній лікарні працює Юлія 
Володимирівна Сокова, донька Володимира 
Ширми, який був головою Житомирської 
обласної ради попереднього скликання, а 
зараз працює заступником голови Жито-
мирської облради. Також у деяких лікарів 
дуже близькі родичи працюють або у Жи-
томирській обласній держадміністрації, або 
в облраді. Питання про те, що саме буде 
написано в підсумковому акті перевірки, 
напевно, зайве.

Також дивує, яким чином погоджується 
з діючим законодавством України пере-
бування на посаді завідувачки невроло-
гічного відділення дружини генерального 
директора лікарні – Олени Леськів. Пряма 
підпорядкованість наявна, але ні в кого 
з керівництва облради це чомусь такого 
здивування не викликає. 

Під час невеличкого мітингу на терито-
рії лікарні очільниця відділення інтенсивної 
терапії для післяопераційних хворих № 1 
Альона Шевчук, до речі, лікар-анестезіо-
лог вищої категорії, зазначила, що вони 
працюють без належних засобів індивіду-
ального захисту. Ба більше, минулого року 
деякий час взагалі не виділялися навіть 
захисні маски, після чого спостерігався 
вибух захворюваності на COVID-19 серед 
працівників лікарні. Напевно, всі житоми-
ряни пам’ятають цей випадок. Але знову і 
керівництво лікарні, і очільники департа-
менту охорони здоров’я ЖОДА постійно 
запевняють нас, що всіх засобів захисту 
достатньо. Тоді знову виникає питання: де 
саме їх достатньо і чому тоді медпрацівники 
їх не можуть отримати?
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Окремим питанням зазначалася про-
блема відсутності дезінфікуючих засобів, 
елементарних речей на кшталт посуду та 
інше. Гроші нібито були, але все купувалося 
за власний кошт. 

Викликають обурення і персоналу, 
і пацієнтів постійні поломки апарату 
МРТ в обласній лікарні. Напевно, всі 
жителі Житомирщини пам’ятають епо-
пею про те, як обласна влада нарешті 
спромоглася встановити соціальний 
МРТ. Але радощі були завчасні. З того 
часу, скільки апарат МРТ працює, стільки 
він простоює у неробочому стані. Звісно, 
поряд є МРТ медичної фірми «Експерт», 
який якщо і ламається, то ремонтується в 
рекордно короткі строки. Більше кількох 
діб простою не було. Але у випадку соці-
ального МРТ в обласній лікарні ремонтні 
роботи продовжуються в середньому від 
трьох до шести місяців. Так, востаннє МРТ 
вийшов з ладу 20 лютого 2021 року. Певний 
час ніхто нічого не робив, і тільки через 
місяць, 18 березня 2021 року, було оголо-
шено про закупівлю «Послуги з технічного 
обслуговування і ремонту апарату МРТ 
Achieva 1.5T Philips» вартістю в 325 000 грн. 
Аукціон оголошено на 5 квітня цього року. 
Отже, якщо аукціон відбудеться, апарат 
запрацює у кращому разі не раніше се-
редини травня. Вражаюча оперативність 
керівництва обласної лікарні!

Особливо жахливими 
були претензії, озвучені 
родичами пацієнтів, які 
постраждали від непро-
фесійного надання ме-
дичної допомоги.

Так, у соціальній мережі «Фейсбук» 
Тамара Боруцька прямо звинувачує 
лікарів Житомирської обласної клі-
нічної лікарні у смерті свого чоловіка. 
Напевно, варто повністю привести 
зміст цього посту в інтернеті: «20 бе-
резня 2021 року о 18:20 у Житомирській 
обласній клінічній лікарні ім. І. Герба-
чевського помер через недбалість лікарів 
54-літній Ігор Боруцький. Ще 11 січня 
чоловік звернувся зі скаргами на погане 
самопочуття: біль та пожовклість шкіри. 
Діагноз встановлено – жовчнокам’яна хво-
роба. Лікарі спершу зробили стенування, 
далі лапароскопію, пошкодивши парен-
хіму печінки, та пробили жовчний міхур. 
У результаті цього почалась кровотеча. А 
лікував Ігоря Боруцького Віктор Петрович 
Перепелиця. Стан хворого погіршувався. 
Родичі почали бити на сполох. Далі була 
підозра на COVID-19, безсимптомного 
хворого перевели у закрите відділення. 
Жодних симптомів не було, зате тест, 
імовірніше, фейковий, показував інакше. 
Лікар, зрозуміло, родичів до хворого не 
пускав. Без лікування стан став критич-
ним. Лікар-хірург Хілько провів екстрену 
операцію. Видалили нирку, жовчний мі-
хур, частину тонкого кишківника. Не було 
вже що рятувати – все зігнило».

Син Ігоря Боруцького Назар звернувся 
до Національної служби здоров’я України, 
звідки отримав незрозумілу відповідь про 
те, що лікарню було забезпечено ліками. 
Але тоді знову і знову постає питання: 
чому родина померлого заявляє, що лі-
кування обійшлося майже у 200 тисяч 
гривень? Ми поспілкувалися з іншими 
родичами пацієнтів та отримали такі 
ж твердження про величезні кошти, які 
витрачалися на безкоштовне лікування. 

Зараз родичі готуються подати позов до 
суду про надання медичної допомоги не-
належним чином, що призвело до смерті 
пацієнта. 

У своєму коментарі генеральний 
директор КНП «Обласна клінічна лі-
карня ім. О. Ф. Гербачевського» Богдан 
Лесків зазначив, що всі призначення 
робилися належним чином і наявні всі 
ліки. Також Богдан Лесків заперечив 
факт невиплат «ковідних» коштів. Але 
лікарі показали журналістам платіжки, 
в яких зазначалася мінімальна заробітна 
плата в 6000 гривень. Після відрахунків 
на податки залишається приблизно 4700 
гривень! І це в лікарів, які рятують життя 
людей!

Ми змогли отримати кілька чеків, які 
було оплачено пацієнтами за власне ліку-
вання. Цифри не просто вражають, вони 
взагалі приголомшують своїми нулями. 
До речі, більшість чеків за ліки та медичні 
одноразові інструменти було видано од-
ними і тими ж закладами. 

Ми проаналізували та ретельно ви-
вчили документи, які є у вільному доступі 
на сайті Національної служби здоров’я 
України. З’ясувалися деякі цікаві речі. На-
приклад, у списку залишків лікарських 
засобів, необхідних для виконання 
заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню COVID-19, 

було зазначено кілька препаратів, але 
жоден з них не використовується для 
лікування «ковідних» хворих. Зазна-
чалися фізрозчини, легкі антибіотики, 
препарати для короткочасної анестезії при 
хірургічних втручаннях, але не було заяв-
лених генеральним директором «Актем-
ри» сильних антибіотиків, гормональних 
препаратів та інших ліків, які зазначені у 
протоколі лікування хворих на COVID-19, 
відповідно до якого і повинно власне від-
буватися лікування.

Також викликала багато запитань 
без жодної відповіді транзакція від На-
ціональної служби здоров’я України до 
Житомирської обласної клінічної лі-
карні від 24 березня 2021 року на суму в 
7 369 304, 26 грн за оплату медичних по-
слуг Ковід-19 (31 пакет) згідно зі звітом 
від 22 березня 2021 року. На запитання, 
хто саме готує ці звіти та що в них міс-
титься, нам не змогли надати відповіді, 
крім пояснення, що звіт готує начмед 
лікарні разом з фінвідділом. Тож по-
дробиці залишаються таємницею для 
працівників лікарні.

Не змогли надати нам для ознайом-
лення і накази про відкриття семи інфек-
ційних відділень в обласній лікарні. За 
словами завідувачів деяких відділень, вони 
також особисто цього наказу не бачили та 
нічого не підписували. Отже, документ, 
згідно з яким комунальне некомерційне 
підприємство «Обласна клінічна лікарня 
ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської 
обласної ради перетворилося на базову 
інфекційну лікарню з надання допомоги 
«ковідним» хворим, ніхто в очі не бачив і 
він також оточений великою таємницею.

Ми звернулися за коментарем до ке-
рівництва Житомирської обласної ради 
стосовно фактів, викладених у цьому мате-
ріалі. На жаль, нам не змогли надати повну 
інформацію з усіх питань, але повідомили, 
що голова Житомирської облради Володи-
мир Федоренко мав розмову телефоном 
з представниками мітингувальників та 
доручив своєму заступникові Володимиру 
Ширмі як профільному заступнику, який 
курує обласну лікарню, особисто організу-
вати зустріч з усіма сторонами конфлікту. 
Також буде проведений аудит обласної 
клінічної лікарні, але тільки після закін-
чення перебування Житомирської області 
у «червоній» зоні, адже зараз аудиторів не 
допускають на територію лікарні в зв’язку 
з наданням медичної допомоги «ковідним» 
хворим. На пряме запитання в лоб, яким 
чином батько фактично буде перевіряти 
роботу доньки, нам не відповіли.

Залишилося без відповіді й питання 
стосовно чуток, які розповсюджуються 
у лікарні щодо майже 200 тисяч гривень 
премії, яку нібито було нараховано керів-
ництву обласної лікарні. Водночас актив-
ність деяких медпрацівників у соціальних 
мережах викликає сумніви у щирості їхніх 
дописів.

Час спливає. На жаль, нам залишаєть-
ся тільки чекати закінчення локдауну та 
початку аудиту лікарні. Але про це вже у 
наступних матеріалах…

P. S. Поки готувалася до друку стаття, стало відомо, що у вівторок, 30 березня, в об-
ласній лікарні було відмінено всі планові операції в зв'язку з відсутністю кисню в системі 
централізованої подачі. Тож кисень у лікарні є, але станція його не закачує в систему. 
Ми звернулися за коментарем до керівництва лікарні, але не змогли його отримати в 
зв'язку з організацією адміністрацією обласної лікарні щось на зразок «антимайдану». 
Тож все керівництво було відсутнє на своїх робочих місцях.
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«Автогерої» Житомира:  
хто порушив цього тижня?

