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У Житомирі, як і по всій країні, 
24 лютого стартувала кампанія 
з імунізації населення від коро-
навірусу.

Як житомирянам подати 
показання за воду, газ і світло,  
не виходячи з дому с. 6 с. 14

«Герої» паркувань на 
Житньому ринку

ПОРЯТУНОК ЧИ ПРОВАЛ:  
як проходить вакцинація  

від COVID-19 на Житомирщині

с. 10
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Найближчим часом у 
Житомирі з’явиться 
вакцина БЦЖ

Світлана Цимбалюк

У Житомирі знову 
стане доступним 
щеплення дітей від 
туберкульозу.

На цьому тижні має надій-
ти перша партія вакцини. Про 
це у коментарі журналістам «20 
хвилин» розповіла заступниця 
міського голови Марія Мі-
сюрова.

«Ми очікуємо вакцину 
БЦЖ на цьому тижні, вона 
має надійти у наше пологове 
відділення. На превеликий 
жаль, у нас випало прак-
тично 1,5 місяця вакцинації 
наприкінці січня, тому що 
термін придатності був об-
межений січнем 2021 року. 
Але зараз ми її отримаємо 
і продовжимо вакцинацію. 
Оскільки вакцина БЦЖ цен-
тралізована, завжди є роз-
поділ на рівні області, але 
нам вистачає», – зазначила 
Марія Місюрова. 

Чим приваблює  
Житомир: опитування

Валерія Наумова

Житомир – нехай 
і не найідеальніше 
місто, проте має свої 
цікаві та затишні 
локації, де можна від-
почити, прогулятися і 
зробити красиві фото. 

Чим приваблює Житомир 
містян, дізнавалися журналісти 
редакції «20 хвилин».

«Найсучасніша частина 
міста – це, напевно, Михай-
лівська. Так багато хто від-
повість, тому що це дійсно 
к рас ива вулиц я з р і зни ми 
закладами, де хочеться про-
водити час», – коментує Уляна, 
23 роки.

«Центр міста має сучас-
ний вигляд, а якщо поїхати 
по мікрорайонах, то там все 
не дуже позитивно. Звісно, є 
і заклади, і окремі вулиці, де 

хочеться прогулятися і око 
радіє, але це швидше виклю-
чення, такі місця», – пояснює 
Назарій, 19 років.

«Мені подобається, що за-
раз місто почали облашто-
вувати і реконструювати. 
Зараз з’явилася оновлена на-
бережна, також Михайлівська, 
парк. Там хочеться проводити 
свій час», – розповідає Дарина, 
30 років.

«Чесно кажучи, Житомир 
мене як місто не приваблює, бо 
тут ніби все на купу зроблено, 
немає одного стилю. Є ще над 
чим працювати», – наголошує 
Іван, 37 років.

«Я люблю Житомир. Осо-
бливо влітку і восени дуже кра-
сивий вигляд місто має. Мені 
подобається, що воно компак-
тне і комфортне для життя», 
– ділиться Ірина, 26 років.

У Житомирі введуть в експлуатацію  
стадіон «Полісся» після 15 років очікувань

Марія Кравчук

Голова Житомир-
ської ОДА Віталій Бу-
нечко заявив, що вже 
26 березня на стадіоні 
«Полісся» буде зіграно 
перший домашній 
матч.

Про необхідність ремонтува-
ти споруду вперше почали гово-
рити у 2005 році. Тоді головою 
ОДА був Павло Жебрівський, 
і саме тоді вперше прозвучала 
фраза «розпочато реконструк-
цію». Відтоді минуло вже 15 ро-
ків, але житомирський стадіон 
продовжують ремонтувати.

Не так давно Житомирська 
ОДА подала документи до 
Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції для введення 
в експлуатацію центрального 
стадіону «Полісся» у Жито-
мирі. Про це розповів Віталій 
Бунечко.

«4 березня було отримано 
позитивний експертний ви-
сновок, та документи були 
н а п ра в л е ні до Д е р ж а в н о ї 
архітектурно-будівельної 
інспекції.

Вчора мав розмову з очіль-
ником ДАБІ Сергієм Галіциним 
та попросив максимального 
сприяння щодо позитивного 
висновку ДАБІ, що дасть нам 
можливість при отриманні 

такого висновку 26 березня зі-
грати перший домашній матч 
на стадіоні "Полісся"», – зазна-
чив Бунечко.

За словами голови Житомир-
ської ОДА, представники Україн-

ської асоціації футболу висловили 
ряд зауважень до стадіону, і зараз 
будівельники усувають недоліки.

«Хочу сказати, що там 
зараз проводяться додаткові 
роботи та виправляються 
недоліки, які нам виставила 
Українська асоціація футболу: 
встановлюється відеонагляд, 
допідключаються електроме-
режі. Самі будівельні роботи в 
принципі закінчені, зараз лише 
виправляються помилки по-
передніх черг. 

Оновлюються роздягальні, 
замовлено лави захисних для 
команд, роботи ведуться. Ма-
ємо величезну надію, що ДАБІ 
дасть нам позитивний висно-
вок», – говорить Віталій Бунечко.

Також у Житомирі плану-
ють підписати та затвер-
дити Меморандум про 
співпрацю між обласною 
державною адміністра-
цією, обласною радою та 
міською радою щодо під-
тримки розвитку футболу 
на 2021-2025 роки.
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Цьогоріч у Житомирі 
висадять 80 тисяч квітів

Світлана Цимбалюк

Незабаром на 
вулицях Житомира 
висадять близько 80 
тисяч різноманіт-
них квітів. Наразі їх 
вирощують у тепли-
цях КП «Зеленбуд»

На сьогодні у комунальному 
підприємстві «Зеленбуд» ви-
рощують у теплицях квіткову 
розсаду та готують молоді рос-
лини до висадження у відкри-
тий ґрунт. Цієї весни Житомир 
прикрасять такі різновиди кві-
тів, як алісум, агератум, сальвія, 

петунія, бегонія, чорнобривці, 
жоржини, цинерарія, колеус та 
інші однолітні рослини. 

Як зазначають у підприєм-
стві, обрані види однорічних 
квітів добре зарекомендували 
себе у нашому кліматичному 
регіоні, мають великий різно-
вид кольорів та продовжують 
своє цвітіння з кінця весни до 
пізньої осені.

Як розповідають фахівці 
підприємства, період виса-
джування залежить від погод-
них умов. Орієнтовно це буде 
відбуватись у травні – червні. 
Також на вертикальне озеленен-
ня використають 1200 одиниць 
рослин. 

Варто зазначити, що ми-
нулого року було висаджено 
близько 75 тисяч рослин.

У Житомир незабаром 
доставлять білоруські 
тролейбуси, поставку яких 
затримали через карантин

Валерія Наумова

У зв’язку з каран-
тином поставка біло-
руських тролейбусів у 
Житомир дещо затяг-
нулася. 

Про це розповів міський го-
лова Сергій Сухомлин в інтерв’ю 
«Укрінформу». Ще з грудня 2020 
року місто очікує на нові, ком-
фортні тролейбуси з Білорусі. 

«На даний момент до міс-
та прибуло 27 тролейбусів. 
23 листопада 2020 року мали 
прийти ще 11, але через те, що 
в Європі деякі підприємства з 
постачання запчастин не пра-
цюють, то білоруси відтермі-
нували цю поставку на першу 
половину грудня. Після цих 11 у 
місті буде вже 38 тролейбусів. 
Остання партія запланована 
на січень – початок лютого», 
– розповів мер.

Житомир з 3 березня пере-
буває у «червоній» зоні, а у світі 
поступово запроваджують більш 
жорсткі карантинні норми. 

Як пояснив заступник міського 

голови Олександр Шевчук, після 
того, як тролейбуси привезуть 
до Житомира, місто висуватиме 
претензії за затримку: «Зараз цей 
процес уже відновлено. Коли 
останній тролейбус зайде у Жи-
томир, ми тоді будемо розумі-
ти, наскільки вони прострочили 
поставку, і тоді висуватимемо 
претензії їм. Ще мають доста-
вити 12 тролейбусів».

Також в управлінні транспорту 
і зв’язку розповіли про те, що з 
Білорусії до Луцька вже прибули 
тролейбуси. 

«Прибули 2 корпуси нових 
тролейбусів з п’ятої, останньої, 
партії. Ще 2 перебувають на 
митниці і 8 готові на відправ-
ку із заводу “Белкомунмаш”. 
ТОВ ”БКМ-Україна” у місті 
Луцьку виконує крупновузлове 
складання електротранспорту 
із машинокомплектів, виготов-
лених у Білорусії», – пишуть в 
публікації.

Як повідомили в управлінні, 
наступного тижня місто планує 
отримати останню партію оди-
ниць тролейбусів.

У житомирському Гідропарку відкрили 
комфортну громадську вбиральню,  
яка працюватиме безкоштовно

Валерія Наумова

У Житомирі є чи-
мало проблем, проте 
одна з тих, яка несе 
особливий диском-
форт, – відсутність 
громадських вбира-
лень, які були б якіс-
но облаштовані для 
громадян. 

Для прикладу, житомиряни 
неодноразово наголошували на 
необхідності встановлення вби-
ральні в Гідропарку. Наскільки 
відомо, раніше там були дві 
дерев’яні кабіни, котрі мали нео-

хайний вигляд, неприємно пахли, 
і відвідувати таку вбиральню не 
хотілося абсолютно.

І ось у Гідропарку відкрили 
модульний туалет, який працю-
ватиме на безкоштовній основі. 

«У нас було рішення вста-
новити туалет. Він перебуває 
на балансі КП “Парк”. Було 
прийнято рішення, що усі 
подібні громадські вбиральні 
працюватимуть безкоштовно. 
Тому на сьогодні туалет пра-
цює за графіком: два вихідні 
у тиждень – понеділок та ві-
второк. Залежно від погоди та 
відвідування Гідропарку гра-
фік змінюватиметься, і туалет 
працюватиме без вихідних до 
19:00», – пояснив директор КП 
«Парк» Ігор Леонченко.

У фейсбуці щодо відкриття 
громадської вбиральні також 
висловилася активістка Яна 
Владі. Вона опублікувала пост, 
в якому розповіла, що у новій 
вбиральні тепер доступні чисті 
кабінки, мило, вода, чого не було 
раніше.

«Нарешті дочекалися: ма-
ленький куточок людських 
зручностей відкрито у місь-
кому Гідропарку. Саме тут у 
людських умовах: кабінки, 
вода, мило – житомиряни мо-
жуть справити природні по-
треби, і не треба шукати в лісі 
вільне від чужих очей місце і 
ховатися в чагарниках», – пише 
активістка.

Під її публікацією своєю дум-
кою поділилися і житомиряни:

«Ну всьо... Місто заживе на по-
вну, бо туалет на Корбутівці пра-
цює, а те, що по місту у кожному 
закаулку ср@ч, то нормально», – 
пише Леся Федорчук.

 «Це перемога!» – коментує Olga 
Bloshchitskaya.

 «Нехай і вбиральня на Корбу-
тівці, це краще, ніж нічого», – додає 
Лілія Нестерчук.
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Світлана Цимбалюк

У 2021 році оподат-
ковуються транспорт-
ним податком легкові 
автомобілі, випущені 
не більше п’яти років 
тому, середньоринкова 
вартість яких становить 
понад 2 250 000 грн.

Транспортний податок 2021: 
хто буде сплачувати

Враховуючи, що з 1 січня 2021 
року розмір мінімальної заробітної 
плати становить 6 000 грн, об’єктом 
оподаткування є легкові автомобі-
лі, середньоринкова вартість яких 
становить понад 2 250 000 грн. Та-
кож автомобіль має бути не старше 
п'яти років.

Платниками транспортного 
податку є фізичні та юридичні 
особи, в тому числі нерезиденти, 
які мають зареєстровані в Україні 
згідно з чинним законодавством 
власні легкові автомобілі. Вартість 
авто визначається за спеціальною 
методикою Кабміном. До уваги бе-
руть марку авто, модель, рік випус-
ку, об’єм циліндрів двигуна, типу 
пального. Ставка податку складає 
25 тисяч гривень за календарний 
рік за кожен легковий автомобіль, 
що є об'єктом оподаткування.

Для фізичних осіб контролю-
ючі органи самі обчислюють суму 
транспортного податку, яку має 
сплатити платник, і до 1 липня по-
точного року за місцем реєстрації 
надсилається повідомлення-рішен-

ня, в якому вказана сума та реквізи-
ти для оплати. Податок сплачуєть-
ся фізособою, починаючи з місяця, 
в якому виникло право власності 
на такий об'єкт. 

Юридичні особи самостійно 
обчислюють суму податку щоро-
ку і не пізніше 20 лютого подають 
декларацію до контролюючого ор-
гану за місцем реєстрації об’єкта 
оподаткування.

Яке покарання чекає тих, хто 
не буде платити податок

За одну одиницю автотран-
спорту, що підпадає під вимоги, 
треба сплатити 25 тисяч гривень 
протягом 60 днів, в іншому разі 
сума податку буде рости. При цьо-
му в перші 90 днів можна відбутися 
штрафом в 10%, після цього періо-
ду – штраф 20% від суми податку, 
плюс транспортний засіб можуть 
заарештувати. Автомобілем можна 
буде користуватися, але не можна 
буде продати його або подарувати. 
До того ж податкова може зааре-
штувати автомобіль, продати його, 
з цієї суми утримати податок, а 
решту повернути власнику.

Які можливі автомобільні 
нововведення чекають на 
українців

В Україні планують зробити 
обов’язковим технічний огляд 
автотранспортних засобів з 2022 
року. Однак вводити його будуть 
поступово. Про це заявив міністр 
інфраструктури Владислав Кри-
клій. За його словами, почати 
вводити техогляд можуть з пе-
реобладнаних автомобілів, які 
вперше ввозяться, оскільки 
такі транспортні засоби все 
одно проходять сертифіка-
цію.

Також народні депутати запро-
понували нову схему розмитнення 
автомобілів на європейській ре-
єстрації. Пропонують провести 
митне оформлення «єврономерів», 
без врахування вартості автомо-
біля та сплати ввізного мита, а 
базою оподаткування ПДВ вста-
новити виключно акцизний по-
даток. Сума акцизного податку 
має визначатися платником по-
датку за ставкою, яка залежить від 
віку транспортного засобу, об’єму 
двигуна та типу пального.

Власна кишеня 

Дорого і багато: стало відомо,  
за які автомобілі потрібно платити 
транспортний податок

Чи дійсно пенсії будуть знижуватися з кожним роком?
Розмір пенсій в Україні що-

річно зменшуватиметься.  
В результаті вже у 2050-х ви-
плати будуть вдвічі менши-
ми.

Про це повідомляє «Главком». Це 
пов’язано з тим, що працюючих стає мен-
ше, а число пенсіонерів у відсотковому 
співвідношенні зростає.

Відзначимо, що з 2017 року скоротили 
«вартість» кожного року стажу. В резуль-
таті всі пенсіонери за новими правилами 
отримують виплату на 26% нижче. У 2000-х 
посилили вимоги до стажу: у нього пе-
рестали зараховувати період навчання, 
час, коли співробітник «значився», але не 
отримував зарплату.

Крім того, у 2016-му вдвічі скоротили 
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарп-
лати – він поповнює бюджет Пенсійного 

фонду. Також варто відзначити низькі зарп-
лати, великий рівень тіньової економіки 
в Україні.

Пенсії будуть знижуватися з кожним 
роком. Наразі українці на пенсії отриму-
ють близько 28,7% останньої зарплати, – 
кажуть у Мінсоцполітики. Поступово ця 
цифра знизиться до 18%. Так, із зарплатою 
в 10 тис. грн можна отримувати близько 
2,87 тис. грн, а у 2055-му при таких же 
умовах вже 1,8 тис. грн.

В Україні з 1 березня перерахували мі-
німальну пенсію для тих, хто виконав ви-
моги щодо стажу, – на 100 грн. Пенсіонери, 
які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 
років стажу (для чоловіків), до 1 березня 
2021-го отримували гарантований розмір 
пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня 
їхня виплата не може бути менше 2200 грн. 

Житомиряни неоднозначно відре-

агували на таку новину. Дехто обурений 
інформацією про зниження пенсій, а дехто 
вважає, що це реклама страхових компаній:

«У мене питання: для чого платити 
податки сьогодні, якщо пенсій завтра не 
буде?» – цікавиться Ольга Абуладзе.

«Пенсій у вас не буде. Альтернатива – 
це самостійно накопичувати в лайфових 
страхових компаніях», – зазначає Sergey 
Kostyk.

«Пенсії знизяться, а мільйони в карма-
ни смотрящих виростуть! Вот і вся логі-
ка», – наголошує Валентин Полищук.

«Це реклама страховиків швидше за 
все! Адже пенсії потихеньку зростуть. 
Ніхто понижувати не буде! Друге діло, що 
вони мізерні», – коментує Маша Бабічко.

«Мені вже в цьому місяці додали майже 
400 гривень», – додає Валентина Булкот.

Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. 
Таким же, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки (квартира або гараж), та плата за землю. 

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його 
ставка фіксована – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає 
оподаткуванню. Сплачується податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи. Платять 
вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати 
податок самостійно і сплачувати щомісяця рівними частинами.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова 
служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два 
місяці на те, щоб переказати річний платіж.
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Рік коронавірусу на Житомирщині:  
від першого виявленого випадку до першої вакцинації

Світлана Цимбалюк

12 березня 2020 року в 
Україні оголосили суворий 
карантин через нову інфек-
ційну хворобу – COVID-19. 

З тих пір захисні маски, антисептики, 
робочі відеоконференції та онлайн-навчан-
ня стали буденністю не тільки для жито-
мирян, а і для всіх українців.

У Всесвітній організації охорони здоров'я 
впевнені, що 2021-й рік буде ще одним «ро-
ком ковіду», а закінчення пандемії можна 
чекати лише на початку 2022 року. Однак 
другий рік пандемії має бути легшим за 
перший завдяки досвіду і наявності вакцин.

Як все починалось на Житомирщині
Про перший випадок зараження коро-

навірусом на Житомирщині стало відомо 12 
березня. Так, 71-річна жінка з Житомирської 
області повернулась 1 березня з Польщі до 
Радомишля, а 3 березня у неї погіршилось 
самопочуття. Однак звернулась вона до лі-
карів 12 березня, і її госпіталізували до ра-
йонної лікарні. На жаль, вранці 13 березня 
стан хворої погіршився і став важким. Її 
перевели на штучну вентиляцію легенів, 
але за кілька годин жінка померла.

19 березня стало відомо, що у Житомирі 
також зафіксували перший випадок захво-
рювання у 56-річного чоловіка. А 26 березня 
вже було зареєстровано перші випадки 
зараження COVID-19 на Малинщині та у 
Бердичівському районі.

Станом на 27 березня кількість виявле-
них випадків захворювання на коронаві-
русну хворобу зросла до 5: 2 у Радомишль-
ському районі, з яких 1 – летальний, 1 – у 
Малинському, 1 – у Бердичівському, 1 – у 
Житомирі.

У той час в Україні вже підтвердили 
218 випадків COVID-19, а у світі – 532 788.  
Загалом у країні було проведено 1 050 ла-
бораторних тестів.

Від карантину до карантину
Під час засідання 11 березня Кабінет 

Міністрів України запровадив по всій Укра-
їні карантинні заходи через поширення 
нового коронавірусу COVID-19. Карантин 
передбачав закриття навчальних закладів на 
три тижні з 12 березня. Обмеження масових 
зібрань понад 200 осіб, у тому числі спор-
тивних, які можуть відбуватися з дозволу 
міжнародних організацій та без глядачів, 
і культурних.

Пізніше урядом було прийнято рішення 
щодо продовження адаптивного карантину 
до серпня задля уникнення досягнення пі-
ків захворювань і перевантаження системи 
охорони здоров’я. Залежно від епідеміоло-
гічної ситуації всі регіони було поділено на 
декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і 
червону за рівнем епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19. Залежно від показ-
ників вживались заходи з послаблення чи 
посилення карантинних обмежень в окремо 
визначених регіонах.

З 14 по 29 листопада впровадили так 
званий «карантин вихідного дня». Було 

введено низку заходів, які б мали запобіг-
ти поширенню коронавірусної інфекції, 
але більшість житомирян не сприйняла 
це серйозно, а у багатьох містах України 
таке рішення викликало низку протестів.

