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Дострокових канікул  
у житомирських школярів не буде

Марія Кравчук

Про це у коментарі 
журналістам «20 хви-
лин» розповіла  за-
ступниця директора 
департаменту освіти 
міськради Світлана 
Ковтуненко.

12 жовтня державна комісія 
з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситу-
ацій підтримала пропозицію 
Міністерства охорони здоров’я 
рекомендувати МОН звернутися 
з пропозицією перенесення осін-
ніх канікул в закладах освіти на 18 
жовтня 2021 року.

«Ситуація із захворюваністю 
на коронавірусну хворобу погіршу-
ється, зокрема, щодня у сотень 
дітей виявляють COVID-19, а 
тисячі учнів разом із вчителями 
відправляють на ізоляцію через 
виявлені випадки COVID-19. До-
строковий початок канікул для 

школярів дозволить вплинути на 
поширення коронавірусної хвороби 
через зменшення активності гро-
мадян та кількості необов’язкових 
соціальних контактів», – пояснив 
міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко.

Поспілкувавшись із заступ-
ницею директора департаменту 
освіти Світланою Ковтуненко, 
з’ясували, що житомирські шко-
лярі не підпадають під перелік 
щасливчиків, яким «світять» до-
строкові канікули. Учні підуть 
на канікули, як і планувалось 
раніше, – з 23 жовтня.

«Ситуація, яка у нас по школах 
на сьогодні, некритична, як, до при-
кладу, в інших областях. Отже, 
чотири дні відпочивають діти на 
Покрову, потім виходять на тиж-
день на заняття, відпрацюють пи-
тання завершення першої чверті 
і 23 жовтня підуть на канікули. 
Якщо ми зробимо канікули з 18 
жовтня, то завершення чверті у 
нас як такого не буде, воно перене-
сеться», – зазначила Ковтуненко.

Також департаментом освіти 
було видано наказ про посилення 
протиепідеміологічного режиму 
в школах міста.

У Житомирі на Покрову відкрили 
пам’ятник, присвячений захисникам 
України у війні з російським агресором

Марія Кравчук

Пам’ятний патріотичний 
знак відкрили у Житомирі 14 
жовтня – у свято Покрови, День 
українського козацтва та День 
захисників і захисниць України.

На урочистостях були присутні пред-
ставники влади.

«Сьогодні, у велике свято, ми відкри-
ваємо пам’ятник. Я мріяв, що його ми 
відкриємо тоді, коли останній солдат 
залишить поле бою. Та ми не можемо 
чекати. Цей пам’ятник важливий не тільки 
для сімей загиблих, для дітей, що стоять з 
портретами свої батьків. Це важливо для 
всього Житомира. Я певен: через 50 років 
сюди приходитимуть діти, будуть класти 
квіти та дякувати Героям, яких немає», – 
каже міський голова Сергій Сухомлин.

Композиція складається з чоти-
рьох гранітних стел та бронзових 
фігур. Тут – український військо-
вий, волонтер, медпрацівниця та 
доброволець. Авторка проєкту 
Дарина Євпак каже: ідею втілити 
вдалося.

20 сходинок композиції символі-
зують шлях, яким бійці підіймалися 
вгору. На кожній сходинці – напис місця 
бойових дій, де загинули житомирські 
бійці.

Фігура солдата – це пам'ять про вої-
нів, які стоять на варті захисту своєї кра-

їни. Зброю солдат тримає донизу. Тобто 
воїн – не у бойовій позиції, а на сторожі.

Медсестра зображена молодою: це 
уособлення молодих дівчат, які тільки 
отримали медичну освіту, а дехто, ще не 
закінчивши навчальний заклад, пішов на 
поле бою. Старшою від медичної сестри 

зображено волонтерку – образ жінки 
з народу.

Доброволець скульптурної компо-
зиції схожий на козака. У нього – зброя, 
яку не видають військовим. Бронежилет, 
черевики, штани, татуювання у вигляді 
тризуба – все це уособлює звичайну лю-
дину, яка з доброї волі стала на захист 
своєї  країни.

Шлях від сходинок до Сонця переда-
ють сірі гранітні вертикальні елементи.  
А Сонце – це те, до чого прагнуть укра-
їнці, – цілісна України разом із Кримом 
та Донбасом.

«Майстри, які були долучені до реаліза-
ції такої важливої для міста справи, були 
надзвичайно фаховими та відповідальними. 
Обсяг роботи був дійсно великим. Вирізати 
та обшліфувати гранітні брили суцільними 
– непросто. А особливо вдало та досконало 
передав всю ідею львівський скульптор Во-
лодимир Цісарук. Скульптури – це основна 
частина композиції», – відмічає у комен-
тарі Дарина Євпак.

Скульптури виконані із бронзи. Осно-
вна композиція – з граніту: габро і покос-
тівка. Декоративні елементи, як-от Сонце, 
Україна, – з нержавіючої сталі.

Загальна кошторисна вартість – 7 млн 
грн. Це кошти бюджету громади Жито-
мира.

• Кожен п’ятий дорослий в Україні пройшов повний курс вак-
цинації від COVID-19.

• В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався 
землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

• Міністерство охорони здоров'я України планує тимчасово від-
сторонити від роботи й позбавити зарплати невакцинованих 
вчителів.

• Міністр оборони США Ллойд Остін готується вперше відвіда-
ти Україну – візит відбудеться в межах його майбутнього 
європейського турне.

• З початку листопада Міненерго планує почати імпорт електро-
енергії з Білорусі і таким чином вирішити енергетичну кризу, 
в якій опинилась Україна наприкінці вересня – на початку 
жовтня.

• У листопаді у Києві та ще одному місті України у межах пілот-
ного проєкту запрацюють перші відеокамери для контролю 
за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції.

• У ВООЗ повідомили, що люди з ослабленою імунною системою 
повинні отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

• Незабаром до парламенту подадуть проєкт закону, який до-
зволятиме подвійне громадянство в Україні.

• У Європейському Союзі офіційно запровадили обмежувальні 
заходи проти 8 осіб з Російської Федерації через порушення 
суверенітету України.

• Стан голодуючого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, 
якого утримують у СІЗО грузинського Руставі, погіршився.

• У межах реалізації надання додаткової безпекової допомоги 
від уряду Сполучених Штатів Збройним силам України за 
результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього 
візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну 
прибули вантажі міжнародної технічної допомоги.

Коротко про головне
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Кращі підприємці вже реєструються  
на конкурс «Народний бренд 2021», а ви?

Розпочався прийом за-
явок на участь у конкурсі 
«Народний бренд 2021», в 
якому кращих у різних но-
мінаціях обирають ті, для 
кого ці товари і послуги 
призначені, – споживачі.

20 рік поспіль RIA Media проводить конкурс 
«Народний бренд», в якому переможців визна-
чають самі споживачі. Якщо у попередні роки 
конкурс відбувався у 5 містах України, зокрема і 
у Житомирі, то у 2021 році він охоплює 23 міста. 

У Житомирі організатором конкурсу є 
газета «20 хвилин Житомир» і ПП «Медіа 
Ресурс». Його девіз – «Ви вибираєте – ми на-
городжуємо!» – говорить сам за себе, адже 
перемога у «Народному бренді» означає, що 

ваш товар чи послуга, на думку більшості жи-
телів міста, кращі і заслуговують на визнання. 

Для компаній, які не так давно розпочали 
роботу, участь у конкурсі – це дуже гарна 
нагода заявити про свою діяльність великій 
аудиторії. Для брендів, які тривалий час у 
бізнесі, – це можливість ще раз підтвердити 
своє визнання і репутацію кращих. 

Голосування у «Народному бренді» 
триватиме з 1 листопада до 12 грудня 

включно, а імена переможців у різних 
номінаціях стануть відомі 14 грудня. 

Запрошуємо представників бізнесу заре-
єструвати свій бренд (компанію) для участі в 
конкурсі «Народний бренд 2021» і позмагатися 
за перемогу.

Для додаткової інформації звер-
тайтесь за телефоном: 067 412 89 81  
або пишіть на пошту  
lyudmyla.pavlyuk2@gmail.com.

По парку тече річка, а комунальники 
не поспішають реагувати

Марія Кравчук

До журналістів газети 
«20 хвилин» звернулась 
житомирянка, яка роз-
повіла про проблему у 
Житомирському місько-
му парку ім. Ю. Гагаріна.

Виявилось, що жінка, прогу-
люючись, помітила справжню 
річку, яка тече в парку від при-

міщення колишнього дитячого 
садочка, стікаючи прямо до 
мосту. Житомирянка неодно-
разово повідомляла про це КП 
«Житомирводоканал», проте, за її 
словами, проблему вже два тижні 
не можуть вирішити.

Після спілкування з директо-
ром КП «Парк» Ігорем Леончен-
ком виявилось, що у підприємстві 
про проблему знають, спеціалістів 
з водоканалу викликали, проте 
вони її так і не вирішили.

«Порив розташований десь на 
приватній території колишньо-

го дитячого садочка. Наскільки 
мені відомо, комунальні служби 
про це знають та займаються 
вирішенням цієї проблеми. Ава-
рійний автомобіль був, я сам його 
бачив: комунальники шукали ви-
тік, розривали землю, на певний 
час вода перестала текти, про-
те ненадовго», – зазначив Ігор 
Леонченко.

Керівник парку запевняє, що 
до спеціалістів Житомирводока-
налу вони зверталися останній 
раз у понеділок, 18 жовтня, зараз 
чекають на розв’язання проблеми.
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Житомир скоро «почервоніє»,  
проте містяни не паряться

Марія Кравчук

Через погіршення 
ситуації з коронавіру-
сом Житомир може 
увійти до «червоної» 
зони адаптивного 
карантину вже за тиж-
день.

Про це мер Житомира Сергія 
Сухомлин розповів в ефірі одного 
з українських телеканалів.

«Я думаю, що через тиждень 
максимум Житомир увійде в 
"червону" зону. Місця в лікарнях 
у нас є, жодних проблем із за-
безпеченням немає», – зазначив 
Сухомлин.

Згідно з новими правилами у 
«червоній» зоні заборонена робо-
та ресторанів, кінотеатрів, ринків 
і фітнес-центрів. Обмеження не 
поширюється на ті заклади, 
де 100% працівників і клієнтів 
повністю щеплені.

Навчальні заклади, де ще-
плення отримали менше 100% 
персоналу, не можуть працювати 
в очному форматі, тому мають 
перейти на дистанційку. Це не 
стосується дитсадків і 1-4 класів.

Навіть недивлячись на що-
денно зростаючі цифри «ко-
відної» статистики, житоми-
ряни не особливо й налякані 

поточною ситуацією. Якщо 
ще минулого року без маски на 
носі не впускали в громадський 
транспорт, де кількість пасажи-
ромісць була обмеженою, то за-
раз містяни спокійно їздять без 
маски – чи то, вакцинувавшись, 
вирішили, що їм тепер нічого не 
страшно, чи то просто просто 
забили. 

