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Чорнобильці і «ковідники»: хто 
винен у тому, що в обласній лікарні 
закрили чорнобильське відділення? с. 6 с. 11

Адвокатка депутата 
Развадовського стверджує, 
що газета «20 хвилин»  
його переслідує

ПОКИ МІСЬКА ВЛАДА БЕЗДІЄ, 
житомиряни домоглися у суді 

закриття скандальної «ЮПIДЖI»
с. 12-13



2 Середа, 24 березня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Місто

Скільки ще Житомирщина 
перебуватиме у «червоній» зоні?

Валерія Наумова

Наша область буде у «чер-
воній» зоні ще як мінімум 
тиждень.

Починаючи з 3 березня Жито-
мирщина у «червоній» зоні, а це 
означає, що працюють заборони 
на прийом відвідувачів у закладах 
громадського харчування, роботу 
розважальних закладів та ТРЦ, ро-
боту закладів культури, проведення 
масових заходів, роботу спортивних 
закладів, діяльність непродоволь-
чих ринків, роботу громадського 
транспорту та закладів освіти (ви-
ключення – учні 1-4 класів відвід-
уватимуть очне навчання).

 Усі сподівалися, що область затрима-
ється у «червоній» зоні ненадовго, проте 
17 березня прессекретар голови Жито-
мирської ОДА Юрій Мельник повідо-
мив, що у зазначеній зоні Житомирщина 
протримається ще як мінімум тиждень.

«Ми залишаємося в ”червоній” зоні 
за прийнятим рішенням державної 
комісії ТЕБ та НС, де чітко йшлося, 
що якщо немає додатково проведеного 
засідання і область має негативні по-
казники, які не дозволяють їй перейти, 
наприклад, у “помаранчеву” зону, то 
область залишається й надалі у ”чер-
воній” зоні», – пояснює Юрій Мельник.

«Червона» зона на Житомирщині 
попередньо триватиме тиждень або до 
чергового засідання комісії ТЕБ та НС, 
коли область можуть віднести до «по-
маранчевої» зони. Але, як пояснив Юрій 
Мельник, попередньо скликання комісії 
з цього питання не передбачається. 

У Житомирі на зупинках 
громадського транспорту  
будуть встановлені термінали  
для поповнення проїзних

Марія Кравчук

На першому етапі 
термінали будуть 
встановлені на 
п’ятдесяти трьох 
основних зупинках 
громадського тран-
спорту, на другому 
етапі планують за-
лучити до п’ятдесяти 
зупинок.

Це рішення було прийнято 
на виконавчому комітеті міської 
ради.

«Зара з діє система по -
повнення та купівлі тран-
с пор тни х к ар ток – ц е 24 
точки на зупинках громад-
ського транспорту, також 
є мож ливість поповненн я 
картки онлайн і в терміна-
лах. З метою наблизити цю 
послугу до пасажира, а це зу-
пинка, пропонується погоди-
ти розміщення на зупинках 
громадського транспорту 
терміналів самообслугову-
вання за визначеними адре-
сами», – зазначив начальник 

управління транспорту та 
зв'язку міської ради Костян-
тин Підпокровний. 

Це не ноу-хау для Житоми-
ра, адже перший такий тер-
мінал було встановлено на зу-
пинці громадського транспорту 
навпроти міської ради.

 

Під час засідання міський го-
лова Житомира розповів, що 
у планах є також, щоб через 
такі термінали пасажири са-
мостійно купували квиток на 
транспорт, щоб зменшити на-
вантаження на кондуктора чи 
водія і завдяки цьому пришвид-
шити рух транспорту. 

У Житомирі впровадять 
службу контролю 
громадського транспорту

Марія Кравчук

Таке рішення було 
прийнято 17 березня 
на черговому засідан-
ні виконавчого комі-
тету Житомирської 
міської ради.

Мета такого нововведення 
– ефективний контроль за па-
сажирськими перевезеннями 
комунального та приватного 
транспорту.

У прийнятому рішенні 
виконкому йдеться, що до 1 
квітня цього року ТТУ пере-
дасть функції контролю КП 
«Житомиртранспорт», який 
забезпечить створення та функ-
ціонування на підприємстві 
такої служби.

«На першому етапі це буде 
контроль, який всі ці роки здій-
снювало ТТУ, далі покварталь-
но будемо розширяти службу. 
Контролюватимуться як ко-
мунальний транспорт, так 
і приватні перевізники», – за-
значив начальник управління 
транспорту і зв’язку міської 
ради Костянтин Підпокров-
ний.

Служба інспектуватиме не 
тільки систему оплати проїзду 
у громадському транспорті міста, 
а й санітарний стан, виконання 
графіків тощо. Контролери, які 
працюють на сьогодні в ТТУ, 
будуть переведені до іншої ко-
мунальної установи.

У договорах з приватним 
перевізником про організацію 
перевезення пасажирів на авто-
бусних маршрутах загального 
користування буде передбачено 
здійснення контролю КП «Жи-
томиртранспорт» міської ради. 
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Пріоритет – виховання, а місія – навчання:  
яка вона, школа успішного учня?

Навчання та вихован-
ня доброго християни-
на, успішного та чес-
ного громадянина. Це 
місія, яку перед собою 
ставлять у приватній 
Cалезіянській школі 
«Всесвіт».

Засновником Салезіянськой 
школи «Всесвіт» є католицьке 
монаше згромадження салезіян. 
Салезіяни – це орден, завданням 
якого протягом понад 150 років є 
виховання дітей і молоді. На сьо-
годні вони працюють у 132 країнах 
світу. В Україні, окрім Житомира, 
салезіянські школи є ще в Одесі 
та Львові.

Школа «Всесвіт» – найперша 
приватна школа Житомира, яка 
була заснована у 1994 році. У на-
вчальному закладі можуть вчи-
тися діти і працювати педагоги 
всіх християнських конфесій, які 
згодні з регламентом школи.

Школа має ліцензію, дотри-
мується державних стандартів, а 
випускники отримують документ 
державного зразка. До речі, у світі 
бренд католицької освіти, напри-
клад, у США та Західній Європі, 
асоціюється з якісним навчанням 
і вихованням. Варто зазначити, що 
в Україні флагманом католицької 
освіти є Український католицький 
університет, який вважається од-
ним із найкращих серед україн-
ських вищих навчальних закладів.

Особливості та переваги 
школи «Всесвіт»

Приватна школа «Всесвіт» роз-
ташована на околиці міста серед 
великого масиву хвойних лісів, що 
є надзвичайною перевагою, адже 
діти мають можливість навчатися 
не тільки в комфортних умовах, а й 
дихати цілющим повітрям та милу-
ватися навколишньою природою.

На сьогодні у закладі навча-
ються більше ніж 190 учнів та 

працює команда педагогів-одно-
думців. Оскільки це школа повного 
дня, заняття починаються о 08:15 
і тривають до 18:00. Завдяки цьо-
му протягом дня підтримується 
цілісність навчально-виховного 
процесу. Вранці для зручності 
батьків і дітей організовано під-
віз шкільним автобусом, у якому 
також є можливість перевозити 
дітей з особливими потребами. 
Шкільний день обов’язково роз-
починається з ранкової молитви, 
після цього – уроки.

У школі акцентують увагу на 
вихованні, в основі якого – хрис-
тиянські цінності. Колективом 
школи було розроблено систему 
біблійної інтеграції, що активно 
впроваджується у навчально-ви-
ховний процес, який включає 
предмети державного стандарту 
та проходить на високому рівні. 
Окрім англійської мови, що ви-
вчається поглиблено, у школі є 
ще вивчення італійської мови та 
культури. Цьому сприяє давня 
дружба та партнерські стосунки 
з християнськими спільнотами 
італійських міст Реджіо-Емілія та 
Кавайон.

 Школа багата своїми традиція-
ми. Це святкові різдвяні та велико-
дні ярмарки, «Свято сім’ї», «Гранде-
піца», благодійні акції. Для дітей 
організовуються інтерактивні, 
тематичні дні, які мають певну 

тему, мету та завдання: «Всесвіт 
спортивний», «Всесвіт науковий», 
«Всесвіт батьківський», «Бібліотеч-
ний» та інші. Всім подобаються 
такі заходи: і батькам, і учням, і 
вчителям, тому що є можливість 
відчувати себе єдиною шкільною 
родиною.

Харчування у школярів трира-
зове та відбувається відповідно до 
санітарного регламенту. До речі, 
окрім того, що меню не тільки ко-
рисне і смачне, тут радяться з бать-
ками щодо його вдосконалення.

Після занять для середньої 
школи працює ораторій. Це міс-
це, де можна гратися, навчатися, 
молитися та спілкуватися. Також у 
закладі наявна група продовжено-
го дня, де діти проводять час на сві-

жому повітрі і виконують домашні 
завдання. При бажанні відвідують 
улюблені гуртки художньо-есте-
тичного і спортивного напрямів: 
музична студія, де навчаються гри 
на фортепіано та гітарі, вокал, хор, 
айкідо, бочче, кросфіт, робототех-
ніка та театральний гурток. Є ще 
дуже цікавий гурток, де школярі 
вчаться пекти хліб у власній шкіль-
ній пекарні. Вони освоюють процес 
повністю: від замішування тіста до 
випічки запашного буханця хліба. 
Зі свого боку педагоги пояснюють, 
що тут закладена й виховна місія 
– милосердя. Адже діти не тільки 
вчаться випікати хліб, а й ділитися 
з іншими.

У закладі є дошкільна група, 
де з 3-х років вихованцям забез-
печують успішну адаптацію, со-
ціалізацію та розвиток, що потім 
слугує гарною базою для навчаль-
ного процесу у школі. Також для 
дошкільнят і деяких класів почат-
кової школи пропонують навчання 
за системою Марії Монтессорі.

У «Всесвіті» не залишилися 
осторонь від інклюзивного навчан-
ня. Це вибір, який школа зробила у 
2006 році, щоб допомогти особли-
вим діткам у процесі соціалізації. 
На сьогодні у закладі навчаються 
близько 20 дітей з особливими 
освітніми потребами.

У період літніх, весняних, зимо-
вих або ж осінніх канікул у школі 
організовують цікаві тематичні та-

бори, куди приїжджають волонте-
ри з Польщі, що є теж надзвичайно 
цікавим, оскільки вони проходять 
не тільки в гарному місці, а й за 
певною цікавою тематикою. До 
речі, це може бути надзвичайно чу-
довим варіантом на період канікул, 
якщо у батьків немає можливості 
з кимось залишити дитину вдома.

Школа «Всесвіт», як і інші при-
ватні школи, – платна. Освітні по-
слуги закладу зараз коштують 2000 
грн на місяць. Однак не варто забу-
вати, що учень отримає достойний 
рівень знань, що дозволить після 
завершення школи здавати ЗНО 
без репетиторів. Також для дітей 
з багатодітних родин діє система 
знижок.

Якщо ви хочете, щоб ваша ди-
тина отримала якісні знання та з 
радістю відвідувала школу – заві-
тайте до «Всесвіту». Для початку ви 
можете прийти поспілкуватися з 
педагогами, подивитися умови та 
ознайомитися зі шкільним регла-
ментом, а вже згодом визначитись, 
чи підійде цей навчальний заклад 
вашій дитині.

Більше інформації про 
школу на сайті –  
https://vsesvit-zt.com.ua/

Вас чекають за адресою:  
вул. Корабельна, 10  
(неподалік готелю «Ялинка»).
Телефон: +38 (067) 787-29-
23, (0412) 41-59-19. 
Е-mail: scuolavsesvit@ukr.net

Школярів відправили на дистанційне навчання
Марія Кравчук

Цілий тиждень житомир-
ські школярі перебували на 
канікулах, але оскільки Жи-
томирщина досі у «червоній» 
зоні, школярам піти до школи 
найближчим часом не вийде.

МОН спільно з МОЗ рекомендували 
учням 5-11 класів, а також студентам ВНЗ 
перейти на дистанційну форму навчання.

«Зокрема, пропонується переводити 
на дистанційне навчання учнів 5-11 кла-
сів закладів загальної середньої освіти, 
учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти та студентів закладів 
фахової передвищої та вищої освіти», 
– говориться у повідомленні.

Це лише рекомендації. Оскільки кожна 
область перебуває в індивідуальній каран-
тинній зоні, рішення про форму навчання 
школярів та студентів має прийматися на 
місцевому рівні.

18 березня у Житомирі було проведе-
но позачергове засідання міської комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій. На ньому було 
прийнято рішення перевести школярів 
1-11 класів на дистанційне навчання з 22 
березня. Про це розповіли у департаменті 
освіти міської ради.

 «З урахуванням ускладнення епі-
деміологічної ситуації, необхідністю 
реагування на збільшення показників 
із захворюванням на коронавірусну 
інфекцію COVID-19, з метою реалі-
зації заходів щодо запобігання розпо-
всюдженню коронавірусної інфекції та 
збереження здоров’я здобувачів освіти, 
департаменту освіти та керівникам 
закладів освіти Житомирської міської 

ОТГ було доручено заборонити відвід-
ування закладів освіти всіх типів та 
форм власності учням 1-11 класів, крім 
закладів дошкільної освіти.

Відповідний наказ департаменту 
буде надісланий кожному керівнику за-
кладу для подальшої належної організа-
ції освітнього процесу в дистанційній 
формі», – зазначив директор департаменту 
освіти Валентин Арендарчук.

Питання про зміну форми навчання 
переглядатиметься міською комісією з пи-
тань ТБ і НС при досягненні позитивної 
динаміки щодо захворювання на корона-
вірусну інфекцію.
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Трасу Житомир – Бердичів  
обіцяють доремонтувати вже цього року 

Марія Кравчук

Ту саму горезвісну 
трасу, ремонт якої 
розпочався у далеко-
му 2014 році, плану-
ють відремонтувати 
до кінця 2021 року.

Частину дороги, яка веде до 
Бердичева, встигли відремон-
тувати і зробили її якісно, на 
ремонт ще однієї смуги для руху 
грошей не вистачило. І ось у 2021 
році влада виділяє 413 млн грн 
на поточний ремонт 20 км доро-
ги М-21 Виступовичі – Житомир 
– Могилів-Подільський.

«З 2014 по 2016-і роки окре-
мими ділянками був розпоча-
тий поточний середній ремонт 
в напрямку міста Бердичева. 
Минулого року завершили по-
вністю ремонт на ділянці за 
Житомиром і до Двірця. На ді-
лянках км 194+600 – км 205+200 
та км 205+200 – км 215+800 було 
влаштовано вирівнюючий шар 
покриття, але ремонт не було 
завершено у зв’язку з браком 
фінансування», – розповіла 
керівниця пресслужби САД у 

Житомирській області Світлана 
Чернях-Кондрацька в одному з 
інтерв’ю.

На  о фі ц і й н і й  с торі н ц і 
САД у Житомирській області 
у Facebook відзвітувались про 
проведення робіт: «Продовжу-
ємо ремонтувати ключовий 
об’єкт Великого будівництва у 
Житомирській області – авто-
дорогу М-21. Проаналізуємо 
детальніше, на яких ділянках 
буде проведено  ремонт у 2021 
році на автомобільній дорозі 

М-21 Виступовичі – Житомир 
– Могилів-Подільський.

По напрямку Житомир – Бер-
дичів у минулому році було завер-
шено поточний середній ремонт 
шляху від міста Житомир до села 
Двірець.

Згідно з постановою, при-
ступимо до об’єкту поточним 
середнім ремонтом двох ділянок 
до села Осикове (від км 194+600 до 
км 215+800). 

Крім того, тривають робо-
ти з будівництва транспортної 

розв’язки у двох рівнях на перетині 
а/д М-21 та обходу міста Бердичева 
(км 214+223). Масштабний об’єкт 
включатиме шляхопровід, чотири 
з’їзди та лівий віднесений пово-
рот. Загальна протяжність – 3,4 
кілометра».

На карті: синім – роботи, що 
були виконані у попередні роки, 
червоним – заплановані на 2021 
рік ремонтні роботи.

Окрім самої траси, до кінця 
поточного року поблизу Берди-
чева має з’явитись транспортна 
розв’язка, будівництво якої роз-
почали у 2020 році.

Проєктанти отримали завдан-
ня зробити так, щоб транспорт, 
який рухається у напрямку Вінни-
ці, не перетинався з протилежним 
потоком, тобто запроєктувати 
міст для однієї полоси руху. 

Згідно із законодавством, у 
селі Гришківці були проведені 
громадські слухання, які й встано-
вили, що нікому з жителів селища 
новий міст не заважатиме, потім 
розпочали будівництво.

Восени 2020 року будівельники 
розмістились поряд на майданчи-
ку асфальтового заводу і почали 
завозити металоконструкції та 
опалубку для мостових опор. За 
наявною інформацією, це будів-
ництво буде завершене у вересні 
2021 року.

Що житомиряни думають  
про заборону торгівлі штучними 
квітами до поминальних днів

Валерія Наумова

Незабаром християни західно-
го та східного обряду святкува-
тимуть Великдень, а за тиждень 
настануть поминальні дні. 

У зв’язку з цим на сайті Житомирської міської 
ради повідомили, що з 1 квітня до 16 травня 2021 
року діятиме заборона на торгівлю штучними кві-
тами. Містян закликають купувати живі квіти, адже 
це екологічно та красиво. Проте чи до вподоби це 
житомирянам, дізнавалися журналісти редакції 
«20 хвилин». 

«Звісно, це екологічно, проте багатьом це невигідно. 
Штучні квіти коштують дешевше, ніж живі, тому 
багато хто буде проти. Також це незручно, адже на 
кладовищі краще встановити штучні квіти. Вони 
довше стоятимуть, їх не знесе вітер», – наголошує 
Євгенія, 30 років.

«Це якось безглуздо. До цього всі використовували 
штучні квіти, а тут раптом заборонили. Мені здаєть-
ся, що все одно люди купуватимуть штучні квіти, бо 
вони мають свої переваги», – коментує Віра, 27 років.

«Якщо живі квіти коштуватимуть так само, як 
штучні, – не проблема. Але зараз продавці висунуть 
цінник, що простіше буде без квітів…», – пояснює 
Леся, 39 років.

 «Наша влада завжди вигадує щось проти населен-
ня. У кого будуть гроші на живі квіти? Зараз ціни на 
квіти дуже високі, і стоятимуть вони значно менше. 
Штучні завжди використовували. Вони і довговічні, і 
прикрашають», – зазначає Віталій, 42 роки.

«Нехай живі квіти краще ростуть на грядках. 
Штучні для того і використовують, щоб вони довше 
стояли. Це ж не те, що додому живі квіти купити, 
воду замінювати, щоб вони довго стояли. Це ж кладо-
вище…», – ділиться Марина, 33 роки.

Опитування На Житомирщині за 
тиждень виявлено 5 455 
нових випадків COVID-19

З 17 по 23 березня в Україні було зафіксовано 88 542 
нових випадки COVID-19, зокрема на Житомирщині – 5 455.

Зауважимо, що це набагато більше, ніж за попередній тиждень.
17 березня показник захворівших на COVID-19 становив 482 

особи. Наступного дня цифра була набагато більшою – 1 398 
людей, 19 березня було виявлено 913 захворівших на COVID-19. 
20 березня – 1 082 випадки, а 21 березня хворих було 814. 22 
березня виявили 580 випадків. 23 березня цифра різко спала 
до 186 осіб.