Після новорічних свят, з 8 по 24 січня, 
щоб запобігти поширенню коронавірусної 
хвороби, Кабмін запровадив по всій Україні 
жорсткий карантин. Тоді заборонили від-
відувати заклади освіти, окрім дошкільної 
освіти та спеціальних закладів. Не працю-
вали кафе, бари, ресторани та інші заклади 
харчування. Зачинені були кінотеатри, теа-
три та всі культурні заклади. Заборонили 
роботу фітнес-залів, басейнів, продовольчих 
і непродовольчих ринків. Також було за-
боронено проводити різдвяні ярмарки та 
будь-які масові заходи.

Тільки трішки українці оговтались після 
зимового локдауну, як у березні почалося 
стрімке підвищення захворюваності на 
коронавірусну інфекцію, і влада знову за-
являє про можливість введення чергового 
жорсткого карантину. Хоча варто зазначити, 
що з 3 березня Житомирщина потрапила 
у «червону» зону і для житомирян вже по-
чали діяти жорсткі обмеження.

Просто навчились з ним 
співіснувати

Журналісти «20 хвилин» поспілкува-
лись з житомирянами та запитали, на-
скільки складно жити в часи пандемії та 
чи змінилось їхнє життя за минулий рік.

«Коли оголосили карантин по всій країні 
– було дуже страшно. Ми мали обмежену 
кількість інформації щодо нового вірусу і 
не знали, чого від нього очікувати. Тому на-
магались без потреби не виходити з дому, 

стали частіше мити руки, користуватись 
масками, рукавичками та антисептиками. 
Трохи нервували з цього приводу, але десь 
через пів року страх пройшов. Ми пристосу-
вались до нового життя та просто навчились 
з ковідом співіснувати», – розповідає Ірина.

«Дуже тяжкий рік був, як морально, так 
і фінансово. Коли оголосили карантин, пови-
нні були з дружиною припинити працювати, 
а віддалено не мали можливості це робити. 

Добре, що перший час були заощадження, а 
потім, хочеш не хочеш, довелось виходити 
на роботу попри те, що був страх зарази-
тися», – говорить Олег.

«Спочатку важко було повірити, що 
таке може бути. А згодом, коли масово по-
чали хворіти люди, стало трохи страшно. 
Насправді ми з чоловіком працювали з дому 
ще до карантину, але для нас було незвично, 
що ми не можемо поїхати до родичів або по-
бачитись з друзями. Також трохи складно 
було дитині переходити на онлайн-навчан-
ня», – ділиться Вікторія. 

«Особисто для себе я знайшла позитивні 
сторони. Я відпочила від роботи, це була 
така собі невелика відпустка, щоправда, за 
свій рахунок. Почала краще харчуватись 
та більше проводити часу зі своєю сім’єю, 
побувала на цікавих вебінарах, прочитала 
багато книг та переглянула фільми, на які 
не було часу», – наголошує Юлія.

Вакцина з’явилась, але… є одне 
але

24 лютого в Україні зробили перше 
щеплення від коронавірусу лікарю-реані-
матологу з Черкас. Того ж дня 17 300 доз 
вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) 
привезли у Житомирську область, а пер-
шим бажаючим щепитись став завідувач 
відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії Житомирської міської лікарні 
№ 2 ім. В. Павлусенка Василь Шутенко. 
Загалом на Житомирщині за перший 
день вакцинації зробили 40 щеплень від 
COVID-19.

Однак на сьогодні процес вакцинації 
проходить надзвичайно повільно, а все 
через те, що українці не довіряють вакцині 
і бояться наслідків, які можуть виникнути.

Тож чи збільшиться кількість бажаючих 
щепитись та чи буде достатньо цієї вакци-
ни, імовірніше, покаже час та відсутність 
серйозних побічних реакцій.

За тиждень на Житомирщині виявлено  
4 637 нових випадків COVID-19

З 10 по 16 березня в Україні було зафіксовано 67 129 нових випадків 
COVID-19. Зокрема на Житомирщині – 4 637.

Зауважимо, що це більше, ніж за попередній тиждень.
10 березня показник захворівших на COVID-19 становив 141 особу. Наступного 

дня цифра була набагато більшою – 384 людини, 12 березня було виявлено 1310 
захворівших на COVID-19. 13 березня – 971 випадок, а 14 березня хворих було 923. 
15 березня виявили 778 випадків, що становило на той день найбільше по всій 
Україні. 16 березня цифра різко спала до 130 осіб.

З початку березня в Україні на COVID-19 захворіло 112 907 осіб, одужало – 52 
493 особи.

За весь час пандемії внаслідок COVID-19 у Житомирській області померли 982 
особи, одужали – 47 077.

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 профілактичних заходів та дотримуйтеся основних правил: 
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної 
дистанції.
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Як житомирянам подати показання  
за воду, газ і світло, не виходячи з дому

Світлана Цимбалюк

Для того, аби не 
гаяти час і не стояти в 
чергах, є кілька спосо-
бів подати показання 
лічильників за газ, 
світло і воду. Пропо-
нуємо ознайомитися, 
як можна це зробити.

Як передати показання 
лічильника газу

Щомісяця за період з 1 числа 
минулого місяця до 1 числа по-
точного місяця розраховується 
обсяг спожитого природного газу 
та визначається розмір плати за 
нього. Для точного розрахунку 
обсягу спожитого природного газу 
споживачу необхідно зафіксувати 
показання лічильника на 1-е чис-
ло місяця та передати їх газовій 
компанії впродовж 5 днів, до 5 
числа. Не отримавши фактичні 
показання вчасно, обсяг спожи-
того газу оператор ГРМ визначить 
розрахунковим методом. 

Цілодобово можна передати 
показання лічильника в особис-
тому кабінеті на сайті 104.ua або 
104 Mobile, а також за допомогою 
SMS-повідомлення за номером 
7104. Перед відправкою повідо-
млення необхідно зазначити 
номер особового рахунку, який 
складається з 10 цифр, а потім 
через пробіл ввести показання 
лічильника – до 5 цифр.

Передати показання можна, 
зателефонувавши до контакт-цен-
тру «Житомиргазу» за номерами 
(0412) 558-004, (067) 33-38-104, який 
працює без вихідних з 8:00 до 
20:00. За допомогою голосового 
меню оберіть варіант «Передати 
показання», потім за допомогою 
підказок введіть номер особового 
рахунку та показання.

Також допомогти в цьому пи-
танні може чат-бот 7104ua у Viber 
за наявності особового рахунку у 
«Житомиргаз Збут». 

Для реєстрації вам знадо-
биться вказати номер особового 
рахунку (в системі постачальника) 
та суму останнього платежу за газ 
або номер лічильника газу. Однак 
перед цим необхідно відсканувати 
QR-код.

Варто зазначити: якщо у вас 
укладений договір на поставку 
газу з іншим постачальником, 
показання все ж потрібно пере-
давати місцевому оператору ГРМ. 
А от оплату потрібно здійснювати 
постачальнику, з яким було укла-
дено договір. 

Якщо ви не встигли передати 
показання до 5 числа, обов'язково 
вписуйте фактичні показання 
лічильника у відривний талон 
рахунку за газ – для цього перед-
бачені спеціальні поля. Наступ-
ного місяця показання потрібно 
передати вчасно.

Як передати показники за 
воду

Для правильного нарахування 
за спожиті послуги водопостачан-
ня та водовідведення необхідно пе-
редавати показання засобів обліку 
щомісяця з 10 числа по останній 
день місяця. Внести показники 
можна кількома способами, од-
нак перед цим не забудьте вказати 
особовий рахунок. 

Можна залишити дані в осо-
бистому кабінеті на сайті «Жито-
мирводоканалу», перейшовши за 
посиланням https://cpp.vodokanal.
zt.ua/, а також допомогою чатів 
Viber https://chats.viber.com/gkh_
in_ua та Telegram https://t.me/
GKH_IN_UA_BOT. Можна зате-
лефонувати за номерами: 550-552, 

0800-752-553 або надіслати SMS-
повідомлення на один із номерів: 
(063)-108-11-19, (067)-411-53-50 у 
форматі № особового рахунку – 
показник.

І останній спосіб – можете за-
лишити звукове повідомлення на 
голосовій пошті.

Як передати показання за 
електроенергію

Показання за електричну енер-
гію приймаються по 3-є число на-
ступного за звітним місяця. Для 

запобігання автоматичних донара-
хувань споживання та уникнення 
пов'язаних із цим можливих непо-
розумінь у «Житомиробленерго» 
радять здійснювати передачу по-
казань не раніше, як за 2 доби до 
закінчення звітного місяця. 

Є декілька способів переда-
ти показання за електроенергію. 
Перший – зателефонувати до кол-
центру, який працює цілодобо-
во за номерами: (0412) 55-92-82, 
(067)-155-92-82, (080)-030-92-82 та  
(095)-655-92-82. Надіслати пові-
домлення на електронну пошту 
call1@co.ztoe.com.ua. На сайті АТ 
«Житомиробленерго» на сторінці 
«Передати показання лічильни-
ків (побут)» з 20-го числа звітного 
місяця по 3-те число наступного 
за звітним.

Ще одним зручним способом 
передачі показань є мобільний 
додаток «Ваш рахунок», який 
потрібно встановити на свій 
смартфон. Якщо ви обрали та-
кий варіант, варто звернути увагу 
на декілька моментів. Додаток 

приймає показання тільки у 
період двох останніх днів роз-
рахункового місяця та трьох днів 
наступного місяця. Показання 
зараховуються на перше число 
наступного місяця. Для реєстра-
ції потрібно ідентифікуватися по 
особовому рахунку та прізвищу 
особи, з якою укладено договір 
на розподіл електричної енергії. 

Якщо ви активний користувач 
Viber, для вас ідеально підійде 
Viber-бот. Для цього лише необ-
хідно зчитати qr-код сканером 
додатку Viber та підключитися 
до бота. Передавати показання 
лічильника необхідно з 20 числа 
звітного місяця по 3 число на-

ступного за  звітним. 
У «Житомиробленерго» на-

голошують, що минулого року 
було запроваджено новий зруч-
ний сервіс для передачі показань 
приладів обліку електричної 
енергії за допомогою інтерак-
тивного голосового меню. Необ-
хідно зателефонувати за одним 
із номерів: (0412) 55-92-82, (0412) 
55-92-65. Однак варто звернути 
увагу, що вартість дзвінка буде 
стягуватись згідно з тарифами 
вашого оператора. За допомогою 
підказок інтерактивного голо-
сового меню необхідно ввести 
особовий рахунок. Ваш особовий 
рахунок ОСР (АТ «Житомиро-
бленерго») для передачі показів 
електролічильника є індивіду-
альним, містить 8 цифр і вка-
заний у рахунку у верхньому 
лівому куті.

Після того, як правильно 
ввели номер особового рахун-
ку, необхідно вказати зонність 
встановленого лічильника: якщо 
лічильник звичайний, однозон-
ний – натисніть 1, двозонний 
– натисніть 2. І останній крок 
– введіть показання приладу 
обліку. При внесенні показань 
зверніть увагу на те, що потрібно 
вносити всі цифри, які відобра-
жені на лічильнику, за винятком 
дробової частини, яка відділена 
від основної комою або віконцем 
іншого кольору. Якщо все зробле-
но вірно – показання лічильника 
електроенергії будуть прийняті 
в обробку «Житомиробленерго».

Передача показників 
за воду за допомогою 

Telegram

Передача показників за 
воду за допомогою Viber

Передача показників 
за газопостачання за 

допомогою Viber

Передача показників 
за електроенергію за 

допомогою  Viber

Передача показників 
за електроенергію за 
допомогою мобільного 

додатку "Ваш рахунок"
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Допоможи собі сам!  
А як добре, коли є хтось поряд!

Микола Корзун

Сьогодні ми розпові-
мо про людей, що мають 
проблеми із болем у тій 
чи іншій частині тіла, які 
звернулися за допомогою до 
Олега Білецького.

Варто зауважити, що кожен 
пацієнт має суто індивідуаль-
ні проблеми, по-різному від-
чуває біль чи спазми, але вже 
2-3 заняття з О. Білецьким 
для більшості його пацієнтів 
стають помічними. Напри-
клад, житель села Довжик 
Валерій Львов, який у 51 рік 
мав цілий букет захворювань 
і суцільні та постійні пробле-
ми зі здоров’ям.

• Після перенесеного інсульту, маючи 
цукровий діабет, довелося більше двох 
місяців лежати, – розповідає Валерій. 
–  Найбільше дошкуляла ліва, так звана 
«інсультна», частина тіла. Здавалося, що усі 

м’язи, суглоби, хрящі були скуті воєдино, у 
суцільний заспазмований пласт. Якраз у цей 
момент далися взнаки усі колишні травми, 
отримані у різні часи і за різних обставин. 
Але тепер все це призвело до того, що навіть 
роздягнутися самотужки мені було дуже 
важко. Уявіть собі, що руку підняти, аби 
одягнути чи зняти сорочку, куртку і т. п., 
я не міг. Ось у такій ситуації допоміг Олег 
Білецький. Вже перші три заняття, кожне із 
яких тривало більше двох годин, вселили в 
мені надію на те, що оживе. Судоми на паль-
цях, які раніше відчувалися по кілька разів 
на день, сьогодні вже про себе не нагадують. 
Ще більше оптимізму у мене з’явилося тоді, 
коли я почав відчувати м’язи, які раніше 
здавалися завмерлими, бо насправді були 
заспазмовані. Ще одна перемога після вже 
четвертого заняття – нормалізувався тиск. 
Скоро минає два місяці від початку наших 
занять, і зрушення, наприклад, у шийному 
відділі мого тіла, дали мені змогу вільно 
рухати рукою, яку я можу підняти і вже 
повноцінно користуватися у побуті.

• Можу сказати, що процедура своє-
рідного запуску деяких груп м’язів, зниклі 
судоми і нормалізація тиску призвели до 
покращення загального самопочуття, – про-
довжує свою розповідь Валерій Львов. 
– Але головне – я відчув, що заняття активно 
і, порівняно із моїми походами по лікарнях, 
навіть стрімко впливають на покращення 
здоров’я. Ще один висновок, який сьогодні 

здається для мене очевидним, я зробив 
виключно під впливом занять із Олегом 
Білецьким. Поряд із вправами для м’язів, 
низкою начебто і нескладних маніпуляцій 
слід усвідомити ще кілька речей: допомогти 
і пришвидшити процес реабілітації функ-
ціональної здатності організму можна са-

мому. Але для цього слід прислухатися 
(і виконувати) до певних рекомендацій 
щодо режиму харчування, яке має дуже 
помітний вплив на самопочуття людини. 
Ну і комплекс щоденних вправ включно 
із рухом так само помітно впливають на 
покращення самопочуття. Що мене, моїх 
близьких і знайомих вразило найбільше – за 
цей період, коли ми розпочали займатися із 
Олегом Миколайовичем, я жодного разу не 
користувався медикаментозною допомогою: 
пігулки, уколи, крапельниці залишилися 
на згадку про той час, коли я лежав і не міг 
підвестися. Сьогодні мова йде про рух, про 
щоденну ходу, про активність, про норма-
лізацію ваги тіла. Отже, завдань – чимало, 
і для їхньої реалізації потрібні бажання, 
наполегливість і сила волі. І що цікаво, саме 
у ході занять, коли за допомоги Олега Ми-
колайовича мені вдалося запустити процес 
відновлення раніше втрачених функцій, я 
отримав реальні стимули, а з ними бажан-
ня і переконання у тому, що дотримання 
певних правил щоденного життя можуть 
творити дива. Так що готовий продовжува-
ти працювати над собою і маю сподівання 
на те, що цукровий діабет, який «дістає» 
мене вже декілька років, також відступить. 
Принаймні Олег Білецький мене у цьому пе-
реконує, і найперша наша перемога полягає 
у тому, що я вже не сумніваюсь у тому, 
що можна і як треба досягати успіхів у, 
здавалося б, найважчих ситуаціях.

На Житомирщині діятимуть 6 окружних прокуратур
Відповідно до наказу Генерального прокурора 

від 17.02.2021, Бердичівська, Житомирська, Корос-
тенська, Коростишівська та Новоград-Волинська 
місцеві прокуратури припинили свою діяльність 
шляхом реорганізації. 

Разом з тим створено такі 
окружні прокуратури: Бердичів-
ську, Житомирську, Коростен-
ську, Коростишівську, Ново-
град-Волинську та Чуднівську 
окружні прокуратури.

Днем початку роботи окруж-
них прокуратур визначено 15 
березня 2021 року.

При створенні окружних про-
куратур ураховано зміни, перед-
бачені адміністративно-терито-
ріальною реформою. Зокрема, 
відповідно до постанови Верхо-
вної Ради України від 17.07.2020 
№ 807-ІХ «Про утворення та лік-
відацію районів» у Житомирській 
області, утворено Бердичівський, 
Житомирський, Коростенський 
та Новоград-Волинський райони.

Територія юрисдикції Берди-
чівської, Коростенської та Ново-
град-Волинської окружних про-
куратур входитиме виключно до 
Бердичівського, Коростенського 
та Новоград-Волинського райо-
нів відповідно. Разом з тим на те-
риторії Житомирського району 
функціонуватиме три окружні 

прокуратури: Житомирська, Ко-
ростишівська та Чуднівська.

З метою удосконалення діяль-
ності у Коростенській окружній 
прокуратурі утворено Малин-
ський, Овруцький та Олевський 
відділи, а у Коростишівській 
окружній прокуратурі – Попіль-
нянський, Радомишльський та 
Хорошівський.

Перелік новостворених 
прокуратур та відповідні 
територіальні громади, 
на які розповсюджується 
юрисдикція місцевих 
прокуратур:

• Бердичівська окружна 
прокуратура (з адміністратив-
ним центром у місті Бердичеві за 
адресою: вул. Вінницька, 23) у 
складі територій Андрушівської 
міської, Бердичівської міської, 
Вчорайшенської сільської, Гришко-
вецької селищної, Краснопільської 
сільської, Райгородоцької сільської, 
Ружинської селищної, Семенівської 

сільської, Червоненської селищної, 
Швайківської сільської територі-
альних громад.

• Житомирська окружна 
прокуратура (адміністратив-
ний центр у місті Житомирі за 
адресою: вул. Леха Качинського, 
2) у складі територій Березівської 
сільської, Глибочицької сільської, 
Житомирської міської, Новогуй-
винської селищної, Оліївської 
сільської, Станишівської сільської, 
Тетерівської сільської територіаль-
них громад.

•  К о р о с т и ш і в с ь к а 
окружна прокуратура (ад-
міністративний центр у місті 
Коростишеві за адресою: вул. 
Шевченка, 5) у складі терито-
рій Андрушківської сільської, 
Брусилівської селищної, Висо-
ківської сільської, Вишевицької 
сільської, Волицької сільської, 
Городоцької селищної, Квітневої 
сільської, Корнинської селищної, 
Коростишівської міської, Новобо-
рівської селищної, Попільнянської 
селищної, Потіївської сільської, 
Радомишльської міської, Старо-
сілецької сільської, Харитонівської 
сільської, Хорошівської селищної, 
Черняхівської селищної територі-
альних громад.

У структурі Коростишів-
ської окружної прокуратури 
утворено такі відділи:

Попільнянський (Андруш-
ківська сільська, Квітнева сільська, 
Корнинська селищна та Попіль-
нянська селищна територіальні 
громади);

Радомишльський (Брусилів-
ська селищна, Вишевицька сіль-
ська, Городоцька селищна, Поті-
ївська сільська та Радомишльська 
міська територіальні громади);

Хорошівський (Високівська 
сільська, Новоборівська селищна, 
Хорошівська селищна та Черня-
хівська селищна територіальні 
громади).

• Чуднівська окружна 
прокуратура (адміністра-
тивний центр у місті Чуднові за 
адресою: Героїв Майдану, 122) 
у складі територій Вільшанської 
сільської, Курненської сільської, 
Любарської селищної, Миро-
пільської селищної, Пулинської 
селищної, Романівської селищної, 
Чуднівської міської територіаль-
них громад.