Марія Кравчук

Гуляючи Житоми-
ром, часто можна спо-
стерігати картину, як 
авто припарковане не 
за правилами, водії по-
вертають, не вмикаючи 
покажчика повороту, 
виконують розворот, 
де їм заманеться, або не 
дотримуються елемен-
тарних правил дорож-
нього руху.

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали з соцмережі Facebook най-
більш кричущі випадки порушень 
правил житомирськими водіями. 
Місто має знати своїх «героїв».

• London is the capital…
У неділю, 28 березня, в Україні 

перевели годинники на одну го-
дину вперед. За моїми міркуван-
нями, водій цього авто перейшов 
на часовий пояс Англії та заразом 
на лівосторонній дорожній рух, 
що притаманний саме цій країні.

Головне, щоб нікому не зава-
жав, як у нас люблять говорити, 
а те, що порушив, не страшно. 
Читаємо коментарі:

 «А де людині припаркувати-
ся?» – цікавиться моя тезка Марія 
Бабічко.

А дійсно, де ж він міг ще при-
паркуватися, як не у відведеному 
місці (впевнена, що від заїзду 10 
метрів немає), та й з не відведеної 
сторони.

• На «мерсі» можна все
Був би в мене такий «мерс» з 

«блатними» номерами, і я б теж 
так паркувалась (ні).

Часто у нашому місті можна 
побачити картину, коли ось такі 
авто з фірмовими номерами по-
рушують ПДР, зупиняються де 

У Житомирі відремонтують дорожнє 
покриття ще 5-ти вулиць: перелік

Валерія Наумова

Весна вже традиційно – час 
будівництва та ремонту. У Жи-
томирі планують капітальний 
ремонт дорожнього покриття 
по 5-ти вулицях. 

Минулого року у місті відремонтува-
ли частину центральних вулиць, а у 2021 
році у планах Покровська, Хлібна, Героїв 
Пожежних, Жуйка та Святослава Ріхтера. 
Про це розповів заступник міського 
голови Олександр Шевчук.

Він також додав, що спочатку плану-
ють відремонтувати 5 вулиць, а вже по-
тім визначатимуть об’єм робіт по всьому 
Житомиру.

«У нас на сьогодні планується по-
точний ремонт розпочати з весняного 
огляду. Потім буде визначено об’єми 
по всьому Житомиру. Основні вулиці, 
де планують заміну верхнього шару 
дорожнього покриття по Житомиру, 

уже визначені, оголошені тендери. Хто 
буде підрядник – ще невідомо, тому 
процедура запущена. 

5 основних вулиць – це Покровська в 
частині перехрестями, Хлібна, Героїв 
Пожежних, Жуйка та Святослава Ріх-
тера. Що стосується інших вулиць – за-
кінчиться акт весняного огляду, і тоді 
вже буде проведено всі роботи», – пояснює 
Олександр Шевчук.

Детальніше про ділянки, які 
ремонтуватимуть:
• Вулиця Покровська – від перехрестя 

Покровської та Лесі Українки, до перехрестя 
Покровської та Миколи Сціборського;

• Вулиця Святослава Ріхтера – на разі 
покрита ямами та пошкоджена регулярни-
ми розкопками КП «Житомиртеплокому-
енерго» для заміни теплотрас;

• Вулиця Хлібна – від Київської до 
Домбровського також вкрита ямами та по-
шкоджена минулорічними розкопками 
КП «Житомирводоканалу», під час яких 
замінювали засувки та запірну арматуру;

• Вулиця Героїв Пожежних – цього 
року планують будівництво тролейбусної 
лінії на Мальованку;

• Ремонт проїжджої частини на мосту 
через річку Тетерів по вулиці Жуйка.

Житомиряни такою новиною не дуже за-
доволені і цікавляться, коли відремонтують 
не лише дороги, а і тротуари для пішоходів.

«На кожному перехресті суцільні ями! 
Взяти хоча б Покровська – Лесі, Небесної 

Сотні – Домбровського... і таких прикладів 
безліч! Прохання до влади – НЕ ВТРАЧАЙТЕ 
ЧАС!!!» – коментує Ilona Mascarad.

«Кінець березня, а вони "...обстеження, 
яке пройде вже найближчим часом". Та ви 
ще рік назад малювали білою фарбою ями... 
Вони що, самозасипались? Міст на Баранова-
Параджанова колись увійде у ваш план? Хоча 
б по латанню. Ніколи у місті не наведеться 
лад з дорогами, поки чиновники їздять на 
службових авто, а не ремонтують їх за свої 
кровні», – зазначає Леонід Лізунов.

«А тротуары на Бориса Тена, яма на яме, 
невозможно дойти до трамвайной остановки. 
В прошлом году залатали несколько метров 
на углу Восточной и Бориса Тена, и на этом 
всё, а отчитались, наверно, за всю улицу», – 
наголошує Галина Яшан.

«Скажите, пожалуйста, когда вы со-
бираетесь проводить ремонт тротуаров? 
Получается для автомобилей строим, а 
для пешеходов зась», – цікавиться Степан 
Чабан.

«Прошу "весняне обстеження" на-
правити на тротуари Небсної Сотні від 
вулиці Домбровського», – додає Евгений 
Биденко.

завгодно, почуваються королями 
доріг і чхати хотіли, що вони ко-
мусь заважають. Все через розу-
міння безкарності. Людина знає, 
що через її посаду/зв’язки/гроші/
регалії до відповідальності її не 
притягнуть, а якщо й отримає 
якийсь штраф, то мінімальний. 

«Я бы вообще на мерсе на раз-
делительной остановливался», 
– коментує фото Сергій Здоро-
вецький.

«А мерсам хіба не можна? Де 
в ПДР така заборона для мер-
са? Покажіть», – жартує Zenyk 
Yarmolyuk.

 «Так ты на 20-ке на раздели-
тельной остановись где-то в Гер-
мании или в Австрии. В Украине 
это диагноз», – зазначає Vitaliy 
Kuzmich.

• Паркування як особливий 
вид мистецтва

Водій чорного авто припар-
кувався на тротуарі. Як на мене, 
якщо б він міг, то і прямо у під’їзд 
до себе заїхав. А чому б і ні, авто не 
стіна – є ноги, то зможете обійти, 
як-то кажуть.

 «Народицька. Ну вже дуже ба-
гато там машин, але люди більш-
менш там нормально паркуються, 
може, були певні обставини», – за-
значає Віталій Пакляченко.

«Він там не один такий», – 
пише Юрій Ващук.

• Горезвісна парковка біля 
Глобала

Ну тут цілковитий крик душі 
від житомирянки: «Парковка, ТРЦ 
Глобал, маємо щодня одну і ту ж 
картину. Недотримання правил і 
небажання бути людиною. Парку-

ємся, як хочемо, за принципом “де 
їхав, там і став”, якось неправильно 
виходить. Вам так не здається? А 
варто лише на секунду подума-
ти про інших людей, про те, як 
їм розминутися на одній полосі 
кругового руху. Як? 

Чи ми настільки деградуємо 
і захлинаємось у своєму егоїзмі, 
що втрачаємо право називатися 
людиною? Чи варті ми якогось 
покращення у країні, чи в змозі 
ми вимагати від влади кращих 
доріг, розміток, парковок, якщо 
так поводимо себе?

P.S. Не треба виправдань з при-
воду того, що немає більше місця. 
Місць купа, парковка майже пуста, 
але ж важко піднятися та пройти 
на 20 м довше», – так підписала це 
фото його авторка Юлія Трачук.

«Вже й снігу немає. Довго вино-
шували своє обурення. Дам пораду 
– робіть пост відразу, побережіть 
свої нерви», – радить Verny Gora.

«Цих автівок там вже немає 
давно, а коли був той сніг, то люди 
ставили автівки, щоб не закрива-
ти проїзд у дворах, ось вони там і 
стоять.

Вас не зрозумієш, кругом все 
недобре. То, може, варто себе пар-
кувати там, де треба, наприклад, 
Турція, щоб відпочити?»– проко-
ментувала Oksana Terehova.

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 ду-
мати про можливість порушити 
ПДР.
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Візьміть в добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 30 березня

Валерія Наумова

Мрієте про маленького пухнастого друга? 

Продовжуємо рубрику «Добрі руки» з посиланням на 
сторінку волонтерів «Animal help ZT – Допомога тваринам м. 
Житомир» та публікуємо 5 актуальних оголошень, завдяки 
яким ви зможете знайти чотирилапого малюка для себе.

Песик шукає люблячу 
родину

«Терміново шукає родину ось 
така красуня! Дівчинка стерильна, 
молоденька (до року), привчена 
до вигулу. Віддаємо безкоштов-
но, у хороші ручки!» – пишуть в 
оголошенні. 

Звертайтеся за телефоном: 
097-371-27-33, Людмила.

Принцеса Кусь шукає 
дім!

«Шикарна кішечка з плюше-
вою шерстю шукає родину. Вік 
приблизно 3-4 місяці. Їсть сухий 
корм, знає лоточок. Віддається 
тільки з умовою стерилізації за 
віком», – пишуть у публікації.

Звертайтеся за телефоном: 
093-095-54-63, Ірина.

Песик Брік  
шукає сім’ю

«У пошуках своєї родини чудо-
вий пес Брік. Лагідний та добрий. 
Хлопчику 8 місяців, зроблена пер-
ша вакцина», – пишуть у пості.

Звертайтеся за телефонами: 
097-423-36-64; 093-118-56-40, 
Галина.

Мила собачка шукає дім
«Шукає будинок дівчинка 5-ти 

місяців! Чудове грайливе маля. 
Любить дітей, дружить з іншими 
тваринами! Оброблена від блох. 
Віддається тільки з умовою стери-
лізації за віком після двох вакцин», 
– пишуть у публікації.

Звертайтеся за телефоном: 
098-055-62-66, Олександра.

Терміново шукають 
сім’ю для кішечки

«Терміново потрібна сім'я для 
цієї красуні. Господарі збирають-
ся вивезти в село. Кішці 10 років, 
стерилізована, до лотка привчена», 
– пишуть в оголошенні.

Звертайтеся за телефоном: 
097-540-55-28, Олена.