За весь час пандемії внаслідок COVID-19 у Житомирській об-
ласті померли 1078 осіб, одужали – 49 044.

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

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямованих на запобігання 
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.
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Житомирянам на замітку:  
у Фонді соцстраху попереджають про  
затримку виплат лікарняних і декретних

Світлана Цимбалюк

Фонд соціального 
страхування України 
заявив, що очікуєть-
ся затримка виплат 
лікарняних та де-
кретних.  

 Зазначається, що проблема 
з виплатами виникла через за-
тримку в строках фінансування. 
На сьогодні вона буде складати 
21 робочий день.

Як наголошують в установі, 
у листопаді 2020 року лікарняні 
і декретні фінансувались упро-
довж одного робочого дня після 
отримання заяви-розрахунку 
від роботодавця, замість 10 ро-
бочих днів, визначених зако-
нодавством. Однак на сьогодні 
доходів фонду не вистачає на 

покриття усіх прийнятих на 
фінансування допомог і виплат. 

У Фонді страхування уточ-
нюють, що наявна заборгова-
ність була накопичена у грудні 
через різке зростання видатків.

«Це пов’язано із додатковим 
навантаженням, яке фонд отри-

мав через пандемію – суттєво 
зросли видатки за лікарняни-
ми, також на нас було покладе-
но фінансування самоізоляції 
українських працівників, стра-
хові виплати медикам тощо», – 
зазначають у Фонді соціального 
страхування.

Тож попри те, що з 2021 
року щомісячні надходження 
до бюджету фонду покривають 
видатки за той же період, на-
копичена наприкінці минулого 
року заборгованість призвела 
до затримки у виплатах допо-
мог.

Водночас наголошуєть-
ся, що численні затримки 
пов’язані не тільки з різким 
ростом видатків через панде-
мію, а викликані зволіканням 
у подачі заяв-розрахунків. 
Адже фінансування здійсню-
ється на підставі отриманої 
від роботодавця заяви-роз-
рахунку – саме від дати ї ї 
подачі насамперед залежить 
дата виплати. 

Тому у фонді рекомен-
дують не втрачати зв'язок 
із своїм роботодавцем, бух-
галтером та уповноваженим 
із соціального страхування 
вашого підприємства.

Третій локдаун: бути чи не бути?
Валерія Наумова

Локдаун… Це слово викликає чимало 
емоцій. Двічі в Україні зупинялося звичне 
для містян життя, і ось нещодавно розмо-
ви про те, що варто чекати третій локда-
ун, поновилися. 

Українці наголошують, що не готові до чергових об-
межень, а області поступово забарвлюються у червоний. 

Коронавірус. Зони. Обмеження

Звісно, кожна область хотіла б бути у «зеленій» зоні, 
адже вона передбачає відсутність карантинних обмежень. 
Якщо Україна досягне цього рівня у всіх областях, то можна 
буде говорити про скасування карантину в країні.

«Жовта» зона дозволяє проведення масових заходів, 
якщо для однієї людини відведено 4 кв. м площі або зал за-
повнений на 50%. Також дозволені відвідування навчальних 
закладів групами не більше 20 осіб, присутність глядачів 
на трибунах під час проведення спортивних заходів. Серед 
обмежень – робота закладів громадського харчування до 
00:00.

«Помаранчева» зона дещо серйозніша, це перший 
«дзвіночок», що область може перейти у «червону» зону 
з більш посиленими обмеженнями. Її введуть, якщо буде 
перевищений хоча б один з показників: завантаженість 
ліжок більш ніж на 75%, низька кількість тестів на корона-
вірус в регіоні, велика кількість госпіталізацій, виявлення 
захворювань методом ПЛР більше 20%, зростання числа 
госпіталізацій.

Найжорсткіший рівень – «червона» зона. Для переходу 
в цю зону потрібно, щоб два з п'яти показників були пере-
вищені три дні поспіль. Будуть закриті школи, ресторани 
і торгові центри, кінотеатри, театри, навчальні заклади 
(крім дитячих садків і початкової школи), продовольчі 
ринки й інші заклади.

Чи буде третій локдаун?

В Україні продовжують розмови про введення третього 
локдауну.

Локдаун – це найвищий рівень обмежень. Це обмеж-
увальні заходи, що вводяться з метою стримання по-
ширення захворюваності. Під час локдауну діє режим 
ізоляції населення, обмежується свобода пересувань і 
дій в межах певної зони. 

Житомирщина уже проживає суттєві обмеження. «Чер-
вона» зона передбачає заборони на прийом відвідувачів у 
закладах громадського харчування, роботу розважальних 
закладів та ТРЦ, роботу закладів культури, проведення 
масових заходів, роботу спортивних закладів, діяльність 
непродовольчих ринків, роботу громадського транспорту 
та закладів освіти (виключення – учні 1-4 класів відвід-
уватимуть очне навчання).

«У нас ”червона” зона продовжується. Якщо більше ніж 
13 областей буде у ”червоній” зоні, тоді можна говорити 
про загальнодержавний локдаун. Зараз тільки 4 області 
перебувають у ”червоній” зоні», – наголошує прессекретар 
голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

Що стосується Житомира, то тут також ситуація не 
дозволяє вийти з обмежень.

«Це буде вирішуватися на рівні держави, але ми прак-
тично вже з 3 березня перебуваємо у ”червоній” зоні, і поки 
що показники саме по госпіталізації та захворюваності 
по Житомирській області – не дозволяють нам вийти з 
“червоної” зони», – пояснює заступниця міського голови 
Марія Місюрова.

Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов за-
спокоїв, що в Україні введення третього локдауну не планують:

«В Україні не буде третього локдауну, в Україні діє адап-
тивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні 
обмеження. У нас локдаун був один – рік тому. Після цього 
були жорсткі карантинні обмеження».

Житомиряни про можливий локдаун

Житомиряни розділилися на два табори: ті, хто вва-
жає, що локдаун допоможе знизити кількість хворих на 
коронавірус, і ті, хто вважає, що обмеження не працюють 
і не мають результату.

«Скільки вже можна? Якщо вони знову введуть цей лок-
даун, як люди будуть жити? У розвинених країнах людям 
виплачують гроші за те, що вони сидять вдома, а нашій владі 
на людей байдуже», – обурюється Олена, 41 рік.

«Зараз дуже багато хворих… такого ще не було. Треба 
локдаун, однозначно», – наголошує Андрій, 19 років.

«Ми і так знову живемо в обмеженнях, якщо ще локдаун 
введуть, то я не уявляю, що це буде…», – коментує Вален-
тина, 23 роки.

«Ні. Я проти локдауну. По-перше, зараз людям стало бай-
дуже, ніхто не буде дотримуватися. По-друге, це не впливає, 
треба вакцинуватися», – ділиться Іван, 37 років.

«Думаю, тиждень локдауну не завадить. Це б трішки 
вплинуло на поширення хвороби», – розповідає Ніна, 26 років.

Невідомо, яка ситуація очікує Україну надалі, про-
те сподіваємося, що зовсім скоро області перейдуть до 
«зеленої» зони, а люди будуть здоровими і забудуть про 
будь-які обмеження.

Чи можна слідкувати 
за станом оплати 
лікарняного онлайн?

В установі пояснюють: дізнатись 
дату прийняття заяви-розрахунку 
на виплату коштів можна на сво-
єму підприємстві або у робочому 
органі виконавчої дирекції фонду, 
де зареєстрований ваш роботода-
вець. Для цього необхідно назвати 
номер вашого ідентифікаційного 
коду. Коли ви дізнаєтесь дату по-
дачі заяви-розрахунку, слідкувати 
за виплатами можна онлайн у те-
леграм-каналі Фонду соціального 
страхування: t.me/socialfund, де за 
тегом #фінансування_оперативно 
оновлюється інформація щодо сум 
і дат, за які соцстрахом профінан-
совано матеріальне забезпечення 
і страхові виплати. 

Також у фонді просять зверну-
ти увагу на те, що кошти для ви-
плати допомоги перераховуються 
на рахунок роботодавця, який зі 
свого боку здійснює виплати своїм 
працівникам. 
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Чорнобильці і «ковідники»:  
хто винен у тому, що в обласній лікарні 
закрили чорнобильське відділення? 

Руслан Мороз

До нашої редакції 
звернулися ліквідато-
ри аварії на ЧАЕС, які 
поскаржилися на від-
сутність доступного 
лікування, яке раніше 
вони отримували у 
Житомирській облас-
ній клінічній лікарні 
ім. О. Гербачевського. 

Саме цей заклад згідно з По-
становою Кабінету Міністрів 
України № 1218 від 4 жовтня 1996 
року є спеціалізованим лікуваль-
ним закладом для населення, яке 
постраждало внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. У вівторок 
близько 20 чорнобильців у пре-
сцентрі обласної лікарні зустрі-
лися з очільником Житомирської 
обласної клінічної лікарні ім. О. 
Гербачевського Богданом Леські-
вом. Основним питанням, яке мали 
обговорювати, було перепрофі-
лювання всієї обласної лікарні, а 
також терапевтичного відділення 
№ 1 (центр радіаційного захисту 
населення, постраждалого від 
наслідків аварії на ЧАЕС) на об-
слуговування хворих на COVID-19, 
через що інші пацієнти отриму-
вали відмову у наданні медичної 
допомоги, навіть в ургентних ви-
падках. Склалася парадоксальна 
ситуація: спеціалізована лікарня 
направляє ургентних хворих до 
інших медичних закладів, а сама 
надає допомогу хворим на корона-
вірусну інфекцію, але при цьому не 
має умов для повноцінного функ-
ціонування в якості інфекційної 
лікарні. 

Представники асоціації «Дзво-
ни Чорнобиля» разом з її очільни-
ком Леонідом Антонюком намага-
лися на зустрічі не тільки отримати 
відповідь на питання, хто винен, 
а й пропонували свою допомогу 
у вирішенні цієї проблеми. Так, 
вже були звернення до керівництва 
області та уряду стосовно проблем 
з лікуванням постраждалих від 
аварії на ЧАЕС. Але на це також 
потрібен час, а його майже немає. 
Чорнобильцям зараз відмовляють 
не тільки у плановому обстежен-
ні, а навіть у термінових випадках, 
коли потрібно зробити операцію 
по шунтуванню на серці, надати 
допомогу у зв’язку з цукровим діа-
бетом та інше.

Як з’ясувалося, це проблема не 
тільки чорнобильців. Перепрофі-
лювання непристосованої лікарні 

з одним профілем під надання 
іншого виду допомоги виявилося 
більш популістським кроком.

За словами генерального ди-
ректора Житомирської обласної 
клінічної лікарні ім. О. Гербачев-
ського Богдана Леськіва, у лікарні 
зараз 123 пацієнти з коронавірусної 
інфекцією. Обласна лікарня не бу-
дувалася та не пристосована для 
інфекційних хворих взагалі. Тож 
керівництво обласної лікарні рані-
ше запропонувало забрати на себе 
надання спеціалізованої медичної 
допомоги в радіусі близько 150 кі-
лометрів для того, щоб виділити 
інший лікувальний заклад для 
надання спеціалізованої медичної 
допомоги хворим на COVID-19. На 
жаль, керівництво лікарні не почу-
ли. Зараз сім відділень перепрофі-
льовані під надання допомоги для 
ковідних хворих. Надання вузько-
спеціалізованої медичної допомоги 
у подібних умовах неможливо. До 
того ж надання взагалі будь-якої 
медичної допомоги належної якос-
ті досить проблематично.

Зараз у приміщенні ін-
сультного центру фактично 
перебувають 4 відділення. Не 
вистачає місць для надання до-
помоги нековідним пацієнтам, 
у тому числі в реанімаційному 
відділенні. Раніше з районів до 
лікарні за добу перенаправля-
лося до 20 пацієнтів, хворих на 
коронавірусну інфекцію. Зараз 
у першому реанімаційному від-
діленні є 48 ліжок для ковідних 
хворих. А значить, знову для 
нековідних хворих місць немає.

Звісно, що чорнобильці не задо-
волені тим, що зараз вся статистика 
ведеться тільки навколо ковідних 
хворих. А скільки помирає від ін-
ших хвороб, нікого не цікавить. 
Але це вже проблема не тільки 
чорнобильців. Ніхто не може на-
разі сказати, скільки хворих взагалі 
помирає від конкретної хвороби. 
Дані такого роду були закриті з 
другої половини минулого року, 
після того, як з’ясувалося, що на 

початку 2020 року під час пандемії 
від пневмонії в Україні та зокрема 
у Житомирській області померло 
людей менше, ніж за аналогіч-
ний період 2019 року. Тобто це 
підтверджує, що за останні роки 
ніхто взагалі не займався цією 
проблемою, а так звана медична 
реформа виявилася профанацією. 
Адже, за словами представників 
Національної служби здоров’я 
України, під час презентації ме-
дичної реформи у Житомирській 
області впроваджувався принцип 
«гроші ходять за пацієнтом», але 
на сьогодні майже за все платить 
пацієнт, а не НСЗУ. Отже, повний 
збій у державній програмі призвів 
до певного колапсу у медичної га-
лузі. До цього додалася плутанина, 
пов’язана з пандемією, коли ніхто 
навіть не знав, хто саме відповідає 
за певні напрями протиепідеміоло-
гічної роботи в області та країні за-
галом. Саме тому багато запитань 
від чорнобильців навіть сьогодні 
залишаються без відповіді.

На зауваження щодо пере-
профілювання лікарні Богдан 
Леськів знову зазначив, що рі-
шення про перепрофілювання 
лікарні під ковідну було при-
йнято департаментом охорони 
здоров'я Житомирської облас-
ної державної адміністрації, 
всупереч думці представників 
саме обласної лікарні. У таких 
умовах надання спеціалізова-
ної медичної допомоги в об-
ласній клінічній лікарні на по-
передньому рівні неможливо. 
Єдиним виходом, на думку Богда-
на Лесківа, є перепрофілювання 
будь-якого іншого лікувального 
закладу в радіусі 150 кілометрів 
(наприклад, колишнього закритого 
протитуберкульозного санаторію 
«Лісова казка», аналогічний закри-
тий заклад є в районі Богунії), а 
обласна лікарня зі свого боку бере 
на себе зобов’язання надавати ме-
дичну допомогу з вибраного за-
кладу. Також, на думку керівництва 
обласної лікарні, в таких умовах 

намагаються дискредитувати не 
тільки керівництво Житомирської 
обласної клінічної лікарні та її лі-
карів, а й взагалі всіх медичних 
працівників області.

Окремим питанням було 
зазначено некомпетентність 
керівництва департаменту охо-
рони здоров’я Житомирської 
обласної державної адміністра-
ції, яке повністю усунулося 
від вирішення цієї проблеми, 
а прийняті рішення тільки 
ускладнювали ситуацію.

Також очільник обласної 
лікарні нагадав, що надання 
допомоги чорнобильцям було 
одним із пріоритетів обласної 
клінічної лікарні. Але, незва-
жаючи на постійні прохання 
керівництва лікарні, в області 
навіть не ведеться реєстр чор-
нобильців. Все гальмується на 
рівні області.

До того ж додалися проблеми 
з фінансуванням. До першого 
квітня 2020 року були цільові про-
грами фінансування лікування по-
страждалих та ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС. Але зараз Національна 
служба здоров'я України виділяє 
кошти без розподілу по категоріях 
населення, тому надання спеці-
алізованої медичної допомоги 
належної якості певним категорі-
ям населення неможливе. Зараз 

у чорнобильському відділенні є 
можливість відшкодування ви-
трат, які є у національному реє-
стрі, який складає Національна 
служба здоров'я України. Більшість 
послуг, які раніше надавалися, 
після 1 квітня 2020 року зникли з 
переліку. У зв’язку зі зменшенням 
фінансування велика кількість ліка-
рів звільняється з роботи. І це при 
тому, що саме фахових медичних 
працівників – лікарів та медсестер 
– у Житомирській області постійно 
гостро бракує. 

Леонід Антонюк зі свого 
боку зазначив, що саме у Жи-
томирській області найгірший 
стан із захворюванням на ко-
ронавірусну інфекцію та най-
більша кількість ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС. Це також, на 
його думку, свідчить про певні 
кадрові прорахунки департа-
менту охорони здоров’я ЖОДА.  

Висновки, які зробили присут-
ні після зустрічі з керівництвом 
обласної лікарні: потрібно, щоб 
департаментом охорони здоров'я 
Житомирської обласної державної 
адміністрації було змінено марш-
рут надання допомоги ковідним 
хворим. Також потрібно створення 
спеціальних програм для отриман-
ня додаткових коштів на лікування 
постраждалих та ліквідаторів ава-
рії на ЧАЕС. Поки подібна програ-
ма існує тільки для учасників АТО.

Крім того, була окремо по-
рушена тема обстеження па-
цієнтів. З’ясувалося, що в об-
ласній лікарні знову не працює 
вже сумнозвісний соціальний 
МРТ. За словами генерального 
директора обласної лікарні, 324 
тисячі гривень зараз потрібно 
на ремонт апарата, який знову 
вийшов з ладу, адже він пра-
цює вже шостий рік. У зв’язку 
з тривалою процедурою торгів 
раніше середини травня він на-
вряд чи зможе запрацювати. 
Послуги з ремонту виставлені 
на електронні торги на сайті 
Прозорро.

Вже після зустрічі в обласній лікарні відбулася нарада в 
обласній державній адміністрації з керівництвом області.

Ми отримали коментар від голови Житомирського відді-
лення Асоціації «Дзвони Чорнобиля» Леоніда Антонюка про 
те, що всі ці зустрічі та наради закінчилися нічим. Все знову 
звелося до звичайних балачок і ні до чого більше. 

Отже, чорнобильці, як і пересічні житомиряни, знову 
залишилися сам-на-сам зі своїми проблемами. І це на-
передодні 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній 
електростанції, де саме ліквідатори врятували ціною свого 
життя та здоров’я життя людей всього світу.

Але певні досягнення все ж є. Так, керівництво обласної 
державної адміністрації та обласної ради прийняло рішення 
доручити департаменту охорони здоров’я ЖОДА організу-
вати спільну нараду з представниками чорнобильців, гро-
мадськості, директорами медичних закладів для вирішення 
цього питання.
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Яким чином розвивається на 
Житомирщині великий спорт?

Микола Корзун

Хроніка спортивних 
новин у момент спалахів 
коронавірусу у Житомир-
ській області прогнозовано 
збідніла. 