За спостереженням 
журналістів газети «20 
хвилин», у тролейбусах у 
масці їздить у кращому 
разі половина пасажи-
рів, частіше всього це 
– люди старшого віку, 
молодь у нас більш ри-
зикова в цьому плані, 
їздять здебільшого без 
масок. У маршрутках си-
туація гірша: приблизно 
третина пасажирів над-
ягають маски. Та що там 
пасажири, зараз поба-
чити водія в масці – ве-
лика рідкість. 

Насправді навіть якщо ви 
провакцинувались, це не при-
від не носити маску. МОЗ пише: 
«Гарну людину видно здалека, у 
неї масочка на обличчі, антисеп-
тик на руках і сертифікат у "Дії"».

Вакциновані мають носити 
маску, оскільки можуть переноси-
ти збудника хвороби та інфікувати 
невакцинованих.

«Якщо ми вакциновані, треба 
носити маску, оскільки в нас до-
сить велика кількість невакцино-
ваних. А людина, яка вакцинована, 
може переносити збудника, хворіти 
з легким перебігом та інфікувати 
невакцинованих, і це призведе до 
тяжких наслідків перебігу хворо-
би у того, хто не вакцинувався. 
Тому якщо ми вакцинуємо велику 
кількість людей, тоді ми будемо 
розглядати питання зняття ма-
сок», – зазначив міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко під час V 
Міжнародного форуму «Креатив-
на Україна 2021».

Навіть якщо ви вже пе-
рехворіли і думаєте, що в 
цьому разі вакцинуватися 
не обов’язково – це не так. 
Згідно з новими даними, лікарі 
наголошують на вакцинації на-
віть перехворівших на COVID-19 
осіб. Адже достеменно невідомо, 
наскільки довго тримається при-
родний імунітет після хвороби. 
Деякі дані свідчать, що люди, які 
перехворіли, мають удвічі вищий 
ризик захворіти знову, ніж вак-
циновані.

Заходи безпеки при 
використанні побутових 
піротехнічних виробів

Феєрверки, петарди, 
ракети та інші побутові 
«іграшки» завжди при-
тягували увагу до себе 
не тільки дітвори, а й 
дорослих. Але рік у рік 
збільшується кількість 
людей, які отримують 
від цих забав каліцтво, 
термічні опіки та різні 
травми. Дуже часто це 
трапляється внаслідок 
необережного, непра-
вильного чи невмілого 
користування піротех-
нічними виробами. Щоб 
запобігти біді, слід до-
тримуватися правил 
пожежної безпеки. За-
пуск петард, феєрверків, 
ракет забороняється 
проводити всередині 
приміщення, з балконів 
і поблизу житлових, гос-
подарських будівель, но-
ворічних ялинок тощо.

П ірот ех н і к у  не 
можна зберігати біля 
приладів опалювання 
– батарей, газових та 
електричних плит. Не 
варто носити вогнене-

безпечні предмети у 
кишенях чи сумочках. 
Не можна розбирати 
вироби чи піддавати їх 
механічним впливам, 
курити, працюючи з 
піротехнічними виро-
бами.

На Житомирщині  
за тиждень виявлено  
4 258 нових випадків 
захворювання на 
COVID-19

З 13 по 19 жовтня в 
Україні було зафіксова-
но 98 188 нових випадків 
COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині – 4 258.

Зауважимо, що показник за-
хворюваності по Україні та на 
Житомирщині стрімко зростає.

13 жовтня показник захворів-
ших на COVID-19 на Житомирщи-
ні становив 462 особи. 14 жовтня 
цифра була більшою – 1 107 лю-
дей, наступного дня було виявлено 
860 захворівших на COVID-19. 16 
жовтня – 666 випадків, 17 жовтня 
хворих було 258 осіб. 18 жовтня 
виявили 703 випадки, 19 жовтня 
цифра знизилася до 202 осіб.

Нині на Житомирщині зареє-
стровано 2 171 летальний випадок 
смертності від COVID-19, за період 
з 13 по 19 жовтня померли 108 осіб 
хворих на COVID-19.

Нагадуємо, що на території 
Житомирської області продовжено 
карантин до 31 грудня 2021 року.

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

Аби уникнути за-
хворювання на коро-
навірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте 
профілактичних захо-
дів та дотримуйтеся 
основних правил: 

 – ретельно мийте та 
дезінфікуйте руки;

– носіть захисну мас-
ку у громадських 
місцях;

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

ДСНС закликає: будьте максимально 
уважні протягом новорічних і різд-
вяних свят! Бережіть своє життя та 
життя близьких! Подаруйте їм свою 
увагу, любов та добрий настрій!
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Що почому: огляд цін на 
житомирських ринках і прогноз 

Руслан Мороз

Тільки почалася друга поло-
вина жовтня, але цінові нови-
ни традиційно невтішні.

За повідомленням сайту агроновин 
Agroportal.ua, Україна вперше за роки 
незалежності у липні-серпні 2021 року 
імпортувала харчові яйця з Білорусі. Про 
це заявив виконавчий директор Союзу пта-
хівників України Сергій Карпенко – йдеться 
у повідомленні асоціації.

Він нагадав, що галузь птахівництва 
збиткова вже два роки і наслідки цього для 
ринку кричущі.

«Закрилося більше 30 підприємств з ви-
робництва яєць, більше 9 підприємств з ви-
робництва м'яса птиці. За два роки поголів'я 
скоротилося на 11 млн голів, – зазначив він. 
– Виробництво м'яса птиці скоротилося на 
40 тис. тонн з початку року. Виробництво 
яєць – на 3 млрд штук, що становить чверть 
від обсягу виробництва у 2020 році».

За його словами, сьогодні вже зрозу-
міло, що зниження цін на корми, навіть з 
рекордним урожаєм, не відбудеться.

«Ми бачимо ціни на електроенергію, 
газ. Є у держави підстави підвищувати 
рівень оподаткування в таких умовах? 
Зрозуміло, що ні – це лише поглибить 
кризу», – підкреслив він щодо виклю-
чення птахівників з переліку платників 
єдиного податку IV групи, передбаченого 
законопроєктом № 5600. Можливості 
щодо підвищення цін на внутрішньому і 
зовнішньому ринках у виробників досить 
обмежені. Але, за прогнозом Сергія Кар-
пенка, продукція птахівництва буде 
дорожчати.

Водночас голова профільної асоціації 
сподівається, що здоровий глузд народних 
депутатів переможе і вони не підтримають 
норму про птахівників у проєкті закону 
№ 5600.

Ми вже розповідали про прогнози сто-
совно очікуваного зростання цін на свини-
ну. Згадували й про те, що кількість свиней, 
яких здавали на м'ясо, різко зменшилася. 
Селяни не бачать сенсу тримати худобу, 
адже закупівельні ціни дуже низькі. Дефі-
цит свинини прогнозує і Асоціація тварин-
ників України. Досить туманні прогнози 
стосовно споживчих цін до кінця року 
на цукор, олію та деякі крупи. Водночас 
офіційні спостерігачі стверджують, що 
по Україні ціни на свинину найдешевші у 
Житомирській області. Відвідавши цими 
вихідними Житній та Сінній ринки, ми не 
можемо підтвердити висновки експертів, 
адже чотири вихідних поспіль спричи-
нили майже повну відсутність покупців 
і продавців на ринках Житомира. Більш 
точні висновки можна буде зробити тільки 
наступного тижня, коли життя у місті по-
вернеться до звичайного темпу. Але ціна 
130-140 грн за кіло якісної свинини, на 
нашу думку, не дуже доступна. Експерти 
Держстату раніше знаходили м'ясо за ці-
ною 104 грн. Де саме проводилася вказана 
закупівля, не повідомляється. Ми також 
цього не побачили.

Вже до кінця року очікується зрос-
тання цін на хліб. При цьому цінник у 
деяких регіонах може підвищитися на 20%. 
Це пов'язано безпосередньо з ростом цін на 
енергетичні ресурси, відповідно до чого по-
дорожчає хліб і хлібобулочні вироби. Втім, 
більше на кінцеву вартість продукту вплине 
ціна на борошно. За словами експертів, у 
собівартості продукту борошно займає 
близько 40%. Але оскільки у Зерновому 
меморандумі не розподілений обсяг продо-
вольчої і фуражної пшениці (для переробки 
і вигодовування худоби), українці і зовсім 
можуть втратити якісний хліб. Так, з 10 млн 
тонн експортованої на сьогодні пшениці 
близько 9 млн тонн – продовольча.

До центральних ЗМІ надходять повідо-
млення про знищення українськими ви-
робниками власної продукції. Так, минулого 
тижня у Дніпрі фермери не змогли реалі-
зувати кавуни та роздавали їх кожному, хто 
забажає. Навіть дитячі заклади продукцію 
українських фермерів відмовилися при-
ймати – дуже багато бюрократії. 

А ось у селі Михайлівка Херсонської 
області фермери вже знищили непрода-
ні кавуни і продовжують зараз викидати 
урожай. Якщо у вересні вони викидали 
кавуни, то сьогодні історія повторилася 
з помідорами. Очевидці зняли ціле поле, 
засіяне горами помідор, і розповсюджують 
це відео у соціальних мережах. 

Держстат цього тижня оприлюд-
нив дані щодо інфляції – у вересні 
ціни на продукти харчування сягнули 
трирічного максимуму. Вони не дуже 
оптимістичні – інфляція у вересні є найви-
щою з 2017 року і становить 11% у річному 
вимірі. Так, споживчі ціни за місяць зросли 
на 1,2%, а від початку року – на 7,5%. Ба-
зова інфляція за місяць зросла на 1,3%, з 
початку року – на 5,5%. Зазначається, що 
серед усіх продуктів у вересні найбільше 
подорожчали яйця – на 13,6%. Подешев-
шали олія, цукор та фрукти. 

Згідно з даними Держстату, у липні 
витрати на виробництво агропродукції 
виросли на 2,7% щодо показника попере-
днього місяця, в т.ч. рослинницької – на 
3,5%, тваринницької – на 0,5%. 

Як стало відомо, уряд планує під-
вищити мінімальні ціни на алкоголь. 
Про це повідомляється у проєкті постанови 
Кабміну, яку для громадського обговорення 
оприлюднили на сайті відомства. Зокрема, 
роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані 
вироби хочуть підняти на 8,3%, на віскі, 
ром та джин – на 8,4%, на коньяк (бренді) 
–  на 4,8-8,3%.

Сайт AgroPolit.com повідомляє, що в 
Україні рекордно зросли ціни на гречку.