Найцікавіші прикраси, які продають житомиряни
Марія Кравчук

Прикраси бува-
ють різні: золоті, 
срібні, з коштов-
ним камінням та 
біжутерія, зроблені 
власноруч та екс-
клюзивні, прикраси 
для жінок, чолові-
ків, навіть для оселі 
чи ялинки.

Журналісти газети «20 
хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших укра-
їнських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень, 
аби з’ясувати, які прикраси 
продають житомиряни.

Для вас ми зібрали ТОП-
5 найцікавіших прикрас, що 
продають у Житомирі.

• Загадкове «щось»
На перший погляд ця 

прикраса схожа на інфу-
зорію-туфельку, про яку 
розповідають у школі, а 
якщо детальніше придиви-
тися, починає нагадувати 
динозавра. А, можливо, це 
– абстракція і правильної 
відповіді немає. 

Ось це «щось» – насправ-

ді прикраса з камінням 
Swarovski (австрійська ком-
панія, що спеціалізується 
на виробництві прикрас зі 
скла. Відома як виробник 
стразів під брендом «Крис-
тали Swarovski»).

Авторка оголошення 
Тетяна нахвалює цю при-
красу і запевняє, що вона 
універсальна й необхідна 
кожній модниці.

« П і д в і с к а - б р е л о к 
Swarovski з оригінальним 
брелком. Стан нової речі.  
Купували у Франції за 85 
доларів. Якість та оригінал 
гарантовані. Каміння гарно 
переливається. 

Можна носити на шиї, 
як браслет або як брелок. 
Шнурок можна носити 
навколо шиї, як чокер. Так 
стильно виглядає», – наго-
лошує авторка на багато-

гранності прикраси. За таку 
милу дрібничку Тетяна хоче 
отримати 850 грн.

• Роги із Швеції
На думку наступного 

автора, прикраси для дому 
– це не вази, статуетки чи 
картини. Роги лося – ось 
що добавить барв у будь-
яку сіру та похмуру квар-
тиру. 

Для усіх любителів тва-
рин та представників Грін-
піс хочу наголосити, що це 
роги не вбитої тварини. Ав-
тор Михайло пише, що ці 
роги він знайшов у Швеції. 
Із форми можна зробити 
висновок, що це роги мо-
лодого лося: зазвичай до 
настання зими, у листопа-
ді-грудні, тварина скидає 
свої роги. Це абсолютно 
безболісна процедура, що 
приносить тварині полег-
шення. 

Тварині – полегшення, 
а вам – прикраса для дому. 
Недешева, як для простої 
знахідки – 3 000 грн.

• Прикраса зі шкіри
Коли заходить розмова 

про прикраси зі шкіри, од-
разу виникає асоціація з 
чоловічим ременем або шкі-
ряним браслетом. Авторка 
наступного оголошення 
змогла мене здивувати та 
показати, наскільки гарний 
та жіночний вигляд можуть 
мати прикраси зі шкіри.

Авторка оголошення 
Маргарита пише, що при-
краси виконувалися на 
замовлення, мають дуже 
ефектний вигляд. Собі-
вартість їхня дорожча за 
вказану ціну, але авторка 
продає їх, бо вже має ба-
гато прикрас. Ціна такого 
набору ні багато ні мало 
– 650 грн.

• Не зовсім Гагарін
Як ми пам’ятаємо, при-

краси у нас представлені 
різноманітні, навіть ялин-
кові. Автор цього оголо-
шення підписав свою річ 
так: «Ялинкова прикраса. 
Гагарін. СРСР 1960-ті».

Якщо поглянути на фото 
та опис, одразу виникає пи-
тання: з чого автор вирішив, 
що це Гагарін? Я не жила в 
ті роки, з Юрієм не знайома, 
лише бачила фото першої 
людини, що побувала у кос-
мосі, і я одразу помітила, що 
обличчя на фото і обличчя 
Гагаріна суттєво відрізня-
ється, до того ж скафандр 
не рожевого кольору. Більше 
схоже не дитину в комбіне-
зоні з надписом «СССР».

Автор оголошення хоче 
за ялинкову прикрасу 3 000 

грн, аргументуючи тим, що 
це Гагарін. Я б посперечалась 
і за ціну, і за справжність так 
званого Гагаріна.

• Армані з дитячого 
садочка

Як годиться, найкраще у 
нас наостанок. Коли дізна-
лась ціну цього намиста, у 
мене все життя перед очима 
пробігло, особливо той пері-
од, коли я плела прикраси з 
бісеру. Не хочу вихвалятись, 
але у свої 13-14 років я ви-
готовляла роботи й більшої 
складності. А тут нанизали 
намистин, упакували в Ар-
мані і хочуть за цей «витвір» 
12 600 грн.

Проте авторка оголо-
шення наголошує, що ця 
прикраса надзвичайно роз-
кішна.
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Податківці прозвітували про роботу, виконану у 2020 році
Марія Кравчук

25 березня під час пресбри-
фінгу начальник Головного 
управління ДПС у Житомир-
ській області Костянтин Гав-
риш проінформував громад-
ськість про підсумки роботи 
податкової служби області за 
2020 рік.

Брифінг відбувся пізніше, ніж зазвичай. 
Костянтин Гавриш розповів, чому цього 
року сталась така затримка і як у подаль-
шому буде проходити звітність.

«Чому ми зробили його саме в середині 
березня? Насамперед причина – це локдаун, 
і не можна було провести. І 20 лютого за-

кінчилась компанія декларування з податку 
на прибуток приватних підприємств, тобто 
підсумки роботи за 2020 рік можна було 
підбивати у кінці лютого. Такі пресконфе-
ренції ми будемо робити щоквартально», 
– зазначив Гавриш.

Понад 12 млн гривень поклали платни-
ки податків до бюджету регіону у 2020 році, 
такі цифри називає начальник ГУ ДПС у 
Житомирській області: «Взагалі по області 
забезпечено надходжень 13 млрд 271 млн 
гривень, з них податковою забезпечено на 
91,2%, це більш ніж 12 млрд гривень. Інші 
джерела доходу – це міграційні служби, 
сервісні центри МВС забезпечили доходу 
понад 1 млн гривень – це на 5,6% більше, 
ніж за цей період у 2019 році».

За рік, що минув, податковий борг юри-
дичних осіб значно виріс. «Ми бачимо, що 
на 1 січня 2020 року податковий борг скла-
дав 776,9 млн гривень, то на 1 січня 2021 
року податковий борг складає 856,9 млн 
гривень», – говорить Костянтин Гавриш.

На брифінгу назвали найбільших 
боржників у Житомирській області: серед 
юридичних осіб перше місце займає ДП 
«Житомирський бронетанковий завод» із 
заборгованою сумою 88 млн 818 тисяч гри-

вень, наступним йде ВАТ «Житомирський 
завод хімічного волокна» із сумою 19 млн 
55 тисяч гривень,  на третьому місці ТОВ 
«Укрзернопром-Бердичів», борг – трохи 
більше 13 млн гривень. Четверту сходинку 
рейтингу боржників посіло ДП «Міжна-
родний аеропорт Житомир»: ще навіть не 
розпочавши свою роботу, аеропорт вже за-
боргував податковій більше 10 млн гривень.

Податківці наголосили, що через 
пандемію коронавірусу останній рік 
повноцінних перевірок не проводили, 
щоб не створювати тиск на підпри-
ємців.

«Протягом 2020 року, починаючи з квіт-
ня, податковою службою в області на про-
водилися перевірки про дотримання вимог 
податкового законодавства, за виключенням 
фактичних перевірок з питань продажу під-
акцизної групи товарів. Планові перевірки 
ми почали проводити з кінця минулого 
місяця», – наголосив Костянтин Гавриш.

На центральному стадіоні після 16 років перерви  
ФК «Полісся» зіграв з херсонським «Кристалом»

Руслан Мороз

26 березня 2021 року 
житомирський фут-
больний клуб «Полісся» 
провів свій перший офі-
ційний матч на онов-
леному центральному 
стадіоні Жи2омира. 

Через карантинні обмеження 
гра пройшла без глядачів. При-
сутні тільки офіційно запрошені 
гості, серед яких помічені голо-
ва ОДА Віталій Бунечко і голова 
обласної ради Володимир Федо-
ренко. Але за парканом стадіону 
щиро вболівали за свою команду 
житомирські ультрас.

Голова Житомирської об-
ласної державної адміністра-
ції Віталій Бунечко на власній 
сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» напередодні напи-
сав: «Ставимо крапку у 12-річній 
епопеї з ремонтом стадіону «По-
лісся»! Спортивна арена отримала 
дозвіл від ДАБІ на введення в екс-
плуатацію та була рекомендована 
Асоціацією футболу України для 
включення у календар змагань на 
2021-2022 роки. 

 12 років, 8 очільників області 
та понад 4 тисячі днів без фут-
больних матчів у Житомирі… Це 
занадто довгий шлях, який довелося 
пройти команді та її вболівальни-
кам, щоб дочекатися часу, коли 
стадіон «Полісся» перетвориться 
з «пам’ятника корупції» у справ-
жній спортивний об’єкт. 

Приємно, що нам вдалося 
зробити те, у що багато хто не 
вірив та, нарешті, ввести в екс-
плуатацію цей стадіон, а також 
ще 5 нових спортивних об’єктів, 

що були побудовані минулого року 
в межах програми Президента 
«Велике будівництво» на Жито-
мирщині. 

 Вже завтра ФК «Полісся» 
змагатиметься на домашньому 
стадіоні із херсонським «Криста-
лом». На жаль, через карантинні 
обмеження гра відбудеться без 
глядачів, на ній зможуть бути 
присутніми тільки декілька 
офіційних гостей, запрошених 
клубом. Але я впевнений, що не-
забаром ми разом подолаємо пан-
демію, так само як подолали вірус 
«довгобуду» на стадіоні й будемо 
усі разом насолоджуватися грою 
«Полісся». 