Футбольне «Полісся» і волейбольні 
клуби «Житичі» та «Полісся» разом із 
футзальним клубом «ІнБев» підтриму-
ють спортивне реноме Житомирщини 
на найвищому рівні чемпіонатів України. 
У лютому – березні 2021 року Житомир 
спалахнув новинами навколо стадіону 
«Полісся», куди упродовж півтора десятка 
років «вгасили» півтори сотні мільйонів 
гривень, але навколо готовності головної 
арени Житомира прийняти матч пер-
шості України з футболу 26 березня 2021 
року досі точилися незрозумілі дискусії. 
Губернатор Житомирщини В. Бунечко, 
який прибув на Житомирщину у серп-
ні 2019-го року, півтора року вирішував 
спортивно-футбольну дилему: шукати 
винних у розкраданні коштів під час 
реконструкції стадіону «Полісся» чи 
все ж таки завершити ремонтні роботи 
і здати стадіон для проведення матчів 
чемпіонату України. Зрештою, виріши-
ти дилему губернатору так і не вдалося, 
оскільки жодної звістки про винуватців 
та порушників законодавства під час ре-
конструкції стадіону «Полісся» так досі й 
немає, а останні приготування на стадіоні, 
який у найближчу п’ятницю, 26 березня 
2021 року, все ж таки прийматиме пер-
ший після перерви довжиною у 16 років 
матч чемпіонату України, проходили не 
лише за державний кошт, але й за участі 
нового спонсора футбольного «Полісся» 
– компанії BGV GROUP MANAGEMENT. 
Про участь цієї бізнес-групи на чолі із 
відомим підприємцем Геннадієм Бут-
кевичем у завершальних приготуваннях 
стадіону до 26 березня заговорив директор 
ФК «Полісся» Володимир Загурський. 
Для чого у кабінетах житомирської 
влади  у березні 2021 року заходили-
ся ще й обговорювати меморандум 
між Житомирською міською радою, 
Житомирською обласною радою та 
Житомирською обласною адміністра-
цією про підтримку професійного 
футболу на Житомирщині – ніхто не 
відповідає. Ще складніше довідатися 
про справжню мету меморандуму із 
його змісту, який, до речі, також поки 
що невідомий для широкої аудиторії. 

Що стоїть за відозвами та 
закликами?
Насправді мова йде не стільки про 

високопарні заклики чи відозви, які 
з’являються у вигляді меморандуму, скіль-
ки про те, де взяти гроші на фінансуван-
ня команди ФК «Полісся», яка виступає 
у першій лізі вітчизняного чемпіонату. 
Поки що житомиряни утримуються у 

статусі команди-середнячка, але це не по-
збавляє керівників клубу та натхненників 
футбольного «Полісся» постійних зусиль 
для пошуку грошей на утримання ФК 
«Полісся». Нагадаємо, що ФК «Полісся» 
був заснований як муніципальний клуб 
у місті Житомирі. Тобто всю повноту від-
повідальності за його фінансування та 
забезпечення брала на себе Житомирська 
міська рада. І ті 3, 4 чи навіть 6 мільйонів, 
які були потрібні для виступів «Полісся» 
у чемпіонаті другої ліги, потрібно було 
брати у казні міста Житомира. Але й 
тоді грошей для футбольного «Полісся» 
у бюджеті міста Житомира не вистача-
ло. Допомагав бюджет області. Тодішній 
губернатор Ігор Гундич розумів, що від-
родження великого футболу у Житоми-
рі може стати одним із аргументів для 
молодого виборця Житомирщини у ході 
будь-якої виборчої кампанії. Тому Ігор 
Петрович на певний час самотужки зва-
лив на свої плечі турботу про футбольне 
«Полісся». Кажуть, що І. Гундич знав, де 
брати гроші, і вмів їх мобілізовувати на 
теренах Житомирщини. Тут якраз і варто 
було б згадати про ті десятки (а точні-
ше – сотні) мільйонів гривень, які у часи 
Рижука, а потім за період губернаторства 
Машковського і Гундича витрачалися на 
модернізацію головної спортивної арени 
Житомирщини. Сьогодні стадіон пере-
буває в стані «майже готовий», хоча робіт 
із благоустрою його території вистачить 
ще, як мінімум, до кінця нинішнього року. 
Проте гроші для великого футболу по-
трібні головним чином на команду, яка 
перебуває на тренувальних зборах, яка 
мусить вирушати на поєдинки до інших 
міст, до складу якої входить до 25-28 осіб 
з числа спортсменів, тренерів і всілякої 
обслуги футбольного клубу. Фахівці, 
які розуміються на футбольному 
господарстві клубів першої ліги, в 
один голос запевняють, що потре-
би футбольного «Полісся» лише на 
весняно-літню частину чемпіонату, 
яка стартує 19 березня 2021-го року, 
сягають 10-12-и мільйонів гривень. 
Якщо взяти до уваги, що бюджет міста 
Житомира, який цьогоріч тріщить по 
швах, все ж таки виділив для потреб ФК 
«Полісся» чи то 3,6 чи то навіть 3,8 мільйо-

на гривень, то це означає, що вдвічі більшу 
суму грошей для потреб головної фут-
больної команди області треба буде десь 
ще пошукати. Можливо, тому і виникає 
потреба ухвалити МЕМОРАНДУМ між 
міським бюджетом Житомира та бюдже-
том Житомирської області загалом. Адже 
бюджет області однозначно потужніший 
за можливості бюджету лише обласного 
центру. І мета, на яку мобілізовуються 
кошти, начебто благородна. Хоча і не 
зовсім соціально справедлива. Але 
про це – трохи нижче. 

Великий спорт – це насамперед 
сувора бухгалтерія, а не – 
суцільний безлад
Взагалі, великий футбол вже давно 

означає не щось інше, як великі гроші. І 
таких великих грошей ніколи не можна 
мобілізувати із муніципального бюджету 
будь-якого міста. Бо у бюджеті міста гро-
шей завжди катастрофічно не вистачає. Ну 
скажіть чи дайте відповідь на запитання 
– чи може бюджет міста Житомира що-
року витрачати на так звану футбольну 
команду майстрів 4-5-6 мільйонів гривень, 
коли у місті взагалі відсутній сучасний 
плавальний басейн? Коли у місті на 270 
тисяч населення немає бодай одного стаці-
онарного майданчика зі штучним льодом. 
Коли у місті, яке свого часу славилось на 
весь Радянський Союз своїми майстра-
ми і традиціями із веслування, досі не 
облаштовано хоча б примітивної бази із 
розвитку водних видів спорту. Ми не ра-
хуємо симпатій навколо поширеного виду 
відпочинку на човнах «Драконах», який 
здобув визнання сотень житомирян. Але 
погодьтеся – це не те, що має триматися на 
фінансуванні із міського бюджету. Щодо 
великого футболу, великого волейболу 
чи великого баскетболу, то тут мають 
бути задіяні клубні структури. Клуб – 
це товариство, асоціація, коло інвесторів, 
які домовились і навіть регламентували 
свою співучасть у фінансуванні спортивно-
клубного життя. Якщо простіше – вони 
якраз і фінансують отой великий футбол 
або ж великий волейбол (баскетбол). І 
вирішують, як розвивати команду клубу, 

завдяки чому підсилити її спортивний 
потенціал. Якщо хтось розповідає, що 
великий футбол чи великий волейбол 
(як у Житомирі) можна фінансувати 
із бюджету міста чи області, то це, як 
мінімум, невіглас у питаннях розви-
тку великого спорту. Футбольний чи 
волейбольний клуб вищої чи суперліги 
буде отримувати із бюджету пристойні 
кошти доти, доки біля владного керма 
будуть люди, які симпатизують спорту 
(футболу, волейболу чи навіть хокею із 
шайбою). Як тільки політична фортуна 
посміхнеться людям, які до спорту став-
ляться прохолодно, бюджетне фінансу-
вання великого спорту у місті чи області 
дуже швидко припиняється. Прикладів 
– тьма, а винятків – одиниці. 

Ось чому у Житомирі досі немає клубу, 
який своєю природою схожий на «Олек-
сандрію», «Карпати» чи «Зорю», не кажучи 
вже про київське «Динамо» і тепер вже 
харківський «Шахтар». Ось чому сьогодні 
добре відомий  волейбольний клуб «Епі-
центр – Подоляни», увірвавшись до супер-
ліги чемпіонату України, одразу помчав 
за чемпіонським титулом. Житомирським 
«житичам», які грають у суперлізі на гро-
ші обласного бюджету, марно сподіватися 
на достойну конкуренцію із «подолянами» 
чи львівськими «кажанами», аж допоки 
у команди не з’явиться один чи декілька 
потужних інвесторів.

Абсолютно те ж саме стосується і жіно-
чого волейбольного клубу «Полісся», який 
упродовж кількох сезонів вдало виступає 
також у суперлізі першості України. Во-
лейбольному «Поліссю» також потрібен 
спонсор чи власник-інвестор (як хто хоче 
бачити таку ситуацію). Те, що відбуваєть-
ся сьогодні із ВК «Полісся»(Житомир), 
можна пояснити лише недосконалістю 
менеджменту керівництва клубу, скрутою 
обласного бюджету чи певними конфлік-
тами на рівні «федерація – клуб», про 
що ніхто у Житомирі толком нічого не 
знає. Цікавою і дещо несподіваною для 
спортивної громадськості Житомирщини 
видається недавно поширена інформація 
про те, що фінансування потреб ВК «Жи-
тичі», який, так само, як і ВК «Полісся», 
виступає у суперлізі чемпіонату України, 
здійснюється за системної підтримки ви-
щезгаданої інвестиційної компанії BGV 
GROUP MANAGEMENT. Загалом це дуже 
добре, що великий спорт на Житомир-
щині користується підтримкою великого 
бізнесу. Але ж при цьому варто з’ясувати 
усі обставини і порядок цифр, які витра-
чаються на великий спорт у Житомирі із 
міського та обласного бюджетів. І якраз 
ці запитання мають стати ПРЕРОГАТИ-
ВОЮ для роботи депутатів Житомирської 
міської та Житомирської обласної ради. 
Великий спорт, як і великий бізнес, 
має розвиватися у ситуації чіткості 
стосунків, визначеності статусів і ро-
зумінні загальної стратегії його роз-
витку. У Житомирі з цього приводу поки 
що існує невизначеність і плутанина. Для 
когось вона може видаватися тимчасовим 
явищем, а для когось – зручним середови-
щем, яке може зберігатися тривалий час. 
Але для великого спорту така ситуацію є 
точно ненормальною.
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На Житомирщині СБУ ліквідувала типографію,  
де виготовляли паспорти для нелегалів

Служба безпеки 
України заблокувала на 
Житомирщині діяль-
ність організованого 
угруповання, яке за-
безпечувало іноземців 
фальшивими докумен-
тами для виїзду до ЄС.

Серед клієнтів зловмисників 
були нелегали з країн з підвище-
ною терористичною загрозою. По-
відомляє пресцентр СБ України в 
Житомирській області.

Учасники групи виготовляли у 
підпільній типографії підроблені 
паспорти громадян України для 
виїзду за кордон, а також докумен-
ти суворої звітності:

●● свідоцтва про народження ди-
тини;

●● водійські та пенсійні посвід-
чення;

●● атестати та дипломи про освіту;

●● техпаспорти на транспортні 
засоби.

Вартість «пакету» документів 
становила 2 тисячі доларів. За 
оперативними даними, щоміся-

ця до ділків зверталось до десяти 
замовників. 

Своїм клієнтам зловмисники 
також пропонували «супровід» під 
час оформлення документів для 

виїзду за кордон у підрозділах Дер-
жавної міграційної служби регіону.

За попередніми даними 
слідства, протиправну схему 
налагодив житель обласного 
центру, який вже притягався до 
відповідальності за організацію 
незаконного переправлення осіб 
через держкордон. До незаконної 
діяльності він також залучив двох 
спільників.

Правоохоронці затримали 
організатора групи в одному з 
місцевих відділень Державної мі-
граційної служби під час спроби 
оформлення для клієнта «закор-
донних» документів.

Під час обшуків у підпільній 
типографії та за адресами про-
живання зловмисників правоохо-
ронці виявили:
• обладнання для виготовлення 

підроблених паспортів;
• штампи і печатки держустанов;
• велику кількість фальшивих до-

кументів; 

• комп’ютерну техніку з базою 
замовників «послуг»;

• бланки та шаблони документів.
Вилучені матеріали та пред-

мети направлено на експертизу.
У межах кримінального про-

вадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне 
переправлення осіб через держав-
ний кордон України) та ч. 3 ст. 358 
(підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збут чи вико-
ристання підроблених документів, 
печаток, штампів) Кримінального 
кодексу України тривають слідчі 
дії для притягнення до відпо-
відальності всіх осіб, задіяних у 
схемі. Перевіряється причетність 
до протиправної діяльності по-
садових осіб держустанов.

Заходи із викриття угрупован-
ня проводились спільно з детек-
тивами Слідчого управління Го-
ловного управління Національної 
поліції в Житомирській області за 
процесуального керівництва Жи-
томирської обласної прокуратури.

У Житомирі син 
застрелив батька зі 
стартового пістолета

Подія трапилась уночі 18 берез-
ня в обласному центрі. 

Місцевий житель по-
відомив про смерть свого 
63-річного батька, а згодом 
з’ясувалось, що він сам при-
четний до його загибелі.

Винуватця затримали по-
ліцейські. Триває з’ясування 
усіх обставин, –   повідомляє 

відділ комунікації поліції Житомирської області. 
О пів на 4 ранку до поліції зателефонував 

28-річний житомирянин, який повідомив, що за 
їх спільним місцем проживання помер батько. 
Поліцейським слідчо-оперативної групи Жито-
мирського районного управління, які виїхали 
за вказаною чоловіком адресою, молодший гос-
подар пояснив, що померлий мав хронічні за-
хворювання, а ще міг з кимось поконфліктувати. 

Тим часом судово-медичні експерти засвід-
чили, що смерть чоловіка настала внаслідок ма-
сивної внутрішньої кровотечі через отримане 
поранення у спину. 

У рамках першочергових слідчих дій полі-
цейські зібрали інформацію, яка вказувала на 
ймовірну причетність сина до загибелі чоловіка. 
Попередньо з’ясовано, що увечері 18 березня у 
будинку відбулась побутова суперечка, у ході якої 
28-річний молодик вистрелив у спину батькові 
зі стартового пістолета. 

«Ми вилучили зброю, з якої, ймовірно, були 
здійснені постріли. Нині її направлено на 
експертне дослідження», – розповів начальник 
Житомирського районного управління поліції 
Сергій Синявський. 

Проводяться й інші слідчі дії для встановлен-
ня всіх обставин.   Обґрунтовано підозрюваного 
у тяжкому злочині поліцейські затримали у по-
рядку ст. 208 КПК України. За чинним законо-
давством за позбавлення життя батька чоловікові 
може загрожувати від 7 до 15 років. 

У чоловіка в руках вибухнула граната:  
подробиці затримання водія у Житомирі

Про резонансне затри-
мання повідомляє відділ 
комунікації поліції Жито-
мирської області.

21 березня за порушення правил 
дорожнього руху патрульні УПП 
зупинили на одній з вулиць Жи-
томира автомобіль «Honda Accord». 
Його водій спочатку заблокувався 
у салоні, а потім намагався утек-
ти, раптово розпочавши рух авто. 
Утікаючи від поліцейських, керманич 
здійснив зіткнення з припаркованим 
«Ford Transit». Потому вийшов з ма-
шини, тримаючи у руках гранату, яка 
вибухнула. Чоловіка доставлено до ре-
анімаційного відділення з травматич-
ною ампутацією правого передпліччя 
та іншими рваними ранами. 

Триває з’ясування усіх обставин. 
Про перебіг нічних подій на брифінгу 
22 березня розповів начальник ГУНП 
в Житомирській області Юрій 
Олійник.

Близько 23.14 у м. Житомирі на май-
дані Перемоги патрульні зупинили 
«Honda Accord», за кермом якого, як 
згодом з’ясувалось, перебував 35-річний 
житель обласного центру. 

Раніше чоловік уже неодноразово 
потрапляв у поле зору правоохорон-
ців, у тому числі двічі у 2020 та 2021 
році за керування автомобілем у стані 
сп’яніння та керування транспортним 
засобом особою, позбавленою такого 
права. 

Цього разу на вимогу поліцейських 
надати документи водій заблокувався 
у салоні та категорично відмовлявся 
виконувати законні вказівки правоохо-

ронців. Відтак на місце події прибули 
поліцейські роти поліції особливого 
призначення ГУНП та слідчо-опера-
тивна група Житомирського районного 
управління поліції.

– У цей момент чоловік перебував 
у салоні у бронежилеті та касці та по-
водився неадекватно, зокрема говорив 
до себе, – розповів Юрій Олійник. 

При спробі поліцейських відчинити 
двері автомобіля водій розпочав рух, 
намагаючись утекти від правоохорон-
ців та виїхавши за межі обласного цен-
тра. На території Житомирського та 
кількох сусідніх районів було введено 
спеціальну поліцейську операцію. 

Відтак назустріч порушнику для 
його затримання виїхали два екіпажі 
поліцейських Чуднівського відділення.  

Побачивши, що рух на дорозі за-
блоковано службовими автомобілями 
правоохоронців, порушник розвернув-
ся та продовжив тікати у зворотньому 
напрямку. Відтак діставшись облас-
ного центра та рухаючись вулицею 
Героїв Базару у напрямку перехрестя 
з проспектом Миру, водій автомобіля 
«Honda Accord» не впорався з керу-

ванням та зіткнувся з припаркованим 
на узбіччі «Ford Transit». Потому кер-
манич вийшов з салону з предметом, 
схожим на гранату, у руках. Під час 
спроби поліцейських заспокоїти чо-
ловіка та вмовити припинити проти-
правні дії боєприпас вибухнув.

У результаті чоловік отримав 
травми у вигляді травматичної 
ампутації правого передпліччя, 
численні рвані рани правої ноги та 
правої поперекової ділянки.

На місці події працювали слідчо-
оперативні групи Головного управ-
ління Нацполіції в Житомирській 
області на чолі з начальником ГУНП, 
а також Житомирського районного 
управління поліції, фахівці вибухо-
технічної служби, інші відповідні 
підрозділи поліції. 

– За попереднім висновком, у руках 
чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він 
замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її у 
поліцейських, при цьому висмикнувши 
чеку. Думаю, що від недостатньості 
навичок поводження, а також неадек-
ватності стану намір не зміг здійснити, 
але реальна загроза для поліцейських, 
які у цей момент оточили чоловіка, 
існувала, – підкреслив Юрій Олійник. 

Нині за вказаним фактом розпо-
чато кримінальне провадження відразу 
за кількома статтями Кримінального 
кодексу України. Тривають слідчо-
розшукові заходи, у тому числі невід-
кладні обшуки за місцем проживання 
чоловіка. 

– Серед вилученого маємо порошок, 
ймовірно, наркотичного складу. Для 
перевірки цього будуть призначені від-
повідні експертні дослідження, – сказав 
Юрій Олійник.
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Правова допомога для 
кожного: юридичні кон-
сультації онлайн через 
мобільний застосунок

З розвитком цифрових тех-
нологій, здається, чи не кожна 
сфера нашого життя почала ак-
тивний перехід в онлайн. А як 
щодо правової допомоги? Нині, 
аби державний сервіс, який 
декларовано державою – до-
ступ до правосуддя, – міг бути 
застосований кожною людиною, 
в якої є мобільний телефон, юри-
дичні консультації теж надаються 
через онлайн-системи.

Базову правову допомогу мож-
на і потрібно надавати онлайн. 
Людям зовсім не обов’язково 
щоразу фізично відвідувати цен-
три і бюро правової допомоги, які 
сьогодні працюють. Наближення 
надавачів послуг до тих, хто цих 
послуг потребує, є вимогою часу. 
Адже карантин, запроваджений 
у країні через епідемію корона-
вірусу, змінив повсякденне життя 
українців, вніс чимало коректив 
у роботу підприємств, установ та 
організацій. Система безоплатної 
правової допомоги – не виняток, 
адже необхідно було швидко орга-
нізувати роботу в новому форматі.