В Україні зросли ціни на крупи, а 
вартість гречки б’є рекорди. Виробники 
зазначають, що вирощувати її стає все 

складніше і невигідно. З цієї причини 
Україні доводиться експортувати додат-
кові обсяги гречки, щоб покрити попит 
населення. Після тривалої перерви в Укра-
їну почали знову ввозити великі партії 
гречки з Росії.

«При споживанні середнього українця 
близько 3 кг гречаної крупи нам потрібно десь 
100 000 тонн крупи. В перерахунку на зерно 
це складе десь 150 000 тонн зерна», – роз-
повів виконавчий директор Міжнародної 
асоціації гречки Сергій Громовий.

Як зазначають експерти, ціни на гречку в 
Україні ростуть швидше, ніж на інші крупи. 
Навіть хороші врожаї не зможуть зупинити 
збільшення вартості. За моніторингом, у 
торговельних мережах ціна на крупу гре-
чану коливається від 33 до 50 грн/кг.

Ціни на житомирських ринках
На жаль, майже зникли ягідні пропо-

зиції. Зрозуміло, що залишилися тільки 
ягоди, які вирощують у теплицях. Але зараз 
не сезон. Наступний врожай очікується 
тільки у грудні до новорічних свят. 

Сьогодні з ягід тільки дуже багато ви-
нограду, ціни на який впали до 35-45 грн, 
порівняно з 80-120 грн два місяці тому. Але 
він також закінчується. Цікаво, що ціни на 
українські яблука майже стабільні цілий рік 
та складають 20-30 грн за більш якісну про-
дукцію. Ціна на яблука традиційно вища 
за ціну на банани з Еквадору – ті коштують 
від 23 до 30 грн залежно від якості.

Дуже багато персиків, кавунів. Ціни 
також різні, але у більшості значно при-
вабливіші, ніж місяць тому. Кавуни в супер-
маркетах коштують 4,50-5 грн за кіло. На 
розкладках ціни більші на 1,50-2 грн. Сливи 
знизили свою вартість до 10-15 грн за кіло.

Дари лісів також хоч і користуються 
попитом, але дуже вартісні – пропонують 
3-літрове відеречко білих грибів за 200 грн 
або літрову баночку лисичок за 70-100 грн. 
Але гриби також вже майже закінчилися. 
Звідки привозять залишки, встановити не 
вдалося.

Ростуть поступово ціни на помідори та 
огірки – до 50-60 грн та 30-40 грн за кіло-
грам відповідно. Картоплю, яку продавали 
ще місяць тому у сітках по 30 кілограмів, 
майже не побачити. Ціна в супермаркетах 
на картоплю зросла в середньому на 5 грн 
за кіло.

Цікаво, що протягом літа ціна на імбир 
різко падала. Варто згадати, що минулого 
року після оголошення локдауну та па-
ніки від короновірусу ціна стрибнула за 
кілька днів від 60 до 450 грн за кілограм. 
Сьогодні можна побачити імбир за ціною 
200 грн за кіло. На жаль, ціни на лимони, 
які споживаються разом з імбиром, поки 
що тримаються на високому рівні. До того 
ж останні врожаї лимонів тільки почали 
збирати, тому ціни можуть ще піднятися.

Стосовно цін на рибні продукти можемо 
констатувати, що вони тримаються поки 
що на попередньому рівні. Збільшення 
цін очікується у листопаді-грудні, коли 
закінчаться місцеві запаси та почнуться 
підготовчі процеси до різдвяних свят. 

Бажаємо приємних покупок з най-
меншим навантаженням для вашого 
гаманця!
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• Колишнього оперативного 
працівника поліції Житомир-
щини підозрюють у розголо-
шенні державної таємниці.

Повідомлено про підозру у 
розголошенні відомостей, що 
становлять державну таємни-
цю, особою, якій ці відомості 
були довірені у зв’язку з вико-
нанням службових обов’язків, 
за відсутності ознак державної 
зради або шпигунства (ч. 1 ст. 
328 КК України).

За даними слідства, пра-
воохоронець, працюючи на 
посаді оперуповноваженого, 
порушив законодавчі вимоги 
про зберігання державної та-
ємниці та розголосив під час 
листування з іншою установою 
персональні відомості.

Досудове розслідування 
проводить другий слідчий 
відділ територіального управ-
ління Державного бюро розслі-
дувань, розташованого у місті 
Хмельницькому, за оператив-
ного супроводу ВБКОЗ Управ-
ління СБ України в області.

Санкція зазначеної статті 
передбачає покарання у виді 
позбавлення волі на строк від 
двох до п'яти років.

• Фальшиву валюту, заку-
плену у столиці, збували за 
пів ціни – на Житомирщині 
викрили двох ділків із 2000 
підроблених доларів США.

Управлінням СБ України 
в області та слідчими поліції 
спільно з обласною прокура-
турою викрито групу осіб, які 
протягом тривалого часу нео-
дноразово займалися зберіган-
ням, придбанням, перевезен-
ням з метою збуту та збутом 
підробленої іноземної валюти.

Так, 50-річний житомиря-
нин, діючи за попередньою 
змовою із 62-річним жителем 
Київської області, неоднора-
зово їздив до столиці, звідки 
привозив підроблені долари 
США та збував за пів ціни міс-
цевим жителям.

У ході досудового слідства 
правоохоронцями задокумен-
товано два факти збуту фаль-
шивої валюти у Житомирі. До 
того ж підроблені банкноти 
відповідали якості справжнім, 
що в офіційному обігу, оскільки 
більшістю спецзасобів пере-
вірки підробку не розпізнано.

Втретє заробити на підро-
блених доларах ділкам не вда-
лося: їх затримано на гарячому 
у місті Києві.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

У Житомирі ввели обмеження:  
влада готує містян до «червоної» зони

За всіма показниками 
Житомир рухається до 
«червоної» зони. 

Про це йшлося 19 жовтня на 
розширеній міській комісії з ТЕБ 
і НС, де представники бізнесу та 
комунальних підприємств обгово-
рили з керівництвом міста роботу 
в умовах «червоної» зони.

«У "червоному" рівні епідне-
безпеки працюватимуть садочки, 
початкова ланка школи та за на-
явності 100% вакцинації педпра-
цівників школи. Робота представ-
ників бізнесу залежатиме від них: 
всі мають бути вакцинованими. 
Нова хвиля ковіду, кажуть лікарі, 
набагато складніша, ніж минула. 
Кисню потребує більше людей, 
раптово наступає важка стадія 
перебігу хвороби. Для зручності 
ми готові їхати на місця і вак-
цинувати  працівників. Життя 
людей – найдорожче. Маємо бути 
свідомими», – наголошує міський 
голова Сергій Сухомлин.

«У стаціонарі лікарні № 1 – 
179 пацієнтів, лікарні № 2 – 208 
пацієнтів, 24 дитини перебуває у 
Житомирській обласній дитячій 
клінічній лікарні.  Всього у Жито-
мирі з початку пандемії захворіло 
25 038 осіб. одужало – 21 639, по-
мерло –  610 (3 за добу)», – йшлося 
під час засідання.

Директор юридичного де-
партаменту Євгеній Черниш на-
голосив, що офіційно Житомир 
ще не вступив у «червону» зону, 
проте члени комісії з ТЕБ і НС 
мають змогу запровадити певні 
обмеження, зокрема для роботи 
ринків та торгових центрів, які на-
лежать до обмежень «червоної» 
зони. Обмеження вступлять в силу 
з 23 жовтня.

Як тільки у Житомирі розпо-
чне діяти «червоний» рівень епі-

демічної небезпеки, буде посилено 
контроль за дотриманням про-
тиепідемічних заходів та будуть 
введені наступні обмеження.

Що зміниться:
- робота непродовольчих і 

продовольчих ринків, а також 
торговельних центрів дозволя-
ється виключно за наступних 
умов:

• з розрахунку 1 людина на 10 
м2, не більше 50% заповне-
ності торгової площі з дотри-
манням соціальної дистанції 
не менше 2-х метрів;

• лише за наявності сертифі-
катів про вакцинацію або 
негативних ПЛР-тестів, зро-
блених не пізніше ніж за 72 
години (чинний на момент 
виходу на роботу), для 100% 
працівників ринку та суб’єктів 
підприємницької діяльності, 
що здійснюють діяльність в 
межах ринку;

• допуск відвідувачів та пере-
бування на ринку здійснювати 
лише у респіраторі або захис-
ній масці;

• керівники ринків повинні за-
безпечити контрольований 

вхід та вихід на ринок, а також 
несуть відповідальність за до-
тримання маскового режиму, 
кількість відвідувачів та вакци-
націю працівників.

• Роботу закладів громадського 
харчування в межах територі-
альної громади буде визна-
чено з 06:00 до 23.00.

Дозволяється:
- робота закладів торгівлі 

– продовольчих та непродо-
вольчих магазинів, супермар-
кетів, гіпермаркетів виключно 
за наступних умов:

• з розрахунку 1 людина на 10 
м2, не більше 50% заповне-
ності торгової площі з дотри-
манням соціальної дистанції 
не менше 2-х метрів;

• лише за наявності сертифікатів 
про вакцинацію або негатив-
них  ПЛР-тестів, зроблених 
не пізніше ніж за 72 години 
(чинний на момент виходу на 
роботу), для 100% працівників 
закладу торгівлі;

• допуск відвідувачів та пере-
бування в закладі торгівлі здій-
снювати лише у респіраторі 
або захисній масці;

• керівники закладів несуть від-
повідальність за дотримання 
маскового режиму, кількість 
відвідувачів та вакцинацію 
працівників.

- робота закладів сфери 
послуг (перукарні та салони 
краси) виключно за наступних 
умов:

• з розрахунку 1 людина на 10 
м2, не більше 50% заповне-
ності торгової площі з дотри-
манням соціальної дистанції 
не менше 2-х метрів;

• лише за наявності сертифікатів 
про вакцинацію або негатив-
них ПЛР-тестів, зроблених 
не пізніше ніж за 72 години 
(чинний на момент виходу на 
роботу), для 100% працівників 
закладу;

• допуск відвідувачів та пере-
бування в закладі здійснювати 
лише у респіраторі або захис-
ній масці;

• керівники закладів несуть від-
повідальність за дотримання 
маскового режиму, кількість 
відвідувачів та вакцинацію 
працівників.

• робота закладів розміщення 
(готелів та хостелів) виключно 
за наявності сертифікатів про 
вакцинацію або негативних 
ПЛР-тестів, зроблених не піз-
ніше ніж за 72 години (чинний 
на момент виходу на роботу), 
для 100% працівників закладу.
Обмеження не будуть за-

стосовуватися у разі наявності у 
всього персоналу та всіх відвід-
увачів закладів чи заходів, крім 
осіб до 18 років, зелених COVID-
сертифікатів.