Також очільник області по-
дякував усім причетним до за-
вершення реконструкції стадіону, 
вболівальникам, які своєю напо-
легливістю не втомлювалися до-
водити, яким важливим є стадіон 
для міста та області. Також окре-
мо Віталій Бунечко подякував 
Українській асоціації футболу за 
вчасно проведену сертифікацію 
стадіону та враховані рекомен-
дації, що дозволило нам швидко 
скоригувати недоліки і отримати 

сертифікат відповідності. 
Вже перед самим матчем на 

стадіоні Віталій Бунечко зазначив: 
«Сьогодні у Житомирі справжнє 
футбольне свято! Вперше за 16 ро-
ків житомирські "поліські вовки" 
вийдуть на рідне поле і зіграють 
матч 18 туру чемпіонату України 
з футболу серед команд Першої 
ліги на центральному стадіоні 
"Полісся" у Житомирі. 

Востаннє "жовто-зелена" ко-
манда виходила на поле 27 листо-
пада 2004 року на матч проти ФК 
"Газовик-Скала" із міста Стрий. 
Після тієї події минуло майже 200 
місяців. За цей час у улюбленого 
клубу житомирян з’явилося вже 
нове покоління вболівальників. Але 
нам нарешті вдалося зробити так, 
щоб футбольний клуб "Полісся" 
повернувся на домашню арену. 

Сьогодні цей день настав – на 
центральному стадіоні у Жито-
мирі відбудеться професійна та 
захоплива гра двох футбольних 
команд. Бажаю нашій команді 
перемоги, а відданим фанам – за-
вжди вірити в команду та бути їй 
вірною підтримкою в цьому сезоні 
і в майбутньому».

Директор клубу «Полісся» 
Володимир Загурський також 
прокоментував цю подію: «Всі 
документи зараз на руках: серти-
фікат готовності першої черги від 
ДАБІ. Підписаний акт відповіднос-
ті споруди за зразком Української 
асоціації футболу та сертифікат 
безпеки. Встановили відеонагляд, 
систему сповіщення, озвучку. За це 
вдячність спонсорам і об'єднаним 
зусиллям влади».

Нагадуємо, що центральний 
стадіон перебуває на балансі 
спортивної школи олімпійського 
резерву з легкої атлетики Жито-
мирської облради. У той же час 
футбольний клуб «Полісся», 
базою якого є вказаний стадіон, 
почав своє існування як муніци-
пальний футбольний клуб. 

Багатофункціональну спортив-
ну арену «Полісся» у Житомирі 
було відкрито у 1951 році. З 2002 
року вона перебувала в аварійному 
стані. У 2005 році стадіон «Поліс-
ся» було передано у комунальну 
власність, і почалась реконструк-
ція. За довгі роки реконструкції 
обласна влада змінювала кошторис 
та компанії, які мали виконувати 
роботи. Вартість робіт зросла в 
рази, та нарешті у грудні 2020 року 

Житомирська ОДА повідомила 
про завершення реконструкції 
першої черги стадіону. За словами 
очільника ОДА Віталія Бунечка, 
для повного завершення рекон-
струкції потрібно ще приблизно до 
100 мільйонів гривень, але це може 
відбутися тільки після громадських 
обговорень, адже реконструкція 
стадіону вже обійшлася обласному 
бюджету в копієчку, а якість робіт 
залишає бажати кращого. 

Щодо футбольного мат-
чу, то 26 березня у Житомирі 
футбольному клубу «Полісся» 
не вдалося перемогти херсон-
ський «Кристал» – гра завер-
шилася внічию з рахунком 1:1. 
ФК «Полісся» вдалося першому 
відкрити рахунок на 9-й хвилині 
гри. М'яч у ворота херсонської ко-
манди забив Євгеній Шевченко. У 
відповідь «Кристал» почав активно 
атакувати ворота «Полісся».

У наступному епізоді гри жи-
томиряни порушили правила у 
власному штрафному майданчику, 
тому херсонці з пенальті змогли 
зрівняти рахунок. В результаті матч 
завершився з рахунком 1:1.

Наступну гру на своєму полі 
ФК «Полісся» зіграє 4 квітня з 
харківським «Металістом 1925».
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Голос народу: що житомиряни обговорювали 
у мережі Facebook протягом минулого тижня

Світлана Цимбалюк

Будівництво торговельно-
офісного приміщення у центрі 
міста, підвищення пенсійного 
віку та справа затриманого на 
хабарі ексочільника департа-
менту охорони здоров’я Жито-
мирської ОДА.

Такі теми житомиряни обговорювали 
найактивніше у мережі Facebook протягом 
минулого тижня.

Торговельно-офісний центр 
на перехресті Театральної та 
Київської
На перехресті вулиць Театральної та 

Київської у Житомирі планують побудува-
ти кількаповерховий торговельно-офісний 
центр. 

Про це у коментарі «Суспільному» роз-
повів міський голова Житомира Сергій 
Сухомлин. Він зазначив, що торговель-
но-офісний центр планують збудувати 
на вулиці Київській, 6. Однак дозвіл на 
будівництво ще не надали.

 «Житомиряни пам'ятають події тих 
років. Ми ще не отримали заявку на бу-
дівництво, ще не видавали дозвіл. Але цей 
об’єкт вже декілька разів проходив містобу-
дівну раду, куди входять архітектори. Тоді 
було прохання до забудовника побудувати 
будинок, який буде у рівень із сусідніми 
будинками та замикатиме цей квартал. Це 
була рекомендація архітекторів. У такому 
вигляді це буде торговельно-офісне при-
міщення», – зазначив Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, що у 2014 році на пере-
хресті вулиць Театральної та Київської 
відбувалися протести проти будівництва 
супермаркету АТБ, уже навіть був зведений 
каркас приміщення. Однак згодом,  того ж 
року, незавершену будівлю демонтували.

Думки житомирян щодо цієї позиції 
міського голови розділилися. Хтось вважає, 
що місту не вистачає скверів, а хтось пере-
конаний, що у центрі міста вкрай необхідна 
багатоярусна парковка.

«Черговий торговельно-офісний 
цeнтр. А мав бути сквeр пам’яті геро-
ям Небесної сотні. Та кому та Сотня 
трeба. Головнe – торгівля», – обурюється 
Анна Скомаровська.

«Зробіть сквер! Все місто заклали 
плиткою! Трави, дерев не вистачає», – 
закликає Марина Евланова.

«Краще б багатоярусну парковку 
побудували, щоб розвантажити центр», 
– пропонує Павло Данильчук.

«Побудують торговельно-офісний 
центр, але дозвіл не дали, але це нікого 
не зупиняє. Вже паркан є, і центр ско-
ро буде. А дозвіл через пару років може 
видадуть заднім числом. Не дарма ж 
головний архітектор – це свої люди», – 
вважає Інна Анатоліївна.

«Ну в чому різниця між АТБ та новим 
забудовником? Якщо буде торговельно-
офісний центр, то де паркувати ав-
томобілі будуть клієнти та покупці? 

Де буде вантажна рампа?» – цікавиться 
Сергій Онищук.

«Навіщо стільки офісів? Стоять 
потім, як пугало, під табличкою зда-
ється неподалік Глобала», – зазначає 
Олена Гаряча.

Підвищення пенсійного віку 
непокоїть житомирян
З 1 квітня 2021 року в Україні пенсій-

ний вік для жінок збільшиться з 59,5 до 
60 років. Відповідно до вимог закону про 
обов'язкове загальнодержавне пенсійне 
страхування це – останнє заплановане 
підвищення в межах чинної пенсійної 
реформи.

У 2027 році пройде останній етап 
підвищення вимоги до наявності стажу: 
потрібно буде мати не менше 35 років 
для того, щоб вийти на заслужений відпо-
чинок у 60 років. Зараз ця норма становить 
всього 28 років. Але починаючи з 1 січня 
2028-го, при наявності 40 і більше кален-
дарних років страхового стажу пенсія за 
віком призначатиметься незалежно від 
віку. 

Житомирян така новина надзвичайно 
обурила і надалі залишається однією з 
перших тем для обговорення. 

«На сьогодні на кожну офіційну мі-
німальну зарплату у пенсійний фонд 
сплачується 22%, це – 1320 грн. І хоч 
ця сума сплачується не із зарплати 
працівника, а з доходу підприємця, по-
перше, це є сума вже майже однієї пенсії. 
Виходить, що я, як підприємець, випла-
чуючи зарплату двом працівникам, в 

той же час виплачую пенсію двом пен-
сіонерам. А коли сама вийду на пенсію, 
то що ж я матиму? І коли?» – запитує 
Оксана Ферт.

«Сподіваюсь, що хтось здорово ду-
маючий відмінить це колись», – пише 
Elena Elena.

«Ще б так на роботу брали, щоб той 
стаж заробити! А то після ВНЗ – не візьме-
мо, бо без досвіду, а після 40 вже стара. І 
що людям робити?» – цікавиться Марія 
Чернякова.

«Мотивації влаштовуватися на ро-
боту офіційно нуль. Краще отримувати 
зарплатню в конверті і не платити 
взагалі ніяких податків, ні в пенсійний 
фонд, ні подохідний податок. Краще 
відкладати під матрац. А ще краще 
все вкладати в дітей, більш вірогідно, 
що не дадуть вам в старості вмерти 
голодною смертю», – вважає Сергій За-
порожець.

«Скажіть, людина захоче чесно пра-
цювати, платити податки в пенсійний 
фонд, якщо пенсія невідомо коли? Вона 
собі сама фонд зробить і буде відкла-
дати. Я вважаю, що це штовхає людей 
до протизаконних дій», – наголошує 
Світлана Федірко.

«Безумовно, цей закон – антинарод-
ний, оскільки влада не може не розумі-
ти, що у 90-х роботи просто не було, 
все зупинилося, а що працювало – там 
платили купонами і давали ковбасу на 
зарплату. Багато людей просто змуше-
ні були виїжджати за кордон, щоб хоч 
якось прогодувати свої сім'ї. У цьому 
люди винні? Ось і виходить, що у на-
шого покоління 15 років просто випало 

зі стажу. На сьогодні багатьом вже за 50 
років, у такому віці роботу знайти не-
можливо, а там де беруть, щоб вижити, 
люди працюють неофіційно. 