В Європі, наприклад, вже дав-
но знайдено рішення, коли кожен 
може отримати кваліфіковану 
юридичну консультацію онлайн, 
не виходячи з дому. В Україні такі 
сервіси дещо «молодші», але че-
рез це – не менш дієві.

Так, у липні 2020 року було 
презентовано мобільний застосу-
нок «Безоплатна правова допо-
мога». Це, так би мовити, «юрист 
у смартфоні». За його допомогою 
можна перевірити, чи маєте ви 
право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, надіслати запит 
на отримання адресної правової 
допомоги, знайти за допомогою 
геолокації найближчий центр або 
бюро правової допомоги, автома-
тично зателефонувати на єдиний 
номер системи БПД 0 800 213 103, 
замовити письмову юридичну кон-
сультацію тощо.

Чому варто собі на смартфон 
встановити застосунок «Без-
оплатна правова допомога»?

Тому що в ньому зібрано все, 
що стосується послуг системи БПД:
• посилання на профільний закон;
• роз’яснення «первинка-вторин-
ка»;

• можна швидко з’ясувати, хто має 
право на вторинку;

• є телефон гарячої лінії;
• запит на email-консультацію під 
рукою;

• можна дати запит на отримання 
адресної допомоги;

• можна знайти, де найближчий 
центр або бюро (+карта);

• є контакти центральних органів 
влади;

• можна дізнатися, які ще ГО мо-
жуть надати правову допомогу 
в регіоні;

• можна прочитати найактуаль-
ніші консультації з довідко-
во-інформаційної платформи 
«WikiLegalAid».

Завантажити застосунок «Безо-
платна правова допомога» можна 
у Google Play чи App Store.

КОЛОНКАРецепт оздоровчого успіху:  
два-три заняття і стрімке бажання

У попередніх числах нашої 
газети ми познайомили чита-
чів із оздоровчою методикою, 
яку практикує Олег Білець-
кий. 

Невеликий комплекс із 5-6-и занять, які 
проводить О. М. Білецький, вже навіть упро-
довж одного місяця здатний суттєво допомогти 
людям, які тривалий час не могли позбутися 
болю у шийному відділі та попереку, які по-
терпали від періодичних судом чи спазмів 
окремих м’язів, які відчували проблеми із 
самопочуттям після перенесеного інсульту.

Сьогодні про вплив перших занять у 
Олега Білецького розповідає житомирянка 
Валентина. 

За її словами, упродовж трьох років вона 
відчувала часті оніміння рук, які іноді порівню-
ють зі станом (ефектом) відморожених пальців. 
Поступово такі відчуття ускладнилися болем 
спочатку у ліктьовому суглобі, а далі – і в плечі. 
Вже після двох занять під керівництвом О. М. 
Білецького оніміння в руках суттєво ослабли. 
Водночас на правій нозі вже після двох занять 
суттєво зменшився артрозний набряк у районі 
так званої кісточки малого пальця. Після трьох 
занять нормалізувався артеріальний тиск, який  
періодично підвищувався безвідносно до си-
туації із онімінням рук.

Після трьох занять із  вправами у О. Бі-
лецького Валентина відчула помітні покра-

щення у своєму психологічному настрої. Вона 
розповідає, що заняття у Олега Білецького 
проходять дуже зосереджено, і людині, яка 
прагне позбутися болю, спазмів чи віднайти 
свій процес реабілітації після чергового або 
ж і багаторазового больового загострення, 
пропонується не лише комплекс вправ, який 
О. Білецький допомагає виконувати під сво-
їм безпосереднім контролем. Обов’язковою 
умовою для успішного результату оздоровчої 
методики, яку впроваджує Олег Білецький, 

є виконання низки домашніх завдань у ви-
гляді фізичних вправ. За словами Валентини, 
атмосфера оздоровчого заняття, яку упродовж 
двох годин створює О. Білецький, продукує і 
створює віру та бажання продовжувати впра-
ви вже вдома. Таким чином, досить непомітно, 
але із кожним заняттям все очевиднішими 
стають настрій та устремління людини, яка 
раніше лише страждала від болю, до зовсім 
іншого стилю життя. За таких умов, вважає 
Валентина, якось забуваються колишні споді-
вання на помічний ефект від курсу крапель-
ниць або інших форм медично-терапевтичної 
допомоги задля того, щоб позбутися болю чи 
неприємного відчуття судомного оніміння 
м’язів чи суглобів тіла. Коментар Олега Білець-
кого після третього заняття із Валентиною 
дуже лаконічний, але і водночас вичерпний: 
людина прагне позбутися больового синдро-
му, і далі заведений упродовж кількох занять 
організм спроможний триматися у належ-
ному тонусі. Іноді пацієнт може звернутися 
за порадою до О. Білецького, аби уточнити 
чи відкорегувати характер та інтенсивність 
домашніх завдань, які допомагають людині 
самотужки слідкувати за своїм здоров’ям. 

Кожному, хто бажає отримати кон-
сультацію або ж дізнатися про курс 
оздоровчих занять у О. Білецького, 
можна звертатися за телефоном:  
067 793 75 80 або написати на ел. 
пошту: biletskiy66@gmail.com. 

З травня у Житомирській області 
запрацює повітряна швидка допомога

В Україні запуска-
ють службу повітря-
ної швидкої допомо-
ги.

З 1 березня запрацює сис-
тема аеромедичної евакуації та 
авіаційного транспортування 
анатомічних матеріалів/реципі-
єнтів у Львівській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Волинській, 
Рівненській, Тернопільській та 
Чернівецькій областях.

З 1  травня – у Київській, Ві-
нницькій, Житомирській, Кірово-
градській, Полтавській, Сумській, 
Чернігівській областях та Києві.

Надалі система охопить всю 
Україну. Виконувати польоти 
будуть два вертольоти Airbus 
H-145, що базуються у Львові 
і Києві. На зліт одного такого 
вертольоту йде від 5 до 30 хвилин.

Спільну ініціативу МОЗ і 
МВС про створення єдиного ае-
ромедичного простору України 
у середу, 17 березня, підтримав 
Кабінет Міністрів України, – 
повідомляє пресслужба МВС 
України.

Проект реалізується спільно 
з Францією і компанією Airbus.

Мова йде про абсолютно 
новий рівень надання екстреної 

медичної допомоги, при якій 
людина отримає лікарську до-
помогу або буде доставлена до 
медичного закладу з будь-якого, 

навіть найвіддаленішого, куточка 
країни.

Друга складова цієї програми – 
підтримка вітчизняної трансплан-
тології. Це та галузь медицини, де 
успіх критично залежить, зокрема, 
від швидкості доставки реципієнта 
або органу до місця операції, – по-
відомив міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков.

На першому, пілотному, етапі 
впровадження аеромедичної ева-
куації будуть використовувати нові 
сучасні вертольоти Airbus H-145, 
які базуватимуться у містах Львові 
та Києві. У майбутньому, за про-
гнозами міністра МВС, система 
аеромедичної евакуації запрацює 
на всій території країни.

На першому етапі 7 мільйо-
нів українців зможуть отримати 
максимально швидкий доступ до 
медичної допомоги в ситуаціях, 
загрозливих для їхнього життя 
та здоров'я.

При наданні екстреної медич-
ної допомоги критично важливим 
є час. Період реагування на ви-
літ вертольоту складе від 5 до 
30 хвилин, залежно від обставин, 
– обіцяють у міністерстві.
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Графіті – вуличне мистецтво чи вандалізм?
Валерія Наумова

Фасади будинків по 
Житомиру розмальо-
вані написами, тегами 
та малюнками, котрі 
не прикрашають, а, 
навпаки, псують ви-
гляд міста. Проте є і 
красиві зображення 
на стінах, для прикла-
ду, мурали. 

Тонка грань між мистецтвом 
та вандалізмом, що говорять про 
це у міській раді та хто має контр-
олювати появу графіті – про це все 
говоримо далі.

Що таке графіті?
Графіті – повноцінна субкуль-

тура, котра має своїх прихильни-
ків та послідовувачів. Проте якщо 
одні стріт-художники прикраша-
ють міста своїми малюнками, то 
інші, навпаки, спотворюють. Про 
графіті знали навіть наші предки, 
тоді вони використовували напи-
си та малюнки на стінах, які і до 
сьогодні цікавлять археологів та 
істориків (у той час такої назви, 
звісно, не було). Пізніше Нью-Йорк 
став центром графіті-культури, 
що поширилася також на Захід-
ну Європу. Зараз стріт-арт про-
цвітає у Берліні – найвідоміше у 
світі графіті на Берлінській стіні; 
Маямі, Лондоні, Варшаві, Лісабоні 
та Києві. 

Чому графіті-культура досі 
актуальна?

Приналежність до певної со-
ціальної групи – частина психо-
логії. Кожна людина обирає своє 
оточення та інтереси, і на основі 
цього формується її спосіб життя. 
Серед тих, хто цікавиться графіті, 
більше чоловіків. Це найчастіше 
ті, хто обожнює екстрим та праг-
не йти проти системи. Малюючи 
графіті, вони висловлюють свій 
протест, залишають згадку про 
себе. Часто це групи людей, які 
живуть вулицею, а графіті – спосіб 
розповсюдити свою культуру та 
заявити про себе.

Теги та реклама
Проте для багатьох графі-

ті – це можливість залишити 
рекламу. Так, сьогодні можна 

побачити будинки, де немає 
вільного місця, – все замальо-
вано тегами на різні сторінки 
та сайти. Найчастіше такі теги 
залишають люди, які продають 
заборонені речовини. У Жито-
мирі чимало подібних написів, 
небайдужі активно замальовують 

такі посилання. Проте інколи 
такі теги – це просто згадка про 
себе. Щось на кшталт: «Тут був 
Вася» або «Саша любить Машу». 
Абсолютно неважлива інформа-
ція, але вона шириться по місту 
і шкодить вигляду фасадів. 

Житомир і графіті
У Житомирі щодо графіті 

ситуація неоднозначна. «Каля-
ки-маляки», які роблять вигляд 
будинків неохайним, навряд 
чи можна назвати мистецтвом. 
Чимало новин з’являлося у ЗМІ 
про те, що вандали щось роз-
малювали. Найгучніші ситуації 
– вандали розмалювали плакати 
на підтримку військових, онов-

лену альтанку у парку Гагаріна 
та підземний перехід на Богунії. 

Покарання за вандалізм
Влада Житомира усіляко 

бореться, аби призупинити по-
ширення вандалізму у місті. Як 
наголосив начальник управлін-
ня житлового господарства Ан-
дрій Гуменюк, написи фарбами 
псують естетичний вигляд міста, а 
не прикрашають його, тому треба 
працювати над тим, аби це зупи-
нити:

«На с ьогодні  є  пробл е м а 
стосовно того, що молоді люди 
розфарбовують фасади, але це 
не графіті, це “калякі-малякі”. 
Ми докладаємо значних зусиль 
для того, щоб наше місто мало 
гарний і охайний вигляд, але, на 
жаль, деякі молоді люди вважа-
ють геройством те, що вони 
розфарбовують стіни, паркани, 
будівлі, деякі архітектурні спо-
руди. Хочу наголосити, що це ніяк 
не стосується графіті і псує ес-
тетичний вигляд нашого міста. 
Цим повинна займатися поліція. 

Те, що прикрашає, – це вели-
кий плюс і покращує наше місто, 
але те, що роблять у Житоми-
рі, у 99% випадків якісь написи 
типу: ”Тут був Саша” – це не 
графіті, і з цим треба боротися».

Що стосується відповідаль-
ності за псевдомистецтво, згідно 
з чинним законодавством, це по-
рушення карається штрафом 
від 800 до 1700 грн.

Як житомиряни ставляться 
до графіті?

«Звісно, негарно, коли все зама-
льоване, незрозуміло що пишуть, а 
навіщо? Аби зіпсувати», – коментує 
Наталія, 34 роки.

«Важливо контролювати, хто 
розмальовує будівлі. Якби хтось 
контролював це – був би толк, а 
так і надалі буде вандалізм процві-
тати», – зазначає Федір, 26 років.

«У нас тільки псувати лю-
блять… Звісно, треба з цим щось 
робити, бо вже нагліють, як мо-
жуть», – обурюється Світлана, 
45 років.

«Треба по камерах дивитися, 
хто це “мистецтво” робить, але ж 
нікому це не треба. Якби оштра-
фували, то такого було б менше», 
– зазначає Віра, 20 років.

«Руки відірвати тим, хто оце 
неподобство робить! Всі будинки 
розмальовані!» – коментує Віталій, 
51 рік.

Отож давайте не псу-
вати вигляд міста, а, 
навпаки, – покращува-
ти. Створювати красиві, 
унікальні малюнки, за 
допомогою яких Жито-
мир буде привабливим 
для туристів, сучасним 
та охайним містом.

Мурали, які варто побачити у Житомирі

Житомир – місто талановитих та креативних людей, що відзначилося і на архітектурі. 
Зокрема, фасади будинків прикрашають яскраві, красиві мурали. По Житомиру є чимало 
муралів з алфавітом, створених художником Дмитром Крабом. На вулиці Михайлівській 
та біля кінотеатру ім. Івана Франка – мурали від художниці Анастасії Сладковської. 

Мурали є в парку Гагаріна, на стіні обласної бібліотеки Ольжича, на будинку неподалік 
школи № 17 та у Гідропарку. Це унікальні місця для красивих фотографій і чудові локації, 
які варто подивитися, якщо ви у Житомирі вперше.
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Міфи про вакцинацію:  
чому варто зробити щеплення від COVID-19

Валерія Наумова

Зараз вся Україна гово-
рить про вакцину проти 
коронавірусу.

Значний відсоток населення записався 
на вакцинацію, проте близько половини 
населення виступає проти вакцинації, ар-
гументуючи це тим, що вакцина неякісна, 
небезпечна або неефективна. 

Чи дійсно це так? Міфи про вакцина-
цію та чому необхідно вакцинуватися від 
COVID-19 – розповідаємо далі.

Говорячи про щеплення, варто 
пам’ятати, що коронавірус – не єдина хво-
роба, від якої необхідно убезпечити себе 
вакцинацією. Це стосується також таких 
хвороб, як гепатит, туберкульоз, дифтерія, 
кашлюк, кір, краснуха, свинка, грип. Всі 
ці захворювання завдають значної шкоди 
організму, і вакцинація – найбільш ефек-
тивний спосіб знизити ризики захворіти. 

5 найпоширеніших міфів про 
вакцинацію

№ 1 Краще перехворіти природним 
шляхом, ніж зробити щеплення

Якщо ваша дитина перехворіє природ-
ним шляхом, у неї сформується імунітет 
проти цього захворювання. Однак інфекція 
може викликати ускладнення: параліч після 
поліомієліту, ураження серця після диф-
терії, пневмонію та ураження мозку після 
кору. Ризик ускладнень після інфекційної 
хвороби набагато вищий, ніж ризик по-
бічних реакцій після вакцинації.

№ 2 Побічні реакції від вакцини на-
багато шкідливіші, ніж самі хвороби

Як і всі інші медичні препарати, вак-
цини можуть викликати деякі реакції. Як 
правило, вони є незначними і їхня поява є 
нормальною реакцією організму на пре-
парат: болісні відчуття, припухлість або 

почервоніння в місці ін’єкції чи невелике 
підвищення температури. Ризик тяжких 
ускладнень після захворювання є набага-
то вищим, ніж ризик серйозних побічних 
реакцій після щеплення.

№ 3 Дітям із хронічними захворюван-
нями вакцинацію проводити не можна

Дітям із хронічними захворюваннями 
можна і потрібно робити щеплення. Такі 
діти більш вразливі до інфекцій, перебіг 
хвороби у них зазвичай важчий, а ускладнен-
ня серйозніші. Якщо у вашої дитини астма, 
діабет чи інше хронічне захворювання, то їй 
потрібно зробити щеплення насамперед, 
оскільки в неї вищий ризик захворіти і мати 
серйозні ускладнення після хвороби.

№ 4 Вакцина може ослабити або пе-
ревантажити імунну систему

Природне інфікування певними ві-
русами може ослабити імунну систему, 
опірність організму. Проте вакцини діють 
інакше. Перевантажити імунну систему 
вакцинація не здатна. При інфекційному 
захворюванні навантаження на імунітет у 
кількасот разів вище, ніж при вакцинації. 
Навіть якщо одночасно ввести вакцини 
проти 10 інфекційних захворювань, заді-
ється лише 0,1% імунної системи.

№ 5 Вакцини викликають аутизм
Інформація про те, що вакцинація при-

зводить до аутизму, не відповідає дійсності. 
Так, 1998 року у відомому британському 
медичному журналі було опубліковано 
статтю про зв’язок між вакциною проти 
кору, краснухи, паротиту та аутизмом. 

Але пізніше з’ясувалося, що автор статті 
– лікар Ендрю Вейкфілд – сфальшував усі 
факти. Його визнали винним у порушенні 
професійної етики, а потім виключили з 
медичного реєстру Великобританії. 

Дослідження, проведені після цієї 
публікації Центром контролю та профі-
лактики захворювань у США, медичним 
інститутом Національної академії наук Ве-
ликобританії та британською Національною 
службою охорони здоров’я, спростували 
будь-який зв’язок між вакциною і виник-
ненням аутизму. До того ж проведено по-
над десяток досліджень, і їхні результати 
спростовують зв’язок між вакцинацією і 
розвитком аутизму.

Вакцинація проти коронавірусу: 
чому варто зробити

Попри те, що більшість активно виступає 
проти вакцинації, – це єдина можливість 
перегорнути сторінку під назвою «Коронаві-
рус» і жити далі щасливо і вільно. Справа в 
тім, що коронавірус щоразу має нові форми, 
і якщо на початку він вражав певні групи, 
то зараз хворіють усі, незалежно від віку та 
стану здоров’я.

Як пояснює заступниця міського голо-
ви Марія Місюрова, вакцина – це єдиний 
вихід із сьогоднішньої ситуації: «Іншого 
виходу на сьогоднішній момент – не-
має. Вакцинація триває. Передусім – це 
пріоритетні групи, але ми закликаємо 
усіх підготуватися морально до цього. 

Особисто я хочу сказати, що я провак-
цинувалася 10 днів тому. Були деякі по-
бічні реакції у вигляді слабкості, але за 
12-13 годин це все зникло. Тому потрібно 
вакцинуватися, і потрібно звертатися 
до сімейних лікарів, якщо є сумніви».

Також фахівець наголосила, що проти-
показань на введення вакцини – немає. 

«Хочу сказати, що протипоказань 
на сьогоднішній момент – немає, крім 
анафілактичного шоку на перше введення 
вакцини, або вираженої реакції на білки. 
Це єдине, що може бути, але така реакція 
буває вкрай рідко», – зауважує заступниця 
міського голови. 

Головна проблема, чому з’явилася така 
необхідність у вакцинації, – коронавірус 
почав вражати усіх.