У «червоній» зоні дозволя-
ється робота банків, АЗС, вете-
ринарних магазинів, аптек та 
всіх продовольчих магазинів.
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Право повернутися здобули,  
але до повернення ще далеко

Микола Корзун

«Без права повернен-
ня…» – із такою назвою 
у Києві відбулася між-
народна наукова кон-
ференція, приурочена 
80-річчю депортації 
етнічних німців у відда-
лені райони Радянсько-
го Союзу. 

Організаторами заходу стали 
Рада німців України, громадська 
організація «Міжнародне това-
риство німців України – Відерге-
бурт», Інститут всесвітньої історії 
НАН України та дослідницький 
центр із міста Геттінген (Німеч-
чина).

Тема депортації народів Радян-
ського Союзу, яка проводилася за 
етнічною ознакою, є невичерпним 
джерелом і дуже потужним по-
тенціалом для дослідників – істо-
риків, демографів, соціальних пси-
хологів  і політологів. Адже лише 
етнічні німці, що проживали на 
території колишньої Російської 
імперії, а потім – у республіках 
також вже колишнього Радянсько-
го Союзу, були піддані кільком 
хвилям репресій та депортацій. 
До речі, конференція, яка про-
ходила у Києві 15-16 жовтня 2021 
року, була приурочена здебільшо-
го депортаціям німців у початко-
вий період радянсько-німецької 
війни. Йшлося здебільшого про 
період із серпня по жовтень 1941-
го року. У свідомості більшості 
людей ще радянських поколінь 
міцно врізалися у пам'ять жахіття 
перших місяців так званої Великої 
Вітчизняної війни радянського на-
роду. Адже літо та осінь 1941-го 
року стали символами жахливих 
поразок Червоної Армії на всіх 
фронтах велетенського протисто-
яння радянських військ та армій 
гітлерівського вермахту. Нерідко 
події розгорталися в умовах паніч-
ного відступу, в умовах зосеред-
ження усіх сил на евакуації у схід-
ні райони СРСР заводів, фабрик, 
аграрних ресурсів та мирного 
населення. Але можна лише собі 
уявити, наскільки потужною була 
радянська смертоносна система 
репресій, арештів та депортацій, 
коли у найтяжчий для країни час 
чекісти, міліціонери на чолі гран-
діозної армії всіляких «вертухаїв» 
не припиняли арештів, не втом-
лювалися гнобити, ув̀ язнювати, 
депортувати сотні тисяч людей. 
Лише через те, що вони були пред-
ставниками іншої національності, 
лише тому, що ТАК вирішили 
вожді комуністично- більшовиць-
кого режиму.

У виступах багатьох знаних 
дослідників, які лунали під час 
конференції «Без права повер-
нення», зазначалося, що каральна 
машина радянського режиму із 
початком військових дій на радян-
сько-німецькому фронті не тільки 
не припиняла своєї діяльності, 
але й гранично мобілізувалася з 
метою посилення темпів пошу-
ку «ворогів народу», які помітно 
сповільнилися після пікової хвилі 
репресій у 1937-1939 роках. Вже на 
сьомий день радянсько- німець-
кої війни, 29 червня 1941 року, 
з̀ явилася директива Раднаркому 
СРСР (уряду країни) про очи-
щення міст прифронтової зони 
від злочинних елементів. Ще за 
тиждень, 4 липня 1941-го, в дію 
вступила директива наркома-
ту внутрішніх справ (НКВС) із 
вказівкою взяти на облік усіх 
осіб сумнівного соціального 
та національного походження. 
Звісно ж, в умовах хаотичного від-
ступу радянських військ, коли часу 
на те, щоб взяти на облік якомога 
більше «ворогів народу», у радян-
ських чекістів просто не вистачало, 
835 німців із Волинської, Рів-
ненської та Житомирської об-
ластей (так званих волинських 
німців) все ж таки органи 
НКВС встигли заарештувати 
і відправити на схід України. 
Це вже пізніше, 3 серпня 1941-го 
року, з̀явиться бойове донесення із 
штабу Південного фронту, де його 
командувач (генерал Тюлєнєв) до-
повідає Йосипу Сталіну та Семену 
Будьонному про те, що «немец-
кое население стреляло из окон 
и огородов по отходящим нашим 
войскам». Вождь більшовицької 
держави, звісно ж, не залишив 
поза увагою трохи дивне (якщо 
не дивакувате) повідомлення від 
бойового радянського генерала, 

який вщент розвалив Південний 
фронт і тепер звалював усі свої 
невдачі на «немецкое население 
как неблагонадёжный элемент». 
Після указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 28 серпня 1941 року 
«Про переселення німців, що про-
живають у районах Поволжя» ще 
через три дні, 31 серпня 1941 року, 
вийшла постанова Політбюро ЦК 
ВКП(б) «Про німців, що прожи-
вають на території Української 
РСР». Зрозуміло, що відповідним 
органам радянське керівництво 
доручило «немцев, состоящих на 
учёте, как антисоветский элемент, 
арестовать». Тих, хто уникнув 
арешту, негайно мобілізували до 
складу будівельних батальонів 
НКВС для використання у східних 
районах СРСР. Загалом під час 
конференції «Без права повер-
нення» у виступах науковців 
кількаразово наголошувалося 
на тому, що до уваги вчених 
поки що потрапили здебіль-
шого кількісні та статистичні 
показники депортованих ет-
нічних німців. Зокрема, тільки 
в умовах спецпоселення ста-
ном на початок 1946-го року 
перебувало 774 тисячі 178 осіб 
з числа депортованих у східні 
райони СРСР етнічних німців. 

Нашим читачам було б цікаво 
дізнатися (а в матеріалах конфе-
ренції, що проходила 15-16 жовтня 
у м. Києві, також про це йдеться), 
що із початком радянсько-німець-
кої війни багато радянських гро-
мадян німецької національності 
пішли добровольцями на фронт 
або ж були мобілізовані до лав 
РСЧА. Йдеться про сотні тисяч 
етнічних німців, які зі зброєю в 
руках захищали свою країну, якою 
на той час був Радянський Союз. І 
жодних згадок про те, що, напри-
клад, радянські солдати німецько-

го етнічного походження колись 
чи десь масово здавалися у полон, 
досі немає. Натомість можна  на-
звати той факт, що лише серед 
загиблих захисників Брестської 
фортеці у червні – липні 1941-
го року було багато радянських 
солдатів та офіцерів, які мали 
німецьке етнічне походження. Зо-
крема, це полковник Георг Шмідт, 
підполковник Еріх Крель, майор 
Олександр Дулькейт, полковий 
лікар Олександр Вебер, червоно-
армійці Олександр Герцог, Микола 
Кюнг, В`ячеслав Маєр, Герман Ре-
лінг. Бойовими нагородами у 1941-
1945 роках відзначені майже два 
десятки тисяч радянських воїнів 
німецького походження, а деся-
ток етнічних німців удостоєний 
звання Героїв Радянського Союзу. 
Розповідь на цю тему можна про-
довжувати в окремій публікації. 

Під час конференції «Без права 
повернення» неодноразово згаду-
валася Житомирщина. Як терито-
рія, звідкіля ще у 1915 році влада 
Російської імперії організувала 
перші депортації етнічних німців 
напередодні наступу армій Тро-
їстого союзу (австро-угорської та 
кайзерівської армій). У 1936 році  
на теренах тоді ще Київської об-
ласті (Житомирська область, як 
відомо, утворена 22 вересня 1937 
р.) розгорнулися репресії та перші 
заходи із депортації німецького 
та польського населення, яке ма-
сово переселяли на територію 
Північного Казахстану (зокрема 
– у Карагандинську область). Про 
те, до яких наслідків це при-
зводило і наскільки згубний 
вплив мали подібні депортації 
на занепад сільського госпо-
дарства нашого поліського 
регіону, розповідав під час 
конференції «Без права по-
вернення» дослідник із Луцька 

Михайло Костюк. Про резуль-
тати сталінської репресивної 
політики у передвоєнний час 
у стосунку до етнічних німців 
та поляків розповідав під час 
конференції і Андрій Амонс – 
колишній слідчий військової 
прокуратури, який свого часу 
вів слідчі справи з розстрілів 
військовополонених-поляків 
у Биківні та Катині. 

Депортація мовою цифр
Загалом виступи учасників 

конференції торкалися багатьох 
аспектів вже досліджених сторінок 
процесу депортації етнічних нім-
ців у різні часи радянської історії. 
Те, що це був достатньо крива-
вий і драматично жорстокий 
процес, можуть засвідчити 
кілька промовистих цифр. 

Якщо, наприклад, напере-
додні Другої світової війни 
на теренах України (незважа-
ючи на вже розпочаті репресії 
та переселення) ще проживало 
близько 540 тисяч етнічних 
німців, то у 1972 році (коли 
припинили діяти заборони на 
повернення на малу батьківщину 
із місць спецпоселення) в Укра-
їні проживало лише 29 тисяч 
етнічних німців. 

Із часом, станом на 1992-й рік, 
чисельність німців в Україні дещо 
зросла (до 40 тисяч осіб). Але 
наслідки багаторічної політики 
депортації етнічних німців упро-
довж 30-40-х років ще не вивчені 
у багатьох аспектах. Навіть доля 
депортованого населення, яке 
упродовж 1936–1941 років пере-
правлялося до східних регіонів 
СРСР, вивчена достатньо повер-
хово. В основному – через брак 
джерел і втрату великої частини 
документів. До речі, у ході кон-
ференції ряд дослідників, серед 
яких був і виконавчий директор 
Геттінгенського дослідницько-
го центру Альфред Айсфельд, 
висловлювали надзвичайно по-
зитивну оцінку авторам та ре-
дакційним колегіям обласних 
редакцій видання «Реабілітовані 
історією». Редколегія житомир-
ського видання «Реабілітовані 
історією», як відомо, була визна-
ним лідером усіх регіональних 
колективів в межах України. Сьо-
годні, на жаль, вона припинила 
свою роботу згідно з рішенням 
Житомирської обласної ради ще 
у 2015-му році. Житомирянам, 
які у масі своїй заклопотані що-
денними клопотами суто побуто-
вого характеру, подібна проблема 
може здаватися малозначущою. 
Але минуле, якщо воно з певних 
причин підлягає забуттю, нео-
дмінно про себе нагадує. І то – у 
дуже негарний, а іноді і непри-
ємно-сумний спосіб.
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• Самовільно зайняв та 
розорав прибережно-за-
хисну смугу р. Случ у Лю-
барському районі – керівник 
агропідприємства постане 
перед судом.

Досудовим слідством вста-
новлено, що 61-річний керівник 
місцевого агропідприємства, 
відповідно до договору, цьо-
горіч взяв в оренду 23 га зе-
мель сільськогосподарського 
призначення. Разом з цим, у 
порушення вимог чинного за-
конодавства, самовільно зайняв 
ще й земельні ділянки водного 
фонду – прибережно-захисної 
смуги річки Случ площею 5,8 
га, розорав їх та засіяв соєю, 
чим завдав шкоди довкіллю.