Крім того, рівень життя наших лю-
дей на 15 років, як мінімум, нижче, ніж 
в Європі. Багато хто просто не доживе 
до цієї пенсії. А де взяти роки стажу, 
залишається загадкою. "Наша" бездарна 
влада не змогла дати людям роботу, не 
змогла їх забезпечити робочими місця-
ми, щоб якось виправдати свою бездар-
ність, вирішила просо всіх ґрунтовно 
загнати в могилу, тоді нікому нічого 
платити не буде потрібно», – переко-
наний Юрій Михайлович.

«Вони взагалі з глузду з'їхали. Це вже 
ні в які рамки не лізе. Для чого вчити ді-
тей у ВНЗ, щоб потім не могли влашту-
ватися на роботу через те, що немає 
вакансій і половина населення з трудом 
доживає до пенсії. Це жах», – не стримує 
обурення Анна Ковальчук.

Житомиряни занепокоєні 
справою затриманого на хабарі 
ексочільника департаменту 
охорони здоров’я
Стало відомо, що на початку березня 

затриманого на хабарі Миколу Суслика 
звільнили з посади директора департа-
менту охорони здоров’я Житомирської 
облдержадміністрації.

Нагадаємо, що Миколу Суслика ви-
крили на вимаганні хабаря від директора 
однієї з лікарень. Чиновник мав посприяти 
виділенню лікарні грошей з коронавірусно-
го фонду, але частину з виділених грошей 
директор повинен був віддати чиновнику.

Під час контролю за вчиненням зло-
чину посадовець одержав першу частину 
«відкату» – 51 тис. грн. Після одержання 
другої частини в сумі 72 тис. грн його за-
тримали правоохоронці у приміщенні 
обласного департаменту. Пізніше Суслик 
вніс заставу та вийшов із СІЗО.

Житомиряни обурені тим, що про-
йшло близько двох місяців, а зрушень у 
цій справі і досі немає. 

«Скоро буде міністром, для них зако-
ну немає. Бідних людей простих садять 
за відро картоплі, якщо вкрав, а тут 
мільйони і на свободу. Значить добре 
"відстібнув" слідчому і прокурору. Рука 
руку миє, а ви люди дивіться на безза-
коння і мовчіть в тряпочку, так і хо-
четься сказати», – зазначає Інна Іванова.

«Нажився на вкрадених грошах у ко-
відних хворих. Це тільки у нас можуть 
відпустити за заставу у розмірі хабаря. 
Хоча чому дивуватися в цій країні», – 
переконаний Василь Петренко.

«У такому разі чому не посадили цю 
непросту людину? А відносно простих: 
уважно дивіться пости у Фейсбук про 
дії нашої поліції щодо простих людей», 
– наголошує Олег Пінчук.

«Питання: будемо мовчки спогляда-
ти або домагатися правильного рішен-
ня суду? Злодійство, корупція повинні 
бути покарані за всією суворістю. По-
дивіться, на що перетворили Україну», 
– обурюється Сергій Шевчук.
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Депутати Житомирської 
міськради розглянуть питання 
щодо збільшення виплат на 
лікування чорнобильців

Світлана Цимбалюк

На черговій сесії Житомир-
ської міської ради, яка відбула-
ся 25 березня, було розглянуто 
питання щодо збільшення 
допомоги на лікування лікві-
даторів аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.  

Депутатка Любов Цимбалюк зазначила, 
що на сьогодні сума коштів на лікування 
одного ліквідатора складає 30 гривень, тому 
прозвучала пропозиція до наступної сесії 
відкоригувати суму коштів та збільшити її.

«Цього року ми будемо відзначати сумну 
дату – 35 років Чорнобильської катастрофи. 
І насправді мені соромно дивитися на цю 
цифру, яку ми передбачаємо на лікування 
і на допомогу чорнобильській категорії на-
селення. Ми виділяємо 215 тисяч гривень 
у програмі бюджету. Чорнобильців у нас 
приблизно 6 тисяч і ліквідаторів близько 800 
осіб. І так, щоб стало зрозуміло, вдумайтесь 

в цифру – 30 гривень одному чорнобильцю 
допомоги на лікування. Я розумію, що на 
цей момент збалансована і програма, і бю-
джет, але я хочу запропонувати на комісіях 
розглянути питання і до наступної сесії 
відкоригувати цю суму коштів. Яко можли-
во, додати і зрозуміти, яким чином і яким 
шляхом можна підтримати цих людей та 
допомогти їм. Тож моя пропозиція полягає 
в тому, щоб до наступної сесії відкоригувати 
цю цифру і додати кошти», – наголосила 
депутатка. 

Цю пропозицію підтримали 35 при-
сутніх депутатів. 

ТОП-5 книг, які змусять вас  
по-іншому поглянути на своє життя

Марія Кравчук

Журналісти газети «20 
хвилин» зібрали літературні 
бестселери, які не втрачають 
своєї актуальності протягом 
багатьох років, та наполегли-
во радять вам їх прочитати. 
Обрати щось для себе зможе 
кожен і кожна.

«Наодинці з собою», 
Марк Аврелій
Роздуми Марка Аврелія з праці «На-

одинці з собою» ніколи не призначалися 
для друку. Сама книга – це колекція осо-
бистих думок на різні теми, які римський 
імператор виділяв для себе як важливі, щоб 
зрозуміти своє місце у всесвіті: дружба, сила 
емоцій, постійна еволюція особистості. 
Марк Аврелій, можливо, був наймогут-
нішою людиною свого часу, а сила його 
роздумів у смиренні. Зрештою, цей роман 
– нефільтрована розповідь про людину, 
яка намагається контролювати своє щастя 
і щодня прагне до досконалості. 

«Риси розумної душі: самосприйняття, 
самоаналіз і здатність робити з себе все, що 
вона хоче, – пише Аврелій. – Душа збирає 
свій власний урожай. Вона досягає постав-
леної мети, попри те, де встановлена межа 
її життя. Незалежно від того, яку мету ви 
виберете, душа виконає свою місію, завер-

шить її повністю. Щоб можна було сказати: 
"У мене є те, по що я прийшов"».

Ціна за книгу варіюється  
від 90 до 150 гривень.

 «Ловець у житі», 
Джером Д. Селінджер
Твір Селінджера «Ловець у житі» – ро-

ман, який Білл Гейтс називає однією зі своїх 
найулюбленіших книг на світі. 

Можливо, це нетрадиційний вибір для 
читання у зрілому віці, адже більшість стика-
ється з цим романом у підлітковий період і 
розглядає твір як символ або попередження 
підліткового бунту і цинізму. Проте Гейтс 
читав його кілька разів не без причини. 

Робота Селінджера – шедевр літера-
тури, що відображає біль відчуження і 

боротьбу дорослого життя. Яким би три-
вожним не був головний герой Голден 
Колфілд, він гостро відчуває світ так, як 
цього не роблять дорослі, ділиться сво-
їми думками про невинність і почуття 
ідентичності, які ми можемо втратити 
під час дорослішання. Роман Селінджера 
– це нагадування про необхідність зали-
шатися щирими і правдивими, не бути 
поверхневими і обов'язково турбуватися 
про почуття радості.

Ціна за книгу 50 – 80 гривень.

«Мобі Дік, 
або Білий кит», 
Герман Мелвілл
«Мобі Дік» – це книга, яку має прочи-

тати кожен. Вона складна – ті, хто її читав, 
посилаються на розділи, присвячені таксо-
номії китів, але саме ця складність є части-
ною цінного досвіду. Мелвілл переносить 
читачів на китобійний корабель «Пекод» і 
розповідає про долі моряка Ізмаїла і капі-
тана Ахава, зацикленого на реванші. Так, 
ми спостерігаємо воістину шекспірівську 
розповідь грандіозного масштабу, де одна 
людина трагічно одержима, а інша – пере-
буває в пошуках сенсу.

Ціна за книгу залежить від видавни-
цтва і коливається від 60 до 200 гривень.

«Осяяння», 
Малкольм Гладуелл
У книзі «Осяяння» Гладуелл прагне до-

помогти читачу навчитися довіряти своїй 
інтуїції, запитуючи одвічне: чому деякі з 

нас легко приймають швидкі рішення, а 
інші постійно ухиляються від відповіді. 

Автор також запитує нас, чому ті, хто 
слухається своєї інтуїції, успішніші, ніж 
інші, і чи є спосіб коли-небудь зробити 
«правильний» вибір. За словами Гладуел-
ла, головна місія «Осяяння» – переконати 
читача в простому факті: швидко прийняті 
рішення можуть бути зовсім не гіршими від 
рішень, прийнятих обережно і вдумливо.

Ціна 70 – 180 гривень.

«Проєкт "Рози"», 
Грем Сімсіон
Якщо ви не чули про цей твір, знайте: 

засновник корпорації Майкрософт, Білл 
Гейтс, так перейнявся цим романом, що 
подарував його 50 своїм друзям. Хоча, за 
словами Гейтса, у головного героя книги 
генетика Дона Тіллмана може бути син-
дром Аспергера, суть роману криється не 
в його наукових пошуках, а у чарівності 
його думок і почуттів, коли він намагається 
знайти кохання. Потім – веселощі і гострота 
емоцій у всіх проявах. 

Гейтс чудово описав головного героя: 
«Дон дозволяє читачам зрозуміти факт того, 
що якщо хтось може бути недостатньо гра-
мотним у мові емоцій, це не означає, що 
він не має цих емоцій, причому сильних. 
Він дивиться на світ з точки зору логіки, 
проте він так само глибоко ставиться до 
цього світу, як і всі інші. Це ставить його в 
скрутне становище, і Грем дозволяє відчути 
нам це разом з ним».

Ціна за книгу 100 – 150 гривень.

За номерним знаком «АМ» – 
тільки на Житомирщину:  
в Україні змінюються правила 
видачі номерів

Номерні знаки завжди були і є ві-
зитівкою кожного транспортного 
засобу та є необхідною частиною 
будь-якого авто. 

В Україні не дозволено їздити без роз-
пізнавальних знаків. Міністерством вну-
трішніх справ України прийнято наказ 
від 2 березня 2021 року № 166, який на-
буває чинності з моменту опублікування. 
Він встановлює єдині зразки державних 
номерних знаків транспортних засобів 
та вимоги до них. Зокрема, визначені 
правила застосування, типи та основні 
розміри державних номерних знаків, 
встановлені вимоги до інформаційного 
змісту та технічних характеристик.