«Коронавірус змінився, на сьогодні 
він вражає і людей молодого віку навіть 
без супутніх патологій. Збільшилася 
летальність, фактично щодня, на пре-
великий жаль, ми втрачаємо від трьох 
до шести людей, а це все родини. Тому на 
сьогодні іншого варіанту немає. Дехто 
каже, що чекатиме іншу вакцину, але 
вакцини практично однакові і реакції 
також однакові у всіх виробників», – на-
голошує Марія Місюрова.

Такої ж думки дотримуються й інші 
фахівці. Для прикладу, ексзаступник 
міського голови Матвій Хренов додав, 
що вакцина дозволить уберегти себе та своїх 
близьких: «Звісно, вакцинація має сенс. 
Вона матиме особистий результат. А ті, 
хто не вакцинувалися, наражають себе 
та близьких на небезпеку. Звісно, краще, 
щоб вакцинованих було якомога більше».

Сьогодні чимало міфів про вак-
цинацію, проте важливо вивчати 
лише перевірену інформацію від 
фахівців. Бережіть себе та своє 
здоров’я. Вакцинація – дієвий і 
надійний спосіб захистити себе 
від серйозних захворювань.

Адвокатка депутата Развадовського стверджує,  
що газета «20 хвилин» його переслідує

22 березня у Жи-
томирському район-
ному суді відбулось 
судове засідання за 
справою Віктора 
Развадовського проти 
газети «20 хвилин». 

На цьому засіданні розпочався 
розгляд справи по суті. На ми-
нулому судовому засіданні було 
призначено проведення судово-
психологічної експертизи з при-
воду моральних страждань, на 
якій наполягала сторона Віктора 
Развадовського, для того, щоб 

точно визначити суму позову. 
Минув вже місяць, та результати 

експертизи мали б вже бути, але, 
за словами сторони позивача, 

експертиза ще не готова. Суддя 
зауважив, що якщо результати 
експертизи не будуть надані в 
терміни, зазначені законом, то 
експертизу просто не візьмуть 
до уваги.

Сторона позивача (Разва-
довського) мала клопотання 
про додання до справи випуску 
газети «20 хвилин Житомир» 
№ 7 від 10 березня 2021 року, в 
якому було опубліковано жур-
налістське розслідування про 
можливу підробку документів 
Развадовським, а саме посвідчен-
ня ліквідатора аварії на ЧАЕС. 
Адвокатка аргументувала це 
тим, що газета «20 хвилин» пе-
реслідує депутата.

«Оскільки ми розглядаємо 
справу про честь та гідність Раз-
вадовського, ці документи будуть 
підтверджувати, що газета "20 
хвилин" переслідує Развадов-
ського та весь час його тримає у 
стресовому стані, оскільки весь 
час ведуться різні публікації про 
позивача», – сказала адвокатка 
Развадовського.

Суддя переглянув докумен-
ти та відхилив позов, оскільки 
він не стосувався розгляду цієї 
справи.

Суд продовжить розгляд 
справи 22 квітня, маємо надію, 
що до тієї пори результати екс-
пертизи будуть готові.

Захисники свободи слова і газети «20 хвилин» —  
адвокати Тетяна Левчук, Ружена Чайковська, Віталій Яцків.
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Поки міська влада бездіє, 
житомиряни домоглися у суді 
закриття скандальної «ЮПIДЖI»

Руслан Мороз

Вперше у Житомирі 
громадськість, всупереч 
місцевій владі, самостійно 
захистила свої права – суд 
першої інстанції прийняв 
рішення щодо заборони 
роботи АЗС по проспекту 
Незалежності, 29. 

Господарський суд першої інстанції у 
понеділок, 22 березня 2021 року, прийняв 
рішення частково задовольнити позов гро-
мадської організації «Громадська оборона» 
до ТОВ «ЮПІДЖІ» щодо припинення не-
законної діяльності шляхом демонтажу.

Позивачем ще на початку року було 
пред̀явлено позов про знесення самочинно-
го будівництва – автозаправного комплексу 
(АЗК) з пунктом сервісного обслуговування 
населення, адміністративними приміщен-
нями, АГЗП та автомийки за адресою: м. 
Житомир, проспект Незалежності, 29 на 
земельній ділянці, яку було придбано з 
аукціону товариством з обмеженою відпо-
відальністю «ЮПІДЖІ».

У понеділок Господарським судом 
Житомирської області в особі судді 
Тимошенка О. М. було оголошено 
результативну частину рішення, в 
якому зокрема зазначалося:

«Суд, розглянувши у відкритому 
судовому засіданні позов громадської 
організації «Громадська оборона» до 
ТОВ «ЮПІДЖІ»<…> вирішив позов 
громадської організації «Громадська 
оборона» задовольнити частково. 
Товариству з обмеженою відпові-
дальністю «ЮПІДЖІ» заборонити 
використовувати земельну ділянку 
<…>, цільове призначення – для будів-
ництва та обслуговування об’єктів 
торгівлі для діяльності, яка пов’язана 
з торгівлею нафтопродуктами (ді-
яльність автозаправних станцій та 
їхнє зберігання), з торгівлею газом для 
автомобільного транспорту (діяль-
ність автогазозаправних пунктів та 
його зберігання), в тому числі вчиняти 
дії, які будуть спрямовані на такі дії 
іншими особами. З ТОВ «ЮПІДЖІ» 
на користь громадської організації 
«Громадська оборона» стягнути 1135 
гривень судового збору. В іншій части-
ні позову відмовити». 

Рішення вступає в силу після за-
кінчення строку подачі апеляційно-
го оскарження, яке складає 20 днів. 
Повний текст рішення буде опри-
люднено протягом 10 днів з моменту 
прийняття рішення.

Якщо говорити про те, чи є це пере-
могою, то, звісно, є! Вперше у Житомирі 
громадськість, всупереч місцевій владі, зо-
крема Житомирській міській раді, досягла 
власної мети – захисту своїх інтересів через 
суд. Точніше, через цілу низку судів, які 
приймали різні рішення та ухвали, але все 
ж визнавали порушення прав громадян, і 
саме це дозволяло рухатися далі в право-
вому полі.

Відносно того, що Житомирська міська 
рада самоусунулась від відстоювання по-
рушених прав містян, то саме це знайшло 
своє відображення в рішенні Київського 
окружного суду, який хоч і відмовив у по-
передньому позові, але все ж зазначив, що 
у разі бездіяльності місцевої влади до суду 
може подати позов громадська організація з 
метою відстоювання порушених прав своїх 
членів та жителів міста. Що власне й було 
зроблено шляхом подачі позову до Госпо-
дарського суду Житомирської області.

Також знайшли своє відображення 
бездіяльність міської ради та її відмова 
визнати рішення громадських зборів та 
громадського обговорювання. Рішенням 
попереднього суду такий стан речей було 
названо «паплюженням міською радою 
самого інституту громадських слухань». Але 
Житомирська міська рада продовжувала 
робити вигляд, що нічого не відбувається. 
Навпаки, коли черговим судом було ви-
знано бездіяльність міської влади, а власне 
ДАБІ, то було прийнято рішення сесією 
міської ради також звернутися до суду. Це 
рішення сесії було феєрично проігноровано 
наступним чином: спочатку все ж було по-
дано позов до суду за підписом заступни-
ка директора юридичного департаменту 
міськради. Суд повернув позов та зазначив, 
що подібні документи має підписувати 
виключно міський голова. Міський голова 
Сергій Сухомлин зробив вигляд, що він не 
знав про цей висновок суду, та повторно по-
зов було подано за підписом вже директора 
юрдепартаменту Євгенія Черниша. Суд 
знову повернув позов, повторно зазначивши 
причину, – повинен бути підпис міського 
голови. Втретє позов вже ніхто не подавав, а 
на запитання громадськості під час зустрічі, 

чому так сталося, Сергій Іванович тільки 
знизав плечима та нічого не зміг відповісти. 
Стосовно рішення сесії міської ради щодо 
притягнення до відповідальності посадових 
осіб, то покарання було також накладено 
в дусі останніх днів апокаліпсису – всім 
винним посадовцям видали чудові премії!

Наше видання не так давно писало про 
ще одну перемогу у нескінченній низці 
судів, де також Господарський суд Жито-
мирської області 26 січня 2021 р. виніс судове 
рішення по справі № 906/1372/19 стосовно 
незаконного будівництва автозаправки 
ЮПІДЖИ. 

Власникам АЗС було явно замало, 
що автозаправний комплекс ЮПІДЖИ 
(UPG) був побудований всупереч висно-
вкам громадських слухань, без будь-яких 
дозвільних документів взагалі та відкрився 
під час повного минулорічного локдауну 
у найкоротший термін. Але це цікавіше, 
що коли у грудні 2019 року ніякої заправ-
ки не було, її вже (!!!) здавали в оренду. 
Це вкрай парадоксально, особливо коли 
право власності виникло тільки у травні 
2020 року. Крім того, санітарна зона навколо 
комплексу залишилася попередньою – 50 
та 100 метрів, але згідно з документацією, 
яку подав забудовник до суду, там взагалі 
немає житлової забудови. Тобто всі прилеглі 

житлові будинки разом з мешканцями з 
документації просто зникли, а АЗК, ви-
являється, побудований чи не в пустелі.

Але знову повертаємося до остан-
нього судового процесу. Під час дебатів 
представник ГО «Громадська оборо-
на» Максим Мелешко почав промову 
з обставин, які вже були преюдиційно 
встановлені:

1. Будівництвом АЗК було порушено 
цільове призначення земельної ділянки.

2. Відсутнє спеціальне зональне пого-
дження, що передбачене планом зонування 
Житомира.

3. Відсутній висновок з оцінки впливу 
на довкілля або висновок Державної еко-
логічної експертизи.

4. Відсутній звіт ОВНС (оцінка впливу 
на навколишнє середовище) з урахуван-
ням громадських інтересів, що передбачено  
ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС)». 

5. Судом також встановлено, що деталь-
ним планом території розміщення об`єктів 
громадського призначення та об`єктів об-
слуговування транспорту по вул. Ватутіна, 
29 (перейменовано на проспект Незалеж-
ності, 29), затвердженого рішенням Жито-
мирської міської ради від 28.12.2015 № 48, 
не передбачено розміщення у районі цієї 
вулиці жодного об`єкту АЗК, АЗС, АГЗП.

6. Дозвіл на будівництво виданий проти-
правно та скасований.

Частину цих обставин було встановлено 
під час розгляду справи № 240/11107/19 за 
позовом Павловської Н. Г. (членкиня ГО 
«Громадська оборона») до ДАБІ України.

Також судами було встановлено проти-
правність будівництва АЗК товариством з 
обмеженою відповідальністю «ЮПІДЖІ» з 
підстав порушення законодавства у сфері 
містобудівної діяльності та Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля», що було 
предметом розгляду у справі № 240/11107/19, 
у зв'язку з чим судом вжито заходи, спря-
мовані на усунення виявлених порушень 
та скасовано дозвіл на будівництво АЗК.
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Представниками відповідача подано до 
суду експертний звіт, затверджений товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Укра-
їнська будівельно-технічна експертиза» (ТОВ 
«УБТЕ») 15 грудня 2017 року № 7-144-17-ЕП/
ТО. Як вже зазначалось, вказана організація 
включена до переліку проєктних організа-
цій, які відповідають критеріям 22.01.2018 
року, тобто після затвердження експерти-
зи проєкту, який в обов’язковому порядку 
потребував висновку з оцінки впливу на 
довкілля або екологічної експертизи (ч. 3 ст. 
17 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» замість висновку з оцінки впливу 
на довкілля товариством для отримання до-
зволу на будівництво товариством міг бути 
поданий висновок державної екологічної 
експертизи, одержаний до введення в дію 
цього Закону).

Крім того, під час розгляду справи 
представники відповідача намагалися 
спростувати наступні факти:

- З проєктної документації на «Будів-
ництво АЗК з пунктом сервісного обслу-
говування населення, адміністративними 
приміщеннями, АГЗП та автомийки за 
адресою у м. Житомирі по проспекту Не-
залежності, 29», затвердженої директором 
ТОВ «ЮПІДЖІ» 15.12.2017, вбачається, що 
клас наслідків даного об`єкта будівництва 
ССЗ. Показники об`єкта: характер будівни-
цтва – новий, площа забудови (в тому числі 
підземні споруди 112,4 кв. м) – 577,52 кв. м, 
резервуари з пальним об`ємом: резервуар 
Р1 – 55 куб. м, резервуар Р2 об`ємом 50 куб. 
м, підземний резервуар – 19,9 куб. м. Отже, 
загальна місткість (ємкість) АЗК складає 
124,9 м3, що за потужністю належить до 
великих АЗС/АЗК. 

Згідно з ДБН, АЗС великої потуж-
ності слід розміщувати у промислових 
та комунальних зонах, санітарно-за-
хисних зонах об'єктів у відповідності 
із встановленим законодавством режи-
мом їхнього використання.

- Згідно з наданим Додатком до експерт-
ного звіту № № 7-144-17-ЕП/ТО від 15.12.2017 
року, ділянка під будівництво, загальною 
площею 1,1000 га, розташована на проспекті 
Незалежності, 29 у м. Житомирі. На ділянці 
присутні будівлі та споруди, які підляга-
ють повному демонтажу. У межах ділянки 
будівництва проходить вода, каналізація, 
кабель зв’язку, газопроводи середнього тис-
ку, електрокабеля, які підлягають переносу 
або демонтажу.

- Згідно з наданим до суду документом 
«Інженерно-геологічні вишукування ФОП 
Гаврилюк О.П. у 2017 р.», гідрогеологічні 
умови характеризуються наявністю ґрун-
тових вод на глибині 1,5-2,3 м. Територія 

будівництва потенційно підтоплювальна. 
Категорія ґрунтів – ІІ (середньої складності). 

У документації зазначалося, що вста-
новлення АГЗП з підземним резервуаром 
місткістю 19,9 куб. м запроєктовано на те-
риторії АЗК у котловані глибиною 2,49 м на 
2-х нерухомих опорах. Тобто підземний 
резервуар АГЗП закопаний у самих 
ґрунтових водах!

Крім цього, під час розгляду по суті 
представники ТОВ «ЮПІДЖІ» намагали-
ся запевнити суд, що резервуар ємкістю 
55 куб. м має місткість тільки 50 куб. м. 
Під час розгляду саме цього питання суддя 
був вимушений зробити зауваження при-
сутнім, адже все це перетворювалося на 
якийсь цирк. 

Бажаючі зможуть ознайомитися з по-
вним текстом рішення по справі на сайті 
Єдиного реєстру судових рішень України, 
тому не будемо сильно занурюватися в дета-
лі справи, а зупинимося тільки на найбільш 
вагомих та значущих.

Зрозумівши, що представниками 
ТОВ «ЮПІДЖІ» повністю не спросто-
вано жодного доказу, які було надано 
представниками ГО «Громадська обо-
рона», адвокати відповідача спробу-
вали взагалі піддати сумніву право 
громадськості подавати позов до суду 
щодо відновлення своїх порушених 
прав.

Громадянське суспільство не базується 
на принципі, що кожен громадянин має 
бути юристом. Громадяни, які прожива-
ють впритул до АЗК по проспекту Неза-
лежності, здебільшого не є юристами, але 
керуючись здоровою логікою, намагаються 
відстоювати свої порушені права ще з 2017 
року (з часу коли були видані містобудівні 
умови та обмеження на будівництво АЗК). 
Не знайшовши захисту від органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади, 
мешканці мікрорайону «Міськмолзавод» 
звернулися до ГО «Громадська оборона» та 
стали повноцінними членами громадської 
організації. Доречно зазначити, що в ГО 
«Громадська оборона» немає жодної осо-
би, яка має право займатися адвокатською 
діяльністю. 

Виконуючи свій конституційний 
обов’язок (кожен зобов'язаний не заподіюва-
ти шкоди природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані ним збитки – стаття 
66 Конституції), усвідомлюючи, що жит-
тя людини є найвищою цінністю і кожен 
маж право на безпечне життя та здорове 
довкілля, громадська організація здійсню-
вала всі заходи, спрямовані на припинен-
ня порушення прав громадськості, членів 
ГО «Громадська оборона»: заяви до ДАБІ 

України, Управління ДАБІ у Житомирській 
області, Управління Держгеокадастру, про-
ведення громадських слухань, звернення до 
Житомирської міської ради, прокуратур 
всіх рівнів, поліції, ДБР, НАБУ, екологічної 
інспекції, профільних міністерств та судів.

Діюче законодавство, а саме стаття 4 
ГПК України – Право на звернення до гос-
подарського суду, зазначає:

«1. Право на звернення до господарсько-
го суду в установленому цим Кодексом по-
рядку гарантується. Ніхто не може бути 
позбавлений права на розгляд його справи 
у господарському суді, до юрисдикції якого 
вона віднесена законом.

2. Юридичні особи та фізичні осо-
би – підприємці, фізичні особи, які не є 
підприємцями, державні органи, органи 
місцевого самоврядування мають право 
на звернення до господарського суду за за-
хистом своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав та законних інтересів у 
справах, віднесених законом до юрисдикції 
господарського суду, а також для вжиття 
передбачених законом заходів, спрямованих 
на запобігання правопорушенням.

3. До господарського суду у справах, 
віднесених законом до його юрисдикції, 

мають право звертатися також особи, яким 
законом надано право звертатися до суду в 
інтересах інших осіб».

Стаття 6 ЗУ «Про громадські об’єднання» 
– Спільна реалізація громадськими 
об'єднаннями своєї мети (цілей) також це 
зазначає: «Громадські об'єднання мають 
право реалізовувати свою мету (цілі) шля-
хом укладення між собою на добровільних 
засадах угод про співробітництво та/або 
взаємодопомогу, утворення відповідно до 
цього Закону громадських спілок, а також 
в інший спосіб, не заборонений законом».

Статтею 36 Конституції України визна-
чено, що громадяни України мають право 
на свободу об'єднання у політичні партії 
та громадські організації для здійснення 
і захисту своїх прав і свобод та задоволен-
ня політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтер-
есах національної безпеки та громадського 
порядку, охорони здоров'я населення або 
захисту прав і свобод інших людей.

Тому, врахувавши все вищенаведене, 
суд прийняв позов до розгляду і на-
решті виніс рішення задовольнити 
позов, хоч і не в повному обсязі. Але 
навіть це рішення свідчить, що якщо 
громадськість хоче, вона може само-
стійно відстоювати власні права, навіть 
всупереч діючої владі. Яку, до речі, ми 
самі й обираємо.

Напевно, ця історія з будівництвом 
автозаправного комплексу за адресою: м. 
Житомир, проспект Незалежності, 29, або 
просто «ЮПІДЖИ», набридла багатьом 
містянам, але вона яскраво показала, як 
борються (тобто не борються) наші міс-
цеві влади за спокій та права пересічних 
громадян.

Самоусунення Житомирської міської 
ради від виконання своїх зобов’язань та 
перекладання обов’язків захищати себе в 
судах на самих мешканців мікрорайону 
призвело до невеличкого бунту. Але саме 
це дозволило врешті-решт досягти мети та 
відстояти право мешканців на власне життя 
та здоров’я. А також на життя та здоров’я 
своїх дітей.