• Коростенська окруж-
на прокуратура (адміністра-
тивний центр у місті Коростені 
за адресою: вул. Красіна, 10) у 
складі територій Білокоровицької 
сільської, Гладковицької сільської, 
Горщиківської сільської, Іршан-
ської селищної, Коростенської 
міської, Лугинської селищної, 
Малинської міської, Народиць-

кої селищної, Овруцької міської, 
Олевської міської, Словечанської 
сільської, Ушомирської сільської, 
Чоповицької селищної територі-
альних громад.

У структурі Коростенської 
окружної прокуратури утво-
рено такі відділи:

Малинський відділ (Чопо-
вицька селищна та Малинська 
міська територіальні громади);

Овруцький (Гладковицька 
сільська, Народицька селищна, 
Овруцька міська та Словечан-
ська сільська територіальні 
громади);

Олевський (Білокоровицька 
сільська та Олевська міська тери-
торіальні громади).

• Новоград-Волинська 
окружна прокуратура (адмі-
ністративний центр у місті Ново-
граді-Волинському за адресою: 
вул Косачів, 6-а) у складі тери-
торій Баранівської міської, Бара-
шівської сільської, Брониківської 
сільської, Городницької селищної, 
Довбиської селищної, Дубрівської 
сільської, Ємільчинської селищ-
ної, Новоград-Волинської міської, 
Піщівської сільської, Стриївської 
сільської, Чижівської сільської, 
Ярунської сільської територіаль-
них громад.

Пресслужба Житомирської  
обласної прокуратури

Олег Білецький
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На Житомирщині жінка,  
яка не захотіла народжувати, 
позбулася своїх двійнят 

Гвалтував похресницю
Бердичівською місцевою прокуратурою здійснюється 

процесуальне керівництво у кримінальному проваджен-
ні за фактом зґвалтування малолітньої дівчини, що ста-
лося в одному із сіл області.

У Києві затримали підозрювану у вербуванні 
дівчат-підлітків з Житомирщини для порнозйомок

11 березня оперативники 
карного розшуку ГУНП Жи-
томирщини затримали у м. 
Києві 58-річну жінку. Вона 
обгрунтовано підозрюється 
у протиправних діях віднос-
но дівчат 14 – 15 років.

Жінка тривалий час переховувалась 
від органів досудового розслідування, 
оскільки за скоєні тяжкі злочини їй за-
грожує до 15 років ув’язнення, – інформує 
відділ комунікації поліції Житомирської 
області.  

Слідчі Слідчого управління ГУНП в 
області у ході досудового розслідування 
встановили причетність підозрюваної 
до вербування навесні 2016 року кількох 
жительок м. Овруча для порнофотосе-
сій.  Жінка була обізнана з матеріальними 
труднощами в родинах дівчат і, використо-
вуючи їхній уразливий стан та обіцяючи 
гарні заробітки, спонукала до участі у 
зйомках. 

Таким чином, троє юнок, віком 14 – 
15 років, були втягнуті у виготовлення 
дитячої порнографії.

Злочинну діяльність фотостудії по-
ліцейські припинили у 2017 році, тоді 
ж жінці було оголошено про підозру у 

вчиненні кримінальних діянь, передба-
чених ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу 
України. 

Щоправда, процесуальні дії довелось 
проводити заочно, оскільки підозрювана 
переховувалась. Відтак її оголосили у 
розшук. Її місце перебування було вста-
новлено, та 11 березня оперативники 
кримінальної поліції ГУНП Житомир-
щини затримали підозрювану на одній 
з вулиць столиці. Жінку доставили до 
обласного главку. 

Наразі слідчі Слідчого управління 
у межах ст. 191 Кримінального проце-
суального кодексу України вирішують 
питання про обрання жінці запобіжного 
заходу. 

Відповідно до законодавства 
України за скоєне вербування 
малолітніх з використанням об-
ману та їхнього уразливого стану 
їй може загрожувати позбавлення 
волі на термін від 8 до 15 років.

За даними слідства, 47-річний чоловік, 
хрещений батько, протягом тривалого 
часу вчиняв насильницькі дії сексуально-
го характеру стосовно своєї малолітньої 
похресниці. Про це зазначає пресслужба 
Житомирської обласної прокуратури.

Злочин виявили та розкрили праців-
ники територіального відділення поліції 
під час виїзду на виклик про зникнення 
сестрички потерпілої, про що повідо-
мила їхня матір. 

Чоловіка затримали та повідомили 
про підозру у скоєнні злочину. Днем піз-
ніше чоловіку обрали запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою без права 
внесення грошової застави.

Бердичівський міськрайонний суд вра-
хував принципову позицію ювенального 

прокурора щодо скоєння підозрюваним 
особливо тяжкого злочину. Відразу після 
закінчення засідання у залі суду на ґвал-
тівника одягнули кайданки та відправили 
до слідчого ізолятора.

Зважаючи на те, що батьки були 
обізнані про скоєння злочину стосов-
но своєї доньки, проте жодних захо-
дів до припинення протиправних дій 
не вжили, органом досудового роз-
слідування розпочато кримінальне 
провадження за фактом неналежного 
виконання батьками своїх обов’язків 
щодо догляду за дитиною.

Досудове розслідування проводить 
територіальний відділ поліції.

Новоград-Волинською 
місцевою прокуратурою 
здійснюється процесуаль-
не керівництво у кримі-
нальному провадженні за 
фактом вбивства матір’ю 
своїх новонароджених 
дітей.

Про подію повідомляє пресслужба 
Житомирської обласної прокуратури.

Про злочин поліції повідомила 
односельчанка, яка розповіла, що в 
жінки, яка тривалий час була вагіт-
ною, ознаки вагітності зникли, однак 
новонароджених ніхто не бачив. 

Під час перевірки інформації по-
передньо встановлено, що 31-річна 

жінка на шостому місяці вагітності 
вирішила позбутися дітей. З метою 
скоєння злочину у лютому цього року 
самостійно прийняла медичний пре-
парат, викликавши штучні пологи, а 
новонароджених двійнят приховала 
у підсобному приміщенні свого до-
могосподарства.

Також встановлено, що жінку ще 
раніше позбавлено батьківських прав 
стосовно сімох дітей. 

Досудове розслідування проводить 
відділ поліції № 5 Житомирського 
районного управління поліції. Хід 
досудового розслідування перебуває 
на контролі Житомирської обласної 
прокуратури. 

Із власних джерел нам стало відо-
мо, що подія відбулась на Романів-
щині.
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Адвокат системи БПД 
Житомирщини допоміг 
чоловіку повернутись 
у квартиру після роз-
лучення

Розлучаючись, чоловік та дру-
жина починають ділити спільне 
майно. Найважче дійти згоди 
при поділі будинку чи квартири 
(нерухомого майна). Трапляєть-
ся, що навіть після розірвання 
шлюбу колишні чоловік та дру-
жина змушені жити разом. Інко-
ли хтось з колишнього подруж-
жя змінює замки у квартирі, аби 
завадити іншому користуватись 
спільним житлом. Що робити у 
такій ситуації? Читайте у нашому 
матеріалі.

Олега Войтюк (ім’я та прізви-
ще змінені з етичних міркувань, 
– прим. автора) після розлучен-
ня продовжував жити з дружи-
ною. Двокімнатна квартира була 
їхньою спільною власністю, та 
іншого житла вони не мали. Зго-
дом чоловік важко захворів та 
був змушений переїхати. Коли 
пан Олег повернувся з лікуван-
ня, жінка змінила замки. Чоло-
вік фактично не міг проживати 
у квартирі, яка належить йому 
на праві спільної власності з ко-
лишньою дружиною.

З останньою надією пан Олег 
звернувся за допомогою до Ко-
ростенського місцевого центру 
з надання БВПД. Фахівці центру 
пояснили клієнту, що він, як осо-
ба з інвалідністю, має право на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу. Представляти інтереси 
Олега Войтюк у суді призначили 
адвоката Віктора Антонюка. Він 
склав позовну заяву до суду. До 
заяви було додано всі необхідні 
копії документів.

Захистити право вільно ко-
ристуватись житлом, яке на-
лежить пану Олегу на праві 
власності, можна лише у судо-
вому порядку. Після розгляду 
справи суд ухвалив рішення 
вселити пана Олега у кварти-
ру, зобов’язати його колишню 
дружину не чинити перешкод 
у користуванні жилим примі-
щенням та встановив порядок 
користування житлом.

Коментує адвокат Коростен-
ського місцевого центру з 
надання БВПД Віктор Антонюк:

Коли рішення суду набирає 
законної сили? 

Рішення суду набирає закон-
ної сили після закінчення стро-
ку подання апеляційної скарги 
всіма учасниками справи. Якщо 
апеляційна скарга була подана, 
то після розгляду справи апеля-
ційним судом.

КОЛОНКА

Життя на «мінімалку»:  
чи вистачить житомирянину  
6000 грн, щоб прожити місяць

Світлана Цимбалюк

З 1 січня мінімаль-
на заробітна плата 
зросла на 1 тисячу 
гривень – від 5000 до 
6000 гривень. 

З 1 грудня 2021 року цей по-
казник складе 6,5 тисячі гривень 
з відповідним переглядом видат-
ків на оплату праці працівників 
бюджетної сфери. Однак разом із 
заробітною платою зросли і ціни 
на продукти та послуги. 

Журналісти «20 хвилин» вирі-
шили проаналізувати, на скільки 
підвищились ціни на продукти та 
чи реально прожити одній людині 
на мінімальну заробітну плату, яка 
є на сьогодні в Україні.

Що по чому?
Почнемо із продуктів харчу-

вання. 450-грамовий буханець 
сірого хліба можна придбати за 
18 грн. Якщо вам вистачає одного 
буханця на три дні, то відповідно 
за десять буханців хліба вартістю 
18 грн у місяць вам доведеться 
віддати 180 грн. Пів кілограмова 
пачка гречки обійдеться у 35 грн, 
рис такого ж фасування – у 22 грн, 
а пів кіло вівсяних пластівців – 26 
грн. 

На сьогодні десяток яєць мож-
на придбати від 38 грн. Тому якщо 
раз у тиждень купувати десяток 
яєць за 38 грн, то потрібно ви-
тратити 152 грн. А щотижневий 
пакет літрового молока вартістю 
25 грн у місяць обійдеться у 100 
грн. Пляшка олії коштуватиме 48 
грн, кіло цукру – 27 грн, кілограм 
макаронних виробів – 20 грн і 200 
грамів масла – 45 грн. Враховую-
чи те, що одній людині на місяць 
приблизно потрібно 3 кілограми 
картоплі, відповідно це обійдеться 
у 44 грн, оскільки коштує вона 11 
грн за кг. Кілограм моркви та бу-
ряка коштуватиме 7 грн, кілограм 
цибулі – 6 грн, а трикілограмова 
капуста – 15 грн.

Що стосується м’яса, то на 
місцевому ринку кілограм сви-
нячого ошийку без кістки ко-
штує 130-140 грн, м’ясні обрізки 
на котлети можна придбати за 
90 грн. Телятина коштує значно 
дорожче: обрізки обійдуться у 
120 грн, а м'ясо 140-170 грн. Якщо 
ж прийти ближче до кінця дня, 
то можна придбати непоганий 
шмат м’яса на 10-20 грн дешевше. 
Якщо ви надаєте перевагу куряти-

ні, то ціла двокілограмова тушка 
коштуватиме 190 грн, а кілограм 
курячого філе – 120 грн.

Також додамо до цього списку 
один кілограм свіжомороженої 
риби вартістю 100 грн за кілограм, 
два кілограми яблук за 46 грн, 
упаковку чаю за 30 грн, пів кіло 
лимонів за 22 грн та кіло бананів 
за 32 грн. Відповідно, ми склали 
список найнеобхідніших продук-
тів, тому з розрахунком на одну 
людину виходить сума 1223 грн.

Комуналка «з’їдає» левову 
частки зарплатні

Поспілкувавшись з декілько-
ма житомирянами щодо оплати 
комунальних послуг, ми дійшли 
висновку, що в середньому за 
однокімнатну квартиру потріб-
но витратити близько 2000 грн. 
У лютому за опалення містяни 
платили приблизно 1300 грн, за 
електроенергію – 300 грн, за вивіз 
сміття – 30 грн, водопостачання – 
150 і за обслуговування будинку 
– 145 грн. Чудово, якщо ви маєте 
власне житло, а якщо живете на 
орендованій квартирі, то до цієї 
суми можна приплюсувати як 
мінімум 4000 грн.

Проїзд
Звичайно, що піші прогулянки 

з дому до роботи принесуть тільки 
користь організму, однак не в тому 

разі, коли ви проживаєте в іншому 
кінці міста. Тож доведеться обира-
ти: маршрутка або ж тролейбус. 
Сьогодні проїзд маршруткою 
коштує 8 грн, тролейбусом – 6 
грн. Отже, якщо упродовж дня, 
окрім роботи, більше нікуди не 
збираєтесь їхати, то за 4 тижні на 
дорогу маршруткою доведеться 
витратити 184 грн, а тролейбусом 
–138 грн.

Краще не хворіти
Так сталось, що під час напи-

сання статті наша журналістка 
захворіла ГРВІ, тому до загального 
підрахунку потрапили і чеки з 
ліками. Всі препарати купува-
лись згідно з рекомендаціями 
сімейного лікаря, а хвороба мала 
легкий перебіг. Противірусний 
засіб обійшовся у 180 грн, льодя-
ники від горла – 110 грн, вітамін-
ний комплекс – 210 грн, засіб від 
нежиті коштував 80 грн. Тому на 
випадок ГРВІ у своїй кишені по-
трібно мати мінімум додаткову 
1000 грн. 

Непродовольчі товари та 
набір мінімальних послуг

400 грамів порошку для пран-
ня можна придбати за 36 грн, уні-
версальний чистячий засіб – 45 
грн, гель для миття посуду– 20 грн, 
шампунь – 60 грн, мило рідке – 26 
грн, засоби особистої гігієни – 70 

грн. І разом за ці покупки вихо-
дить 257 грн.

Що стосується мінімально-
го набору послуг, то мобільний 
зв'язок, послуги перукаря та інтер-
нет обійдуться у 330 грн.

За нашими підрахунками, 
витрачаючи кошти на найнеоб-
хідніше та за середньою ціною, 
потрібно розпрощатися із 4500 
грн. Але не варто забувати про те, 
що ще потрібно придбати білиз-
ну, одяг та взуття. А 1500 грн, які 
залишились, явно не вистачить, 
хіба що речі доведеться купувати у 
«секонді». Що ж тут говорити про 
якісь посиденьки в кафе, похід у 
кіно або покупку смаколиків, на 
це коштів явно не вистачить. 

Що говорять в уряді щодо 
підвищення цін

В уряді наголошують, що при-
скорення інфляції пояснюється 
об'єктивними чинниками, але та-
кож є спроби монопольної змови 
та маніпуляцій на ринку. Також 
можновладці зазначають, що 
очікують на стабілізацію цін на-
прикінці березня. Про це під час 
засідання уряду заявив прем'єр 
Денис Шмигаль.

«Були опубліковані дані 
Держстату, у яких ми бачимо 
певне прискорення інфляційних 
процесів. Уряд у щоденному ре-
жимі оцінює дані про ціни на 
соціальні товари та ціни на 
продукти, які зростають най-
більше.

Вже зараз можу сказати: 
зростання відбувається і через 
об’єктивні фактори, але також 
ми фіксуємо спроби монополь-
них змов та маніпуляцій. Наразі 
ми в діалозі з ключовими група-
ми виробників та торговельних 
мереж, говоримо про збільшення 
пропозиції, що має збалансува-
ти ціни», – сказав Шмигаль.

За даними Мінекономрозвитку, лише за перший 
місяць 2021 року овочі подорожчали на 8,1-24,6%, 
хлібопродукти – на 0,4-4,9%, олія – на 4,8%, цукор 
– на 4,1%, яйця – на 3,5%, м'ясо – на 0,2-2%, молоко-
продукти – на 0,2-1,5%. 

Цукор, яйця та олія порівняно з січнем 2020 року 
зросли на 54,7%, 52,3% та 25,6% відповідно. На початку 
лютого кілограм цукру в середньому коштував 21,63 
грн, десяток курячих яєць – 37,86 грн, пляшка олії 
обсягом 850 мл – 45,16 грн.



10 Середа, 17 березня 2021WWW.ZT.20MINUT.UA Тема номера

Порятунок чи провал: як проходить  
вакцинація від COVID-19 на Житомирщині

Світлана Цимбалюк

У Житомирі, як і по 
всій країні, 24 лютого 
стартувала кампанія з 
імунізації населення 
від коронавірусу.

Вакцинацію проти COVID-19 
в Україні розпочали препаратом 
Covishield, який, попри іншу 
назву, є ідентичним вакцині 
Oxford-AstraZeneca AZD1222, але 
виробляється за ліцензійною уго-
дою в Індії. Поки цей препарат є 
єдиним, який українська влада ви-
користовує у кампанії щеплення 
проти коронавірусу, наполягаючи 
на його ефективності і безпечності.

В Україні, зокрема і у Житоми-
рі, вакцинальна кампанія проти 
COVID-19 стартувала 24 лютого. 
Тоді за добу на Житомирщині ще-
пилось 40 медичних працівників.

Як зазначив очільник МОЗ 
Максим Степанов, вакцинацію 
потрібно провести в максималь-
но стислі терміни, щоб медики 
вчасно отримали захист.

«Україна забезпечена вак-
цинами для першого і другого 
етапу згідно з планами МОЗ та 
має домовленості для вакци-
нації на наступні етапи. Ми 
отримали надійну вакцину від 
визнаного у світі виробника 
– британсько-шведської ком-
панії AstraZeneca (CoviShield), 
яка відповідає стандартам без-
печності та якості і широко 
використовується провідними 
країнами Європи та світу», – 
сказав Максим Степанов.

Однак щось, як завжди, піш-
ло не за планом. Вакцинація у 
країні іде повільними темпа-
ми, а Житомирщина мало чи 
не аутсайдер з кількості про-
вакцинованих. З 24 лютого по 
15 березня всього було щеплено 
1271 особу. І це зважаючи на те, що 
наша область займає лідируючі 
позиції за кількістю хворих на 
коронавірусну інфекцію. 

Оскільки бажаючих щепи-
тись виявилось не так багато, 
Міністерство охорони здоров’я 
дозволило щепити залишка-
ми вакцин публічних осіб, щоб 
не пропадали дози препарату 
Covishield (AstraZeneca), від яких 
відмовляється частина медиків. І 
заодно щоб хоч якось відбивати 
антивакцинаторські настрої в 
суспільстві.

10 років на вакцинацію
До речі, у мережі з’явився 

калькулятор, за допомогою яко-
го можна визначити орієнтовну 
чергу людини на щеплення проти 
COVID-19 в Україні.

Інженер Валентин Туков та 
польський аспірант-математик 
Мацей Ковальський створили 
онлайн-калькулятор, який може 
вирахувати, коли українці зможуть 
отримати вакцину проти корона-
вірусу.

Інструмент враховує такі пара-
метри, як кількість вакцинованих 
в Україні за певний проміжок 
часу, час для вакцинації населен-
ня країни та відсоток українців, 
які отримають щеплення. Час 
вакцинації для конкретної лю-
дини калькулятор розраховує на 
основі віку, наявності вагітності, 
хронічних захворювань та прина-
лежності чи неприналежності до 
пріоритетних груп. Ці показники 
взаємозалежні один від одного. 
Їх можна змінювати самостійно, 
вказавши актуальні дані. 

Отже, журналісти «20 хвилин» 
теж вирішили перевірити, коли 
ж дійде черга до житомирянина, 
який не потрапляє у чотири перші 
черги вакцинації. 

Спочатку ми вказали вік – 27 
років, відсутність хронічних за-
хворювань та неприналежність 
до пріоритетних груп. Після чого 
заповнили поля параметрів вакци-
нації – показники використовували 
актуальні та згідно із соціологічни-
ми опитуваннями. Відтак швид-
кість вакцинації вказали 8928 осіб 
за добу, оскільки такий показник 
надали у МОЗ станом на 15 березня 
та зазначили 43% українців, які, 
згідно із соціологічними опиту-
ваннями, готові робити щеплення 
проти COVID-19.