• Поліцейському, який 
побив жителя Житомира, 
повідомлено про підозру.

У вівторок, 12 жовтня, Жито-
мирською обласною прокура-
турою повідомлено оперупов-
новаженому територіального 
підрозділу поліції про підозру у 
перевищенні службових повно-
важень, що супроводжувалися 
насильством та болісними і та-
кими, що ображають особис-
ту гідність потерпілого, діями, 
також прокуратура розпочала 
кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 365 КК України.

Установлено, що 10.10.2021 
оперуповноважений терито-
ріального підрозділу поліції, 
перебуваючи у приміщенні 
райуправління поліції, під час 
словесного конфлікту з жите-
лем міста Житомира накинув-
ся на нього та побив гумовим 
кийком, завдавши тілесних 
ушкоджень.

Неправомірні дії поліцей-
ського припинили відвідувачі 
та викликали швидку медичну 
допомогу, яка доставила по-
терпілого до лікарні та надала 
необхідну допомогу. 

Проводяться першочергові 
слідчі (розшукові) дії, встанов-
люються обставини криміналь-
ного правопорушення.

Досудове розслідування 
проводить другий слідчий від-
діл (з дислокацією у м. Житоми-
рі) територіального управління 
Державного бюро розслідувань, 
розташованого у м. Хмельниць-
кому.

Житомирська обласна про-
куратура здійснює процесуаль-
не керівництво.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Із вдячністю до благодійників –  
у Житомирі діти з особливими потребами 
займаються творчістю

Руслан Мороз

У Житомирі про-
водять заняття з обра-
зотворчого мистецтва 
для дітей з особливими 
потребами.

Фундація «Волонтери без кор-
донів», яку очолює Олена Гонча-
ренко, опікується майже двома 
сотнями сімей, діти в яких мають 
проблеми зі здоров’ям або є ді-
тьми з особливими потребами. 

Діти, які потребують осо-
бливої уваги з боку суспільства, 
можуть займатися образотворчим 
мистецтвом в приміщенні облас-
ної бібліотеки для дітей, де керів-
ництво закладу пішло назустріч та 
надало можливість безкоштовно 
використовувати для занять цілу 
залу. Заняття проводяться раз на 
тиждень. Більшість діточок, що за-
ймаються в цій групі, мають певні 
вади, проблеми зі здоров’ям. Але 
наполегливість викладачів дозво-
ляє здійснитися мріям і дивам.

Крім образотворчого мисте-
цтва, з дітьми займаються про-
фесійні викладачі іноземних мов, 
трудового навчання та інших твор-
чих напрямів: вишивки, ліплення 
з пластиліну та інших форм роз-
витку дитини. 

На уроках образотворчого 
мистецтва діти навчаються пра-
цювати олійними фарбами на 
справжньому полотні. Навчаль-
ну роботу проводить професійна 
художниця, викладачка Людмила 
Джигора. Вона повністю безко-
штовно на благодійних засадах 
працює з дітьми та передає їм 
відчуття чудового сприйняття 
світу, навчає основам художньої 
майстерності. 

На жаль, вартість професій-
них олійних фарб і полотна для 
створення художніх робіт дуже 
висока для сімей, які й так мають 
великі витрати на утримання ді-
точок з особливими потребами. 

Тож небайдужі і відомі житоми-
ряни Ігор Малі, Віктор Шуляр 
та Андрій Поліщук, які також 
переймаються проблемами фун-
дації «Волонтери без кордонів», 
звернулися з проханням про до-
помогу до керівництва області. І 
вже за добу за сприяння очільника 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації Віталя Бунечка 
було придбано на суму більш ніж 
10 тисяч гривень набір олійних 
фарб професійної якості та кілька 
полотен для малювання. Надав 
суттєву допомогу і представник 
Малинського ринку у місті Жи-
томирі Павло Вербовський. Ця 
допомога забезпечила можливість 
тривалого безкоштовного заняття 
дітей образотворчим мистецтвом. 

Представники фундації «Во-
лонтери без кордонів» повідоми-
ли, що в подальшому планують 
організувати благодійну виставку 
– аукціон з робіт, виконаних ви-
хованцями художньої студії. Всі 
кошти, які будуть виручені від 
продажу робіт дітей з особливими 
потребами, підуть на закупівлю 
матеріалів для забезпечення по-
дальшого навчального та творчого 
процесу.

Варто додати, що заняття 
творчістю надають можливість в 
подальшому краще адаптуватися 
дітям з особливими потребами до 
навколишнього середовища, по-
ліпшити соціалізацію та інклюзив-
ність дітей у навчальному загально-
освітньому процесі, покращують 
якість життя таких родин. 

У всьому світові подібні про-
грами для дітей сприяють під-
вищенню рівня розвитку піз-
навальних процесів і загальних 
інтелектуальних здібностей, роз-
витку комунікативних навичок і 
умінь, навичок співпраці, поліп-
шення стану загальної та дрібної 
моторики. У процесі занять у 
дитини створюється позитивний 

емоційний настрій, формується 
атмосфера довіри, доброзичли-
вості, позитивного ставлення до 
оточуючих. Це також є важливим 
фактором у подальшому житті 
дитини в соціумі. 

Мета програми – сприяння 
розвитку дитини, створення умов 
для реалізації її внутрішнього по-
тенціалу, допомога в подоланні 
і компенсації відхилень, що за-
важають її розвитку.

Члени родин дітей, які ма-
ють можливість безкоштовно 
вчитися прекрасному завдяки 
небайдужим до їхніх проблем 
людям, передають величезну 
дяку за сприяння в роботі фун-
дації. 
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Система БПД та 
Всеукраїнська асоціація 
громад підписали 
меморандум про захист 
прав та інтересів ОМС та 
територіальних громад

Спрощення доступу людей 
до безоплатної правової до-
помоги. Підвищення рівня 
правової обізнаності громад. 
Проведення соціологічних до-
сліджень для вивчення право-
вих потреб жителів громад. 
Це – напрями співпраці у 
межах меморандуму, який 
підписали Координаційний 
центр з надання правової 
допомоги та Всеукраїнська 
асоціація громад.

Мета меморандуму – об’єд-
нати зусилля для реалізації та 
захисту прав і свобод людини та 
громадянина, зокрема в частині 
захисту прав та інтересів органів 
місцевого самоврядування та те-
риторіальних громад.

«Для нас співпраця із Всеу-
країнською асоціацією громад 
– це можливість донести до 
кожної територіальної громади, 
яка входить до ВАГ, як правові 
знання загального характеру, так 
і інформацію про систему без-
оплатної правової допомоги. 
Якщо людина звертається до 
органів місцевого самовряду-
вання з правовим питанням, її 
можна перенаправляти до сис-
теми БПД», – зазначив в. о. ди-
ректора Координаційного центру 
з надання правової допомоги 
Олександр Баранов.

У межах меморандуму Ко-
ординаційний центр з надання 
правової допомоги та Всеукра-
їнська асоціація громад реалізо-
вуватимуть ініціативи, спрямовані  
на спрощення доступу громадян 
до безоплатної правової допо-
моги. Проводитимуть спільні 
комунікативні та правопросвіт-
ницькі заходи, спрямовані на 
підвищення правової поінфор-
мованості громад.

«З відкриттям ринку землі 
стали надзвичайно актуальними 
питання, пов’язані з проявами 
рейдерства та посяганнями на 
право власності в аграрній сфері. 
Тому нині є потреба у правовій 
просвіті із земельних питань – 
як правильно оформити право 
власності на землю, які для цьо-
го потрібні документи тощо», – 
зазначив виконавчий директор 
Всеукраїнської асоціації громад 
Іван Слободяник.

У планах співпраці Координа-
ційного центру з надання право-
вої допомоги та Всеукраїнської 
асоціації громад – проведення 
соціологічних досліджень право-
вих потреб громад, аналіз ма-
теріалів, отриманих від органів 
місцевого самоврядування та 
територіальних громад стосовно 
посилення правової свідомості 
громад.

Правова допомогаВийшла з друку п'ята збірка 
поезій Давида Найфонова 
«Поет не Vашого часу»

Руслан Мороз

Побачила світ п'ята за рахун-
ком збірка поезій Давида Найфо-
нова «Поет не Vашого часу». 

«Сердца открывая, живите,
Светлей становитесь душой!
Мгновения счастья ловите
И будьте самими собой.
Всех тех, кто творят неустанно,
Цените! Так важно ведь знать,
Что творчество нужно, желанно,
Что есть для кого создавать!»

Наше видання поспілкувалося з Давидом 
стосовно його планів та подальших творчих 
задумів. А також ми говорили про сучасне 
сприйняття поезії та загалом літератури, 
ставлення до них з боку читача, про про-
блеми книговидання в Україні.

Сам Давид Найфонов на власній сторінці 
у соціальній мережі «Фейсбук» нещодавно 
розмістив допис: «Радий представити нову, 
вже п'яту за рахунком, збірку – “Поет не 
Vашого часу”. Вона вийшла максимально 
різноплановою. У ній є місце серйозним 
(іноді досить похмурим) міркуванням на 
глобальні теми, разом з тим гумору, іронії 
і, звичайно, романтиці. Ця книжка – калей-
доскоп емоцій, що демонструє різні грані 
внутрішнього світу автора».

Збірка вийшла у видавництві «Бук-Друк» 
в твердій палітурці та з чорно-білими ілю-
страціями.

«20 хвилин»: Які відчуття після того, як 
вийшла ваша чергова збірка?

Давид Найфонов: Вони суперечливі. З 
одного боку, радієш, що книжка вийшла, з 
іншого – засмучуєшся, коли бачиш, що це 
мало кого цікавить. Нову збірку відкривають 
такі рядки:

З думок, чуттів та мрій я створюю вірші.
Ділюся без страху всім тим, що на душі.
У творчості, мов птах, злітаю вище неба,
Та, як співав Кузьма, нікому то не треба…

«20 хвилин»: Чому ж такий депресив-
ний настрій?

Давид Найфонов: Це реальність. На-
томість все одно пишу, адже це – радість 
для душі. Зараз підхожу до екватору сьомої 
збірки… 

«20 хвилин»: Тільки щойно вийшла 
п’ята збірка, і одразу переходимо до сьо-
мої? 

Давид Найфонов: Шоста давно гото-
ва. Триває робота над її оформленням. А 
я працюю над новою. Там теж є не надто 
оптимістичні рядки:

Как понять, что не интересен, 
Уйти в состояние пассивности?
Отвечу просто (уж буду любезен):
Сборник поэзий выпусти!
В жодному разі не жаліюся, але такою 

є правда. Є цілком успішні поети, щиро 
радію, що у них все непогано. Щодо мене, 
то починаючи з 2019 року встиг випустити 
п’ять збірок поезій, тобто це досить про-
дуктивна робота. Але не відчуваю, що щось 
змінюється. Є певний «фітбек» у фейсбуці, 
позитивні коментарі, побажання продо-
вжувати роботу над поезіями. Але коли 
доходить справа до реалізації книг, до про-
дажів, то все виявляється досить сумним. 
Об’єктивно немає сенсу друкуватись, тому 
що у підсумку не виходиш навіть в нуль. 