Основним нововведенням, що запро-
ваджується, є зміна визначення адміні-
стративно-територіальної належності 
транспортного засобу, а саме не за місцем 
прописки власника, як було дотепер, а 
за місцем здійснення реєстрації (пере-
реєстрації) транспортного засобу. Тож 
кожний сервісний центр МВС вида-
ватиме на транспортні засоби, неза-

лежно від місця прописки власника, 
номерні знаки лише своєї області.

Зазначені вимоги не поширюються на 
номерні знаки, які громадяни залиши-
ли на платному зберіганні у сервісному 
центрі МВС.

Таке нововведення дозволяє оптимізу-
вати процес забезпечення сервісних цен-
трів МВС номерними знаками, а також 
уникнути зайвих витрат: матеріальних на 
виготовлення і логістичних на доставку 
та зберігання у сервісних центрах МВС 
номерних знаків інших регіонів. У кінце-
вому результаті це призведе до економії 
бюджетних коштів.

Сервісні центри МВС постійно на 
зв’язку: із запитаннями, подяками та 
скаргами до Головного сервісного центру 
МВС можна звертатися за телефоном 
(044) 290 19 88. Також консультації нада-
ються на офіційній сторінці у Facebook, а 
відповіді на поширені питання та новини 
сервісних центрів МВС можна знайти 
на сайті.

РСЦ ГСЦ МВС у Житомирській області
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Повернулися з нагородами
Олександр Кухарський

Закінчився зимовий 
чемпіонат України 
зі спортивної ходьби 
серед дорослих, молоді, 
юніорів та юнаків, який 
відбувся 20 березня 2021 
року у місті Луцьку. 

Результати виступів наших 
легкоатлетів ще раз засвідчили, 
що славні традиції житомирської 
спортивної ходьби, які були закла-
дені у кінці 40-х років минулого 
століття, успішно продовжуються. 
Набравши  381 очко, збірна Жи-
томирщини у загальному заліку 
посіла 4 місце, пропустивши ко-
манди Волинської, Київської та 
Сумської областей. У змаганнях 
взяли участь команди із 13 облас-
тей. Чемпіонкою України у ходьбі 
на 35 кілометрів серед жінок стала 
вихованка братів Андрія та Віктора 
Чернових Тамара Гаврилюк (Ста-
сюк). Ще один їхній вихованець 
Олександр Міцик здобув бронзову 
нагороду у ходьбі на 10 кілометрів 
серед юнаків 2004-2005 р. н. Близь-
кими до п’єдесталу пошани були 
Вероніка Мельничук у ходьбі на 2 
кілометри серед молодших дівчат 
та Марія Яцюк на дистанції 5 кі-

лометрів серед дівчат 2004-2005 р. 
н. (тренери Анатолій Малівський 
та Сергій Єдинач). Обидві спортс-
менки фінішували четвертими. 

Вихованка КДЮСШ «Ко-
лос» та тренера Віктора Суслова 
Дарина Мосійчук із Коростеня 
на дистанції 5 кілометрів серед 
дівчат 2004-2005 р. н. виборола 
бронзову медаль. Безумовно, це 
великий успіх наполегливої і 
здібної спортсменки, адже вона 
поступилася найсильнішим на 
даний час спортсменкам зі Львова 
та Волині Вікторії Діжак і Катери-
ні Толстоушко. Ще два вихованці 

Віктора Суслова Ярослав Мосій-
чук на дистанції 10 кілометрів і 
Костянтин Білошицький на дис-
танції 3 кілометри показали сьо-
мий результат, а Олег Орищенко 
і Олександр Костюшко фінішува-
ли восьмими. Загалом вихованці 
КДЮСШ «Колос» здобули для 
збірної команди Житомирщини 
111 залікових очок. 

Тож вітаємо всіх з успішни-
ми виступами і сподіваємося, 
що і надалі наші спортсмени  
будуть гідно представляти 
Житомирщину на змаганнях 
усіх рівнів.

На Житомирщині завершився конкурс  
«Пожежі краще запобігти»

Рятувальники Жи-
томирщини підбили 
підсумки обласного 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу дитячого 
малюнку та робіт де-
коративно-прикладної 
творчості на проти-
пожежну і техногенну 
тематику, організовано-
го ДСНС України та До-
бровільним пожежним 
товариством. 

Головний меседж заходу – до-
нести усім через призму дитя-
чого світогляду, як можна жити 
у безпеці. У цьому діти інколи 
краще розуміються, ніж дорос-
лі. І це вони продемонстрували 
своїми роботами, розповівши 
через творчість правила безпеки 
життєдіяльності та своє бачення 
професії рятувальника і його по-
мічників-добровольців.

Конкурс стартував у лютому, а 
закінчиться у квітні. До обласного 
відбіркового етапу потрапили 240 
творчих робіт з усіх куточків об-

ласті. З огляду на епідеміологічну 
ситуацію в області цього року 
конкурс проходив у закритому 
режимі. До суддівського складу 
журі також були залучені гро-
мадські діячі та фахівці з образот-
ворчого мистецтва. Жанри пред-
ставлених робіт дуже широкі: від 
різьблення по дереву, вишивки, 
ліплення, м’яких іграшок – до 
мистецьких витворів, виконаних у 
спеціальній техніці квілінгу.

Члени журі обласного 
етапу конкурсу вже обрали 
кращі роботи:

• у категорії «малюнок»: 
Григорчук Тетяна (Зару-

бинецький ліцей), Онищенко 
Дар’я (гурток «Образотворче 
мистецтво» ЖМЦНТТУМ), Не-
дашківська Марія (Малинська 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2), Антонова Єли-
завета (Житомирський міський 
центр науково-технічної творчос-
ті учнівської молоді), Волошина 
Катерина (Бердичівська СЗШ 
І-ІІІ ст № 1), Рішновецький Де-
нис (Житомирська ЗОШ № 22), 
Загурська Єлизавета та Шевчук 
Марія (Житомирська ЗОШ № 1), 
Поліновська Яна (Глибочицький 

ліцей), Яковлєва Дар’я (Бердичів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11), Данилюк 
Юлія (Скраглівська гімназія), Ду-
бровець Валентина (Копищен-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.), Максімова 
Мирослава (Сокільчанський лі-
цей), Іванова Яна (Бердичівський 
НВК № 10), Бощевська Іванка 
(гурток «Образотворче мисте-
цтво» ЖМЦНТТУМ), Михальчук 
Анастасія (Коростенська міська 
гімназія № 7), Ярмоліцька Дарина 
(Коростишівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 
1), Медведчук Софія (Дідковець-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.), Шаповал Софія 
(Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст.), Мат-
війчук Катерина (Носолонська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Ходаківська Хрис-
тина (Ушомирський ліцей), Біло-
шицька Анастасія (Михайлівська 
СЗШ І-ІІ ст.), Вигівська Мар’яна 
(Поліський ліцей);

• у категорії «декоративна 
робота»: 

Гордійчук Вікторія (Старо-
сілецький ліцей), Гайдай Ніка 
(Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Єщенко 
Олександр (Базарський НВК «ЗНЗ 
І-ІІІ ст. – ДНЗ»), Ковальчук Арсен 
(Кам’янська гімназія), Шевкопляс 
Анна (Парипська філія І-ІІ ст. По-
пільнянського ліцею), Станкевич 

Оксана (Романівський ЗЗСО), 
Флячинський Михайло (Жито-
мирський ліцей № 25), Демчук 
Ангеліна (Черняхівська СЮТ), 
Юрчук Вікторія (Озерянківська 
ЗОШ І-ІІ ст.), Станкевич Владислав 
(Романівський ЗЗСО), Бабич Анна 
(Дружбівський НВК), Хромець 
Артур (Замисловицька ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Полюшкевич Анастасія (Ба-
ранівський ліцей № 1).

Конкурсні роботи будуть 
надіслані на заключний етап 
всеукраїнського конкурсу, 
який відбудеться у Києві у 
квітні. На переможців всеу-
країнського рівня чекають 
заохочувальні грамоти та по-
дарунки за 3 призових місця у 
номінаціях «художня і декора-
тивно-прикладна творчість».

На Житомирщині за 
тиждень 4 820 нових 
випадків COVID-19

З 24 по 30 березня в Україні було зафіксова-
но 97 210 нових випадків COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині – 4 820.

Зауважимо, що показник по Україні зріс, а по Житомирській 
області знизився порівняно з минулим тижнем.

24 березня показник захворівших на COVID-19 становив 
453 особи. Наступного дня цифра була набагато більшою – 1 
136 людей, 26 березня було виявлено 891 захворівшого на 
COVID-19. 27 березня – 813 випадків, а 28 березня хворих 
було 791. 29 березня виявили 567 випадків, 30 березня цифра 
різко спала до 169 осіб.

За весь час пандемії внаслідок COVID-19 у Житомирській 
області померли 1178 осіб, одужали – 50763.

Нагадуємо, що з 3 березня 2021 року на всій території 
Житомирщини введені обмеження «червоної» зони.

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямованих на запо-
бігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну 
та посилено кримінальну відповідальність! 

Аби уникнути захворювання на коронавірусну 
інфекцію, обов’язково вживайте профілактич-
них заходів та дотримуйтеся основних правил: 
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та до-
тримуйтеся соціальної дистанції.

Збірна КДЮСШ "Колос" - учасники чемпіонату України
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Мандруємо Україною:  
найкращі місця, які варто відвідати у квітні

Світлана Цимбалюк

Після довгої зими та не зовсім весня-
ного березня хочеться забути нарешті 
про сніг і всілякі примхи погоди та 
скоріше десь поїхати, щоб відпочити 
від буденності.

Однак березень не тільки вніс свої корективи в погоду, а 
і став невдалим для українців через посилення карантину 
внаслідок зростання захворюваності на коронавірусну 
інфекцію. Майже всі заходи, які мали відбуватися в країні, 
відмінили. Отже, замість гучних фестивалів, вечірок, кон-
цертів та інших суспільних заходів, все ж краще поїхати 
туди, де немає великого скупчення людей.  