Враховуючи всі вищезазначені 
дані, калькулятор нам розрахував: 
якщо вакцинація буде проходити 
такими темпами, як зараз, то щоб 
провакцинувати всіх українців, по-
трібно 9,5 року. А 27-річна людина 

без хронічних захворювань, яка 
не входить до пріоритетних груп, 
зможе щепитися протягом 2026-
2030 років. 

Що говорять про вакцину 
AstraZeneca у світі

На сьогодні низка країн Євро-
пи повідомила про тимчасове чи 
часткове призупинення вакцинації 
оригінальним препаратом концер-
ну AstraZeneca. Причина полягає 
у можливому утворенні тромбів 
у людей, які провакцинувались. 
Про таке рішення спершу заявили 
уряди Норвегії та Данії, а згодом 
Ісландії, Болгарії, Румунії та Ні-
дерландів. 

В AstraZeneca відреагували на 
скандал із утворенням тромбів та 
заявили, що вакцина є безпечною 
для використання та не спричиняє 
тромбоемболічні ускладнення, а 
випадки тромбозу у щеплених 
від COVID-19 не пов'язані з вак-
цинацією. 

«Ретельний огляд усіх наявних 
даних про безпеку понад 17 міль-
йонів людей, щеплених вакциною 
від COVID-19 AstraZeneca у Євро-
пейському Союзі та Великобрита-
нії, не виявив доказів підвищеного 
ризику легеневої емболії, тромбозу 
глибоких вен або тромбоцитопе-
нії у будь-якому віці, групі, статі, 
партії або у будь-якій конкретній 
країні», – зазначили у компанії.

Утім, пізніше про призупинен-
ня щеплень вакциною AstraZeneca 
оголосили Німеччина, Італія, Фран-
ція, Латвія, Словенія та Швеція. 

Всесвітня організація охо-
рони здоров’я зі свого боку за-
явила про те, що немає жодних 
доказів взаємозв'язку вакцинації 
AstraZeneca та утворення тромбів у 
людей, які нею провакцинувались.

Чи варто робити щеплення 
вакциною AstraZeneca?

На сьогодні Всесвітня органі-
зація охорони здоров'я (ВООЗ) 
рекомендує подальше використан-
ня вакцини AstraZeneca для усіх 
категорій населення, починаючи 
від 18 років, навіть якщо у країні 
циркулюють мутації коронавірусу. 
Також рекомендації стосуються 
осіб із хронічними захворювання-
ми, що підвищують ризик важкого 
перебігу COVID-19: серцево-судин-
ні захворювання, недуги дихальних 
шляхів, діабет, ожиріння. 

Для осіб, які живуть із ВІЛ і ав-
тоімунними хворобами чи мають 
послаблений імунітет, необхідні 
подальші дослідження. Але якщо 
особа належить до категорії, якій 
загалом рекомендується робити 
щеплення, після консультації із 
лікарем також можна вакцину-
ватись.

Міська влада переконана: 
про провал говорити зарано

Місцева влада запевняє: процес 
вакцинації тільки розпочався, тому 
висновки щодо провалу чи успіху 
поки що рано робити.

Як зазначила заступниця 
міського голови Марія Місюро-
ва, станом на ранок 15-го березня 
за останній тиждень у Житомирі 
провакциновано 279 медичних 
працівників. До цього списку вхо-
дять медики, які безпосередньо 
надають допомогу хворим на ковід, 
та медперсонал приймальних від-
ділень. 

Прямих відмов від вакцинуван-
ня поки що не було, тільки за про-
типоказами або за станом здоров’я. 

Також Марія Місюрова розпо-
віла, чому утворюються залишки 

вакцини та для кого вони призна-
чені. 

«У нас змінили підхід до вак-
цинації і зараз дозволяють пу-
блічним особам щеплюватись 
залишковими дозами. Розповім, 
як утворюються залишки. Вак-
цина представлена у флаконі, 
яка розрахована на 10 доз. Якщо 
ми знаємо, що за списками у нас, 
умовно кажучи, прийде тільки 
8 пацієнтів, то 2 дози можуть 
бути залишковими. Оскільки 
залишати відкритий флакон не 
можна, потрібно використати 
всі дози за один раз протягом 
шести годин», – підкреслила 
Марія Місюрова.

Також заступниця місько-
го голови розповідає, що наразі 
створені мобільні бригади, де 
спеціально підготовлені медики 
проводять вакцинацію. Фактич-
но це ті ж самі медичні сестри, 
які і раніше виконували планову 
вакцинацію для дитячого і дорос-
лого населення, але вони ще раз 
пройшли навчання саме з приводу 
вакцинації AstraZeneca. Для про-
ведення вакцинації була обрана 
окремо стояча амбулаторія задля 
уникнення ризиків інфекційного 
контролю і великого потоку людей. 
Також планують організувати  по-
дібні пункти в інших медичних 
закладах. 

Марія Місюрова наголошує на 
тому, що COVID «помолодшав», а 
перебіг хвороби став набагато тяж-
чим. Тому потрібно вакцинуватись 
тією вакциною, яку пропонують 
на сьогодні.

«Ми повинні всі розуміти, що 
потрібно закликати до вакцинації, 
адже перебіг COVID-19 змінився, 
став важкий. Коли раніше ми 
говорили про людей, котрі важче 
переносили хворобу, якщо мали 
хронічні супутні захворювання, 
то зараз, умовно кажучи, COVID 
помолодшав. І, на превеликий жаль, 
ми маємо дуже багато летальних 
випадків саме серед пацієнтів 30, 
40 і 50 років. Хвороба протікає 
дуже важко, багато пацієнтів по-
требують кисневої підтримки, 
багато ресурсів витрачається і з 
боку лікарських засобів. 

На сьогодні ситуація дуже го-
стра: 179 пацієнтів станом на 15 
березня у нас у першій лікарні, 196 
пацієнтів у другій лікарні. Загальна 
завантаженість ліжок по місту – 
71%. Тому не потрібно обговорю-
вати, а потрібно вакцинуватись. 
Можливі реакції на введення вакцини 
– це і головний біль, і м’язовий біль, і 
невелике підвищення температури. 
Але після приймання нестероїдних 
протизапальних засобів всі ці яви-
ща зникають. Вакцину потрібно 
обов’язково робити, оскільки ситу-
ація дуже важка і ми не подолаємо 
її без вакцинування», – підсумувала 
Марія Місюрова.

Вакцинація у країні іде повільними темпами, а Житомирщина 
мало чи не аутсайдер з кількості провакцинованих.
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Перевірено журналістами «20 хвилин»:  
скільки коштує навчитись водінню у Житомирі

Марія Кравчук

Навичка професій-
но водити автомобіль 
у наших реаліях стала 
необхідністю. Тож все 
більше людей праг-
нуть здобути водій-
ське посвідчення. Ми 
дізналися, скільки 
триває і коштує на-
вчання у житомир-
ських автошколах, а 
також про те, як зараз 
складають іспити.

Стандартна програма навчан-
ня включає не тільки курс теоре-
тичної підготовки, а й практичні 
заняття з водіння і підготовку до 
здачі іспитів у сервісному центрі.

Деякі автошколи мають кур-
си перепідготовки фахівців або 
відновлення забутих і втрачених 
навичок і навіть курси екстремаль-
ного водіння. Приємною несподі-
ванкою стало те, що у Житомирі 
є автошкола для людей з інвалід-
ністю.

Поділюсь історією з власного 
досвіду. Не так давно я отрима-
ла посвідчення водія. До цього 

я йшла декілька років, спочатку 
купила книгу з ПДР, потім про-
сила батька навчити їздити на 
його авто. Під час коронавірусної 
пандемії з’явилось багато вільно-
го часу, тож  вирішила провести 
його з користю та записатись на 
навчання в автошколу.

Записалась ще влітку, а на-
вчання розпочалось з вересня, 
до того часу відкладала кошти. 
Автошколу вибирала поближче до 
роботи, щоб було швидше доби-
ратися, адже навчання проходило 
у вечірній час, що було для мене 
максимально комфортно.

За весь період навчання я 
заплатила 6 000 грн. У цю суму 
входили лекційні заняття, які від-
бувались двічі-тричі на тиждень, 
практичні 20 занять та вартість 
бензину. Варто зауважити, що 
кількість практичних занять 
можна було вибирати самостійно, 
від цього й змінювалась сума: 10 
практичних занять 5 000 грн., 15 – 
5 500 грн, а 20 занять, відповідно, 
6 000 грн. Навчання тривало два 
з половиною місяці. 

Також за період навчання ми 
мали заплатити за страхування на 
період занять з водіння близько 
200 грн. 

Навчання в автошколі відбу-
валося поетапно: спочатку були 
теоретичні заняття, а потім – 
практика. 

На вивчення правил дорож-

нього руху я витратила чимало 
часу і завдяки цьому теорію скла-
ла з першого разу. А потім був 
практичний іспит, який вдалося 
закрити з третього разу, оскільки 
я вчилась їздити здебільшого в 
хорошу погоду, а на момент іспиту 
дороги були заметені снігом, ви-
никли певні труднощі, що усклад-
нило здачу.

З початку мого навчання в ав-
тошколі минуло пів року, за цей 
час розцінки суттєво змінились, 
ми зібрали дані та готові вам 
розповісти актуальні ціни на 
навчання водінню у Житоми-
рі.

Ми обдзвонили найпопуляр-
ніші автошколи у Житомирі та 
дізнались, що станом на березень 
2021 року за навчання потрібно 
заплатити від 8 000 до 8 500 грн 
разом з пальним. За цю суму 
ви отримаєте в середньому 40 
академічних годин практики (1 
академічна година = 45 хвилин).

Термін навчання в автошколах 
коливається від двох до двох з по-
ловиною місяців. 

За пів року суми зросли зна-
чно, зауважу, що в моїй автошколі, 
за навчання в якій пів року тому я 
платила 6 000 грн, зараз навчання 
коштує 8 500 грн. Це пояснюють 
зростанням цін на паливо та ви-
хідні матеріали для авто.

Як бруд став невід’ємною частиною 
громадського транспорту Житомира

Валерія Наумова

Карантин у Житомирі 
посилили, проте з дезін-
фекцією поки що все дуже 
слабо. Для прикладу, у 
громадському транспорті.

 Вже всі, напевно, звикли, що марш-
рутки, тролейбуси та трамваї брудні, а 
дезінфекцією там навіть і не пахло.

Нещодавно житомирянка опубліку-
вала пост в мережі «Фейсбук», де чітко 
видно брудну підлогу в трамваї. Причому 
важко не помітити, що цей бруд перебуває 
там дуже давно, адже він буквально став 
частиною салону.

«Чистота наших трамваїв... Шар піску 
і пилу ще, напевно, з минулої осені, у вагоні 
трамваю все, як в тумані, через стовп пилу! 
І це в місті, де червона зона...», – пише ав-
торка посту Леся Плешка.

Громадським транспортом користу-
ється значний відсоток жителів міста, і 

логічно, що транспорт має бути чистим 
та продезінфікованим в умовах «черво-
ної» зони, проте ми бачимо реалії – і це 
зовсім інша картинка. Напіврозвалений 
транспорт, дах маршруток та тролейбусів, 
який заливає дощем чи снігом, і купа пилу 
та бруду під ногами та і взагалі в салоні.

У Житомирській міській раді за-
значають, що контролюють процес 
прибирання та дезінфекції громад-
ського транспорту, але не всі переві-
зники відповідальні у цьому питанні.

«Ми дезінфікуємо транспорт і періодич-
но перевіряємо його на санітарну обробку. 
Погодні умови зараз не дозволяють зробити 
так, щоб салон транспорту був постійно 
чистим, тому що і дощ, і сніг, багнюка. 

Хтось більш відповідально до цього 
ставиться, хтось – менш. Ми робимо 
зауваження, контролюємо декілька разів 
на тиждень. Беремо участь на випуску, 
періодично, у тому числі з поліцією, на стан 
санітарної обробки, але інколи є зауважен-
ня, погоджуємося», – пояснює начальник 
управління транспорту і зв’язку Кос-
тянтин Підпокровний.

У коментарях до посту житомиряни 

також додають фото з брудного тран-
спорту та висловлюють обурення щодо 
комфорту та чистоти перевезень. 

 «Маршрутка. Прибирання з водою 
теж не бачила як мінімум "давно". Коли 
нарешті підвищення вартості в елітному 
транспорті відбувається. Даєш по 10 чи 
краще 15 гривень за проїзд!» – коментує 
публікацію Elena Sirik.

«Не забувайте, що у вартість квитка 
входять витрати на регулярне прибирання 
та миття машин. Тому, оплативши проїзд, 
пасажир має право вимагати відповідного 
санітарного стану салону», – додає На-
талія Щерба.

«Не прибирають місяцями. За день чи 
два тролейбуси так не забрудняться», – 
наголошує Ольга Кузьменко.

«Жаль кондукторов, весь день дышать 
пылью, грязью и запахами... Троллейбусы 
– это рассадник болезней в нашем городе», 
– пише Людмила Столярова.

«За кордоном в громадському тран-
спорті завжди чистенько! І кількість па-
сажирів ніяк не впливає на чистоту, хоча 
там також не знімають взуття при вході. 
Це так звикли надавати послуги людям за 

їхні же гроші. І це стосується не тільки 
громадського транспорту...», – обурюється 
Светлана Ягодка.

Чи то дійсно погодні умови, чи то 
спроби виправдати відсутність прибиран-
ня громадського транспорту – невідомо. 
Залишається сподіватися, що перевізники 
прислухаються до зауважень житомирян 
і прибиратимуть транспорт ефективніше, 
а міська влада зі свого боку чіткіше контр-
олюватиме цей процес.

Як вибрати хорошу автошколу?

Якщо вам потрібна автошкола, неодмінно враховуйте осо-
бливості її розташування: найкращий для вас навчальний за-
клад повинен розташовуватися неподалік зупинок міського 
транспорту, щоб добиратися до школи вам було комфортно, в 
ідеалі – поблизу вашого дому чи роботи.

Крім того, вартість водійських курсів в автошколі повинна 
бути доступною: деякі школи готові надати учневі можливість 
розбиття  ціни за навчання на декілька платежів, уточнюйте це 
безпосередньо в автошколі.

У хороших автошколах, як правило, викладають досвідчені 
викладачі, які, крім глибоких знань, мають також великий до-
свід водіння. 

Крім основної інформації, учням тут також розповідають 
про типові проблемні ситуації, які можуть скластися під час 
руху міською або заміською дорогою, а також вчать виконувати 
стандартні вправи типу змійка, поворот, паркування, їзда в 
автомобільному потоці та інше. Все це допомагає автомобілісту 
відчувати себе впевнено при водінні машини.
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Глінтвейн для третьокласників  
та Кіану Рівз в «Iсторії»:  
які ляпи зустрічаються у шкільних підручниках

Світлана Цимбалюк

Українська шкільна про-
грама не перестає дивувати 
своїм змістом. І поки в під-
ручнику з хімії радять пити 
соду для попередження 
онкозахворювань, у підруч-
нику зі всесвітньої історії 
канадський актор Кіану Рівз 
обідає з будівельниками.

Кіану Рівз обідав з 
будівельниками у 1932 році
В українському підручнику зі всесвітньої 

історії за 10 клас знайшли знімок, на якому 
канадський актор Кіану Рівз обідає разом з 
будівельниками. Зображення зірки Голлівуду 
прифотошопили до світлини «Обід на хма-
рочосі» 1932 року, яке мало б проілюструвати 
індустріальне зростання США.

Однак виявилося, що фотожабу у книзі 
розмістили навмисно. Про це заявив автор 
підручника зі всесвітньої історії за 2018 рік 
історик Ігор Щупак. Він пояснив, що мем 
замість оригінального фото поставили в 
підручник нібито для перевірки пильності 
учнів, і його помітили вперше за два роки. 

«Коли дизайнер підручника, який спіль-
но зі мною підбирав світлину, показав мені 
сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану 
Рівзом, – я спочатку не побачив цієї малень-
кої фігурки. Але потім, помітивши мем, 
запропонував залишити його. Я згадав, як 

наприкінці 1990-х, в одному навчальному 
посібнику було розміщено портрет Окта-
віана Августа з підписом "Юлій Цезар". 
За довгі роки використання це помітили 
і написали про це... нуль читачів», – під-
креслив автор.

Також історик наголосив, що не 
уникав використання гумору і в інших 
своїх підручниках, яких у нього – де-
сятки. Тому, можливо, учням потрібно 
ретельніше вивчати книги автора, адже 
невідомо, яких цікавих персон ще можна 
буде там знайти.

Варто зазначити, що мем з Кіану Рів-
зом з'явився у 2010 році. Актора сфото-
графували, коли він їв сендвіч на лавці в 
парку. Фото стало популярним в інтернеті: 
користувачі «підсаджували» Кіану до різ-
них героїв, чим скористався й автор під-
ручника зі всесвітньої історії. Однак його 
жарт оцінили хіба що учні, а от батьки 
із освітянами не надто були раді такій 
знахідці, що викликало багато дискусій. 
Та й Кіану Рівз також, напевне, був би не 
в захваті від такої звістки, адже дозволу 
на розміщення фото навряд чи хтось у 
нього запитував.

Про соду, яка лікує рак
В українському підручнику з хімії 

дев’ятикласникам розповіли, що сода лі-
кує рак. При цьому автори посилаються 
на сайт Всеукраїнської асоціації пенсіоне-
рів. Цей підручник видали у 2017 році, він 
рекомендований Міністерством освіти і 
науки України. 

«Харчова сода створює лужне серед-
овище в організмі, в якій не можуть жити 
і розмножуватися ракові клітини, віруси 
і бактерії. Тому радять пити її водяний 
розчин для профілактики і лікування 
онкологічних захворювань, помякшення 
кашлю під час застуди, використовува-
ти для інгаляцій, відбілювання зубів, лі-
кування грибкових захворювань і хвороб 
шлунково-кишкового тракту», – йдеться 
у книзі.

Пізніше ж у Міністерстві освіти зазна-
чили, що інформацію в підручнику подали 

не як основну, а допоміжну з позначкою 
«Увага!» і із застереженням порадитися 
з лікарем. Також там наголосили, що ця 
інформація має сприяти розширенню кри-
тичного мислення учнів, тому підстав для 
зняття з підручника грифа «рекомендовано 
МОН» немає.

Задача про глінтвейн для 
третьокласників
У підручнику «Я досліджую світ» 

для третьокласників автори запитують 
у школярів, чи варто у горах грітися глінт-
вейном з алкоголем, як це іноді роблять 
дорослі.

«На вершині гори Ігор змерз. Його то-
варишка Ліза запропонувала зігрітися, 
як це інколи роблять дорослі, спробу-
вавши глінтвейн, – напій, що містить 
алкоголь. Як має вчинити Ігор? Змоде-
люйте поведінку дітей», – йдеться у тексті.

Це завдання викликало обурення серед 
батьків та безліч питань: що робили діти на 
горі самі та звідки у Лізи з’явились думки 
про глінтвейн?

Зі свого боку автори підручника впев-
нені, що завдання «реалізує державний 
стандарт початкової освіти» та має на меті 
сформувати в дітей негативне ставлення до 
алкоголю. Укладачі зазначають, що обрали 
глінтвейн, оскільки діти часто бачать його 
на різдвяних ярмарках, а інші алкогольні 
напої можуть не викликати спокуси. 

За словами директора видавництва, 
завдання входить до загального сюжету 
підручника, де діти подорожують Укра-
їною. Тож того, хто хоч раз відвідав один 
з гірських курортів, глінтвейн на горі не 
здивує, оскільки там його продають.

«Зокрема, потрапляють і в мальовничі 
Карпати. І того, хто хоч раз відвідав один з 
популярних вітчизняних гірських курортів, 

глінтвейн на горі не здивує. Бо його там про-
дають. Так само як і гарячий чай, каву та їжу. 
Ідея "зігрітися глінтвейном", звісно, прихо-
дить від дорослих, тому завдання й уточнює 
"як інколи це роблять дорослі"», – зазначає 
директор видавництва.

У Міносвіті обіцяють вирішити 
проблему якості шкільних 
підручників

Міністр освіти і науки Сергій Шкар-
лет наголошує, що ляпи в підручниках на 
кшталт «лікувальної соди» або «глінтвейну 
для розігріву» – це лише незначна частина 
недоліків, які просто стали публічними. 
Насправді, у підручниках, які друкувалися 
протягом 2015–2020 років, неточностей та 
помилок значно більше.