Випустити книгу власним коштом – справа 
не з дешевих. 

«20 хвилин»: Але зараз у книжкових 
магазинах дійсно величезні ціни на про-
дукцію. Інколи я підхожу до стендів, беру 
книгу, яка мені дуже сподобалась, і по-
чинаю вагатись, чи варто купувати її за 
таку величезну ціну. І до того ж не факт, 
що потім я не знайду цю книгу в електро-
нному варіанті.

Давид Найфонов: Так, як на мене, 
паперову книгу все ж ніщо не замінить. В 
«електронці» немає душі. Справжня книга 
– це твій творчій слід, результат великої 
роботи, яку приємно тримати в руках. А 
читати поезію з гаджетів – ну це не те.

«20 хвилин»: Але ж знову питання ціни 
за книгу?

Давид Найфонов: Вони чималі. Я, як 
великий книголюб, це знаю, адже витрачаю 
чималі суми на книги щомісяця. До того ж 
багато з них замовляю, тож ціна ще вища. 
Дійсно, в наших реаліях мало хто може до-
зволити собі платити по 300, а іноді й по 
500–800 гривень за книгу. Що стосується 
ціни на мої збірки, то вона досить середня 
для такого тиражу і такого друку. Ще й з 
урахуванням того, що я випускаю їх власним 
коштом. Більшість книг такого рівня в інтер-
нет-магазинах коштують суттєво дорожче.

«20 хвилин»: Тоді хто саме купує зараз 
книги?

Давид Найфонов: На жаль, книги вза-
галі мало хто купує. Але подарувати збірку 
поезій у наш час – вельми оригінальний 
подарунок, тож добре було б це робити. 
Взагалі дарувати книги – це чудово! Варто 
знову повертатися саме до книги, а не читати 
тільки різноманітні та не завжди розумні 
пости в соціальних мережах!
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Справжня хвороба проти липових документів: 
чому не варто купувати підроблені 
COVID-сертифікати?

Руслан Мороз

Зі зростанням захворюва-
ності на COVID-19 усе частіше 
з’являються повідомлення про 
купівлю підроблених міжна-
родних свідоцтв про вакцина-
цію, а також довідок про про-
типоказання до щеплення.

Крім того, що підробка документів є 
злочином та карається законом, наявність 
людей із фальшивими документами стано-
вить загрозу для здоров’я та життя інших. 
Якщо людину з підробленим свідоцтвом 
депортували з-за кордону, це прикро, але 
не смертельно. А от якщо така людина, 
користуючись липовою довідкою, заразила 
коронавірусною хворобою когось із групи 
ризику, до прикладу, літню людину, вагіт-
ну жінку чи онкохворого, наслідки її дій 
можуть бути вкрай важкі.

МОЗ повідомляє на офіційному сайті 
про те, що зараз готується законодавчий 
акт про посилення відповідальності за під-
робку медичних документів. Нині МОЗ 
разом із Нацполіцією України, СБ України 
працюють над виявленням випадків під-
роблення документів про вакцинацію, усі 
вони ретельно розслідуються.

Звідки з'явилися підробки
Поява існуючої проблеми спровокована 

двома чинниками: попитом і пропозицією. 
На жаль, ці чинники існують у різних ком-
бінаціях упродовж усієї історії людства.

Сучасне сектантство та віра у 
вселенську теорію змови

У минулому номері ми розповідали про 
прихильників вселенської теорії змови. Але 
виявилося, що досліджувати їх можна ще 
багато, адже це просто неоране поле на 
теренах наших сучасних міфів та забобонів. 
Досліджуючи саме житомирські терени, 
можна з подивом дізнатися, що крім ан-
тивакцинаторів із «вселенською теорією 
змови» та вірою у прибульців-рептилоїдів, 
цілком серйозно обговорюються теми вак-
цинації-чіпізації і 5G-опромінення.

Це мало б вигляд невдалого жарту, якби 
більшість аргументів не приводилася б в 
інтерпретації представників сучасних ре-
лігійних сект. Причому більшість із них 
має не тільки всі ознаки тоталітарних сект, 
а й визнані як такі на території суміжних 
країн. Але, на жаль, не на території України.

Про яку боротьбу з гібридною агресією 
можна говорити, якщо в Україні легально ді-
ють секти, які навіть в Росії офіційно визнані 
тоталітарними і частина з яких заборонена. 
Але на Житомирщині деякі з них активно 
працюють на радість бісам та ворогу. 

Більшість антивакцинаторів на Жито-
мирщині часто є прихильниками якоїсь 
із модних сучасних сект. Несподівано на 

теренах області буйною порослю розквітну-
ли прихильники таких досить екзотичних 
сект, як «Чудеса святого отрока В'ячеслава», 
«анастасійці» і «рафіїловці». На їхньому тлі 
навіть прихильники рептилоїдів мають 
досить сірий вигляд. Але все це справжні 
люди, і вони – серед нас. Якщо перші дві 
секти прийшли до нас з Росії, то «рафіїлов-
ці» – наш український дніпровський проєкт.

З усіх найбільш впливових сект су-
часності, що діють на території суміжної 
країни, пустити настільки потужне й роз-
галужене коріння на чужих землях вдалося, 
напевно, лише «Звенящим кедрам России» 
(«ЗКР»), вони ж – «анастасійці». Про це буде 
окрема розмова.

Якщо вірять у казкових персонажів, то 
повірять і російським військовим

Наступним опонентом вакцинації, дуже 
популярним у Житомирі, як не дивно, є 
також персонаж з Росії – так званий пре-
зидент Академії геополітичних проблем 
генерал-полковник Леонід Григорович Іва-
шов. На теренах Житомирщини розповсю-
джується його так зване звернення до всіх 
громадян світу. Та ще маячня, але чомусь 
досить популярна серед житомирян: «Зброя 
ворога – вакцинація-чіпізація, цифровізація і 
штучний інтелект, 5G-опромінення, розвал 
освіти і позбавлення нас з вами людських 
прав і свобод. Наша зброя – мізки, юридична 
грамотність, соціальні мережі, інформація, 
громадянська активність, віра, молитва і 
перемагаюча світла сила любові».

Поки антивакцинатори мітингують, 
житомиряни помирають від COVID-19

Представники згаданих вище сект Жи-
томирщини 19 жовтня поїхали до Києва 
на акцію протесту проти вакцинування 
та використання захисних масок. Водночас 
під час акції пропагувалася війна проти 
банківських карток та цифровізації України.

Але повернемося до реалій. Станом на 
18 жовтня 2021 року на Житомирщині діа-
гноз COVID-19 підтверджено у 103 610 осіб, 

з яких у 704 – за минулу добу. Кількість 
ліжок із кисневим забезпеченням у закладах 
охорони здоров’я Житомирської області, 
визначених для госпіталізації пацієнтів із 
підтвердженим діагнозом COVID-19, станом 
на 17 жовтня становить 99,4%.

Що робиться у лікарнях міста та хто 
саме найбільше ризикує загинути від 
COVID-19?

18 жовтня у МОЗ відбувся пресбрифінг 
на тему: «Вакцинація проти COVID-19 
та карантинні обмеження в Україні». Як 
зазначив заступник міністра – головний 
державний санітарний лікар України Ігор 
Кузін, епідеміологічна ситуація в Україні 
погіршується та спостерігається стрімке 
поширення коронавірусної інфекції.

«Протягом минулого тижня в Україні 
зареєстровано понад 105 тисяч нових випадків 
захворювання, що на 11% більше за попередній 
період. 2300 громадян померли від ускладнень, 
викликаних цією хворобою. У порівнянні до 
попереднього тижня кількість летальних 
випадків зросла на 22%», – поінформував 
Ігор Кузін.

Також головний державний санітарний 
лікар України наголосив, що люди віком 
60+ перебувають у найбільшій зоні ризику. 
Так, із початку пандемії 53% летальних ви-
падків зафіксовано серед людей віком 70+ 
та 29% – серед 60-69-річних.

Поки одні житомиряни гинуть у лікар-
нях, інші намагаються самі себе обдурити 
– придбати фальшовані сертифікати вак-
цинування від COVID-19. 

До нашої редакції звернулося одразу 
кілька читачів з розповідями про те, як їм 
пропонували у Житомирі придбати серти-
фікати про щеплення від COVID-19. 

«По Житомиру повно чуток, що липові 
сертифікати продають за 100 доларів і за 
ними черга стоїть. Колега-антивакцинатор-
ка розповіла, що нібито на вихідних поховали 
сусіда, 34 роки, двічі вакцинованого. Лежав у 
лікарні з короною, причина смерті – серцева 
недостатність. А другий – водій, забирав 
з богунського моргу стару родичку. Розпо-
відає, що трупи навіть на підлозі лежать. У 
месенджері "Телеграм" найбільше продають 
підробних сертифікатів. Люди купують, а 
потім, коли захворіють, їх нібито лікують 
за іншим протоколом, ніж невакцинованих. 
Тому вони всі помирають», – діляться читачі 
інформацією із сарафанного радіо. 

Досвід колег
Журналісти Радіо Свобода наприкінці 

вересня вирішили перевірити, чи можливо 
отримати ковід-сертифікати.

Розслідування Радіо Свобода довело, що 
в Україні отримати будь-який підробний 
документ – це тільки питання грошей. Щоб 
з’ясувати, який вигляд має схема підробки 
сертифікатів про вакцинацію для виїзду 
за кордон, хто, як та від чийого імені ви-
готовляє фейкові документи, журналісти 
«замовили» «сертифікат» про вакцинацію 
для невідомої особи.

Одразу кілька українських інтернет-
сайтів пропонують послуги з дистанційного 
оформлення довідок та інших медичних до-
кументів і вказують телефони та електронну 
пошту для оформлення таких замовлень.

«Вам не потрібно витрачати час на візит 
до лікаря: ми самі оформимо і надішлемо 
вам легальні документи», – рекламує свої 
послуги один із цих сайтів. Чи роблять тут 
і ковід-сертифікати?

Журналіст Радіо Свобода під вигля-
дом звичайного громадянина (який не 
хоче вакцинуватися, але, попри це хоче 
поїхати за кордон) обдзвонив усі ці інтер-
нет-ресурси. У більшості випадків люди, 
які брали слухавку, пояснювали, що ро-
блять довідки про стан здоров’я або про 
планову вакцинацію для школярів і не 

Ми отримали коментар від заступника директора департаменту охо-
рони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації Віктора 
Лучківа щодо ситуації з вакцинацією серед пацієнтів лікарень. 