Голова громадської організації «Громадська оборона» Максим Мелешко, 
разом із представниками мешканців району забудівлі, так прокоментував рі-
шення суду після його оголошення: «На засіданні суд в принципі прийняв сторону 
громадськості та громадської організації. І хоч він не виніс рішення щодо демонтажу 
будівель на цій земельної ділянці, але він заборонив здійснювати підприємницьку 
діяльність, яка пов’язана з торгівлею нафтопродуктами, в тому числі будь-яким іншим 
особам. А також вчиняти будь-які правочини, що стосується предмету розгляду. Тому 
в принципі ми задоволені таким рішенням. Адже це ще один крок до того, щоб ця 
заправка перестала функціонувати і люди змогли спокійно жити. А ось органам міс-
цевого самоврядування повинно бути соромно за те, що вони не відстоюють права та 
інтереси громади і громадськості доводиться робити це замість них. Якщо б сама міська 
рада подала такий позов та відстоювала інтереси громади в суді, то я впевнений, що 
стовідсотково такий об’єкт було б знесено, і саме таке рішення було б прийнято. Але 
маємо, що маємо… Яку владу обрали, з такою нам тепер і жити…».
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Житомирські «автогерої»:  
хто порушив ПДР цього тижня?

Марія Кравчук

Проходячи вулицями 
Житомира, часто можна 
спостерігати картину, 
як авто припарковане 
не за правилами, водії 
повертають, не вмикаю-
чи покажчика повороту, 
виконують розворот, де 
їм заманеться, або не до-
тримуються елементар-
них правил дорожнього 
руху.

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали із соцмережі Facebook най-
більш кричущі випадки порушень 
житомирських водіїв. Місто має 
знати своїх «героїв».

• Паркуюсь, де зручно
Інколи складається враження, 

що автомобілів у нашому неве-
ликому місті більше, ніж самих 
водіїв. У таких випадках фільми 
про захоплення машинами люд-
ства не здаються нісенітницею та 
авторською вигадкою. 

Дивлячись на такі ситуації, як 
на першому фото, навіть не варто 
говорити про те, як мама з коляс-
кою пройде чи людина на інвалід-
ному візку, тут все очевидно – водії 
паркуються так, як їм хочеться, а 
не так, як прописано у ПДР.

Житомиряни активно почали 
обговорювати цю світлину, вияви-
лось, такий спосіб паркування у 
цьому місці не новий.

«Я помітила, що більшій кіль-
кості наших людей взагалі лінь 
пару зайвих метрів пройти для 
паркування. Якщо б могли, то на 
поверхи заїжджали, під самі двері», – 
коментує фото Ірина Мангушева.

 «Це вже перебір!» – написав 
Славик Тімборовський.

 «Так там ставлять машини 
батьки, які возять своїх дітей на 
всякі гуртки і танці», – зауважив 
Goiko Mitich.

«Та там взагалі треш, парковка 
на дві смуги, запаковані на троту-
арі, на пішоходній зоні. Жах», – на-
писав Сергій Сулейко.

• Всі ми не без гріха
Хто не порушував, нехай кине 

камінь в нашого наступного героя. 
Водій патрульного транспортного 
засобу зупинився прямо посеред 
пішохідного переходу. Ви ж, на-
певно, одразу подумали, який ж 
він негідник, адже має показува-
ти приклад для інших водіїв, не 
порушувати та дотримуватись 
водійської етики. 

Проте нумо поглянемо на цю 
ситуацію з іншого куту: водій па-
трульного автомобіля спеціально 
зупинився у цьому місці, усвідом-
люючи, що порушує. «Для чого?» 

– запитаєте ви. А все для того, щоб 
бути ближче до простих водіїв і 
показати їм, що він теж інколи 
помиляється і не соромиться цьо-
го. Бо помилитися може кожен, 
головне визнати свою помилку та 
зробити висновки.

Шкода, що житомиряни цього 
не зрозуміли, і в коментарях під 
фото хлинула хвиля негативу на 
адресу патрульних.

«Оце приклад показують, що 
вже казати про інших», – пише 
Yurii Kaminskyi.

 «Немає поганих професій! Є 
погані люди!» – зауважує Олег 
Нишпал.

 «Шедевр. Авакову у ФБ від-
правити», – пропонує Vasil 
Derevlyaniy. 

• Повернув за звичкою
На фото видно, як водій сірого 

авто виконав поворот праворуч 
на червоний сигнал світофора. У 
коментарях автомобілісти зазна-
чають, що раніше біля червоної 
секції цього світлофору була стріл-
ка, що дозволяла рух на червоний 
сигнал світлофора за умови, що 
водій пропустить інших водіїв 
та пішоходів. Стрілку вже більш 
як пів року зняли через численні 
ДТП на цьому місці – звичка за-
лишилась.

Варто зауважити, що за це по-
рушення ПДР за новими правила-
ми водієві доведеться заплатити 
510 грн.

«Червоний наш, зелений – за-
гальний», – жартує в коментарях 
Сергій Здоровецький.

«Я б вообще разрешил поворот 
направо на красный, как в Амери-
ке», – написав Сергій Сергійович.

• Якщо на 5 хвилин,  
то це не порушення

У Житомирі є багато водіїв, які 
залишають своє авто де-небудь, 
а потім виправдовують себе, 
що вони відійшли всього лише 
на 5 хвилин в магазин, аптеку, 
на пологи дружини, їх викрали 
інопланетяни, віра не дозволила 
поставити авто в іншому місці. І 
моє улюблене виправдання: «воно 
ж там нікому не мішає». 

На цьому фото ми бачимо, як 
водій білого Рено припаркувався 
прямо посеред виїзду. Впевнена, 
що у нього була вагома причина 
це зробити, наприклад, незнання 
ПДР.

«Як же вони дістали там ста-
вити авто, перекривають виїзд з 
парковки. До того ж щодня! Вчора 
зробив одному зауваження, а він 
каже "я на 5 хвилин", типу при-
їде людина додому і буде чекати 5 
хвилин, поки горе-водій сходить в 
магазин», – коментує Роман Ро-
мановський.

«Почему-то водители возму-
щаются только тогда, когда им 
дорогу перегородило чьё-то корыто 
и ограничило им въезд. А вот если 
их корыто мешает пешеходам, 
то ничего, всё хорошо, это просто 
пешеходы завидуют, что у них 
машины нет», – зазначає Оксана 
Кірейчикова.

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.

Нові штрафи за порушення ПДР в Україні:  
суми зросли у декілька разів

З 17 березня 2021 року в 
Україні набули чинності нові 
штрафи, які мають зменшити 
кількість смертей на дорогах 
через п'яних водіїв.

Відтепер штрафувати почнуть навіть 
пішоходів, а водії можуть залишитися 
без своїх автомобілів, пишуть «The page».

З 17 березня 2021 року зростуть штра-
фи за такі адмінправопорушення:

• перехід дороги у недозволеному 
місці – з 51 до 255 грн;

• порушення ПДР тверезими велосипе-
дистами – 340 грн, нетверезими – 680 грн, 
за створення аварійної ситуації – 850 грн;

• невикористання шолома у мотоци-
клістів – з 51 до 255 грн;

• невикористання ременів безпеки – з 
51 до 255 грн;

• водіння т/з без реєстрації або з про-
строченою реєстрацією – з 51 до 255 грн;

• неосвітлений номерний знак – з 51 
до 255 грн;

• водіння т/з без номерного знака або з 
номерним знаком, що не відповідає ПДР, 
– з 51 до 255 грн;

• перевищення максимально дозволе-
ної швидкості більш ніж на 50 км/год – з 
510 грн до 3 400 грн;

• порушення правил переїзду пере-
хресть – з 51 до 255 грн;

• залишення місця ДТП – з 255 грн 
до 3 400 грн, крім того, передбачена мож-
ливість позбавлення права керувати т/з 
терміном від 1 року до 2 років;

• керування т/з або передача керу-

вання т/з особі, яка не має права ним 
керувати, – з 510 до 3 400 грн, повторне 
порушення протягом року – 40 800 грн 
з позбавленням права керування т/з на 
5-7 років і з можливою конфіскацією т/з;

• їзда без водійського посвідчення – з 
51 до 425 грн;

• якщо водій був позбавлений посвід-
чення і знову сів за кермо – з 510 грн до 
20 400 грн;

• керування в стані алкогольного 
сп'яніння – з 10 200 грн до 17 000 грн, плюс 
позбавлення права керування т/з терміном 
на 1 рік. Повторне порушення протягом 
року – 34 000 грн і позбавлення права ке-
рування т/з терміном на три роки. Після 
третього аналогічного порушення штраф 
складе 51 000 грн, водійське посвідчення 
конфіскується на 10 років разом із т/з.

Житомиряни нововведення підтри-
мують, а деякі додають, що варто було б 
збільшити штрафи ще у декілька разів.

«Погоджуюся, за умови, щоб всі були 
рівні перед Законом», – коментує Валентин 
Андрущенко.

«Да, но я бы поднял эти цифры ещё как 
минимум в два раза!» – наголошує Алек-
сандр Нидзелик.

«Так. За умови верховенства права», – 
пише Людмила-Ладаслава Лобачова.

«Так, для усіх учасників, особливо пішо-
ходів», – зазначає Ванда Витковська.

«На все 100%», – додає Сергій Натальчук.
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Кошеня Міла шукає  
свій дім

«Шукаю будинок для малятка 
Міли, ще 2 місяці тому її разом з 
іншими кошенятами викинули на 
вулицю. На даний момент кішечка 
здорова, вакцинована і стерилізо-
вана, їй 5 місяців, до лотка при-
вчена», – пишуть в оголошенні.

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

Киця Марта шукає родину
«Чарівна та приваблива Марта 

чекає свою сім'ю. Трохи з суворим 
поглядом, але тільки тому, що те-
пер вона більш ретельно вибирає 
собі сім'ю, яка її вже не зрадить на 
відміну від попередньої. Дівчинка 
вихована, ходить на лоток. У міру 
товариська, в їжі не перебірлива. 
Стерильна», – пишуть в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
096-806-15-61, Аня.

Боня хоче  
в добрі руки

«Шукає відповідальну родину 
неймовірний, милий та контак-
тний пес Боня. Оброблений та 
кастрований. Він дуже ніжний 
та розумний, знає команди», – 
пишуть в публікації. 

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

Песик у пошуках сім’ї
«Шукає свою родину дуже 

хороша собачка. Їй до трьох ро-
ків, стерилізована, вакцинована. 
Вона трохи ляклива, але якщо 
відчує вашу любов, то не відійде 
від вас ні на крок. Буде гарним 
другом і охоронцем», – зазна-
чають в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
068-218-10-84, Наталія.

Собачка Аліса  
шукає родину

«Аліса вже зачекалася своєї ро-
дини! Має дві комплексні вакцини, 
стерилізована, активна, грайлива, 
6 місяців. Вона пережила багато 
випробувань, вона заслуговує на 
свій дім і люблячих господарів», 
– пишуть в оголошенні.

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

Візьміть в добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 16 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.

Найнезвичайніші статуетки,  
котрі продають житомиряни

• Статуетка 
давньогрецького бога 
вина

Діоніс – давньогрець-
кий бог родючості та по-
кровитель виноробства. За 
легендою саме він винайшов 
виноробство, за що й став 
улюбленим богом  греків.

Одразу видно, що ця 
статуетка є старовинною, 
на жаль, автор не зазначає, 
скільки їй років та матеріал, 
з якого вона виготовлена. 

Лише вказує, що статуетка 
покрита зеленою патиною. 

За такий скарб автор 
оголошення Максим хоче ні 
багато ні мало  – 30 000 грн.

• Чавунний олень
У цього оленя, окрім 

прикраси оселі, може бути 
ще одна практична функція 
– молоток. Побити горіхи, 
забити цвях у стінку, про-

вчити сусіда, який парку-
ється, як тварина, що зобра-
жена на статуетці (це жарт, 
редакція газети «20 хвилин» 

не підтримує насилля та 
любить усіх тварин). 

Також ним можна під-
пирати двері або викорис-
товувати як противідкатні 
упори для авто. І це всього 
лише 1 550 грн, які хоче ав-
тор оголошення Федір. 

• Дама на коні
Статуетка, яка зображує 

вершницю у військовій 
формі на коні, виготовлена 
у красивому білому кольо-
рі, підійде під будь-який 
інтер’єр. 

Автор оголошення Пе-
тро пише, що статуетка 
керамічна і виготовлена на 
відомій німецькій фабриці 
Sitzendorf. Ціна, яку хоча 
автор, – 11 000 грн. 

Статуетка досить масив-
на – її розмір 35х30. Автор 
наголошує на її гарному 
виготовленні.

• Назад у минуле
Ваша бабуся носталь-

гує за Радянським Со-
юзом? Постійно розпові-
дає, яка тоді була смачна 

ковбаса та щасливе життя? 
Допоможіть близькій лю-
дині зануритись у потріб-
ну атмосферу – подаруйте 
голову Леніна. Ні, не того, 
що в мавзолеї лежить, а 
керамічну, яку продає 
Тетяна. 

Ця лисина буде щоран-
ку відблискувати, стоячи 
на бабусиному підвікон-
ні, наповнювати її життя. 
Тепер скарги на життя та 
владу будеш слухати не ти, 
а статуетка Леніна.

• Статуетка-графин
Якщо у вас такої стату-

етки не було – терміново 
придбайте. Річ, яка у домі 
моїх батьків ніколи не вико-
ристовувалась, але займала 
у серванті центральне місце. 

У статуетку можна нали-
вати різні напої і використо-
вувати як графин. Авторка 
оголошення Наталія пише, 
що продасть статуетку для 
приватної колекції. За цю 
цінну річ, що розписана зо-
лотою фарбою, хоче лише 
200 грн.

Марія Кравчук

Статуетки – це один з найпопуляр-
ніших видів декору для інтер'єру.

Статуетка – це той елемент оформлення, який додає 
настрою, емоцій, відтінків вигляду приміщення. Існує 
широке різноманіття статуеток за матеріалом, формою, 
кольором, призначенням.

Журналісти газети «20 хвилин» переглянули один із 
найпопулярніших українських сайтів з публікації безко-
штовних оголошень, аби з’ясувати, за якою ціною сьогодні 
житомиряни продають елементи декору.

Ми зібрали ТОП-5 найцікавіших статуеток, які про-
дають у Житомирі.
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На Житомирщині зросли ціни на цукор, м'ясо курей і овочі
На споживчому ринку 

Житомирської області в 
лютому 2021 року порівняно 
з січнем ціни на продукти 
харчування і безалкогольні 
напої виросли на 1,7%.

Про це 12 березня повідомило Головне 
управління статистики в Житомирській 
області.

«Зокрема, цукор подорожчав на 6,2%, 
соуси, приправи, соняшникова олія, м'ясо 
курей, кисломолочна продукція, конди-
терські вироби з борошна, сало, мед – на 
4,5-3,0%, безалкогольні напої, кондитер-
ські вироби з цукру, борошно і крупи, 
маргарин та інші рослинні жири, хліб, 
рис, макаронні вироби, молоко, риба та 
продукти з риби – на 2,8-1,0%», – йдеться 
у повідомленні.

Також підвищилися ціни на овочі в 
цілому на 6,1% внаслідок подорожчання 

капусти, коренеплодів, цибулі та грибів, 
овочів, вирощених з насіння, – на 10,5-7,0%. 
Крім того, на 2,5% зросли в ціні фрукти, в 
тому числі банани – на 7,6%, ківі – на 5,3%, 
водночас цитрусові подешевшали на 5,1%, 
сухофрукти – на 3, 6%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби по-
дорожчали в цілому на 0,4%.

Поряд з цим відбулося зниження цін 
на шоколад на 6,7%, оливкову олію, чай, 
яйця, сіль, спеції і кулінарні трави, фруктові 
соки – на 2,6-1,5%.

Велике будівництво: 
сучасний центр надання 
адміністративних 
послуг буде побудовано 
у Баранівці

Шість центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) у 2021 році включені до Програ-
ми Президента України «Велике будівництво».

565 стаціонарних  
пунктів вакцинації  
проти COVID-19  
запрацюють з 22 березня

З 22 березня до 
кампанії імунопро-
філактики будуть 
долучені нові цільові 
групи з другого етапу 
Дорожньої карти 
з вакцинації від 
COVID-19.

Протягом цього етапу пе-
редбачено вакцинувати близь-
ко 70 тис. працівників первин-
ної медицини. Найпершими 
щепитиму ть працівників 
мережі первинної медицини, 
зокрема сімейних лікарів та 
їхніх помічників. Вакцина-
ція буде відбуватися на новій 
платформі – у стаціонарних 
(тимчасових або постійних) 
пунктах щеплення. 

З 22 березня для вакцинації 
медиків відкриються 565 та-
ких пунктів щеплення проти 
COVID-19.

Стаціонарні пункти ще-
плення будуть працювати у 
закладах охорони здоров’я. Для 
організації безпечного вакци-
нування ці кабінети щеплень 
обладнані відповідно до вимог 
інфекційного контролю та за-
безпечені необхідною кількістю 
доз вакцини. Медики, які в них 
працюватимуть, пройшли від-
повідне навчання. У декількох 

областях такі кабінети працю-
ють у пілотному режимі з 19 
березня. 

З 29 березня для вакцинації 
будуть відкриті ще більше ніж 
2500 пунктів щеплення, які роз-
почнуть свою роботу в разі над-
ходження нової партії вакцин. 
З моменту надходження нової 
партії вакцин розпочнеться за-
пис на вакцинацію людей віком 
від 80 років, яких також перед-
бачено вакцинувати в другому 
етапі дорожньої карти. 

Також з 29 березня заплано-
вана вакцинація людей віком 

від 80 років, які попередньо 
записалися до листа очіку-
вання в додатку Дія або через 
контакт-центр МОЗ 0 800 60 
20 19. 

Попередньо Міністерство 
охорони здоров’я України ре-
комендувало мобільним гру-
пам з імунізації залучати до 
вакцинації проти COVID-19 
організовані колективи з друго-
го етапу, зокрема усі заклади 
охорони здоров’я (державні 
та приватні, у тому числі й 
аптечні).

Нагадаємо, що записатися 
до списку очікування на вакци-
націю людям із пріоритетних 
груп можна за допомогою за-
стосунку чи порталу Дія або 
через контакт-центр МОЗ 0 
800 60 20 19. Люди старші за 80 
років вже можуть записатися 
на вакцинацію через сімейних 
лікарів. 

Наразі в Україні здійсню-
ється імунізація вакциною 
Covishield/AstraZeneca вироб-
ництва індійського Інституту 
сироватки крові, 500 тис. доз 
якої було закуплено держав-
ним коштом. Ця вакцина ефек-
тивна та безпечна. Дозвіл на її 
використання дали Всесвітня 
організація охорони здоров’я, 
Велика Британія, Європей-
ський Союз, Індія та Канада.

Ус і  щ е п л е н н я  п р о т и 
COVID-19 є добровільними й 
безоплатними. 

Достовірну інформа-
цію про вакцинацію про-
ти COVID-19 отримуйте на 
сайті vaccination.covid19.gov.
ua та за номером контакт-
центру МОЗ 0 800 60 20 19. 

Пресслужба Житомирської  
облдержадміністрації

Сучасні ЦНАПи дозволяють 
отримати адміністративні по-
слуги в єдиному місці, скорис-
татися зоною для самообслуго-
вування, отримати безкоштовну 
консультацію адміністратора. 
Окрім того, всі ЦНАПи мають 
відповідати вимогам інклюзив-
ності.