«Проблеми якості шкільної літератури 
накопичувалися впродовж попередніх декіль-
кох років. Наразі чи не щотижня маємо нові 
скандали через недоречності в підручниках на 
кшталт «лікувальної соди» або «глінтвейну 
для розігріву». Це лише незначна частина 
недоліків, які просто стали публічними. На-
справді, у підручниках, які друкувалися про-
тягом 2015–2020 рр., на жаль, неточностей 
набагато більше. Таких висновків дійшли 
експерти Інституту модернізації змісту 
освіти. Ще минулого року вони отримали 
моє доручення та розпочали комплексні 
експертизи якості шкільної літератури», 
– наголосив Сергій Шкарлет.

Також міністр зазначив: щоб подібних 
ексцесів більше не повторилось, буде роз-
роблений новий порядок конкурсного від-
бору підручників. Повні електронні версії 
підручників будуть доступними на всіх 
етапах конкурсного відбору, а надання 
грифів відбуватиметься до його початку за 
результатами розгляду експертних комісій.

«З метою розв’язання проблеми й не-
допущення такого сорому надалі в ІМЗО 
стартував процес розроблення нового порядку 
конкурсного відбору підручників. Отже, повні 
електронні версії підручників будуть доступ-
ними на всіх етапах конкурсного відбору. 
Буде забезпечено відкритість та прозорість 
проведення кожного етапу конкурсу. Надан-
ня підручникам грифів відбуватиметься до 
початку проведення конкурсного відбору за 
результатами їхнього розгляду експертними 
комісіями. Також особливу увагу буде приді-
лено дизайнерському виконанню підручників, 
дотриманню санітарно-гігієнічних вимог 
до них.

Окрім того, ІМЗО активізує співпрацю 
з Національною академією наук, Національ-
ною академією педагогічних наук і закладами 
вищої освіти, які займаються проблемами 
підручникотворення. Обговорюється мож-
ливість апробації підручників перед їхнім 
масовим запровадженням у закладах освіти», 
– підкреслив міністр освіти. 

Варто зазначити, що це лише частина 
ляпів, які зустрічаються у шкільних підруч-
никах. Про інші помилки ми розповімо 
вам у наступному номері. 
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Візьміть в добрі руки пухнастого друга: 

Речі hand-made, які продають житомиряни
Марія Кравчук

Ми живемо у 
світі, де більшість 
речей ‒ масового 
виробництва. І це 
абсолютно нор-
мально. Це навіть 
добре, що деякі 
речі виробляють-
ся у великих кіль-
костях, щоб задо-
вольнити попит 
на них.

Але також чудово, що 
все більше людей в усьому 
світі починають користува-
тися речами, що зроблені 
власноруч, – хенд-мейд.

Вироби ручної роботи 
в моді, публіка, за словами 
майстрів, ще не до кінця 
зрозуміла їхню цінність. 

Журналісти газети «20 
хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших укра-
їнських сайтів з публікації 
безкоштовних оголошень, 
аби з’ясувати, за якою ціною 
сьогодні житомиряни про-
дають такі аксесуари.

Ми зібрали ТОП-5 
найцікавіших hand-made 
речей, які продають у Жи-
томирі.

• Кинджал 20-го 
століття

Автор оголошенн я 
Олексій зазначає, що кин-
джал є авторською ідеєю 
та стане окрасою будь-якого 
інтер’єру.

«Авторська ідея, реалі-
зована в життя, стане ви-

нятковою окрасою вашого 
інтер'єру», – пише Олексій.

Лезо 2 мм, проте марку 
сталі автор не знає. Гарда та 
п'ятка із бронзи.

Автор не проти пере-
дати ніж з рук в руки або 
відправити будь-яким зруч-
ним способом. Ціна за виріб 
зазначена 2 500 грн.

• Ексклюзив за копійки
Дерев’яні скульптури, 

що зображують чоловіка 
та жінку. Автор наголошує, 
що ці скульптури привезені 
із самої Малайзії та є дуже 
рідкісними.

«Дерев’яні скульптури 
ручної роботи привезені з 
Малайзії, дуже оригінальні 
та рідкісні», – зазначає автор 
Сергій.

Висота скульптур – 1 
метр. Також автор зауважив, 
що на німецьких сайтах 
ціна за такі скульптури – 
120 євро плюс доставка, а 
він хоче ні мало ні багато – 1 
200 грн.

• Текстильна україночка
Лялька, що зроблена 

власноруч, одягнута в укра-
їнську народну вишиванку, 
спідницю та вінок. Із на-
туральним волоссям, одяг 
не пришитий, можна його 
зняти та переодягнути на 
свій смак. 

Авторка оголошення 
Наталія зазначає, що така 
мила дівчинка стане гарним 
подарунком на будь-яке свя-
то. За свою працю Наталія 
хоче отримати 1 200 грн.

• Рідкісна свічка-
троянда

Свічка у вигляді троян-
ди виготовлена власноруч 
у Німеччині. За таку свічку 
авторка Світлана хоче 550 
грн. Ціна як за звичайну 
свічку просто космічна. 
Але авторка не перестає 
наголошувати на її унікаль-
ності.

«Нова свічка в оригі-
нальному пакуванні, ще 
тих часів. Аромат неймо-
вірний, наповнює всю кім-

нату, чудовий подарунок. 
Ручна робота, кожна тро-
янда унікальна, в наявності 
4 шт.», – пише Світлана.

Вага однієї свічки 300 г.

• Ваза з кокосу

Ваза ручної роботи, 
має вигляд максимально 
оригінальний, раніше схо-
жих виробів з кокосу не 
бачила. Ваза досить функ-
ціональна, адже її можна 
використовувати не тільки 
для квітів, а й для декору 
приміщень у композиціях 
та окремо.

До того ж автор оголо-
шення Іван хоче за вазу 
чисто символічну ціну – 
55 грн.

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.

Габі в пошуках батьків

«Габі, вона ж Габріель шукає 
люблячу родину! Активна. Вік 
приблизно 3 місяці. Є одна вак-
цина. Провакцинуємо та допомо-
жемо зі стерилізацією», – пишуть 
в оголошенні. 

Звертайтеся за телефоном: 
097-279-62-42, Дар’я. 

Киця шукає дім

«В районі Житнього зняли 
кицю з дерева. Дуже ласкава, 
ручна, зараз сидить у підвально-
му приміщенні, дуже налякана. 
Кормом та наповнювачем забез-
печимо», – зазначають в пості.

Звертайтеся за телефоном – 
068-401-65-07, Олександра.

Песик шукає родину

«Гєра шукає свою люблячу 
родину! Має 1 вакцину. Провак-
цинуємо та допоможемо зі стери-
лізацією. Схожа з алабаєм, метис. 
Вік приблизно 3 місяці», – пишуть 
в публікації.

Звертайтеся за телефоном: 
097-279-62-42, Дар’я.

Візьміть  
в сім’ю кошеня

«Чудове кошеня в пошуках 
батьків. Контактний пухнас-
тик», – наголошують в оголо-
шенні.

Звертайтеся за телефоном: 
068-776-61-02, Лариса.

Чудова собачка шукає дім!
«Шукає свою родину дуже хо-

роша собачка. Їй до трьох років, 
стерилізована, вакцинована. Вона 
трохи ляклива, але якщо відчує 
вашу любов, то не відійде від вас 
ні на крок. Буде гарним другом 
і охоронцем», – пишуть в пості.

Звертайтеся за телефоном: 
068-218-10-84, Наталія.
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«Герої» паркувань на Житньому ринку
Марія Кравчук

Проходячи вулицями 
Житомира, часто можна 
спостерігати картину, як 
авто припарковане не за 
правилами, водії по-
вертають. не вмикаючи 
покажчика повороту, ви-
конують розворот, де їм 
заманеться, або не дотри-
муються елементарних 
правил дорожнього руху.

Цього тижня журналісти 
«20 хвилин» вирішили зібрати 
з соцмережі Facebook найбільш 
кричущі випадки порушень жито-
мирськими водіями на Житньому 
ринку, адже, за нашими спосте-
реженнями, це місце, де щодня 
порушуються ПДР. Місто має 
знати своїх «героїв».

1. Житній ринок – місце, де 
не діють ПДР 

Житній ринок – місце, де 80% 
водіїв хоча б раз порушували пра-
вила, місце, де авто стоять скрізь, 
незважаючи на знаки та ПДР, міс-
це, де за кошти від штрафів можна 
було добудувати житомирський 
аеропорт. 

Ось і на цьому фото ми бачи-
мо, як авто припарковані прямо 
біля пішохідного переходу. Хтось 
може сказати: «Вони там нікому не 
заважають пройти, ну порушили 
трохи – з ким не буває». Тоді для 
чого були придумані ПДР? Ні, 
не для того, щоб їх порушувати! 
Якщо написано 10 м від пішохід-
ного переходу заборонено парку-
вання, отже, заборонено, і ніяких 
«я на дві хвилини припаркувався». 

Житомиряни почали актив-
но коментувати ситуацію та за-
значили, що таких випадків з 
неправильним паркуванням на 
Житньому досить багато.

 «Типу він там один, таких 
штук 5, точно», – зауважив Вадим 
Шинкарчук.

«50% авто на Житньому при-
парковані з порушенням, а поліції до 
цього немає справи», – пише Павло 
Соботницький.

 «Він нікому не заважає», – на-
голосив Artem Oksenyuk.

«То вони ще нормально стали, є 
такі, що так стають, що немож-
ливо пройти взагалі», – заначила 
Світлана Ковальська.

Також у коментарях під фото 
з’явився власник авто, який нама-
гався пояснити ситуацію:

«У кожного водія є за собою якісь 
грішки. У мене навпроти магазин, 
і оскільки це була неділя, то місць 
там, самі знаєте, небагато. Я зупи-
нився буквально на 5 хвилин, щоб 
занести товар у свій магазин, хоча 
дирекція ТРЦ дозволяє мені тією 
стороною під'їхати до магазину.

А чому фотограф зачекав, коли 
я відійду, а потім сфотографував, 
бо мене не було близько 3 хвилин – 
це питання?» – виступив на свій 
захист Денис Бойко.

Немає значення 3 хвилини чи 
30 – водій порушив, добре хоч не 
заперечує це.

2. «Воно ж нікому не 
заважає, нехай собі стоїть»

Саме про Житній ринок 
можна писати багато. У цьому 

разі авто поставили прямо по-
серед переходу. Воно ж, напевно, 
нікому не заважає чи все ж за-
важає? 

Я погоджуюсь з тим, що часто 
на Житньому важко знайти місце 
для паркування, та й просто про-
їхати тією вулицею – це ще той 
екстрим, але чому так важко бути 
взаємоввічливим та зупинитися 
у дозволеному місці, а не пере-
городити своєю «тачкою» дорогу 
пішоходам.

«Как ему знать, где ставить, с 
купленными правами», – коментує 
фото Юрій Ващук.

«Это рынок, какой там, по-
вашему, контингент, да и никто 
не святой», – написав Максим 
Мушковський. На що йому Юрій 
Ващук відповів: «Максим, дайте 
ссылку на пункт в ПДД на приви-
легии нарушать особому конти-
ненту».

3. Неуважний водій
Деякі водії не перестають ди-

вувати. Це ж треба бути макси-
мально неуважним, щоб зупини-
тися під знаком, який забороняє 
зупинку.

«По сути, там знак не нужен. 
Дорога не скоростная явно, трол-
лейбусов нету, вопрос: зачем тогда 
этот знак?» – написав Валерій Без-
часний під фото.

На що йому Сергій Ничипо-
рук відповів: «Якщо з лівої сторо-
ни парковка по вулиці Хлібній, то 
проїжджа частина сягає менше як 
4 метри. Якщо я запаркуюсь під 
даним знаком, як Ви думаєте, я 
буду заважати учасникам дорож-
нього руху?»

 «І знову базар! Там навіть по-
ліція не в змозі щось зробити, і не 
робить, бо паркувальних місць для 
усіх не вистачає. Може, краще хай в 
двори заїдуть, там, де люди живуть 
і гуляють.

Коли базар створювався, мій 
дід на конях туди їздив, ніхто і не 
думав про таку кількість автомо-
білів», – поділився історією Денис 
Бойко.

4. Перехід з ознаками порчі
Ну а як ще назвати пішохід-

ний перехід, на якому і поблизу 
якого постійно паркуються водії. 
Там 100% порча, і без викачування 
яйцем чи освячення цього місця 
нічого не зміниться, бо на патруль-
ну поліцію надії немає.

Давайте зіграємо в гру «Скіль-
ки порушень на фото»? Я бачу 4, 
а ви?

«Це, звичайно, лосі. Ще й які. А 
як назвати таку категорію їздових? 
Уявіть ситуацію. Ти приїздиш до 
Житнього, паркуєшся, як людина, 
на стоянці та йдеш на базар. При-
ходиш і бачиш, що тебе ззаду якесь 
підперло і десь пішло. Майже годину 
чекаєш, щоб воно тебе розблокувало. 
Коли воно, нарешті, повертається 
– робиш йому зауваження. А у від-
повідь чуєш, що воно на хвилинку 
відійшло», – обурюється Андрій 
Іванюк.

 «Как вы можете такое пи-
сать!? Сейчас набегут защитники 
и закидают вас камнями: в Жито-
мире мало места для парковки, оно 
ж никаму не мешает», – написала 
Оксана Кирейчикова.

«А ви коли ходите на базарі, 
через дорогу переходите тільки на 
пішохідних переходах? Почніть із 
себе», – влучно зауважив Денис 
Бойко.

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.

Робота громадського транспорту на Житомирщині: де діють обмеження
Валерія Наумова

У зв’язку з карантинними 
обмеженнями з’явилися пев-
ні зміни у русі громадського 
транспорту. Зокрема у Жито-
мирській області обмежено 
рух рейсових автобусів на при-
міських, міжміських та вну-
трішньообласних маршрутах. 

Що стосується Житомира, то тут ситу-
ація дещо краща – громадський транспорт 
працює в звичайному режимі, єдине що – 
тепер автобуси та маршрутки працюють в 
режимі спеціальних перевезень. 

Такі обмеження триватимуть до кінця 
«червоної» зони в області.

Про це повідомив прессекретар голо-
ви Житомирської ОДА Юрій Мельник: 

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
припиняється рух транспорту. Це стосуєть-
ся рейсових автобусів на приміських, між-
міських та внутрішньообласних маршрутах. 
Це обов’язкова вимога, не рекомендаційна, 
і діятиме вона до кінця "червоної" зони. 
Контролюватиме цей процес Нацполіція».

Житомирян обурила ця заява, адже у 
людей тільки стабілізувалася ситуація на 
роботі і ніхто не хотів би втратити мож-
ливість заробітку через транспортні об-
меження. Проте вже ввечері того ж дня у 

міській раді заспокоїли, мовляв, транспорт 
працюватиме, як зазвичай. Чого не скажеш 
про пересування по області. Там ситуація 
значно серйозніша. Зазначені обмеження 
означають припинення руху транспорту 
між районами, селами, тощо. Для жителів 
області така новина стала випробуванням.

«Як людині в лікарню чи в аптеку доїхати 
із села?» – цікавиться Olesia Mandziuk.

«На зупинках буде скупчення людей, 
яким потрібно їхати по роботі. Чим вони 
думають?» – зазначає Володимир Нікітчин.

«Заборона перевезень? А що робиться в су-
пермаркетах... постійні черги, люди стоять 
впритул один до одного. Чому не діє нічого для 
цих об'єктів?» – обурюється Лідія Андраш.

Як пояснює начальник управлін-
ня транспорту та зв’язку Костянтин 
Підпокровний, фактично громадський 
транспорт Житомира працює в звичайному 
режимі: «Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів в "червоній" зоні обмежується 
рух громадського транспорту. Тролейбуси 
й електротранспорт курсують в звичайному 

режимі, немає ніяких заборон на роботу 
тролейбусів і трамваїв. Автобусні маршрути 
працюють в режимі “спецперевезень” або 
”спецпідвозу”. Укладено відповідні договори 
з лікарнями, підприємствами, організаці-
ями, і фактично вони працюють на підвіз 
працюючих на тих підприємствах».

Минулого року під час карантину у гро-
мадському транспорті також діяли певні 
обмеження. Зокрема проїзд дозволявся 
лише за умови, що людина має спеціальне 
посвідчення. Цього року, незважаючи на 
ті самі обмеження, жодних довідок та по-
свідчень не потрібно.

«Посвідчення про роботу чи подібне – не 
потрібно. Такого як було минулого року – 
спеціальні перепустки або довідки – зараз 
немає. Фактично все працює в звичайному 
режимі, але за договорами з підприємства-
ми. Обмежень на перевезення теж немає», 
–  пояснює Костянтин Підпокровний.

Орієнтовно такі заборони діятимуть до 
18 березня, проте не виключення, що вони 
триватимуть довше.
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Історичний гід: скільки у Житомирі вулиць  
названі жіночими іменами й на честь кого

Марія Кравчук

У 2016 році у Жито-
мирі декомунізували 
«радянські» вулиці. 
Як результат, на карті 
міста з’явилися чима-
ло нових назв, деякі 
з них – з жіночими 
іменами. 

Хоча у Житомирі зовсім мало 
вулиць, названих в честь видатних 
українок, проте історія кожної ще 
раз доводить, що жінки – далеко 
не слабка стать. Загалом жіночи-
ми іменами у Житомирі названо 
всього один відсоток вулиць та 
провулків із 877. 

Журналісти «20 хвилин» розі-
брались, хто ж ці жінки.

Евеліна Ганська
1801 – 1882 (81 рік)

Напевно, немає жодного жи-
томирянина, котрий не чув про 
історію кохання польської графині 
Евеліни Ганської та знаменитого 
французького письменника Оноре 
де Бальзака. Закохані 17 років лис-
тувалися, а коли все ж їм вдалось 
одружитися, то прожили разом 
всього 5 місяців.

Обвінчалась пара у Бердичеві 
на Житомирщині, в костелі Святої 
Варвари.

Марія Заньковецька
1854 – 1934 (80 років)

Українська акторка і театраль-
на діячка, провідна зірка україн-

ського театру кінця ХІХ і початку 
ХХ століть. Народна артистка 
Української РСР.

Актриса створювала образи, 
проникнуті справжнім драматиз-
мом і запальною комедійністю. 
Вона уславляла своєю грою зви-
чайних простих людей, розкри-
ваючи безмежність їхніх душ. Ма-
ючи чудовий голос – драматичне 
сопрано, незрівнянно виконувала у 
спектаклях українські народні піс-
ні. Була серед засновників театру 
Миколи Садовського у Полтаві.

Грала Наталку в кінофільмі 
«Наталка Полтавка» (1909), матір 
у стрічці «Остап Бандура» (1923).

Соломія Крушельницька
1872 – 1952 (80 років)

За життя Соломію Крушель-
ницьку визнали найвидатнішою 
співачкою світу. Серед її числен-
них нагород та відзнак, зокрема, 
звання «Вагнерівська примадон-
на» XX століття. Співати з нею 
на одній сцені вважали за честь 
Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір 
Шаляпін. Італійський компози-
тор Джакомо Пуччіні подарував 
співачці свій портрет з написом 
«Найпрекраснішій і найчарівні-
шій Баттерфляй».

У сучасній українській тра-
диції Соломія Крушельницька 
входить до переліку найвідоміших 
жінок давньої та сучасної України.

Олена Левчанівська
1881 – 1940 (59 років)

Українська політична та гро-
мадська діячка, член Сенату Речі 
Посполитої.

Ще перед Першою світовою 
війною вона відкрила школу у рід-
ному селі на Волині. Після 1917 
року Олена Левчанівська протягом 
двох років мешкала у Житомирі, 
де разом із іншими заснувала 
Український клуб і працювала в 
культурно-просвітній організації 
«Просвіта», викладаючи в школі 
для дорослих; брала участь у ви-
данні газет «Волинська газета» і 
«Громадянин».

Наприкінці 1919 року повер-
нулася на Волинь, де очолювала 
добродійну секцію товариства 
«Просвіта», беручи участь в орга-
нізації шкіл та викладаючи в них.