Журналісти «20 хвилин» зібрали для вас мальовничі 
місця, куди можна поїхати у квітні та насолодитися кра-
сою України. Однак під час поїздок слід не забувати про 
дотримання карантинних заходів безпеки.

Релакс на острові Джарилгач

Якщо під час квітневого відпочинку є бажання втекти 
від усіх, розслабитися і помедитувати, тоді вирушайте на 
острів Джарилгач у Херсонській області. У квітні тут не 
надто людно, оскільки сезон ще не розпочався. Відсутність 
людей допоможе вдосталь насолодитися прекрасними 
пейзажами, подихати чистісіньким повітрям і привести 
в порядок свої думки. На острові можна зустріти диких 
тварин, серед яких олені, лосі і муфлони. Також у водах 
біля Джарилгача живуть дельфіни.

Чарівна природа в Iчнянському природному 
парку

У Чернігівській області розташований дивовижний 
Ічнянський природний парк. Особливо цікавою виявиться 
прогулянка парком навесні, коли на його території розквіт-
нуть безліч пролісків та інших первоцвітів. Мандрівникам 
варто їхати сюди для відпочинку і цілковитого релаксу. 
Гуляючи по парку, навряд чи зустрінеш безліч туристів, тут 

дуже сподобається тим, хто шукає усамітнення і спокою. 
Ічнянський парк запрошує усіх бажаючих на зустріч з 

весною, щоб відкрити для себе бодай невеличкі таємниці 
пробудження природи. Для організації комфортного від-
починку в парку діє прокат туристичного спорядження 
– велосипеди, палатки, спальні мішки та інше. За попере-
дньою домовленістю для вас буде організована екскурсія 
територією парку. 

Кам'яне село на Житомирщині

Одне з унікальних місць на Житомирщині – геоло-
гічний заказник «Кам'яне село». Брили, порослі мохом, 
довільно розкидані серед лісу. Існує декілька версій того, 
як з'явився заказник. Згідно з першою, вчені вважають, що 
брили по землі розкидав льодовик 20 тисяч років тому. 
Проте це малоймовірно, адже на околицях немає жодних 
льодовикових відкладень та відповідного рельєфу, а саме 
урочище розташоване поза зоною ймовірного поширення 
Дніпровського зледеніння. За іншими версіями, кам’яні 
брили – то залишки підніжжя зниклих гір, з яких льодовик 
«зняв» нашарування ґрунту. Проте і це малоймовірно.

Найбільш реальною здається думка, що Кам'яне село – 
результат руйнування гірських порід під дією води, вітру 
та інших зовнішніх факторів. Отже, це так звані останці, 
що поширені у межах Українського кристалічного щита. 
Підтверджують цю гіпотезу і результати дослідження, які 
проводились.

До Кам'яного  села можна дістатись з Житомира на 
потязі чи автобусі до Олевська. Далі – приміським авто-
бусом до Рудні-Замисловицької. Якщо ви подорожуєте 
автомобілем, то найкоротший шлях – через Коростень, по 
так званій Варшавській трасі 2, з якої потрібно звернути 
в напрямку Олевська, а звідти тримати шлях на Рудню-
Замисловицьку.

Цвітіння сакури в Ужгороді

Наприкінці квітня Ужгород перетворюється на 
справжній райський сад, адже починає цвісти екзотич-
на японська вишня – сакура. Ці дерева ростуть лише в 
Японії, кількох штатах Америки та на Закарпатті. Що-
року, щоб побачити красиве природне явище, в Ужгород 

з'їжджаються тисячі туристів. Пік цвітіння, коли гілки 
сакури вкриваються пишними рожевими квітами, – не-
ймовірно красиве явище.

Японська декоративна вишня – сакура з'явилася в 
Ужгороді ще у 1923 році, її привезли з Відня. На сьогодні 
це дерево можна зустріти у багатьох куточках міста, на 
вулицях Ракоці і Довженка. 

Найбільше дерев висаджено на набережній річки 
Уж. Алея сакур прикрашає Київську та Православну 
набережні, прилеглі до площі Пушкіна. В Ухгороді най-
більша алея сакур в Європі – чисельність дерев складає 
близько 2 тисяч.

Острів Хортиця у Запоріжжі

У Запоріжжі, нижче Дніпровської ГЕС, розташувався 
найбільший на Дніпрі острів – Хортиця. Зараз це місце 
набуває все більшого значення для відродження української 
історії, а також є одним із найулюбленіших для туристів. 
За останні 15 років на острові з’явився історико-культурний 
центр, музей судноплавства та інтерактивний театр. 

Запорізька Хортиця – це одне із семи чудес України, 
заповідник, природна та історична пам'ятка. Унікальна 
рослинність на острові мало нагадує материкову степну 
зону. Козацький острів поєднує різнотравно-ковилові степи 
з дубовими і хвойними лісами та заплавними луками. 
Тут росте багато видів рослин, яких неможливо зустріти 
більше ніде.

Кому пощастить, той побачить у квітні на Хортиці 
перші квіти: проліски, сон-траву, гранітний та дубравний 
тюльпан, степовий підсніжник, рябчика та шафран.

Дендропарк Олександрія

Знаменитий парк Олександрія у другій половині 
квітня приваблює сотні людей. Тут саме розпускаються 
лісові квіти і буяє сад магнолій та бузок. Дендропарк 
поєднує природні скарби з архітектурними – колись 
він був спланований як аналог шедеврів європейського 
паркового мистецтва.

Дендропарк Олександрія розташований у місті Біла 
Церква та працює щоденно з 8.00 до 19.00. Для всіх бажа-
ючих дізнатися історію створення парку, познайомитися 
із його засновниками та поринути у світ прекрасного що-
денно проводяться екскурсії.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кім. квартира, з/п 53.7 кв.м, житл. пл. 40.4 кв.м, за адресою: Житомирська 

обл., Житомирський р-н, смт. Гуйва, вул. Зелена, 17, кв. 5. Дата торгів: 21.04.2021 09:00 
год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №472101 (уцінено лот № 465923);

2. Нежитл. будів., літній кінотеатр з/п 890,7 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 21.04.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №472107 (уцінено лот № 465926);

3. Садов. буд., з/п 41,7 м.кв, зем. діл. КН: 1822083000:06:000:0626, пл. 0,0450 га, 
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с-р Іванівська, "Барашівський" 
об'єднання садівничих товариств масиву", тов. Здоров’я, 74. Дата торгів: 21.04.2021 
09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №472118 (уцінено лот № 465526).

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ГОСПОДАРСТВУ З ВИРОЩУВАННЯ ШАМ-
ПIНЬЙОНIВ В КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI ПОТРIБНI 
ЖIНКИ НА ЗБIР ГРИБIВ ТА ЧОЛОВIКИ 
(РIЗНОРОБОЧI). ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄ-
МО, ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО. 0672091505

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

• Дизельные САК (сварочные передвижные 
аппараты) на шасси - 3 един, выбор при 
запуске., 0506146423, 0930458242

МЕРЕЖI МАГАЗИНIВ РОЗЛИВНОГО 
ПИВА НА ПОСТIЙНУ РОБОТУ ПОТРIБНI 
ПРОДАВЦI. ОФIЦIЙНО ПРАЦЕВЛАШТОВУ-
ЄМО. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ВIД 300ГРН/ДЕНЬ. 
ДЕТАЛI ЗА ТЕЛЕФОНОМ: (093)3808991

• Охоронцi в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 
15/15. З/п 9000 грн.Старшi змiни, з/п 500 
грн/день. Харчування, проживання за ра-
хунок пiдприємства.Консультацiї з пра-
цевлаштування надаються цiлодобово. 
0734069918,0952858119

ПОСТIЙНА РОБОТА ДЛЯ СIМЕЙНОЇ ПАРИ 
АБО ЖIНКИ НА ЗАМIСЬКIЙ САДИБI В 
КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI - ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ БУДИНКУ I ТЕРИТОРIЇ, САДУ, ГОРОДУ 
(30СОТОК). НАДАЄТЬСЯ ОКРЕМЕ ЖИТЛО. 
З/П+БОНУСИ. 0682385373

ПОТРIБНI ВОДIЇ-ЕКСПЕДИТОРИ ЗI СВОЇМ 
ВАНТАЖНИМ АВТО 1,5-3Т . ЗАРПЛАТА: 
25000-35000ГРН. М.КИЇВ НАДАЄМО ЖИТЛО! 
ЧЕКАЄМО ВАШОГО ДЗВIНКА!0638151973, 
0954276881,0682732326

• Працевлаштуємо сiм`ю з безкоштов-
ним надаванням житла (можливiсть об-
рати мiсто проживання) iз земельною 
дiлянкою (10-30 сот) i високою офiцiйною 
ЗП+вiдсотки (15-50т.грн). Завод-виробник 
причепiв "Лев" Вiдкриваємо новi фiлiї по 
Українi. 0675527571

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

ПРАЦIВНИКИ (ЧОЛОВIКИ ТА ЖIНКИ) 
НА ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ МОРО-
ЗИВА. ТЕРМIНОВО! З/П 18 000 ГРН. 
IНОГОРОДНIМ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄМО 
ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМIСТI КИЄВА. 
0678550161,0956789109

• 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

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)15
21331,(096)4465131,(097)7266640

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

Прошу Осику Сергія Павловича 3 квітня 2021р о 9.00 прибути за адресою 
розташування власної земельної ділянки (1822084100 : 01 : 000 : 1916) для пого-
дження меж ділянки. Тел. для зв'язку: +38 (098) 155-66-30 Сергій.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (ДЕВУШКА ДО 
30 ЛЕТ) ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ В М-Н ТО-
ВАРОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. З/П 30 000ГРН 
(ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА). ГРАМОТНАЯ 
РЕЧЬ, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ. КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ, ДРУЖЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
0639132373,0975682812

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 Польщi. Всi вакансiї безкоштовнi, 
вiд прямого роботодавця. Зарплата 26000-
48000 грн. Можна без знання мови, навчан-
ня на мiсцi. Лiц. МСПУ 978 вiд 09.07.2018. 
Тел. в Польщi +48536012943 (+ viber), тел. 
в Києвi: 0965568181 (+ viber)