Цього року фінансування з 
ДФРР у розмірі близько 147 млн 
грн передбачено для 6 ЦНАПів 
у різних регіонах країни. Ці су-
часні центри у форматі «Прозо-
рий офіс» розташовані у вели-
ких територіальних громадах і 
стануть не просто місцями, де 
можна отримати державні по-
слуги, а своєрідними офісами 
тергромад. Там жителі зможуть 
поспілкуватися між собою та 
отримати консультації адмі-
ністраторів щодо життя своєї 
громади.

Один із шести ЦНАПів буде 
побудовано у місті Баранівка 
Житомирської області.

Загальна кошторисна вар-
тість проєкту 53033,980 тис. 
грн. Залишок вартості станом 
на 01.01.2021 – 15219,335 тис. грн. 
Видатки на 2021 рік з ДФРР по-
годжені у сумі 13697,401 тис. грн, 
з місцевого бюджету – 1521,934 
тис. грн.

Цей проєкт передбачає 
будівництво двох блокованих 
приміщень.

У приміщенні Прозорого 
офісу заплановано розмістити 
Центр надання адміністра-
тивних послуг та відповідні 
структурні підрозділи пенсій-
ного фонду, центру зайнятості, 
управління праці та соціального 
захисту, управління містобуду-
вання, архітектури, земельних 
відносин та комунальної влас-
ності, реєстраційну службу 
тощо, тобто всі заклади, які 
надають адміністративні та со-
ціальні послуги.

Пресслужба Житомирської  
облдержадміністрації
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Досліди з недопалками і жеребці із самокрутками 
з кізяків: чим дивують шкільні підручники

Світлана Цимбалюк

Епопея з ляпами у 
підручниках для шко-
лярів залишається 
предметом обурення 
батьків та жартів у 
соцмережах.

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали чергову порцію курйоз-
них текстів та завдань, які можна 
зустріти на сторінках шкільних 
підручників. 

Чотирикласникам пропонують 
понюхати сигаретні фільтри

У п і дру чник у  «Ос нови 
здоров'я» для 4-го класу дітям про-
понують понюхати недопалки та 
розібрати фільтр, щоб дослідити 
шкоду куріння. А саме – взяти си-
гарету з фільтром та недопалок 
сигарети й дослідити негативний 
вплив куріння, порівнявши колір 
та запах нового та використаного 
фільтра.

У батьків виникло багато пи-
тань щодо цього досліду, зокрема, 
де 11-річним дітям взяти сигарети 
та використані недопалки. 

Жеребці, які курять 
самокрутки з лев’ячого кізяка

У підручнику авторства Олек-
сандри Савченко «Українська мова 
та читання» для 3-го класу в опо-
віданні «Білячок» можна зустріти 
жеребців, які курять самокрутки 
з лев’ячого кізяка. 

В оповіданні йдеться про 
плем’я чорних коней, які жили в 
Африці. У сюжеті порушена тема 
«білої ворони» у суспільстві. Там 
розповідається про життя білого 
лошати, яке народилось у племені 
чорних коней та виживало з тими, 
серед яких воно вирізняється. Од-
нак всіх здивував один уривок, 
де жеребці «курять самокрутку з 
лев’ячого кізяка».

«Але жеребці нічого не казали, 
вони були саме зайняті: прово-
дили чемпіонат табуна з димо-
вих кілець. Курили самокрутку з 
лев’ячого кізяка і змагалися, хто 
пустить більше кілець», – йдеться 
у тексті.

Коротка спідниця та погляд 
можуть спровокувати 
ґвалтівника

У підручнику з основ здоров'я 
восьмикласників запевнили, що 
коротка спідниця та переляка-
ний погляд можуть спровокувати 
ґвалтівника напасти. Так, у розділі 
«Віктимна поведінка» дітей пере-
конують, що прикраси можуть 
призвести до пограбування, а 
коротка спідниця – до зґвалту-
вання. Крім того, школярам по-
яснюють, що переляканий вигляд 
може спровокувати насильство 
над вами, тому варто триматися 
впевненіше.

«Спровокувати злочинця 
можна словами або інтонацією 
висловлювань, жестами, діями, 
манерою поведінки. Інколи жерт-
ва показує свою невпевненість, 
переляк, страх, а злочинець у 
такій ситуації бачить перед со-
бою легку здобич. Через це він 
відчуває себе сильним і рішучим.

Зґвалтування можуть бути 
спровоковані небаченою пове-

дінкою жертв: вони розпивають 
алкоголь з незнайомими людьми, 
були кричуще одягнені, повер-
талися додому без супроводу в 
темний час доби», – йдеться у 
підручнику.

У мережі цей допис викли-
кав справжній бунт. Дописувачі 
один за одним писали, що ці 
поняття давно є застарілими, а 
термін «віктимна поведінка» вже 
давно мав би бути вилучений 
зі шкільних підручників через 
його хибність та «легалізацію 
дій злочинців».

Моне, який виявився  
не Моне

У шкільному підручнику з 
української мови для п’ятого класу 
упорядники допустили неабия-
кий ляп. Один з віршів проілю-
стрували картиною «Весняний 

день» та приписали її авторство 
французькому живописцю Клоду 
Моне. 

Однак є тут один нюанс, у 
якому упорядники книги не ро-
зібралися. Повна назва картини 
– «Вітряний день. Клод Моне», а 
от її автор – талановитий україн-
ський художник Олег Шупляк, але 
аж ніяк не відомий французький 
митець.

Фентезі-гра «Skyrim» у 
підручнику з географії

Карту з фентезі-гри «Skyrim» 
виявили у підручнику географії 
6-го класу авторства Пестуш-
ка і Уварової. Мапою з відомої 
комп'ютерної гри вони проілю-
стрували розділ «Земля на плані 
та карті». 

Skyrim – це рольова фентезі-
гра, дії якої розгортаються в про-
вінції Скайрім на вигаданому 
континенті Тамріель. Відеогра роз-
роблена Bethesda Game Studios, 
вийшла 11 листопада 2011 року і 
стала п'ятою грою в серії The Elder 
Scrolls.

До речі, підручник рекомен-
довано Міністерством освіти та 
видано державним коштом.

Сучасні співаки поряд з 
українськими поетами

У робочому зошиті з предме-
ту «Я досліджую світ» за 2-й клас 
батьків обурив той факт, що по-
ряд з поетами Тарасом Шевченком 
та Лесею Українкою опинилися 
сучасні співаки Дмитро Монатік 
та Надя Дорофєєва. Завдання по-
лягає у тому, щоб діти розповіли, 
що знають про цих особистостей. 

Однак згодом виявилось, 
що робочий зошит схвалений 
Міносвіти до використання у 
школах, втім, кожна школа сама 
вирішує, яким зошитом чи під-
ручником користуватися під час 
навчання.

«Молодий» Київ
У підручнику з української 

мови припустились грубої по-
милки – там написано, що Київ 
заснували у XIX столітті, хоча 
столиця заснована у 482 році (V 
століття).

У Міносвіти України проко-
ментували ситуацію та зазначили, 
що підручник не відповідає типо-
вим освітнім програмам і вимогам 
Нової української школи. Крім 
того, він понад 5 років не викорис-
товується як базовий підручник в 
освітньому процесі. 

«Моршинська» у підручнику з 
української мови

У шкільному підручнику з 
української мови для 3-го класу 
пильні батьки знайшли приховану 
рекламу мінеральної води «Мор-
шинська». В одному із завдань 
школярам пропонують розгля-
нути етикетку води і відповісти на 
кілька запитань – як називається 
вода, чи містить вона газ тощо.

Водночас у видавництві, що 
випустило підручник, нічого не-
звичайного в цьому не бачать і 
запевняють, що жодної реклами 
немає – просто намагалися по-
знайомити дітей з реальними 
прикладами.
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Голос народу: що житомиряни 
обговорюють у мережі Facebook

Світлана Цимбалюк

Перехід школярів на дис-
танційне навчання, перевір-
ка Житомирського обласно-
го перинатального центру 
та поява служби повітряної 
швидкої допомоги. 

Такі теми житомиряни обговорювали 
найактивніше у мережі Facebook минулого 
тижня.

Школярі перейшли на 
дистанційне навчання
До 21 березня у житомирських школах 

тривали весняні канікули, а з 22 березня 
учні повернулися до навчання, але у дис-
танційному режимі. 

Таке рішення було прийнято за результа-
тами позачергового засідання міської комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, яке відбулося 18 
березня.

«З урахуванням ускладнення епідеміо-
логічної ситуації, необхідністю реагування 
на збільшення показників із захворюванням 
на коронавірусну інфекцію COVID-19, з 
метою реалізації заходів щодо запобігання 
розповсюдженню коронавірусної інфекції 
та збереження здоров’я здобувачів освіти 
департаменту освіти та керівникам закладів 
освіти Житомирської міської ОТГ було до-
ручено заборонити відвідування закладів 
освіти всіх типів та форм власності учням 
1-11 класів, крім закладів дошкільної освіти. 
Відповідний наказ департаменту буде наді-
сланий кожному керівнику закладу для 
подальшої належної організації освітнього 
процесу в дистанційній формі», – зазначив 
директор департаменту освіти Вален-
тин Арендарчук.

Однак житомиряни не надто зраділи 
такому рішенню, оскільки батьки пере-
ймаються якістю освіти, яку отримають 
школярі, та відсутністю можливості за-
лишити дитину з кимось вдома.

«Щось вже перемудрили з цим каран-
тином. Точно дітей на полуницю в Євро-
пу відправлять. Раби безмовні потрібні 
всім», – пише Олександр Колібабчук.

«Що найцікавіше, як залишити ді-
тей 1-4 класів вдома? Потрібно одному 
з батьків звільнятися і сидіти з дити-
ною, перекваліфікуватися в учителя. 
Що дитина навіть 5-6 класу сама може 
нормально вивчити по інтернету? Це 
маячня та й годі. Страшно, яке поколін-
ня виросте. Та й чого можуть навчити 
деякі батьки, я маю на увазі шкільну 
програму?» – запитує Оксана Петрова.

«А ніяк не залишити дітей, якщо 
батьки обидва працюють. Треба, ма-
буть, надати одному з батьків можли-
вість на цей період перебувати вдома із 
збереженням заробітної плати, напри-
клад, за типом лікарняного. Але багато 
хто працює у приватних установах, а 
там лікарняних не люблять. Йти за 

свій рахунок або звільнитись – це не ви-
хід. Я маю можливість бути з дитиною 
вдома, але шкода тих батьків, які зараз 
змушені терміново шукати вихід з цієї 
ситуації. Недосконала і недоопрацьова-
на можновладцями система», – зазначає 
Юлія Тичина.

Нардеп з Житомирщини 
ініціює перевірку обласного 
перинатального центру
Про перевірку обласного перинаталь-

ного центру в мережі «Фейсбук» повідомив 
народний депутат з Житомирської об-
ласті Сергій Кузьміних. Причиною цього 
стала статистика пологів за минулий рік, 
яка різко зменшилась. Як виявилось, біль-
шість майбутніх матусь надали перевагу 
пологовому відділенню ЦМЛ №1.

«Житомирський обласний перинаталь-
ний центр відомий далеко за межами об-
ласті, носить почесні статуси, звання, має 
чудове матеріально-технічне забезпечення. 
Керівництво постійно звітувало про свої 
високі досягнення та шалену популярність. 
Втім, статистичні дані свідчать про інше: 
за минулий рік у перинатальному центрі 
– 2172 пологів, а, до прикладу, у лікарні №1 
– 3208 пологів. 

Тож чому жінки Житомирської області 
за акушерсько-гінекологічною допомогою 
частіше звертаються до інших закладів? 
Риторичне питання: якщо у лікарні є над-
сучасне обладнання, комфорт і ремонти, 
а пологів менше, то проблема криється в 

організації роботи закладу та безпосеред-
ньо в керівнику. 

Сьогодні, коли «гроші ходять за пацієн-
том», постійне зниження кількості пологів 
для закладу означає суттєве зменшення 
фінансування, далі – скорочення робочих 
місць, ще менше пацієнтів, і як наслідок 
– питання про доцільність закладу. Чи 
усвідомлює керівництво, що «йти в ногу з 
часом» – не лише новітні технології й сучас-
не обладнання, а й стратегічне планування 
роботи та аналіз реальних можливостей?! 
Тому ініціюю перевірку з метою вивчення 
ефективності роботи керівництва обласного 
перинатального центру», – зазначив нардеп.

Житомиряни також не залишились 
осторонь цієї ініціативи та розповіли про 
свій досвід перебування у закладі.

«Кращий пологовий будинок, наро-
джувала у 2020 році, спасибі їм за все: 
ставлення, допомогу. Робота лікарів 
на вищому рівні. Якщо буду ще наро-
джувати, то тільки там», – написала 
Inna Romanyuk. 

«Лежала на збереженні, хотіли "за-
ставити" домовитись за пологи саме в 
їхньому закладі, відмовилась, оскільки 
вже обрала лікаря у № 1 міській, але їх 
мої слова не зупиняли. Навіть випису-
вати не хотіли (читати шантажували), 
аби тільки сказала, що до них приїду», 
– зазначає Ангеліна Марчук.

«Робота лікарів на вищому рівні 
була, народжувала у серпні 2020 року, 
ставлення прекрасне, людське. Під час 
пологів допомагали морально. Відразу 
знала, що народжувати захочу на Богунії 

і залишилася дуже задоволена», – додає 
Alexandra Prykhodko.

«Направили туди мене рік тому з ЖК 
саме через присутність там хорошого 
обладнання. Спочатку почали вичиту-
вати, що пізно приїхала (близько 19.30 
вечора), потім повідомили, що можуть 
покласти, але в коридорі. Вагітну на 
8-му місяці! В коридорі! Написала від-
мову. Поїхали лягати у першу лікарню», 
– поділилась своєю історією Віта Пазич.

«Від колись класного закладу зали-
шились "рожки да ножки". На збереженні 
пару днів пролежала і відмовилась від 
їхніх послуг. Всім на тебе начхати, але 
від грошиків не відмовляються», – пише 
Yuliia Niefodova.

«Народжувала тричі на Богунії у 2007, 
2012, 2016 не за домовленістю, щоразу 
інші лікарі. Задоволена ставленням», – 
наголосила Анна Давидюк.

В Україні запустять службу 
повітряної швидкої допомоги
МВС спільно з МОЗ відновлюють систе-

му аеромедичної евакуації. У Міністерстві 
внутрішніх справ України заявили про 
створення єдиного аеромедичного про-
стору в державі. Відтепер в Україні в окре-
мих випадках хворих доставлятимуть до 
медзакладів та надаватимуть екстренну 
медичну допомогу у вертольотах.

Повідомляється, що медичні гелікоп-
тери також використовуватимуться для 
транспортування органів для трансплан-
тації пацієнтам у критичному стані.

Гелікоптери французької компанії 
Airbus H-145 базуватимуться у Львові та 
Києві. Функціонувати проєкт почне з 1 
квітня у Львівському регіоні та з 1 травня у 
Київському. З часом система аеромедичних 
баз охопить всю Україну.

Житомиряни не надто довірливо від-
реагували на нововведення та наголосили 
на тому, що МОЗ краще б спочатку навести 
лад із наземним транспортом, який надає 
допомогу.

«МОЗ та МВД для чого ця показуха? 
Ви повноцінно не можете забезпечити 
наземною швидкою допомогою, а тут 
гелікоптер», – зазначає Roman Kharchuk

«Тут швидкої на колесах не завжди 
дочекаєшся, а вони типу вертушку 
пришлють. Ну до паничів, звісно, при-
летить, для того все і задумано», – обу-
рюється Олег Олег.

«В принципі, я вірю в те, що теоре-
тично матеріали для трансплантації 
можуть і гелікоптером транспортува-
ти. Там самі по собі операції вартісні, 
транспортування вже не дуже вплива-
тиме на загальну картину кошторису», 
– наголошує Яна Біляченко.

«Тепер при виклику швидкої будуть 
питати: "Ви зможете заправити наш 
вертоліт при виклику лікаря?"» – пише 
Олег Гавриленко.

«Швидку дочекатись – це вже квест. 
А аеродопомога – це просто космос. На-
віщо тоді закуплялися реношки-швидкі 
за мільйони? Що, вже все вкрадено?» – за-
питує Сергій Крастиченко.



19 Середа, 24 березня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Різне

Житомирські учні 4-х та 9-х 
класів звільнені цьогоріч  
від проходження ДПА

Учнів, які завершують здобут-
тя початкової (4-ті класи) та базо-
вої загальної середньої (9-ті класи) 
освіти, звільнені від проходження 
державної підсумкової атестації у 
2020/2021 навчальному році. 

Про це повідомила пресслуж-
ба Міністерства освіти і науки 
України.

У відомстві пояснили, що 
рішення ухвалене відповідно до 
урядового розпорядження від бе-
резня минулого року про «режим 
надзвичайної ситуації».

«Здобувачі освіти, які про-
живають у зоні надзвичайної 
ситуації природного та тех-
ногенного походження, звільня-
ються від атестації за рішен-
ням МОН або місцевих органів 
управління освітою», – йдеться 
у повідомленні.

У відповідному документі 
про освіту учнів, звільнених від 

ДПА, необхідно зробити запис 
«звільнений(а)», зауважують у 
Міносвіти.

«Таке рішення сприятиме 
організованому завершенню на-
вчального року учнями, які за-
кінчують здобуття початкової 
та базової загальної середньої 
освіти, в умовах поширення на 
території України COVID-19. 
Рішення набуде чинності у день 
його публікації в «Офіційному 
віснику України», – йдеться у по-
відомленні.

Державна підсумкова атестація 
(ДПА) – це оцінка результатів 
навчання учнів за ключовими 
предметами у школі. Вона 
фіксує якість середньої освіти 
у 4-му, 9-му і 11-му класах. 
ДПА впливає на середній бал 
атестата, який зі свого боку 
враховується при розрахунку 
конкурсного бала при вступі.

Торік Президент України 
підписав закон про звільнен-
ня одинадцятикласників від 
обов’язкового складання ДПА у 
2020 році. Тоді в Офісі Президента 
пояснили, що закон має на меті 
мінімізацію ризиків захворювання 
на COVID-19 серед учнів, які завер-
шують здобуття повної загальної 
середньої освіти, і подальшого по-
ширення коронавірусної хвороби.

З 1 квітня збільшиться 
пенсійний вік для жінок

Світлана Цимбалюк

Цього року в Украї-
ні знову підвищиться 
пенсійний вік для 
жінок, відтепер він 
сягатиме 60 років.

Згідно із законом України 
«Про загальнообов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування», 
з 1 квітня всі українці зможуть 
виходити на пенсію тільки з 60 
років та по виконанню трудо-
вого стажу. Документ перед-
бачає підвищення пенсійного 
віку для жінок з 55 до 60 років, 
який ухвалили у 2011 році. Що-
року пенсійний вік для жінок 
підвищують на пів року – цього 
року відбудеться останній етап,

Право на отримання пенсії 
у віці 59 років 6 місяців мають 
жінки, які народилися з 1 
жовтня 1960 року по 31 берез-
ня 1961 року. А от у 60 років 
вийдуть на пенсію жінки, які 
народилися після 1 квітня 1961 
року. Крім цього, пенсійна ре-
форма від 2017 року передбачає 
поступове підвищення трудово-
го стажу, який необхідний для 
отримання пенсійних виплат. 