1922 року Левчанівську було 
обрано до сенату Другої Речі По-
сполитої, де вона стала членом 
комісії закордонних справ. Була 
членом Українського парламент-
ського клубу, співзасновницею 
Міжнародної жіночої ліги за мир 
і свободу, від якої виступала у різ-
них країнах Європи, відстоюючи 
права українського населення у 
Польщі.

Княгиня Ольга
910 – 969 (59 років)

Руська княгиня із династії 
Рюриковичів. Дружина і кузина 
київського князя Ігоря, по заги-
белі якого зійшла на київський 
стіл. Княгиня київська з 945 по 
964 роки. 

Мати Святослава Ігоровича. 
Ліквідувала Древлянське пле-
мінне княжіння, упорядкувала 
збирання данини, організувавши 
по всій країні князівські погости і 
осередки судочинства. У зовніш-
ній політиці підтримувала друж-
ні стосунки із Візантією, 946 або 
957 відвідала Константинополь, 
де уклала угоду з імператором 
Костянтином VII Багрянородним 
і прийняла християнство. У 964 
році передала владу синові.

У сучасній українській тра-
диції очолює перелік найвідо-
міших жінок давньої та сучасної 
України.

Олена Пчілка
1849 – 1930 (81 рік)

Українська письменниця, 
меценатка, перекладачка, етно-
графка, фольклористка, публі-
цистка, громадська діячка, член-
кореспондентка Всеукраїнської 
академії наук.

Олена Пчілка після подоро-
жей Новоград-Волинським пові-
том видала у 1876 році книжечку 
«Український народний орнамент» 
із 23 кольоровими замальовками 
писанок.

Олена Теліга
1906 – 1942 (36 років)

Українська поетеса, публіцист-
ка, літературний критик, діячка 
ОУН.

Протягом 1939 – 1941 перебу-
вала у Кракові. Тут, у грудні 1939, 
Олена зустрілася з давнім знайо-
мим Олегом Кандибою, вступила 
в Організацію Українських Наці-
оналістів (ОУН), де активно пра-
цювала у Культурній референтурі 
Проводу ОУН, якою він керував.

Тісно співпрацювала із кра-
ківською «Просвітою», на органі-
зованих нею заходах виголосила 
реферати: «Вступне слово на Ака-
демію в честь гетьмана Мазепи» та 
«Партачі життя». У лютому 1940 
очолила молодіжне Мистецьке 
товариство «Зарево». Секретарем 
був член Культурної референтури 
ОУН Олег Штуль.

Після розколу ОУН, що Олена 
Теліга сприйняла як загальнонаці-

ональну і свою особисту трагедію, 
вона залишилася в середовищі, 
керованому полковником Андрієм 
Мельником.

Після арешту 12 грудня ре-
дакції «Українського слова» було 
заборонено й видання «Літаврів». 
О. Теліга не брала до уваги поста-
нови нацистської влади: ігнорува-
ла вказівки гітлерівців зухвало і 
принципово.

У приміщенні Спілки укра-
їнських письменників гестапівці 
заявили: хто не належить до Спіл-
ки, може йти додому. Михайло 
Теліга, який до Спілки не належав, 
а був там разом з Оленою, цією 
можливістю не скористався і був 
арештований разом з нею.

Місце та дата загибелі по-
етеси та її чоловіка невідомі, але 
оскільки у лютому відбувались 
масові розстріли у Бабиному Яру, 
то 21 лютого 1942 року прийнято 
вважати днем пам'яті Олени Те-
ліги, її чоловіка та інших членів 
ОУН, розстріляних нацистами у 
Бабиному Яру.

Леся Українка
1871 – 1913 (42 роки)

Українська письменниця, 
перекладачка, фольклористка, 
культурна діячка, співзасновниця 
літературного гуртка «Плеяда» та 
групи «Українська соціал-демо-
кратія». У сучасній українській 
традиції входить до переліку 
найвідоміших жінок давньої та 
сучасної України.

Писала в жанрах поезії, ліри-
ки, епосу, драми, прози, публі-
цистики, розвинула жанр дра-
матичної поеми в українській 
літературі. Працювала в галузі 
фольклористики (наспівала 220 
народних мелодій) і активно до-
лучалася до процесів українського 
національного відродження.

Дитячі роки Лесі пройшли 
у Новограді-Волинському (1871 
– весна 1879). У будинку Косачів 
часто збиралися письменники, 
художники і музиканти, влашто-
вувалися вечори і домашні кон-
церти. Юна письменниця мала 
винятково сприятливі обставини 
для шліфування вродженого мис-
тецького хисту.
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• Замість кабмінівського «пакету малюка» українці 
воліють брати гроші.

• Пірати атакували танкер з українцями біля берегів 
Нігерії: 15 членів екіпажу потрапили в полон.

• У МОЗ обіцяють вакцинувати від COVID-19 всіх 
охочих українців до кінця 2021 року.

• Домашнє фіаско: Динамо програло Вільярреалу в 
1/8 фіналу Ліги Європи.

• РНБО вирішила націоналізувати «Мотор Січ» най-
ближчим часом.

• СБУ проводить масштабні обшуки у мережі за-
правок «Glusco», яку пов’язують з Медведчуком.

• В Україні можуть зменшити відсотки за іпотекою.
• У Чорному морі затонуло судно з українськими 

моряками.
• Українська економіка через карантин у січні ско-

ротилася ще майже на 3%.
• Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті погіршилась: 

хворих почали розміщувати у мобільному шпиталі.
• У посольстві США назвали дві головні проблеми, 

які заважають розвитку України: війна з Росією та 
корупція.

• У НАН попереджають, що весняна хвиля корона-
вірусу в Україні може стати національною ката-
строфою.

• Україна очікує прибуття вакцини Pfizer від COVID-19 
найближчими тижнями.

• У Кропивницькому пролунав вибух у багатопо-

верхівці, двоє постраждалих.
• Вакцинація в Україні відбувається втричі повільніше, 

ніж планувало МОЗ.
• У світі ввели вже понад 300 мільйонів доз вакцини 

проти COVID-19.
• Зеленський хоче пожиттєвого блокування «каналів 

Медведчука» на YouTube.
• В Україні хочуть підвищити тариф на передачу 

електроенергії.
• «Доступною іпотекою» зможуть скористатися 

близько п'яти тисяч сімей – Міністерство фінансів.
• Верховна Рада України розгляне законопроєкти, 

що стосуються ринку землі та аукціонів.

Коротко про головне

Вулична торгівля у Житомирі:  
проблема влади чи можливість для людей існувати?

Марія Кравчук

Проблему стихійної 
торгівлі у Житомирі 
порушували не один 
раз, час від часу муні-
ципальна інспекція 
оголошує полювання 
на відьом та проводить 
зачистку центральних 
ринків чи звичних 
точок вуличного про-
дажу, штрафування 
людей із картонними 
коробками чи малими 
килимками.

Незважаючи на це, стихій-
на торгівля не зникає з жито-
мирських вулиць навіть під час 
пандемії COVID-19. Ми спробу-
вали розібратися, чому вулична 
торгівля може бути позитивним 
явищем.

Що таке стихійна торгівля?
Згідно із законодавством Укра-

їни продаж харчових продуктів 
дозволяється здійснювати тільки 
через стаціонарні підприємства 
торгівлі та через дрібно-роздрібну 
торговельну мережу.

Розміщення та використання 
торговельних точок погоджується 
з відповідними контролюючими 
організаціями. Продукти хар-
чування та продовольчі товари, 
які продаються, мають бути з 
відповідними документами, які 
засвідчують їхню якість та безпеку 
для людей. 

Торгівля у невстановле-
ному місці (на вулиці, 
тротуарі, сквері, парку, 
під’їзді) та без дозвіль-
них документів назива-
ється стихійною.

Найчастіше місця стихійної 
торгівлі виникають у місцях масо-
вого перебування людей: зупинки, 
вокзали, автомобільні шляхи. Не-
рідко торгівля ведеться з землі.

Такі продавці не проходять ме-
дичних обстежень і можуть бути 
носіями небезпечних інфекційних 
захворювань. При відсутності до-
кументів неможливо встановити 
виробника продукції, умови збе-
рігання і транспортування про-
дукції, термін її придатності до 
споживання.

Iсторично так склалось…
Наразі приблизно 37% торгівлі 

продуктами харчування становить 
стихійна торгівля. Про це зазначив 
в одному з інтерв’ю правозахисник 
Дмитро Єфременко.

Вулична торгівля давно відо-
ма в Україні. У 90-х багато людей 
працювали у цій сфері. З тих часів 
базари продовжують відігравати 
центральну роль у житті міст. Під 
час перебудови СРСР, коли були 
зроблені перші кроки для дозво-
лу підприємницької діяльності 
у Радянському Союзі, через по-
силення дефіциту товарів і спад 
виробництва стихійно утворю-
валися ринки.

Бідність населення
За даними Державної служби 

статистики України, станом на 
2020 рік серед усього населення 

України рівень безробіття у друго-
му кварталі становив 9,6%, тобто 
безробітними вважалися близько 
1,6 мільйона людей.

Стихійна торгівля – це не 
тільки про намагання вижити, 
це також про пов’язаність міста 
з довколишніми селами. Люди, 
які їдуть до міст продавати власні 
продукти, зазвичай походять із 
прилеглих сіл і малих містечок. 
Вони живуть у будинках із земель-
ною ділянкою, на якій можуть 
вирощувати городину або завес-
ти корову. Ці люди, переважно 
жінки, приїжджають у міста, щоб 
продати надлишкові продукти 
господарства та отримати хоч 
трохи грошей на прожиття.

У містах через брак місця для 
вирощування власних овочів чи 
фруктів і нестачі вільного часу 
люди іноді купують домашні 
продукти.

Хто за це відповідальний?
За проблему стихійної торгівлі 

у Житомирі несе відповідальність 
муніципальна інспекція. Як пові-
домили в інспекції, вони постійно 
проводять рейди по місту, інколи 
спільно з патрульними.

«Спеціалісти постійно пра-
цюють на території міста, вони 
здійснюють контроль у сфері бла-
гоустрою, у тому числі і несанкці-
онованої торгівлі на вулицях міста. 

Немає такого, що сьогодні 

здійснюється, завтра не здійсню-
ється, лише у непередбачуваних 
випадках. До прикладу, в суботу 
наші працівники працювали в 
мобільних групах спільно з поліці-
єю та Держпродспоживслужбою 
щодо дотримання карантинних 
обмежень об’єктами господарю-
вань. Тому можливості працювати 
у сфері благоустрою не було. А так 
постійно працюють», – зазначила 
заступниця начальника му-
ніципальної інспекції Тетяна 
Подорожня.

У муніципальній інспекції 
зазначили, що з початку року 
було виписано 227 протоколів за 
несанкціоновану торгівлю, кіль-
кість недобросовісних продавців 
зменшились.

«Якщо брати вчорашній та 
сьогоднішній день, то, звичайно, 
кількість несанкціонованих тор-
говців зменшилась», – говорить 
заступниця начальника муніци-
пальної інспекції.

Згідно із законодавством 
за вчинення адміністра-
тивних правопорушень у 
галузі торгівлі застосову-
ють такі адміністративні 
стягнення, як поперед-
ження, штраф (у біль-
шості випадків), конфіс-
кація предметів торгівлі 
та виручки, виготовленої 
продукції.

Реакція житомирян
У соціальній мережі Facebook 

житомиряни по-різному від-
гукуються з приводу питання 
стихійної торгівлі. Багато хто 
виправдовує її, аргументуючи це 
тим, що часи зараз важкі і люди 
намагаються будь-якими спосо-
бами заробити на життя.

«Залиште людей у спокої, хай 
торгують. Не від доброго життя 
вони там стоять. Може, хоч при-
бавка яка до пенсії буде на хліб», 
– пише Юлія Карбовська.

 «Скоро так буде на всіх вули-
цях. Загнали людей в бідність», – 

коментує Валентина Криницька.
 «Дорогі житомиряни, насам-

перед скрізь і у всьому має бути 
порядок, а не хаос. Усі прекрасно 
розуміють, що у нас були і є люди, 
які хочуть продати свої речі різної 
якості. Як-то кажуть, на кожен 
товар знайдеться свій покупець. 
Не потрібно багато говорити, а 
потрібно рішенням міської ради 
виділити територію, місця на ба-
зарі вдосталь. Нехай люди зі своїми 
речами там збираються та про-
дають. Тоді всі будуть задоволені. 
А по тротуарах треба ходити, а 
не продавати на них», – наголошує 
Віктор Корх.

 «Они что, у вас в квартире 
стоят? Люди выживают, как мо-
гут! Фоткайте преступления, за 
которые нужно действительно 
наказывать, а не пенсионеров!»– 
прокоментувала житомирянка 
Аліна Поліщук.

 «Не бачите ганьби? Я тут 
живу, і від постійного сміття, за-
лишків продуктів та пакетів вже 
моторошно. Крім того, цим тор-
говцям треба ходити в туалет, і 
вони це роблять прямо у дворах. 
Проблеми з рівнем життя існу-
ють, але ж неможливо центр міста 
перетворювати на смітник», – ді-
литься Олег Фененко.

 «Що там забирати в тих ба-
бусь? Те, що вони останнє з будинків 
виносять? Довели до покращення 
вже сьогодні! Нехай президент 
приїде до них та запитає, що їх на 
вулицю привело», – говорить Сергій 
Гвоздь.

У багатьох містах світу ву-
личну торгівлю сприймають як 
невід’ємну частину міського жит-
тя. Адже вуличні ринки сприя-
ють економічному, соціальному 
та культурному життю міста. 
Повністю заборонити стихійну 
торгівлю означало би забрати у 
деяких людей можливість утри-
мувати себе.

Щодо податків і відповідаль-
ності вуличні торговці несуть інші 
витрати, ніж зареєстровані під-
приємці, зокрема конфіскація то-
вару, вимушені хабарі та штрафи.
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Голос народу: що житомиряни 
обговорюють у мережі Facebook

Світлана Цимбалюк

Збільшення пенсій, по-
биття лікарки, заборона 
громадського транспорту на 
Житомирщині та англійська 
як друга державна мова. 

Такі теми житомиряни обговорювали 
найактивніше у мережі Facebook минулого 
тижня.

У Кабміні анонсували істотне 
збільшення пенсій
У Кабміні анонсували збільшення пен-

сій в Україні до 7 тисяч гривень. Для цього 
міністерство розробило спеціальну систему. 
Про це заявила міністр соцполітики Мари-
на Лазебна. За словами Лазебної, розробле-
на міністерством система передбачає, що 
дефіцит Пенсійного фонду не зростатиме 
і це дасть можливість збільшити розмір 
пенсій у 1,5-3 рази.

«Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гри-
вень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове 
життя, будуть переходити у спадок. Добре, 
якщо у людини нарешті з'явиться можливість 
мати альтернативні джерела отримання пен-
сійних виплат», – зазначила Лазебна.

Однак житомиряни не надто повірили 
таким обіцянкам та висловили свої думки 
щодо можливого збільшення пенсій. 

«Навіщо таке писати? Розбурхувати 
людей. Це буде, коли запрацює накопичу-
вальна система, а у старих пенсіонерів 
нічого не зміниться», – пише Валентина 
Іванова.

«Скільки чекати: 10, 15, 20 років? Пус-
тобрех», – обурюється Tatiana Vender.

«За 53 роки стажу дали аж 2100. Собі 
зарплати взяли б такі», – ділиться Раїса 
Гребньова.

«Я не готова платити більше. За мою 
пенсію вже ніхто не заплатить, якщо 
доживу з їхнім підвищенням. Класно, що 
ніхто з пенсіонерів не замислюється, що 
пенсію зараз їм забезпечують на даний 
момент працюючі. Зате всі кричать: 
підвищуйте пенсію. Я не згодна оплачу-
вати рахунки інших, коли мені через 10 
років не буде на що жити. Можна якось 
не відраховувати з моєї зарплати відсо-
тки в пенсійний фонд?» – запитує Олена 
Косяченко.

Побиття сімейної лікарки  
у Бердичеві
В амбулаторії сімейної медицини у Бер-

дичеві пацієнтка напала на сімейну лікарку. 
Конфлікт стався через те, що лікар протягом 
40 хвилин так і не прийняла хвору жінку з 
підвищеною температурою. Тепер медик 
у лікарні вже як пацієнтка, а справою за-
ймається ДБР, адже нападниця виявилася 
суддею апеляційного суду.

Цю тему не оминули і житомиряни, 
однак думки з приводу цієї ситуації роз-
ділились: хтось став на сторону лікарки, а 
хтось взагалі не підтримує жодну зі сторін.

«Медики не захищені. Кожен може їх 
облаяти, послати, вже навіть побити. 
Тому і їдуть медики в інші країни – не 
до дикарів, а до цивілізованих людей. А 
дикарі нехай лікують себе самі», – вважає 
Sergey Kostyk.

«Ні за тих, ні за цих! Ну і справді бага-
то медиків не стежать за своєю мовою», 
– пише Anton Bondarchuk.

«Натовпу не буде, якщо пацієнтів 
записувати на час. Та й лікар розванта-
житься, не братиме по 50 пацієнтів. А то 
став без вини винний. Що там роблять 
у Міністерстві охорони здоров'я?» – ці-
кавиться Алла Лаванда.

«Суддя чекала в черзі. Нічого не дивує? 
Знаючи, як довго доводиться чекати на 
прийом до лікаря, не дивуюсь абсолютно. 
Так, це не реакція покірного раба, який 
мовчки сидить, поки не закінчиться робо-
чий день. Одне те, що суддя чекала в черзі, 
говорить про те, що суддя гідна поваги. 
Ще невідомо, що саме там сталося і за що 
саме лікар отримала по голові. Можливо, 
така ж реакція була б не тільки у судді, 
а в кожної поважаючої себе людини», – за-
значає Nadia Lytvynenko.

Англійська може стати другою 
державною мовою в Україні
Другою мовою в Україні має бути ан-

глійська. Як вважають українські чиновники, 
знання англійської є запорукою української 
незалежності. За словами секретаря РНБО 
Олексія Данілова, за 30 років незалежнос-
ті українська мова, на жаль, так і не стала 
фундаментальною для українців. Тож він 
вважає, що англійська має бути обов’язково 

другою мовою в країні. Зокрема, це потрібно 
для того, щоб протистояти русифікації зі 
сторони РФ.

Варто зазначити, що у соцмережах біль-
шість житомирян згодні з такою ініціати-
вою, однак інші наголошують на тому, що 
спершу було б непогано вивчити досконало 
українську мову.

«Підтримую! Діти мають бути 
розвиненими всесторонньо! Англійська 
– міжнародна мова, і щоб стати повно-
правним членом розвиненого суспіль-
ства, потрібно її знати», – пише Max 
Verganovskiy.

«Ось читаю коментарі і розумію, що 
рано вчити англійську явно. А то ж все 
рівно все життя будете сидіти в Україні, 
а як поїдете в якийсь Лондон або хоча б 
на турецький курорт, з вами будуть роз-
мовляти виключно вашою мовою. Навіщо 
потрібна високооплачувана робота тут, 
в Україні, зі знанням іноземної мови? 
Навіщо вчити англійську, якщо у тебе є 
бізнес, ти ж зможеш знайти партнерів 
тільки в Україні і навіщо тобі іноземні 
ринки збуту?

 Навіщо спілкуватися з більшою час-
тиною людей, які живуть не в Україні? 
Навіщо дивитися фільми оригінальною 
мовою, щоб зрозуміти реальну гру ак-
торів, їхній сленг і більший сенс? Навіщо 
купуючи чергову майку в секонді, розу-
міти, що на ній написано лайку? Навіщо 
розуміти свої улюблені пісні? А то ви-
ходить все слухають, а про що вони – не 
знають. Навіщо читати іноземні новини 
і розуміти картину в загальному з усіх 
боків, є наші смітники типу страна.юа? 
Навіщо йти в цивілізований світ, де у 

будь-якій країні знають, крім своєї рідної 
мови, як мінімум ще 1-3 іноземних? Наві-
що покращувати пам'ять і розвиватися 
як особистість? І ще тисяча разів наві-
що?» – запитує Дмитро Богатирчук.