«На сьогодні майже 94% пацієнтів у лікарнях не вакциновані. Тільки 5,6% 
хворих на стаціонарному лікуванні вакциновані від COVID-19.

З 22 вересня 2021 року, за статистикою департаменту охорони здоров’я 
ЖОДА, тільки одна особа серед померлих від COVID-19 була вакцинована. Але 
вона загинула від ускладнення супутніх хвороб. При тому треба пам’ятати, що 
щотижня в середньому від COVID-19 помирає по області до 100 осіб.

По Житомирській області зараз виконано близько 450 тисяч ін’єкцій, отже, 
щепленням охоплено 25-30% населення. Житомирська область перебуває на 
сьомому місці з виконання вакцинального плану в Україні», – повідомив у 
коментарі «20 хвилин Житомир» Віктор Лучків.
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беруться оформлювати сертифікати про 
вакцинацію від COVID-19.

Але один зі співрозмовників запропону-
вав надати консультацію через вайбер. І вже 
у цьому месенджері розповів, що такими 
послугами займаються його партнери, і 
сконтактував журналіста із ними – також у 
вайбері. Під час переписки співрозмовник 
уточнив, що може виготовити паперовий 
«жовтий» ковід-сертифікат: «Він підходить 
для виїзду за кордон і буде дійсний у будь-
якій точці світу, крім України». У підроб-
ному сертифікаті буде вказано вакцинацію 
двома дозами Pfizer/Biontech у будь-які дати, 
які забажає клієнт, але з обов'язковим інтер-
валом – 21 день.

У замовника просять його ім'я україн-
ською, а також латиницею (як вказано у 
закордонному паспорті), дату і місце на-
родження, місце проживання і відділення 
«Нової пошти», на яке йому надсилатимуть 
«документ». Сума за виготовлення фаль-
шивки (4700 гривень) вноситься післяпла-
тою.

Радіо Свобода надіслало виробникам 
фейкових документів ім'я і дані вигаданої 
особи і попросило надсилати результат на 
одне з сільських відділень «Нової пошти» 
неподалік Києва. У виробників фейкових 
документів не виникло щодо цієї неіснуючої 
особи жодних питань: який має вигляд, 
вони не перевіряли її в державних базах 
даних і не вносили туди інформацію про те, 
що людина з таким іменем і закордонним 
паспортом вакцинувалася від коронавірусу. 
За три дні підроблений документ був на 
місці. Але найцікавішим виявилося те, що 
у підробному ковід-сертифікаті та у даних 
про його пересилку згадувалися реальні 
люди та юридичні особи: зокрема, конкрет-
ний лікар і відома мережа клінік. 

Сертифікати з «темного павутиння»
На тлі загальносвітової боротьби з коро-

навірусом так званий даркнет, що становить 
собою нелегальний сегмент інтернету, по-
вниться пропозиціями купити сертифікати 
про вакцинацію, вакцини від коронавірусу і 
негативні тести на COVID-19. Зрозуміло, що 
все це – підробка. Про це повідомляє BBC.

У «темному павутинні» продаються під-
роблені сертифікати вакцинації та вакцини 
проти COVID-19, – повідомляє американо-
ізраїльська компанія Check Point Software, 
що спеціалізується на кібербезпеці. По-
купець надсилає виконавцю інформацію 
про ім’я, прізвище, дати, які вони хочуть, 

у сертифікаті, а постачальник виготовляє 
відповідний «сертифікат». Такі «документи» 
зазвичай замовляють люди, яким потрібно 
перетнути кордон, розпочати нову робо-
ту чи іншу діяльність, яка може вимагати 
підтвердження щеплення. В середньому 
«сертифікат» вакцинації коштує $50-70. 
Негативний тест можна придбати за $25.

Між тим правоохоронці дедалі 
частіше стикаються зі схожими 
ситуаціями. Про це йдеться в 
заявах, які синхронно зробили 
Нацполіція, Мінцифри та МОЗ.
«Медпрацівниця та її знайомий ре-
кламували свої послуги в групових 
чатах декількох месенджерів. Вони 
пропонували отримати міжнародний 
COVID-сертифікат із занесенням у 
базу даних Електронної системи 
охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вак-
цинації за 6000 грн. За 1500 грн 
вони пропонували COVID-сертифікат 
без внесення даних до ЕСОЗ. Нині 
правоохоронці встановлюють осіб, 
що скористалися послугами шахраїв. 
За місцями роботи та проживання 
правопорушників працівники поліції 
провели обшуки. Вилучені мобільні 
телефони, банківські картки, зразки 
сертифікатів про вакцинацію та чор-
нові записи. Відкрите кримінальне 
провадження. Вирішується питання 
щодо оголошення підозри фігуран-
там», – повідомляє МОЗ про групу 
осіб, які фальшували сертифікати 
про вакцинацію на Дніпропетров-
щині.

Чому у Житомирі отримати підробний 
сертифікат – взагалі не питання?

Ми вирішили самі перевірити, чи дійсно 
так все сумно у Житомирі з підробленими 
ковід-сертифікатами. 

Як говориться у новій сучасній приказці, 
був би інтернет, а сертифікат знайдеться! 
Спроба нашої редакції це зробити завер-
шилася майже повним успіхом! Спочатку 
ми спробували знайти за пошуковими за-
питами тих, хто допоможе нам, за легендою, 
отримати сертифікат про щеплення від 
COVID-19. Але тут нас настигла невдача – 
всі подібні запити у пошукових системах в 
українському сегменті інтернету блокують-
ся і не виводяться. Тоді довелося вдатися до 

нового-старого методу альтернативного по-
шуку інформації. Ми згадали, що в момент, 
коли «обвалився» фейсбук, на допомогу 
відразу прийшов новий месенджер – теле-
грам. І тут практично відразу висвітилося 
кілька чатів з повідомленнями про допомо-
гу в отриманні потрібних нам сертифікатів.

Майже всі вони з̀ явилися нещодавно. 
Один із чатів, створений за день до того, як 
ми самі його знайшли, мав у підписниках 
близько тисячі осіб.

«Всі ті, хто мені писав позавчора і вчора, 
відпишіться в лс (особисті повідомлення, – 
ред.)! У нас є група у вайбері, хто хоче, можу 
в лічку скинути запрошення, в уникнення 
ще одного бана нашого каналу. Днями 
зробимо так, щоб канал не видаляли», – 
повідомляється на телеграм-каналі.

На наше звернення про допомогу 
відразу відповіли, хоча звернулися ми о 
п’ятій годині ранку, тобто фактично вно-
чі. По-перше, так вже вийшло, по-друге, 
журналісти працюють цілодобово. Нас 
одразу попросили надати наступні дані: 
ім’я, по батькові, прізвище, якою вакциною 
ми бажаємо бути «щеплені» та бажані дати 
останньої вакцинації. За все це попросили 
100 доларів США. Повторно запитали наші 
контактні телефони та адресу «Нової по-
шти», на яку повинен прийти сертифікат. 
Щоб не «засвітитися», довелося викорис-
товувати резервні телефони. Все обіцяли 
провести «офіційно» через всі інформаційні 
бази. Чесно говорячи, платити 100 баксів за 
фількіну грамоту, коли перехворів кілька 
разів на ковід у важкій формі, жаба душить. 
Тож на певному етапі спілкування через 
месенджер ми припинили розмову. Але 
все ж результат є! Питання тільки у 100 
«зелених» – і сертифікат у нас!

За офіційними повідомленнями, 
станом на початок жовтня 2021 року 
підрозділи Нацполіції розпочали понад 
480 кримінальних проваджень за фак-
тами підробки COVID-документації.

Ще 5 жовтня відбувся спільний бри-
фінг кіберполіції, Мінцифри та МОЗ щодо 
проблеми виготовлення і продажу під-
роблених COVID-сертифікатів та ПЛР-
тестів, а також щодо міжвідомчої взаємодії 
для припинення таких правопорушень. 
Начальник Департаменту кіберполіції 
Олександр Гринчак розповів про успішні 
кейси викриття причетних до виготовлен-
ня, продажу та використання підробленої 
COVID-документації.

«Громадяни, котрі виготовляють і про-
дають підроблені COVID-сертифікати та 
ПЛР-тести, намагаються не лише обдурити 
систему охорони здоров’я – своїми діями 
вони наражають на небезпеку усіх ото-
чуючих. Окрім цього, виготовляючи під-
роблену документацію, вони підривають 
авторитет держави на міжнародній арені, 
піддаючи сумніву легітимність українських 
COVID-сертифікатів», – підкреслив Олек-
сандр Гринчак.

А тим часом шахраї продають під-
робні сертифікати про вакцинацію 
проти COVID-19 та втручаються в ро-
боту інформаційних систем. 

Без офіційного повідомлення залиши-
лося відкриття поліцією Житомирського 
району кримінального провадження сто-
совно втручання в електронну систему з 
метою підробки сертифікату про вакци-
націю. Про це стало відомо з місцевих ЗМІ 
ще 20 вересня 2021 року.

Речниця ГУНП Алла Ващенко повідо-
мила редакцію газети «20 хвилин Жито-
мир» про те, що станом на 19 жовтня 
2021 року підозру ще нікому не ого-
лошено. Отже, можна тільки повторити 

раніше надану інформацію. «Житомир-
ським районним управлінням поліції 
для перевірки інформації щодо можливої 
підробки сертифікату про вакцинацію 
відкрито кримінальне провадження за ст. 
361 КК України (несанкціоноване втручан-
ня в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), автоматизованих 
систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
електрозв'язку). Перевірка проводиться 
підрозділом кібербезпеки», – наголосила 
Алла Ващенко.

МОЗ закликало громадян повідо-
мляти поліцію про підроблені серти-
фікати: «Зі зростанням захворюваності 
на COVID-19 усе частіше з’являються по-
відомлення про купівлю підроблених між-
народних свідоцтв про вакцинацію, а також 
довідок про протипоказання до щеплення. 
Крім того, що підробка документів є злочи-
ном та карається законом, наявність людей 
із фальшивими документами становить 
загрозу для здоров’я та життя інших. Зараз 
готується законодавчий акт про посилення 
відповідальності за підробку медичних доку-
ментів. Нині Міністерство охорони здоров’я 
разом із Національною поліцією України, 
Службою безпеки України працюють над 
виявленням випадків підроблення доку-
ментів про вакцинацію, усі вони ретельно 
розслідуються».

За підробку довідок про прохо-
дження тесту на ковід винесено пер-
ший судовий вирок – 3 роки умовно.

Телеграм-канал «Опендатамедіа» 20 
серпня 2021 року повідомив про перший 
судовий вирок – 3 роки умовно за під-
робку довідок про проходження тесту на 
COVID-19.