Починаючи з 2018 року, вимоги 
до стажу будуть збільшуватися 
на 12 місяців щорічно, поки у 
2028 році стаж не досягне 35 
років.

На сьогодні українці, у яких 
є трудовий стаж у розмірі 28 
років, можуть вийти на пенсію 
у 60 років. Ті ж, у кого немає 
такого стажу, зможуть отри-
мувати пенсійні виплати після 
63 років.

Станом на 1 січня 2021 року 
в Україні налічувалося 11 130 
954 пенсіонери. Середній роз-
мір виплати становив 3 507,51 
грн. 

Однак пенсійному фонду 
у 2021 не вистачить понад 21,7 
мільярда для виплати пенсій. У 
Кабміні зі свого боку обіцяють 
закрити цю «діру» з держбю-
джету.

На Житомирщині на програму  
«Велике будівництво» виділили 187 млн грн

Світлана Цимбалюк

Цьогоріч для реалі-
зації президентської 
програми «Велике 
будівництво» на Жи-
томирщині було ви-
ділено 187 мільйонів 
гривень.

Про це під час брифінгу, 
який відбувся 19 березня, роз-
повіла перша заступниця голо-
ви Житомирської ОДА Наталія 
Остапченко. 

Цьогорічна загальна вартість 
запланованих проєктів склада-
тиме 187 млн грн: 85% – кошти 
Державного фонду регіональ-
ного розвитку, 15% – обласного 
бюджету та територіальних гро-
мад області.

«На тижні, що минає, була 
прийнята низка рішень щодо ви-
ділення співфінансування усіх 
об’єктів, які увійшли до про-

грами цього року. Це дуже важ-
ливо, тому що участь місцевих 
бюджетів у реалізації проєктів є 
обов’язковою вимогою Державно-
го фонду регіонального розвитку 
для виділення державних коштів 

на їхнє будівництво. Цього року 
загальна кошторисна вартість 
проєктів, запланованих до реа-
лізації, складає 187 млн грн, 85% з 
них – це кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку, решта 

– гроші обласного бюджету та 
територіальних громад області», 
– розповіла Наталія Остапченко. 

Депутати Житомирської об-
ласної ради ухвалили рішення 
про виділення 17,2 млн грн, 

які будуть спрямовані на бу-
дівництво та ремонтні роботи 
по шести об’єктах комунальної 
власності, що включені до пере-
ліку проєктів Державного фон-
ду регіонального розвитку. Це 
такі об’єкти, як реконструкція 
будівлі Житомирського обласно-
го онкологічного диспансеру та 
приміщень обласної клінічної лі-
карні ім. Гербачевського, ремонт 
та реставраційні роботи будівлі 
магістрату, капітальний ремонт 
будівлі басейну Житомирської 
дитячої юнацько-спортивної 
школи «Авангард». 

Також сюди входить рекон-
струкція та розширення площі 
літературно-меморіального музею 
імені Лесі Українки та реконструк-
ція лікувального корпусу дитячого 
відділення під інфекційне в об-
ласному протитуберкульозному 
диспансері, що в смт Гуйва.

Зокрема, 11,7 млн грн на про-
єкти виділили депутати Жито-
мирської, Новоград-Волинської, 
Бердичівської, Олевської, Малин-
ської, Новоборівської, Швайків-
ської та Чоповицької громад. 
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Ведення вагітності по-новому:  
які зміни чекають житомирянок уже у квітні

Марія Кравчук

Жінки можуть 
обирати, у кого та 
де спостерігати не-
ускладнену вагітність, 
– у свого сімейного 
лікаря чи гінеколога у 
жіночій консультації. 
При цьому місце про-
живання чи пропис-
ки не має значення.

З 1 квітня на ведення вагіт-
ності в амбулаторних умовах 
передбачено окремий пакет, за 
яким медичний заклад та НСЗУ 
укладатимуть контракт, а вагіт-
ні зможуть отримувати певний 
обсяг медичної допомоги без-
оплатно. 

Ми поспілкувалися з Марією 
Місюровою, заступницею Жи-
томирського міського голови, 
яка розповіла, що такі зміни не 
стосуватимуться безпосередньо 
пацієнток.

«Це буде стосуватися нас, 
практично жодних змін для на-
ших пацієнток. Зміни будуть 
стосуватися наших жіночих 
консультацій, а саме оплати. 

Для пакетів вагітних нічо-
го не змінюється, наші жіночі 
консультації як були на вул. 
Лесі Українки, 16 та Великій 
Бердичівській, 32, та і будуть. 

Також із нововведень перед-
бачається можливість ведення 
вагітних їхніми сімейними лі-
карями, але, я хочу сказати, це 
невелика кількість. Частіше 
всього наших пацієнток ведуть 
акушери-гінекологи», – говорить 
Марія Місюрова.

Отож, з 1 квітня пацієнтки 
зможуть отримати такі основні 
послуги:

- Спостереження вагітності 
від взяття під нагляд, розробки 
індивідуального плану ведення 
вагітності відповідно до групи 
ризику та його виконання.

- Проходження необхідних 
лабораторних аналізів та інстру-
ментальних обстежень, зокрема:

• загально-клінічних, біо-
хімічних та імунохімічних: роз-

горнутий клінічний аналіз крові, 
визначення групи крові і резус 
фактору, біохімічний аналіз крові, 
коагуляційний гемостаз, глюкоза в 
цільній крові або сироватці крові, 
загальний аналіз сечі, експрес-тест 
на наявність білка та ін;

• на інфекції та віруси: гепатит, 

тестування на ВІЛ, серологічне 
дослідження на сифіліс, мікро-
біологічне дослідження матеріалу 
з перианальної області з метою 
виявлення носійства стрептокока 
групи В тощо;

• мікроскопічних та цитоло-
гічних тощо; 

• інструментальних обсте-
жень, зокрема: УЗД з використан-
ням доплерографії, кольпоскопія, 
кардіотокографія, електрокардіо-
графія та ін. 

- Профілактика, спрямована на 
запобігання ускладнень вагітності, 
післяпологового періоду, екстра-
генітальних захворювань.

- Направлення вагітної до пе-
ринатального консиліуму за учас-
тю лікаря-генетика, профільних 
дитячих спеціалістів при вияв-
ленні у плода ознак вродженої, 
спадкової патології.

- Своєчасне направлення вагіт-
них у стаціонар за необхідності. 

- Заняття у Школі відповідаль-
ного батьківства із залученням 
членів сім’ї до навчання.

- Надання повної інформації 
вагітним щодо перебігу їхньої 
вагітності, особливостей індивіду-
ального плану ведення вагітності 
та пологів.

Нагадуємо, що пацієнт-
ка має право на вибір за-
кладу, де спостерігати 
вагітність, незалежно від 
місця реєстрації чи фак-
тичного проживання.

• Кабмін може відновити карантинні виплати підприємцям.
• З 18 березня в Україні відновили видачу дозволів на зброю.
• За даними опитування понад 90% українців вважають тарифи 

на енергоносії завищеними.
• ВООЗ закликала продовжити вакцинацію препаратом 

AstraZeneca, оскільки вигоди перевищують ризики. Також в 
ЄС не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і 
випадками тромбозу.

• У Раді попереджають: коронавірус стає все небезпечнішим, 
восени Україну може накрити нова COVID-хвиля.

• США оголосили нові санкції проти Росії за отруєння опозиці-
онера Олексія Навального. Рішення стосується обмеження на 
експорт товарів, які загрожують національній безпеці.

• Президент США Джо Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.
• США готують санкції проти Росії, Ірану та Китаю через втру-

чання у вибори.
• Медведчук оскаржив санкції проти себе у Верховному суді.
• Київ вимагає від Росії пояснень через порушення вертольотом 

Мі-8 повітряного простору України.
• Ексватажка «ЛНР» Плотницького засуджено до довічного 

ув’язнення через збиття Іл-76 під Луганськом. Суд також задо-
вольнив позов 39 потерпілих про відшкодування моральних 
збитків по 500 тис. грн кожному.

• За результатами опитування кожен п’ятий випускник в Україні 
націлений навчатися тільки за кордоном.

• В Україні може з'явитися новий вид пенсій: за особливі за-
слуги громадянам, нагородженим Почесною грамотою ВР або 
Грамотою Верховної Ради України.

• Слідом за Китаєм Індія має намір заборонити всі наявні крип-
товалюти.

• Світовий конґрес українців виключив Об’єднання українських 
товариств Латвії через антиукраїнську позицію.

Коротко про головне Вітаємо зі 100-річним ювілеєм!
Цими днями святкує 

свій сотий день наро-
дження відомий жито-
мирянин Іван Євдоки-
мович Кульбіда. 

Іван Євдокимович Кульбіда 
народився 30 березня 1921 року 
у с. Савинці Оржицького району 
Харківської (нині Полтавської) об-
ласті у сільській родині.

Після закінчення середньої 
школи вступив до Херсонського 
сільгосподарського інституту і у 
1941 році закінчив 3 курси агро-
номічного факультету.

Війна внесла корективи в його 
життя. Більше 3-х років провів Іван 
Євдокимович у діючій армії на 
Західному, Брянському, Першому 
Прибалтійському, Третьому Біло-
руському фронтах. В ході війни 
йому було присвоєно офіцерське 
звання, що і визначило його по-
дальшу долю. Більше 33-х років 
віддав Збройним силам СРСР і 
у 1975 році завершив службу у 
8-й танковій армії у званні пол-
ковника.

Після звільнення з армії 9 років 
працював директором фірми по-
бутових послуг, а потім лектором-
міжнародником Житомирської 
організації товариства «Знання».

За заслуги у роки війни і мир-
ний час нагороджений сімома 
орденами і багатьма медалями, 
зокрема орденом Богдана Хмель-
ницького і трьома медалями «За 
бойові заслуги».

Незалежність України він зу-
стрів у 70-річному віці. Йому не 
хотілося бути статистом у ці часи. 
Він без роздумів вибрав слово, яке 
Леся Українка вважала зброєю.

Не будучи істориком (науко-
вець-агроном, політолог), але як 
патріот України і небайдужий до 
її долі вирішив самотужки взятися 
за вивчення історії України. Перші 
роки він не думав про написання 
книг, думав тільки, як розібратися 

в тому, про що замовчувалося про-
тягом багатьох років. 

Але впродовж наступних ро-
ків написав сім книг: «Україна і 
Росія» (2000 р.), «Переяславська 
рада» (2003 р.), «Православ’я і по-
літика» (2004 р.), «Національна 
ідея України» (2005 р.), «Чи буде 
Україна сама собою» (2008 р.), 
«Повнолітня Україна» (2010 р.), 
«Сумнівний ювілей» (2013 р.), які 
визначені Житомирським відді-
ленням Українського фонду куль-
тури премією ім. Лесі Українки.

Всі ці книги об’єднує тема укра-
їнського державотворення і надія 
використати історичний шанс від-
новлення незалежності України.

Проживаючи нині у Житоми-
рі, не забуває Іван Євдокимович і 
свою малу батьківщину, де живуть 
його племінники, онуки, правну-
ки, багато односельчан.

Ветеран Другої світової війни, 
історик за покликом серця, патрі-
от за покликом душі, він щиро 
вірить у щасливу долю України.

Рада ветеранів 8-ї танкової ар-
мії та 8-го армійського корпусу ба-
жає Івану Євдокимовичу здоров’я, 
щастя та ще багатьох років життя.

Рафальський В. Б., Паливода О. 
М., Тіміряєв Є. Р., Антонов О. Р., 
Григорьов В. Л., Семенов В. М., 

Гришанович В. А. 
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

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

• ВОДЇI КАТ. Д ПОТРIБНI ДЛЯ РОБОТИ НА 
МАРШРУТАХ М. КИЄВА. ДОХIД 1500 ГРН/
ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО. 0665215397

ГОСПОДАРСТВУ З ВИРОЩУВАННЯ 
ШАМПIНЬЙОНIВ В КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
ПОТРIБНI ЖIНКИ НА ЗБIР ГРИБIВ ТА 
ЧОЛОВIКИ (РIЗНОРОБОЧI). ЖИТЛОМ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО, ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО. 
0672091505

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

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

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

• ОХОРОНЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН. 
ЗАРОБIТНА ПЛАТНЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СПIВБЕСIДИ. 0671002076

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

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

• Робота в Польщi .  Вс i  вакансi ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодавця. 
Зарплата 26000-48000 грн. Можна без 
знання мови, навчання на мiсцi. Лiц. МСПУ 
978 вiд 09.07.2018. вПольщi

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

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.8. Продам Будинки в 
передмiстi 

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

2.16. Здам в оренду 

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КIМ.КВ. ГАРЯЧА 
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 
0977228822,0665711000
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• П Р Е С - П I Д Б И Р А Ч I ,  К О М Б А Й Н И 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИ-
ВА 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

• 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

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

3.3. Автомобiлi. Куплю 

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

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

Бізнес

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина,  
прийом, переробка.  

Куплю 

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

8.23. Iнше.  
Продам 

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

8.24. Iнше. Куплю 

• ДОРОГО ПРИДБАЄМО! Радiодеталi, 
плати, вимiрювальнi прилади СРСР. 
0674781257
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7 ідей, як чоловікові носити 
джинсовку цієї весни

Денім, як і біла фут-
болка, – незамінний 
атрибут будь-якого 
гардероба. 

Цієї весни джинсова куртка 
залишається фаворитом серед 
верхнього одягу незалежно від 
силуету – хай буде це XXL з ефек-
том потертості чи приталений 
крій пастельних відтінків. 7 ідей, 
як чоловікові носити джинсову 
куртку цієї весни, з посиланням 
на «Vogue UA».

Синій денім
Та сама річ, непідвладна ані 

часу, ані трендам – це джинсова 
куртка у своїй культовій версії, 
пофарбована в насичений синій. 
Поєднувати її радимо з бежевими 
чінос – класичний, простий і без-
доганний ансамбль.

Монохром
Найкращим рішенням нового 

сезону стане монохромний об-
раз: білий або бежевий – головні 
весняні кольори, здатні швидко 
поліпшити настрій.

Денім з ефектом потертості
Для більш сміливих шану-

вальників моди зіркою сезону 
стане альтернатива у вигляді 
джинсової куртки з помітним 
вицвілим принтом – робіть ставку 
на denim total look.

Пастельні відтінки
Сезон весна-літо 2021 точно 

пройде під егідою пастельних то-
нів, наповнених м'якими перели-
вами сливово-рожевого, пурпур-
ного і навіть небесно-блакитного. 
Радимо вибрати джинсову куртку 
в м'якому цукерковому відтінку.

Багатошаровість
Навіть якщо погода поки 

що не радує теплими днями, 
це не привід відмовлятися від 
улюбленої джинсової куртки. 

На допомогу прийде улюбле-
ний стилістичний прийом 
streetstyle-зірок – багатошаро-
вість. Денім спрацює добре, на-
приклад, в парі з бавовняним 
тренчем в насиченому смараг-
довому відтінку.

Денім + шкіра
Два протилежних, але од-

наково незамінних матеріали в 
цьому сезоні, які, об'єднавшись, 
здатні створити актуальний об-
раз за мить.

Денім з ілюстраціями
Актуальним вибором се-

зону стане джинсова куртка в 
дусі 80-х років або з елементами 
гранжу, майстерно прикраше-
на всілякими ілюстраціями і 
принтами.

Поради господині
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Різне
Гороскоп на тиждень 24 - 30 березня

ОВЕН
Удача у цей період на 

вашій стороні. Зможете 
врегулювати багато кон-

фліктних ситуацій завдяки своїй 
енергії.

ТЕЛЕЦЬ 
Займіться побутови-

ми справами. Не будьте 
пасивними. Настрій допоможе 
підвищити фізична активність і 
прогулянки. 

БЛИЗНЮКИ
Готуйтеся до напру-

женого тижня. Цілком 
ймовірно, що все піде 

зовсім не так, як ви планували, 
але ви впораєтеся. 

РАК
Тиждень пройде у 

боротьбі із внутрішнім 
дискомфортом, побо-

роти який допоможе фізична 
діяльність. 

ЛЕВ
Скористайтеся мо-

ментом і приведіть у 
порядок емоційну сферу, це 
дасть старт позитивним змінам 
у вашому житті. 

ДІВА
Не дайте дрібним 

неприємностям злама-
ти вас. Розслабитися і 

відволіктися допоможе твор-
чість. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень досить ак-

тивний, доведеться вре-
гульовувати конфліктні 

ситуації. Можливо, буде вибір 
між особистим і роботою. 

СКОРПІОН
Не тримайте образи 

в собі. Відмовтеся від 
поїздок і фінансових 

операцій у цей період – не буде 
успіху. 

СТРІЛЕЦЬ 
Забудьте про відпо-

чинок і зосередьтеся на 
роботі. Не переоцінюйте свої 
можливості – зверніться за до-
помогою. 

КОЗЕРІГ
Досвід у професій-

ній сфері принесе за-
лучення нових клієнтів. Спри-
ятливий час для укладення 
великих угод. 

ВОДОЛІЙ
Не потурайте своїм 

слабкостям. Вдалий час 
для роботи, але роз-

ставте пріоритети і врахуйте 
деталі. 

РИБИ 
Через нервозність 

прийматимете помил-
кові рішення. Подбайте про 
здоров̀ я – велика ймовірність 
підчепити простуду.

Цікаві факти про торнадо
• Торнадо зображували люди 

в наскельних малюнках.
• Торнадо можна не тільки 

побачити. Природне явище має 
колір, запах і навіть видає зву-
ки. Все це залежить від того, що 
увібрали в себе повітряні потоки.

• Торнадо рідко живе більше 
декількох годин. Зазвичай стихія 
зароджується в світлий час доби. 
Найчастіше це відбувається під час 
грози або при низької хмарності.

• Швидкість руху торнадо дохо-
дить до 80 кілометрів на годину. 
Швидкість вітру усередині торна-
до доходить до 1300 кілометрів на 
годину. Діаметр може різнитися.

• Розмір воронки залежить від 
місця, де виникло стихійне лихо. 
На суші діаметр може перевищу-
вати кілька кілометрів. Над водою 
торнадо рідко доходить навіть до 
40 метрів.

• Торнадо великої потужності 
може легко підняти в повітря тран-
спортний засіб або навіть цілий 
будинок.

• Торнадо може зародитися 
практично у будь-якому місці 
нашої планети. Десь він виникає 
частіше. В інших місцях – це рід-
кісне явище. Однак імовірність 
зародження є завжди.

• У південній півкулі потоки 
вітру в смерчі обертаються за го-
динниковою стрілкою. У північній 
півкулі – в протилежному.

• Незважаючи на руйнівну 
силу торнадо, деяким людям 
вдалося вижити після зіткнен-
ня зі смерчем і навіть попадання 
в його епіцентр.

• Найбільший із зафіксованих 
торнадо мав біля основи ширину 
– більше 3-х кілометрів.

• Найдовший торнадо із зафік-
сованих на Землі тривав майже 
7,5 години.

• Найбільша зафіксована 
швидкість торнадо – близько 80 
кілометрів на годину. Смерч прой-
шов по штату Флорида і за 3 годи-
ни подолав 350 кілометрів суші.