«Не розумію, чому всі так проти. А 
що поганого в тому, щоб діти знали між-
народну мову? Вам її в руках носити? Ще 
не одне знання мови зайвим нікому не 
стало. Половина коментаторів, більш 
чим впевнена, платять репетиторам 
з англійської. Так чому проти, щоб про-
сто був належний рівень викладання в 
школі? То ж нє, краще ж відчувати себе 
бараном повним "Ай лів ін Житомир" 
ффффсьо, коли елементарно їдеш десь 
на відпочинок. Щоб хоча б щось вміти 
мекати крім "London is the capital of Great 
Britain" i "my name is ..." То ж нє: "Я не 
вчив, не знаю тої англійської і життя 
прожив, і дітям моїм не треба". Ну що 
за менталітет?» – дивується Olesia Olesia.

«Хай спочатку українська стане пер-
шою мовою в країні, а потім про другу 
можна говорити», – переконаний Максим 
Маковский.

«Спочатку свою потрібно вивчити», 
– зазначив Олексій Ільницький.

Обурення щодо заборони руху 
громадського транспорту на 
Житомирщині
11 березня стало відомо, що з 12 березня 

на Житомирщині припиняють роботу рей-
сові автобуси на приміських, міжміських та 
внутрішньообласних маршрутах.

Як пояснив прессекретар голови Жи-
томирської ОДА Юрій Мельник, рух тран-
спорту припинився згідно з постановою 
Кабміну. Це стосується рейсових автобусів 
на приміських, міжміських та внутрішньоо-
бласних маршрутах. Це обов’язкова вимога, 
яка діятиме до кінця «червоної» зони.

Однак жителів області обурила така но-
вина, оскільки багато жителів прилеглих 
до Житомира сіл працюють у місті. І для 
них постало серйозне питання, як дістатися 
роботи, оскільки не всі мають можливість 
працювати віддалено.  

«Якщо червона зона, то потрібно 
передусім закрити розважальні заклади 
та обмежити скупчення людей. Але ж 
люди, які працюють в сфері продовольчої 
торгівлі та медицини в місті і живуть 
в сільській місцевості, мають їздити 
на роботу, чи всім все рівно? Значить 
по місту також має припинити роботу 
міський транспорт», – вважає Олена Сич.

«Я б так не сказала, що транспорт 
працює у звичайному режимі, лише сидячі 
місця, а приміський транспорт взагалі 
не їздить. І як тепер людям добиратися 
на роботу? Зате в АТБ та інших мар-
кетах черги, як і були, людей повно. І це 
все нормально, мовчу вже за ті черги, що 
в поліклініках – на ПЛР та КТ», – пише 
Світлана Бугайчук.

«Капець, виходить, що вірус живе тіль-
ки в селі. Як нам, сільським людям, добира-
тись до роботи? Наші сільські автобуси 
ходили і так порожні, там дистанція 
може бути і 2 метри. Владо, схаменіть-
ся!» – закликає Катерина Острогляд.
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У Житомирі чоловік каменем пошкодив  
пам’ятник Героям Небесної Сотні

Перехід на електронні трудові книжки.  
Що зміниться для українців?

На початку березня Прези-
дент Володимир Зеленський 
підписав закон про перехід 
на електронні трудові книж-
ки. Дані про страховий стаж 
українців після 2004 року в 
електронних реєстрах вже є, 
тепер потрібно оцифрувати 
старіші записи.

Як саме це відбуватиметься і що змі-
ниться для українців, дізнавались експер-
ти Центру громадського моніторингу та 
контролю. 

Як оцифрувати трудовий досвід?

Від паперових книжок планують від-
мовитися не відразу. Закон передбачає 
п'ятирічний перехідний період. Упро-
довж цього часу можна використовува-
ти і паперову, і електронну трудову. Як 
і раніше, облік даних вестиме Пенсійний 
фонд, який відповідає за накопичення, збе-
рігання та обробку інформації про стра-
ховий стаж працівників для отримання 
пенсій. На сайті фонду на кожну застра-
ховану особу буде заведена персональна 
електронна картка, яка міститиме загаль-
ний страховий стаж, зокрема, набутий до 
2004 року. Ці відомості будуть вноситися 
до реєстру на підставі трудової книжки або 
окремих документів, які підтверджують 
стаж роботи.

Перенести інформацію з паперової 
трудової книжки до цифрової можна 
буде як самостійно, так і з допомогою 
роботодавця. Це можна зробити через 
вебпортал електронних послуг Пенсійного 
фонду, додавши скановані копії трудової 
книжки. Згідно з вимогами, скан-копії мають 
бути кольоровими, чіткими та відображати 
всі реквізити документа. Заповнені сторінки 

мають бути у хронологічному порядку, фор-
мат зображення .jpg або .pdf, розмір кожного 
файлу не більше одного мегабайта. Щоб 
скористатись сервісом, обов’язково треба 
мати електронний підпис або печатку, а 
для роботодавця також згоду працівника 
на обробку персональних даних. 

«Наприклад, роботодавець буде за всіх 
своїх працівників робити скан-копії, завіряти 
їх власним електронним підписом і подавати 
їх до нас. Оцифрування внесеної інформації в 
реєстр буде здійснюватися у Пенсійному фон-
ді України», – пояснює заступник голови 
Пенсійного фонду з питань цифрового 
розвитку Олександр Малецький. 

Після перенесення відомостей до 
електронного реєстру роботодавець буде 
зобов'язаний видати оригінал паперової 
трудової книжки працівнику. Водночас, 
згідно із законом, на вимогу працівника 
роботодавець буде зобов’язаний продовжу-
вати паралельно із електронним обліком 
вести трудову в паперовій формі.

Урядовці запевняють, що в повсяк-
денному житті українців нічого не 

зміниться. Основне місце роботи буде ви-
значатися за відомостями в реєстрі застрахо-
ваних осіб. У день звільнення роботодавець 
видаватиме працівнику лише копію наказу 
про звільнення та проводитиме остаточний 
розрахунок у встановлені строки. 

За законом стане можливим автоматич-
не призначення пенсії за віком через осо-
бистий кабінет на вебпорталі електронних 
послуг. Водночас в українців зберігається 
право відстрочення виходу на пенсію.

Які плюси і мінуси переходу?

Автори закону кажуть, що перехід 
на електронний облік має чимало пе-
реваг: від зменшення витрат роботодавців 
на ведення паперового документообігу 
до неможливості загубити або зіпсувати 
книжку. За даними аналітичного центру 
EasyBusiness, скасування паперових трудо-
вих може заощадити для бізнесу близько 
500 мільйонів гривень щороку. Також елек-
тронний облік спросить доступ до інформа-

ції про освіту та кваліфікацію працівників. 
Роботодавці зможуть ефективніше плану-
вати підготовку та перепідготовку фахівців. 

Критиків закону цікавлять ризики, які 
несе електронна системи. Чи будуть пер-
сональні дані українців надійно захищені, 
чи не будуть спотворені записи про досвід, 
чи можливий збій та втрата інформації? 

Експерт соціальних програм Центру 
Разумкова Ольга Пищуліна вважає, що 
підстав хвилюватися немає: «У молоді зараз 
немає паперового паспорту, у людей немає 
паперової книжки з рухом коштів на своє-
му рахунку в банку, які були колись, тепер 
не буде й паперової трудової книжки. Це не 
страшно, адже дані зберігаються в захищених 
реєстрах, і їх хоч щодня людина може пере-
віряти й контролювати».

Навіть якщо і йдеться про певні ризики, 
то їх не більше, ніж у паперових книжок. 
Відновити трудовий досвід не завжди вда-
ється навіть з паперовою трудовою, якщо 
підприємство закрилось чи збанкрутіло. 

Чи не найважливішою перевагою 
електронних трудових книжок експерти 
називають усунення людського фактору і 
більший контроль. 

«Це додатковий контроль з боку лю-
дини, яка будь-коли може зайти в реєстр 
загальнообов'язкового соціального страхування 
та подивитися, чи сплачує за нього роботода-
вець соціальні внески, які саме, подивитися 
свій страховий стаж. Адже часто бувало, що 
у паперову книжку кадровик записує людині, 
що вона працює, а внески роботодавець не 
сплачує і людина залишається без пенсії», 
– наголошує експерт Реанімаційного 
пакету реформ Ілля Несходовський.

Закон набуде чинності через три місяці 
з дня опублікування, а саме 10 червня. В 
українців буде ще чимало часу, щоб ро-
зібратися зі всіма нюансами переходу на 
цифру. Загалом же експерти погоджуються, 
що переживати через відмову від паперової 
книжки не слід, адже це послідовна вимога 
часу. 

Подія сталася у ніч 
на 15 березня. Про акт 
вандалізму повідомив 
на своїй сторінці у 
фейсбуці голова облас-
ної ради Володимир 
Федоренко.

«У ніч з 14 на 15 березня було 
вчинено неприпустимий акт ван-
далізму щодо пам’ятника Героям 
Небесної Сотні. Цей акт наруги 
над пам’яттю нашого народу, тих 
людей, що поклали своє життя 
у боротьбі за європейські цін-
ності. Вандали сплюндрували 
не тільки пам’ятник, а й саму 
пам'ять. Те, що сталося вночі, 
неприпустимий факт не тільки з 

юридичної точки зору, а й з точ-
ки зору моральності», – йдеться 
у повідомленні.

За словами голови облради, 
він також зв'язався з автором 
та архітектором проєкту щодо 
відновлення пам'ятника.

«Переконаний, що за цей вчи-
нок кожен причетний має нести 
найвищу відповідальність. Хід 
справи буду тримати на особис-
тому контролі. Мною написана 
заява до керівника ГУ Нацполіції 
у Житомирській області та на-
чальника управління СБ України 
у Житомирській області стосовно 
цього кричущого факту. Обіцяю, 
винні будуть покарані, і я особисто 
зроблю їх «відомими», щоб кожен 
бачив, чия рука піднялася на на-

ціональний символ», – зазначив 
Федоренко.

Поліція Житомирської області 
повідомила, що камери відео-
нагляду зафіксували вандала, 
який вранці 14 березня каменем 
пошкодив пам’ятник.

15 березня ввечері у Жито-
мирі поліцейські затримали 
молодика, якого підозрюють у 
пошкодженні пам'ятника Героям 
Небесної Сотні.

У межах досудового розсліду-
вання поліцейські проаналізували 
записи камер відеоспостережен-
ня та отримали інформацію про 
особу, ймовірно причетну до 
кримінального діяння. Під під-
озрою – житель обласного центру 
1979 року народження. Упродовж 

дня поліцейські Житомирського 
районного управління кілька ра-
зів перевіряли місце проживання 
чоловіка.

Увечері 15 березня, коли він 
з'явився вдома, слідчі поліції за 
процесуального керівництва Жи-

томирської окружної прокуратури 
затримали його.

За фактом відкрито кримі-
нальне провадження за ознаками 
правопорушення, передбаченого 
частиною 2 статті 297 Криміналь-
ного кодексу України.
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В Україні посилили відповідальність  
за фейкове повідомлення про замінування

Світлана Цимбалюк

У Верховній Раді підтримали зміни 
до законопроєкту, який передбачає 
позбавлення волі на строк від 4 до 8 ро-
ків з конфіскацією майна за завідомо 
неправдиве повідомлення, яке може 
нести загрозу безпеці громадян.

Законом передбачається посилення криміналь-
ної відповідальності, якщо об’єктами завідомо не-
правдивого повідомлення стали критично важливі 
об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що 
забезпечують діяльність органів державної влади. 
Також це стосується закладів охорони здоров’я та 
закладів освіти.

«Законом частину другу статті 259 Кримінального 
кодексу викладено в новій редакції, якою встановлено 
посилену кримінальну відповідальність за діяння, пе-
редбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами 
завідомо неправдивого повідомлення стали критично 
важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, 
що забезпечують діяльність органів державної влади, 

або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти (у ви-
гляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми 
років)», – йдеться в тексті документа.

Статтю 259 Кримінального кодексу також доповнено 
приміткою, якою визначається зазначений у частині 
другій термін «критично важливі об’єкти інфраструк-
тури», що вживається у значенні, визначеному Законом 
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України». Сюди входять підприємства, установи та орга-
нізації незалежно від форми власності, діяльність яких 
безпосередньо пов’язана з технологічними процесами 
або наданням послуг, що мають велике значення для 
економіки та промисловості країни, функціонування 
суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або 
порушення функціонування яких може справити не-
гативний вплив на стан національної безпеки й оборони 
України, навколишнього природного середовища, запо-
діяти майнову шкоду або становити загрозу для життя 
і здоров’я людей.

ТОП-5 книжкових новинок весни,  
які ви захочете прочитати

Марія Кравчук

Журналісти «20 хви-
лин» зібрали найпо-
пулярніші літературні 
новинки весни 2021 
року та наполегливо 
радять їх прочитати. 
Обрати щось для себе 
зможе кожен і кожна.

«Спитайте Мієчку»  
Євгенії Кузнєцової

У січні вийшов роман, що 
потішив українських читачів, – 
«Спитайте Мієчку». У центрі іс-
торії – сестри Мієчка і Лілічка. Що 
робити сестрам, яким так легко 
загубитися у власних думках і 
бажаннях у великому місті? Все 
наче й добре, але хочеться поста-
вити життя на паузу, хоча б до 
вересня, та повернутися у місце 
свого дитинства. Заплетені стіни 
старого будинку відгороджують 
від усього світу з його безліччю 
питань, а бабуся Тея нічого не за-
питує, зате завжди поруч.

Але літо час не спиняє: на по-
розі будинку з’являються люди з 
колишнього, теперішнього і май-
бутнього життя. Всі у цьому домі 
– і самі сестри, і бабуся, і індійська 
кузина, і розгублена мама, і на-
віть рудий кіт без імені – на порозі 
змін. Літо іде, ростуть гарбузи на 
експорт, розмови не стихають, а 
проблеми і рішення біжать на-
ввипередки.

Середня вартість книги – 120 
гривень.

«Смерть Лева Сесіла мала 
сенс» Олени Стяжкіної

У центрі сюжету – наша війна 
та історії кількох родин й окре-
мих героїв, яких звела доля у До-
нецькому пологовому будинку у 
1986 році. Це роман про 1990-ті, 
2000-ні та 2014-й, який став пере-
ломним, розвівши героїв по різні 
боки барикад та давши їм нові 
точки відліку.

Це перший текст Стяжкіної 
українською, втім, за задумом 
авторки він український лише 
наполовину, бо в ньому показана 
зокрема зміна мови разом зі змі-

ною характерів. Себто починаєть-
ся текст російською й поступово 
«українізується».

Книга вийде у продаж на по-
чатку квітня, очікувана вартість 
– 100 гривень.

«Iнші речі» Юрка Iздрика
У новій збірці віршів Юрка 

Іздрика виникає особливий 
оптичний ефект наближення 
до самої зіниці ока. Так близько, 
що опиняєшся всередині вірша, 
зрештою, всередині життя поета 
чи ліричного героя і проживаєш 
як своє власне, таким воно є ре-
альним. 

Можливо, в цьому і полягає 
феномен Іздрика. Яким би він не 
був тонально різним – чи про-
низливо ліричним, чи жорст ко 
іронічним, він залишається рід-
ним, твоїм, тобою віддзеркаленим. 
Тут, окрім віршів, є ще й колажі 
поета, ці «інші речі» проступають 
у словах і малюнках, тим самим 
творять тіло однієї єдиної речі – 
книжки як артефакту життя.

Середня вартість книги – 150 
гривень.

«Гітлер і Сталін. Тирани 
та Друга світова війна» 
Лоренса Різа

Гітлер і Сталін – два, мабуть, 
найвідоміші тирани XX століття. 
Хоч вони й перебували в опозиції 
один до одного, все ж були втілен-
ням єдиного принципу авторитар-
ної влади. Злочини сталінського 
режиму не менш жахливі, аніж 
нацистського, та за цими двома 
лідерами люди чомусь йшли до 
кінця. Чому?

Лоренс Ріс 30 років розпитував 
саме цих людей про їхні згадки 
щодо подій Другої світової – і 
вмістив у цій книзі сповіді тих, 
хто наживо був свідком правлін-
ня двох тиранічних історичних 
постатей. На основі розповідей 
солдатів Червоної армії та вермах-
ту, цивільного населення та навіть 
тих, хто перебував у найближчому 
оточенні до Гітлера і Сталіна, Ло-
ренс Ріс зміг передати залаштунки 
кривавого протистояння, таємних 
політичних процесів та нещадних 
доленосних рішень.

Ціна книги у твердій об-
кладинці – 350, у м’якій – 200 
гривень.

«Місія "Порятунок". 
Ведмеді» Євгенії Завалій

Книга для дітей віком 6-9 
років

Книжка Євгенії Завалій – це 
історія про те, як важливо звіря-
там жити у їхньому природному 
середовищі, і про те, що люди 
можуть та повинні зробити все 
від них залежне, аби вберегти 
тварин від жорстокого ставлення 
і навіть від вимирання певних 
видів. В основі сюжету – реальні 
історії ведмедів з притулку «До-
мажир» неподалік від Львова, 
який відвідувала авторка, збира-
ючи матеріал для книги.

За сюжетом, маленьку вед-
медицю Христю ловлять у лісі і 
змушують працювати в мандрів-
ному цирку, де панує жорсто-
кість і знущання над тваринами. 
На щастя, до цирку приходять 
зоозахисники і звільняють тва-
рин з жахливих умов. Христя 
потрапляє у притулок, де інші 
ведмеді, яких визволили з не-
волі, розповідають їй свої сумні 
історії. Багато хто з них уже не 
здатен повернутися до життя в 
дикій природі. Але це не про 
Христю. Адже в Карпатах її чекає 
мама і брат.

Ця книжка започатковує се-
рію книг «Місія «Порятунок». Та-
кож згодом у серїі вийде книжка 
«Бджоли».

Книга ще не вийшла у про-
даж, проте її очікувана вар-
тість150 гривень. 10 гривень від 
вартості кожної книжки буде 
перераховано на підтримку 
ведмежого притулку «Дома-
жир».
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Новий боксерський сезон відкрито
Олександр Кухарський

Схоже, що спор-
тивне життя Жито-
мирщини і України 
повертається у звичне 
русло. Підтверджен-
ням тому став чемпі-
онат Житомирської 
області з боксу, який 
відбувся 26-28 лютого. 

Цьогорічний чемпіонат, 
приурочений до 100-річчя 
житомирського боксу, зібрав 
рекордну кількість учасників за 
всю історію проведення першо-
стей і чемпіонатів Житомирщи-
ни. 219  боксерів із 6-ти міських 
та 3-х селищних територіальних 
громад змагалися за чемпіонське 
звання у житомирському спорт-
комплексі «Вікторія». 85 учасни-
ків представляли Житомирську 
міську територіальну громаду 
(54 із них – вихованці КДЮСШ 
«Колос»),  Новоград-Волинську 
– 36 боксерів, Бердичівську – 24, 
Малинську – 22.

Серед цьогорічних 
переможців і призерів 
змагань є представники 
Любара, Малина, Ко-
ростеня, Коростишева, 
Хорошева, Чоповичів і, 
звичайно ж, Новограда-
Волинського, Бердичева 
та Житомира. 

Найбільше чемпіонських 
медалей здобули  вихованці 
КДЮСШ «Колос». 11 чемпіонів 
області, 4 срібних призерів та 2 
бронзових підготував тренер-ви-
кладач школи Сергій Дворнін. 
10 вихованців тренера-викладача 
цієї ж школи Дмитра Пашкова 
стали володарями золотих меда-
лей, один – срібної. По дві золоті 
нагороди здобули вихованці тре-
нерів Віталія Мельника та Петра 
Комаренка. Загалом у боксерів 

КДЮСШ «Колос» 26 золотих, 14 
срібних та 10 бронзових нагород. 
5 чемпіонів та 17 призерів зма-
гань – такий внесок до сарбнички 
збірної Житомира найстарішого 
тренера Леоніда Щипця. Пораду-
вали своїм технічним арсеналом 
вихованці тренера-викладача 
Леоніда Плісака із Новоград-Во-
линської ДЮСШ, який підготу-
вав 9 чемпіонів змагань. Нижче 
своїх можливостей виступила на 
чемпіонаті збірна Бердичівської 
міської територіальної громади, 
боксери якої здобули тільки 5 
перших місць. 