СПIВРОБIТНИЦI(КИ) ПРИВАБЛИВОЇ 
ЗОВНIШНОСТI НА ВИСОКООПЛАЧУВАНУ 
РОБОТУ У М.КИЇВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р. 
ГНУЧКИЙ ГРАФIК РОБОТИ, ЗАРОБIТНА 
ПЛАТА 60000ГРН (ОПЛАТА ЩОДНЯ). ЖИТЛО 
НАДАЄМО, КОМФОРТНI УМОВИ, ДРУЖНIЙ 
КОЛЕКТИВ. 0639132373,0975682812

• Для прибирання будинку (орiєнтовно 
раз на тиждень) у с.Iванiвка потрiбна 
жiнка 20-55 рокiв. Оплата 200 грн/день + 
вiдшкодування витрат на дорогу. За деталь-
ною iнформацiєю звертатись за 0988983973

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000
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• ПРЕС-ПIДБИРАЧI, КОМБАЙНИ ЗЕРНО-
З Б И РА Л Ь Н I ,  Б У Р Я К О З Б И РА Л Ь Н I , 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ. WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@
GMAIL.COM, 0509242613, 0505158585, 
0679040066,0739242613

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

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

Бізнес

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

ВИГОТОВЛЯЄМО ДВЕРI, ВIКНА (ПIД СКЛО-
ПАКЕТИ), БАЛКОННI РАМИ, ЛIЖКА, СТОЛИ, 
СТIЛЬЦI ТА IН. З НАТУРАЛЬНОЇ ДЕРЕВИ-
НИ. ВУЛИКИ, РАМКИ ДЛЯ ПАСIКИ РIЗНИХ 
МОДИФIКАЦIЙ 0975249344, 0994665014

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

• Продам пиломатерiали: дошка пола суха 
строгана в шпунт. Дошка столярна. Дошка 
обрiзна i необрiзна рiзних розмiрiв. Балки, 
крокви, монтажна рейка, дошка обрешiтки, 
штахети, пiддони, дерев`янi вiдходи з пи-
лорами з доставкою додому. 0673911769

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ СПОСО-
БОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПОГЛИБЛЕННЯ 
КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 0671977447

6. ПОСЛУГИ 
6.13. Ремонт технiки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКIВ, ЗАМIНА 
КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКIСТЬ, 
ГАРАНТIЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТI 0975107907, 
0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

• МАСАЖ: ВIДНОВЛЮЮЧИЙ ТА ОЗДО-
РОВЧИЙ. ДИПЛОМОВАНИЙ ФАХIВЕЦЬ. 
МЕДИЧНА ОСВIТА. НАДIЯ (ЗАВЖДИ Є!) 
0684651125

8. РIЗНЕ 

8.7. Насiння, с/г продукцiя. 
Продам 

• Саджанцi малини польського сорту, 
плодоносить до заморозкiв, горiх гiгант, 
малинове дерево. Вiдправка Новою По-
штою 0971448722

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

8.23. Iнше. Продам 

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

• Продам пили стрiчковi новi та б/у (зва-
рювання, заточка, розводка). Якiсть гаран-
туємо. 0962461677

8.24. Iнше. Куплю 

• ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радiодеталi, 
плати, вимiрювальнi прилади СРСР. 
0674781257
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Наймодніші джинси 
сезону весна-літо 2021

Джинси – незамін-
ний і базовий елемент 
гардероба, який має 
бути в кожної модни-
ці. З моменту появи 
першої моделі минуло 
вже майже 150 років, 
однак самі джинси 
стали популярними 
в жіночому гардеробі 
лише у 1950-х. 

Відтоді денім не виходить 
з моди, змінюються лише фа-
сони, відтінки й цупкість тка-
нини. Цього року пропонуємо 
особливо придивитися до ши-
роких джинсів і моделей у стилі 
печворк. 

«Vogue.ua» зібрав наймодні-
ші джинси в колекціях брендів 
весна-літо 2021.

Широкі
Нового сезону 

весна-літо 2021 у 
тренді розслаблені 
силуети й неви-
мушені фасони. 
Ця тенденція не 
обійшла й дені-
му. У центрі уваги 
опинилися ши-
рокі джинси, які 

прикрасили колекції багатьох 
брендів. 

Печворк
К л а п т е в и й 

тренд актуальний 
і цієї весни. Дизай-
нери пропонують 
вибирати джинси, 
що складаються з 
кількох відтінків 
деніму або принто-
ваних і однотонних 
фрагментів різних 

тканин. Щоб не перевантажува-
ти образу, такі джинси найкра-
ще поєднувати з лаконічними 
білими футболками. 

Джинси кльош
Джинси кльош 

упевнено трима-
ються серед мод-
них трендів весна-
літо 2021. Цього 
сезону дизайнери 
показали вузькі 
моделі, розкльо-
шені від коліна й 

подібні до культових силуетів 
1970-х. 

З контрастними 
підкотами

Якщо минулого 
сезону осінь-зима 
2020/2021 дизайне-
ри пропонували 
вкорочені джинси 
з підкотами, то 
нового сезону цей 
тренд набув нового 

прочитання – тепер варто від-
дати перевагу довгим моделям 
з ультраширокими й контраст-
ними підкотами. 

Прямі
Серед широ-

кого  розмаїт тя 
джинсів не варто 
забувати про кла-
сичні прямі моделі, 
які цієї весни не 
менш актуальні. 
Джинси прямого 
крою найпростіше 
вписати в повсяк-

денний гардероб, адже вони 
легко поєднуються з будь-
якими речами. Їх можна надіти 
в парі із сорочкою й жакетом 
за прикладом, обіграти за до-
помогою романтичної блузи 
зі шлярками й лодочок або 
скласти стильні ансамблі за 
допомогою в’язаного бралета 
й подовженого кардигана.

Незвичний крій
Д л я  д і в ч а т, 

які обожнюють 
сміливі експери-
менти, дизайнери 
підготували щось 
небанальне цієї 
весни. Крім сек-
суальних суконь з 
відкритою спиною, 
під модний приціл 

потрапили джинси незвичних 
фасонів і з глибокими вирізами. 

Кольоровий 
денім

Традиційно се-
ред весняно-літніх 
колекцій брендів 
трапляються зраз-
ки кольорового 
деніму – від пас-
тельних рішень до 
яскравих відтінків. 
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Різне
Гороскоп на тиждень 31 березня - 6 квітня

ОВЕН
Тиждень дещо на-

пружений. Однак з усім 
впораєтеся за допомогою 

другої половинки. Подбайте про 
здоров̀ я. 

ТЕЛЕЦЬ 
Чудовий період для 

планування. Якщо є 
можливість, не сперечайтеся 
і уникайте конфліктних ситу-
ацій. 

БЛИЗНЮКИ 
Зорі радять навести 

лад в оселі, звільнивши 
місце для нового. Чекайте на 
приємні сюрпризи в особисто-
му житті. 

РАК
Зберіться – ви силь-

ніші за обставини. У се-
редині тижня займіться 

перезавантаженням думок. 

ЛЕВ
Скажений тиждень. 

Не давайте вішати на 
себе чужу роботу. Можливе за-
гострення хронічного захворю-
вання. 

ДІВА
Аби більше встига-

ти, ретельно плануйте 
справи. У середу підіть 

на шопінг – гарна знижка вам 
гарантована. 

ТЕРЕЗИ 
Чудовий час для 

кар̀єрного росту. В осо-
бистому житті можливі 

радикальні зміни, до яких не бу-
дете готові. 

СКОРПІОН
Відкрийтеся людині, 

яка вам давно симпа-
тична. Налаштуйтеся 

на продуктивну працю. 

СТРІЛЕЦЬ 
Досить неперед-

бачуваний тиждень. 
Можливі конфлікти і на роботі, 
і в особистому житті, але все 
владнається. 

КОЗЕРІГ
Скористайтеся мо-

ментом, щоб укріпити 
фінансове становище. У вас все ви-
йде, головне – не розслаблятися. 

ВОДОЛІЙ
На вас чекає дещо 

нове на роботі. Приді-
літь їй достатньо часу. 

Перегляньте раціон харчування, 
більше гуляйте. 

РИБИ
Заплануйте всі важ-

ливі справи на першу 
половину тижня. Можливе 
цікаве знайомство, яке згодом 
трансформується. 

Цікаві факти про Австралію
• Австралія – один із найдиво-

вижніших куточків нашої планети. 
Її унікальність вже в тому, що це і 
окрема держава, і цілий материк.

• Австралія перекладається 
як «невідома країна на півдні».

• Австралію можна назвати 
найбільш відокремленою краї-
ною, яка розташована практично 
на краю земної кулі. Ця країна не 
має близьких сусідів, і її з усіх боків 
омивають води океану.

• Австралія – найсухіший на-
селений континент на Землі, 
найбільш сухий – Антарктида. 50 
мільйонів років тому Австралія і 
Антарктида були єдиним мате-
риком.

• Материк був заселений при-
близно 70 тисяч років тому, а перші 
поселенці прибули сюди по морю. 
Так що аборигени Австралії ста-

ли першими мореплавцями в 
історії людства.

• Австралія входить в топ-10 
країн, у яких високий рівень життя.

• В Австралії один із найниж-
чих рівнів щільності населення в 
світі, яка становить 3 людини на 
квадратний кілометр. Середня 
щільність населення в світі ста-
новить 45 чоловік на квадратний 
кілометр.

• Щільність населення в 
Австралії розраховується в ква-
дратних кілометрах на людину, а 
не в числі людей на квадратний 
кілометр, як у інших країнах.

• Історики вважають, що 
задовго до європейських море-
плавців континент відвідували 
китайці. Починаючи з 1400-х 
років, вони активно відвідува-
ли південні землі і торгували з 
місцевими племенами рибою і 
морепродуктами.

• Візитна картка Австралії і 
найвпізнаваніша пам’ятка – зна-
менитий Оперний театр у Сіднеї. 
Архітектор надихнувся видом 
апельсина, і якщо скласти всі 
елементи даху, вийде цілісна 
сфера. Вага даху Австралійсько-
го оперного театру становить 161 
тонну.