Звичайно, позитивним є і 
той факт, що все більшої по-
пулярності набуває жіночий 
бокс. 21 спортсменка взяла участь 
у цьогорічних змаганнях. Набрав-
ши 2050 очок, загальнокомандну 
перемогу здобули боксери Жито-
мирської міської територіальної 
громади, на другому місці – ново-
град-волинці (814 очок), на тре-
тьому – бердичівляни (468 очок). 
Четверту сходинку посіла команда 
Малинської ОТГ, п’яту – Корос-
тенської ОТГ, шосту – Любарської 
селищної територіальної громади, 
сьому – команда Чоповичів, вось-
му – збірна Коростишева, дев’яту 
– команда Хорошівської селищної 
територіальної  громади. 

Незважаючи на майже бездо-
ганне суддівство (головний суддя, 

суддя національної категорії Во-
лодимир Кальманович), у деяких 
поєдинках суддівство з боку мо-
лодих суддів було необ’єктивним. 
Саме таке некваліфіковане суддів-
ство завдає непоправної психоло-
гічної травми юним боксерам, і, 
як наслідок, у багатьох випадках 
вони ніколи не повертаються у 
ринг. Тож керівникам обласної 
федерації боксу потрібно біль-
ше уваги приділити підготовці 
суддівського корпусу, а не кинути 
цей напрям роботи на самоплив. 
Це стосується також і інших ви-
дів спорту. Щось у нас тут одні 
негаразди.

Ще, на мою думку, органі-
затори змагань припустилися 
помилки, коли відразу після де-
кількох поєдинків першого дня 
змагань почали вручати нагоро-
ди боксерам «За кращу техніку», 
що викликало в залі відповідну 
реакцію. Адже такі призи вруча-
ють після завершення останнього 
поєдинку. Найкращим боксером 
змагань визнано вихованця Сергія 
Дворніна – Миколу Міхая, який 
достроково ще у першому раунді 
переміг своїх суперників – ма-
линчанина Дмитра Станкевича та 
Кирила Демянчука із Бердичева 
– технічним нокаутом, але так і 
не отримав приз, бо вже не було 
чого вручати.

Перші старти легкоатлетів
Олександр Кухарський

Два зимові чемпіонати 
з легкої атлетики у при-
міщенні серед ДЮСШ та 
СДЮШОР нещодавно від-
булися у Києві, на них вдало 
виступили збірні команди 
Житомирщини. 

У змаганнях серед юнаків 2006-2007 
р. н. легкоатлети нашої області посіли 4 
загальнокомандне місце, пропустивши 
вперед команди Київської, Харківської 
та Миколаївської областей. Срібними 
призерами змагань стали  бердичівляни 
Аліна Розовенко в бігу на 60 м (тренер 
О. Гаврилюк), Максим Манзевитий зі 
стрибків у висоту (тренер І. Лонський) 
та житомирянка Вероніка Мельничук у 
спортивній ходьбі на 3 км (тренери А. 
Малівський, С. Єдинач). Досить непогано 
виступили вихованці КДЮСШ «Колос». 
Костянтин Білошицький фінішував шос-

тим у ходьбі на 3 кілометри, Олександр 
Костюшко – сьомим, і дебютант змагань 
Нікіта Коняєв – восьмим (всі м. Коростень, 
тренер В. Суслов). У загальному заліку 
команда КДЮСШ «Колос», у складі якої 
виступило всього три учасники, зуміла 
посісти 22 місце із 63 ДЮСШ України.

У іншому чемпіонаті з легкоатлетично-
го двоборства серед юнаків та дівчат 2008 
р. н. та молодше, у якому взяли участь 
команди 24 областей та міста Києва, збір-
на Житомирщини знову посіла 4 місце. 
Чемпіоном змагань став вихованець тре-

нерів  А. Малівського та С. Єдинача Ілля 
Шпонарський. Срібні нагороди вибороли 
Марк Зимароєв (тренери А. Ледньова, А. 
Острогляд), Олексій Алексєєв (тренер В. 
Савчук) та Ілля Тишкевич із Романова 
(тренер А. Сушицький). Ще один вихова-
нець А. Сушицького та КДЮСШ «Колос» 
Юрій Булич вперше посів 4 місце. На 6 
місці закінчив змагання Дмитро Корот-
кий, а Юрій Назарчук – одиннадцятий. 
У загальному заліку КДЮСШ «Колос» 
розмістилася на 20 місці серед 62 ДЮСШ, 
які брали участь у змаганнях.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Квартира з/п 47,9 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. Максютова, 5, кв. 118. 
Дата торгів: 08.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №470152 
(уцінено лот № 463956);

2. Зем. діл., пл. 0,1500 га, КН: 1822086500:01:001:0482, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Пряжів, діл. № 89. Дата торгів: 08.04.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №469687;

3. Житл. буд., з/п 50,9 кв.м, за адресою: м. Житомир, пров. Саєнка, 18. Дата торгів: 
09.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №467386;

4. Житл. буд. з/п 45 кв.м, житл. пл. 34,3 кв.м та зем. діл. пл. 0,0680га 
КН:1811000000:00:006:0010, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Богдана Хмельницького, 3. Дата торгів: 12.04.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №470909 (уцінено лот № 464862).

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

• 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

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

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

РА ГОЛД ФЬЮЧЕ НА ПОСТIЙНУ РОБОТУ 
ПОТРIБЕН ДРУКАР ШИРОКОФОРМАТНОГО 
ВИРОБНИЦТВА (ЦИФРОВОГО ДРУКУ). ВИ-
МОГИ: БАЗОВЕ ЗНАННЯ ГРАФ. РЕДАКТОРIВ; 
ВМIННЯ ПРАЦЮВАТИ В ОПЕРАТИВНIЙ 
ПОЛIГРАФIЇ ВIТАЄТЬСЯ. ОБОВ`ЯЗКИ: 
УПРАВЛIННЯ ДРУКОМ, ПIСЛЯДРУК. ОБ-
РОБКА. 0462651438

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. Тел. в Польщi 
+48536012943(+viber), тел. в Києвi: 
Тел.:0965568181 (+ viber)

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi 
квартири 

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

2.16. Здам в оренду 

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

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

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

2.18. Куплю Нерухомiсть 

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

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
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3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

• Млин борошномельний (220 В i 380 В) 
потужнiсть 2,2 Квт i 4,0 Квт; соломорiзка; 
зернодробилка; бурякотерка. Цiна 
договiрна 0971448722

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

• 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

4.21. Вiкна, Дверi, Балкони. 
Продам 

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

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

КОПАННЯ КОЛОДЯЗIВ МЕХАНIЧНИМ 
СПОСОБОМ ТА ВРУЧНУ. ЧИСТКА I ПО-
ГЛИБЛЕННЯ КРИНИЦЬ. ДОСТАВКА КРУГIВ 
0671977447

• ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО КРИНИЦI. 
ЯКIСНО ТА ПРОФЕСIЙНО. 0686058741

6. ПОСЛУГИ 

6.15. Пошив, ремонт одягу, 
взуття 

ПОШИТТЯ ЗАХИСНИХ МАСОК ПIД ЗАМОВ-
ЛЕННЯ 0984448182

6.17. Послуги. Iншi 

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

• ПАКЕТИ: ПАКУВАЛЬНI П/П, КУРЬЄРСЬКI П/Е, 
ЗIП ЛОКI . YEMCHENKO.COM.UA 0987641347

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛIЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, 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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5 порад з нанесення макіяжу, 

ЯКЩО МАЄТЕ АКНЕ
Наносити макі-

яж на активні вугрі 
може видатися жах-
ливим рішенням, а 
проте всі бодай раз 
це робили. 

І хоч тимчасове покриття 
прища великою кількістю конси-
лера допоможе його замаскувати, 
воно здатне неабияк погіршити 
зовнішній вигляд шкіри наступ-
ного дня, якщо правильно не під-
готуватися. 

«Vogue.ua» розповідає, що 
потрібно знати про макіяж, коли 
маєте справу з небажаними ви-
сипами.

Почніть із чистого обличчя
Є акне чи немає – архіваж-

ливо перед нанесенням макіяжу 
подбати про чистоту обличчя. 
Коли йдеться про шкіру, схильну 
до акне, очищення від бруду стає 
обов’язковим ритуалом догляду 
за шкірою. Нанесення макіяжу 
на липке або вкрите брудом об-
личчя тільки погіршить здоров’я 
шкіри. Вибирайте спеціальні 
очищувальні засоби проти акне, 
що балансують жирність шкіри 
й містять такі інгредієнти, як са-
ліцилова кислота, олія чайного 
дерева або деревне вугілля.

Спробуйте пластир проти 
прищів

В ідеалі не варто викорис-
товувати макіяж на активні 
прищі. Якщо збираєтеся на 
великий захід і просто мусите 
перекрити висипи, спробуйте 
нанести трохи кліндаміцину або 
скористайтеся пластиром проти 
прищів під макіяж. Порадьтеся 
зі своїм лікарем, перш ніж виби-
рати подібні засоби для догляду 
за шкірою, щоб переконатися: 
вони вам не зашкодять.

Переконайтеся, що пензлі й 
губки для макіяжу чисті

Шкіра з висипами чутливіша 
до бактеріальних інфекцій, які 
можуть дуже легко передавати-
ся від косметичних продуктів, 
щіток і губок. Переконайтеся, 
що всі ваші пензлі абсолютно 
чисті, оскільки брудні стануть 
неминучим розсадником бак-
терій. Вони подразнюватимуть 
ваші активні прищі й навіть 
спричинюватимуть прищі там, 

де їх немає. Ретельно продезін-
фікуйте свої інструменти перед 
використанням. Також можете 
продезінфікувати й продукти 
для макіяжу, як-от: тверді по-
мади, рум’яна, палітри тіней і 
щільні основи, за допомогою 
спеціального очищувального 
спрею.

Використовуйте косметику, 
спеціально створену для 
шкіри, схильної до акне

Якщо маєте жирну або 
схильну до акне шкіру, це робить 
вибір косметичних засобів ще 
важливішим. Все, що потрапляє 
на вашу шкіру, має працювати 
на неї, а не спричинювати по-
дразнення й роздратований на-
стрій наступного ранку. Більша 
частина прищів виникає через 
надмірне утворення шкірного 
сала. Вугрі також підвищують 
чутливість шкіри, роблять її 
схильнішою до подразнень і 
ушкоджень. Переконайтеся, що 
вибрали безолійні, некомедоген-
ні продукти, що не забивають 
пор. Виберіть тональний крем, 
який не зволожуватиме надміру, 
а буде легким і без аромату.

Подружіться з мінеральною 
косметикою

Мінеральна косметика – най-
ліпший вибір, коли йдеться про 
схильну до акне або чутливу шкі-
ру. Такі продукти містять мен-
ше активних хімічних речовин 
і ніжніше впливають на шкіру. 
Спробуйте вибрати косметику 
на основі продуктів для догляду, 
яка і допомагатиме вашій шкірі, 
і забезпечуватиме потрібне по-
криття. Праймери зі зволожу-
вальними інгредієнтами, тональ-
на основа зі SPF і натуральні тіні, 
створені з екстрактів органічних 
фруктів, – лише деякі з можли-
вих варіантів.

Поради господині
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Різне

Цікаві факти про весну
• Англійські вчені підтвердили, 

що навесні діти ростуть утричі 
швидше, ніж у період з серпня по 
грудень. Вони пояснили цю зако-
номірність тим, що збільшується 
кількість сонячного світла і дитя-
чий організм починає активніше 
засвоювати вітамін D.

• Зозулі повертаються у 
нашу країну в середині квітня. 
Наші предки вважали появу цієї 
птиці символом весни.

• 20 березня – день весня-
ного рівнодення. У цей день 
на Землі настає астрономічна 
весна.

• Найбільша кількість торнадо 
спостерігається саме навесні.

• Навесні частота дихання 
людини на третину вища, ніж 
восени.

• Думка, що навесні люди за-
кохуються частіше, помилкова. 
Просто весною людина перебуває 
в стані легкої ейфорії від розквіту і 
пробудження природи. А гормони 
і зростання сексуальності тут ні до 
чого. Вони однакові в усі пори року.

• Весняна депресія таке ж часте 
явище, як і депресія осіння. І пси-
хологи не можуть точно сказати, 
яка з них небезпечніша.

• Виявляється, весною з те-
плих країв повертаються не 
лише птахи, а й звірі – більшість 
летючих мишей віддає перевагу 
зимівлі у більш теплому кліматі.

• Щороку в Індії відзначають 
свято на честь приходу весни – 
Holi. Це, мабуть, найяскравіший 
весняний фестиваль у світі, адже 
все навкруги сяє барвами веселки.

• У Женеві, Швейцарія, прихід 
весни оголошують лише з «дозволу» 
офіційного каштану, який росте під 
вікнами кантонального уряду. За-
хоче дерево впустити весну в місто – 
розпустить листочки, а ні – офіційна 
весна нізащо не наступить.

• Навесні першим на поте-
пління відгукується коріння. 
Воно добре росте вже при темпе-
ратурі 7-10°C.

Гороскоп на тиждень 17 - 23 березня
ОВЕН
Небувалий приплив 

енергії. Неодмінно цим 
скористайтеся і запла-

нуйте на цей період найскладніші 
справи – усе вдасться. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вда лий час  д л я 

спілкування з рідними 
і друзями. Чекайте на інтерес з 
боку протилежної статі, який вас 
дратуватиме. 

БЛИЗНЮКИ 
Цілком ймовірно, що 

зараз ви про щось шко-
дуєте. Зануреність у себе 

заважатиме на роботі, можливі 
помилки. 

РАК
Скористайтеся ситу-

ацією на свою користь. 
Підвищиться ваша увага, 

що сприятиме залагодженню всіх 
проблем. 

ЛЕВ
Вдалий період для 

перетворень як у особис-
тому житті, так і у професійній 
сфері. Зірки радять експеримен-
тувати із зовнішністю.

ДІВА
Конфліктів з коле-

гами не уникнути. Не 
з̀ ясовуйте стосунків з 

коханою людиною – це закін-
читься погано.

ТЕРЕЗИ 
Відкладіть похід в 

офіційну установу. Вда-
лий період для роман-

тичних стосунків. Не давайте 
порад. 

СКОРПІОН
Взаємини з коханою 

людиною вийдуть на 
якісно новий рівень. Використайте 
інформацію, яку здобудете у про-
цесі спілкування. 

СТРІЛЕЦЬ 
Розпочніть проєкт, 

про який давно дума-
ли. До вас дослухатимуться, а 
порадами неодмінно скорис-
таються.

КОЗЕРІГ
Відкладіть бізнес-сфе-

ру на потім і зосередьте-
ся на сімейному житті. Вдалий 
час для поїздок, партнери можуть 
підвести. 

ВОДОЛІЙ
Спокійний тиждень, 

який сприятиме співп-
раці з колегами. При-

готуйтеся до цікавих зустрічей, 
приємного спілкування. 

РИБИ 
Зросте інтелектуаль-

на діяльність. Вдалий 
період для підписання докумен-
тів. Вас помітять завдяки вашій 
старанності. 



Смачного!

Хочете спробувати 
щось нове та смачне? 
Спробуйте декілька аль-
тернативних рецептів 
млинців від «Vogue.ua».

Кокосові млинці
• 2 ст. л. кокосового борошна;
• 4 яйця;
• ½ горнятка води;
• 3 ст. л. кокосової олії.
Приготування:
У блендері або кухонному ком-

байні збити кокосову стружку до 
стану борошна (4-5 ст. л. кокосової 
стружки перетворяться у 2 ст. л. 
борошна) або використати готове. 
Додати яйця, воду і 1 ст. л. коко-
сової олії або вершків. Збити до 
однорідної маси. Смажити неве-
ликими млинцями на добре розі-
грітій пательні на кокосовій олії. 
Кокосові вершки і свіжа лохина 
стануть найкращим доповненням 
до страви.

Гарбузові лляні млинці
• 1/4 склянки лляного борош-

на (подрібненого насіння льону);
• 3/4 склянки води;
• 1 1/2 склянки цільного бо-

рошна (можна рисове, кукурудзя-
не, борошно з пшона або гречки);

• 3 ст. л. рідкого меду;
• щіпка солі;
• 1/4 склянки кокосової олії 

(або гхі);
• 1 склянка води;
• 1 склянка гарбузового пюре 

(запечений заздалегідь і збитий 
гарбуз);

• 2 ч. л. кориці;
• 1 ч. л. сухого імбиру;
• Натертий мускатний горіх.
Приготування:
Змішати подрібнене лляне на-

сіння з водою і залишити на 15 
хвилин. Збити у блендері решту 
інгредієнтів до однорідної маси. 
Акуратно замішати льон. Сма-
жити як звичайні млинці по 1-1,5 
хвилини з кожного боку. Подавати 
з апельсиновим мармеладом.

Солоні млинці з 
трюфелем

• 120 г борошна з кіноа або 
нутового борошна;

• 200 мл мигдального молока;
• 1 ст. л. вершкового масла;
• 1 яйце;
• сіль;
• свіжий трюфель або трю-

фельна паста;
• пармезан.
Приготування:
Ретельно до однорідності змі-

шати інгредієнти та залишити на 
15 хвилин. Смажити на вершко-
вому маслі. Готові теплі млинці 
посипати натертим пармезаном, 
натерти трюфель або змазати трю-

фельною пастою (або трюфельним 
медом!) й завернути.

Млинці з мигдального 
борошна з 
каштановим медом

• 100 г крем-сиру;
• 4 яйця;
• ¾ горнятка мигдального 

борошна;
• ¼ горнятка мигдального мо-

лока;
• сіль;
• сироп агави або рідкий мед;
• каштановий або гречаний 

мед і крем-сир для подачі.
Приготування:
Збити інгредієнти у бленде-

рі до однорідної маси, під час 
цього додавати підсолоджувач 
за смаком. Смажити млинці на 
вершковому маслі. Подавати з 
крем-сиром, полити ароматним 
медом.

Вівсяні млинці
• 1 чашка цільнозернових ві-

всяних пластівців;
• 1 чашка вівсяного або горі-

хового молока;
• 2 ст. л. кленового сиропу або 

рідкого меду;
• 2 яйця;
• вершкове масло або кокосова 

олія для смаження.
Приготування:
Всі інгредієнти  ретельно 

збити у блендері до густого од-
норідного тіста. Смажити млинці 
до рум’яної скоринки на добре 
розігрітій пательні. Для солоних 
млинців підійде вершкове масло, 
для солодких знадобиться більше 
кленового сиропу в тісто, а сма-
жити їх краще на кокосовій олії.

5 незвичних рецептів млинців
Суп-пюре з гарбуза  
та червоної сочевиці
Для приготування вам знадобиться:

• 3 столові ложки оливкової або соняшникової олії;
• 4 зубчики часнику, можна більше, якщо ви його полюбляєте;
• 3 морквини;
• 2 стебла селери, за бажанням;
• 1 цибулина;
• 1 чайна ложка меленого кмину;
• 1/2 чайні ложки червоного гострого перцю, його кількість також 

за бажанням; якщо полюбляєте гострі супи, можете класти 
більше, а якщо ні – достатньо пів чайної ложки або чайну ложку;

• 400 грамів гарбуза;
• сіль, мелений чорний перець, яким можете замінити червоний 

гострий перець;
• 1,5 л курячого бульйону або води;
• 1 чашка, тобто 200 грамів червоної сочевиці;
• петрушка або іншу зелень, яку полюбляєте, для прикраси.

Приготування:
Для приготування краще використовувати каструлю з товстим 

дном. В каструлі нагрійте оливкову або соняшникову олію, після 
чого покладіть нарізаний часник, моркву, селеру та цибулю і, 
помішуючи, смажте близько 15 хвилин. 

До перелічених вище складових додайте гарбуз, нарізаний на 
кубики, сіль, тмин, червоний гострий перець та тушкуйте усе до 
того моменту, поки гарбуз не стане м’яким. 

До тушкованих овочів додайте сочевицю та залийте усе буль-
йоном або водою. Необхідно, аби суп закипів, після чого зменшіть 
вогонь та варіть ще близько 20 хвилин, аби сочевиця розварилась. 

Після цього необхідно дати супу трішки охолонути та збити 
його блендером, аби була консистенція супу-пюре. 

Подавайте із зеленню, можете спробувати додати сік шматочка 
лимона.

Джерело: «Троїцьке City»