На початку 2021 року заміжня безро-
бітна жителька Волинської області, яка 
виховує маленьку дитину, організувала 
незаконний бізнес. Друкуючи на принтері 
«ковідні» довідки з реквізитами лабораторії 
ТОВ «Медлаб», вона ставила на них підро-
блений штамп і підпис неіснуючого лікаря, 
фотографувала й пересилала замовникам 
через месенджер Viber. З лютого по бере-
зень жінка виготовила таким чином понад 
40 документів, які знімали з їхніх володарів 
необхідність перебування на самоізоляції.

Після встановлення особи шахрайки їй 
було вручено повідомлення про підозру і 
вже через три місяці винесено вирок (за ч. 
5 ст. 27 – ч. 3 ст. 358 КК України). З ураху-
ванням повного визнання жінкою провини 
ще до суду вирок був пом’якшеним – три 
роки умовно, з мінімальним випробуваль-
ним терміном в один рік, з необхідністю 
періодично з’являтися в орган пробації та 
зобов’язанням повідомляти туди про зміну 
місця проживання, роботи або навчання. 
Плюс 4020 гривень процесуальних витрат.

Згідно з тією ж статтею 358, відпові-
дальність передбачається не тільки за ви-
готовлення, а й за використання завідомо 
підробленого документа. Це означає, що 
людина, спіймана з липовою довідкою, 
стає фігурантом кримінальної справи. За-
лежно від рішення суду вона може бути 
покарана: штрафом до 850 грн, арештом 
на строк до 6 місяців, обмеженням волі на 
строк до двох років.

Пам`ятайте, сфальшований доку-
мент про вакцинацію, можливо, 
врятує вас від проблем на роботі, 
однак, купивши його, ви не за-
хистите ні себе, ні своє оточення 
від підступної хвороби. Будьте 
свідомими, не вірте фейковій ін-
формації! Бажаємо усім здоров̀ я. 

Скан з Телеграм-каналу
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Наруга над могилами, кінець історії «Панчішки», 
вартість проїзду зростає: що житомиряни 
обговорювали у мережі Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

На Вільському кла-
довищі пошкодили 
пам’ятники, Житомир-
ську панчішну фабрику 
знесли, приміський 
маршрут збільшив 
вартість проїзду в авто-
бусах.

Такі теми житомиряни обго-
ворювали найактивніше у мере-
жі Facebook протягом минулого 
тижня.

Наруга над могилами
У Житомирі на Російсько-

Вільському кладовищі, зрізаючи 
дерева, пошкодили низку могил.

Про це житомирянин розповів 
журналістам. Чоловік зазначив, 
що на території цвинтаря робіт-
ники проводять зрізання дерев, 
а гілки та стовбури хаотично 
падають на хрести, пам’ятники, 
огорожу, пошкоджуючи їх.

«На Російському цвинтарі зараз 
активно ріжуть дерева. Гілками 
і стовбурами завалена половина 
сектору з боку вулиці Миколи 
Сціборського. Побито і поламано 
купу пам'ятників і хрестів, погнуті 
огорожі, колоди лежать просто на 
могилах», – обурюється чоловік.

У комунальному підприєм-
стві «Спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслу-
говування» Житомирської міської 
ради підтверджують, що на Росій-
сько-Вільському кладовищі дійсно 
тривають роботи зі зрізання дерев. 
Однак тут наголошують: після 
проведення цих робіт територія 
кладовища, в тому числі і могили, 
буде приведена до ладу.

«Жесть, как же можно быть 
такими, это вандализм, за такое 
должна быть статья», – проко-
ментував Viktor Shyrokov.

«Бездарі! Тендер виграли, а тех-
ніка де? Таке ріжеться за допомогою 
автокрана! Це просто жах!» – на-
писала Екатерина Дайнека.

«Просто немає слів», – коротко 
висловилась Екатерина Руденко.

«Ми ще років 10 тому писали 
заяви, щоб зрізали дерева, бо падали 
величезні гілки і так само руйнували 
могили!» – розповіла Elena Elena.

«Немає керівників у місті 
Житомирі», – узагальнила Ольга 
Греченюк Радченко.

«Декілька років тому вже було 
схоже свинське виконання робіт на 
військовому цвинтарі, що на Селець-
кій», – говорить Yuri Vashchuk.

«А зачем садить деревья и 
кусты?» – запитує Бернаткевич 
Татьяна.

«Після минулої обрізки нічого 
не відновили! Там купа розбитих 
старих надгробків і пам’ятників 
тепер! Ставлення до історії про-
сто жахливе», – розповіла Olha 
Radomska.

«Нафіга взагалі їх там зрізати? 
Те кладовище хоч повітря фільтрува-
ло», – констатує Олексій Нестеров.

«Як не різати, то падатимуть, 
і так зле, і так», – написав Iwan 
Pochreszczenyj.

«Да нормально всьо. Едешь/
идёшь по городу, а по бокам руины/
развалины заводов (хлебный, изме-
ритель, автозапчасть), чего только 
стоят фекальные русла… и т.д.» 
– зазначає Анатолий Петрович 
Ширченко.

«Панчішку» знесли

Спецтехніка почала зноси-
ти будівлю панчішної фабри-
ки у Житомирі. Станом на 11 
жовтня знесли декілька неве-
ликих будівель та розпочали 
демонтувати одне з головних 
приміщень.

За різними джерелами, на міс-
ці панчішної фабрики планують 
побудувати житлові будинки та 
торговельний центр.

«На фабриці працювало 7000 
працівників, якщо їм байдуже, то 
чому владі має бути не байдуже?» 
– прокоментував Дмитро Куче-
ренко.

«Сумно, що візитки Житомира 
вже немає, але панчішна фабрика 
трималась найдовше, порівняно з 
усіма житомирськими виробни-
чими великими підприємствами», 
– написала Татьяна Сикорская.

«Надо умные дома строить! 
Целые районы новостроек! Для 
кого?! Могу предположить, что для 
переселенцев со всего мира. Украина 
– лакомый кусок для жизни», – роз-
мірковує Валентина Сергеева.

«Легче написать тут ком-
ментарии, чем выйти на улицу, 
перекрыть проезд спецтехники или 
просто выйти на митинг, как во 
Франции. Там что-то не понрави-
лось народу, устраивают перево-
рот, а у нас лучше в чате написать. 
какие все плохие, и никуда не идти, 
вот само собой пройдет, и так вся 
Украина», – зазначив Александр 
Гапчук.

«Згоріла хата, гори й сарай», – 
пише Margarita Kaidanska.

«А шкарпетки як тепер?» – ці-
кавиться Sergio Bumar.

«Останні підприємства роз-
валюють... Де тепер робочі міс-
ця, де на життя заробляти бу-
дуть люди?» – запитує Nikolay 
Shumsky.

Підвищення вартості 
проїзду

Нещодавно житомирян ско-
лихнула новина, що вартість про-
їзду на приміському маршруті 115 
«Житомир-Озерне» здорожчала. 
Відтепер, щоб проїхати з міста 
до Озерного, потрібно запла-
тити 17 грн.

Житомиряни побоюються, що 
після здорожчання приміських 

маршруток ціни зростуть і в місь-
кому транспорті.

 «Яка на цей раз причина підви-
щення вартості проїзду?» – ціка-
виться Ihor Dovbysh.

«Чекаємо: маршрутка – 10, тро-
лейбус/трамвай – 8 грн, тут питан-
ня в іншому, чи здорожчає проїзд по 
БК та ТГ? Обіцяли, що ні, побачимо», 
– написав Алехандро Щавель.

«Помню, когда цены росли 
каждый день... Все были миллионе-
рами», – ностальгує Yuriy Docenko.

«Та в принципі нормальні ціни», 
– коментує Bogdan Mykhailovskyy.

«Обнагліли вкрай, що хочуть, 
те й роблять ці перевізники. Коли 
вони вже будуть ситі?! Ну а люди 
мовчать, скоро пішки ходити 
будемо», – говорить Доминика 
Федорко.

«Наскільки зрозуміло, то пере-
візник яку ціну хоче, таку і ста-
вить. Ніхто впливу не має, а те, 
що від антимонопольного коміте-
ту не діждуться перевірку, то це 
200%, хоча б когось перевірили... 
Он перевізник Житомир – Садки 
вже вартість 20 грн, в лютому з 
13 підвищили до 16, тепер – 20. А 
подивіться на той транспорт, на 
чому він возить людей, які умови і 
нема куди діватись, бо треба їхати 
на роботу, люди скаржаться, але 
ніхто договір не розірвав», – розпо-
віла Елена Олефир.
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Вчасна оплата за розподіл природного газу – 
гарантія безпечного та стабільного надання послуги

Борги за доставку газу на 
Житомирщині сягнули майже 
14 млн грн. У АТ «Житомиргаз» 
відзначають, що з неплатників 
будуть стягуватися борги у 
судовому порядку, що спри-
чинить додаткові фінансові 
витрати.

Рахунки за доставку газу отримують всі 
cпоживачі, приєднані до газорозподільної 
мережі – цим самим їм надано технічну 

можливість 24/7 користуватися газом для 
своїх потреб. Кошти, які споживачі спла-
чують за тарифом на розподіл йдуть на 
цілодобове забезпечення такої можливості: 
утримання та обслуговування мереж, під-
тримання належного тиску, роботу аварій-
но-диспетчерської служби тощо.

Несплата за послугу загрожуватиме 
споживачеві стягнення боргу в судовому 
порядку, до того ж неплатник відшкодує 
судовий збір. Також відсутність розрахунків 
ставить під загрозу отримання житлової 
субсидії.

Чому я маю платити, якщо не ко-
ристуюся газом? 

Для споживачів газу з нульовим спо-
живанням або тих, хто користується га-
зом менше 9 місяців, в березні 2020 року 
НКРЕКП затвердила порядок розрахунку 
мінімального платежу за доставку газу.

Згідно з вимогою Постанови НКРЕКП № 
580 від 6 березня 2020 року і з урахуванням 
внесених до Кодексу ГРС змін з 1 січня 2021 
року обсяг газу, який береться за основу 
для розрахунку вартості послуг з доставки, 
визначається Оператором ГРС, виходячи з 
фактичного обсягу спожитого клієнтами 
палива за минулий газовий рік, однак цей 
обсяг не може бути менше:

• 39 куб. м - для побутових споживачів, 
які використовують природний газ тільки 
для приготування їжі;

• 126 куб. м - для побутових споживачів, 
які використовують природний газ для 
підігріву води та приготування їжі;

• 314 куб. м - для побутових спожи-
вачів, які використовують природний газ 
комплексно, у тому числі для опалення, або 
об'єкта споживача, який не є побутовим.

Якщо абонент вирішив не використову-
вати природній газ, газорозподільна компа-

нія здійснить від’єднання від мережі. Однак, 
якщо абонент передумає й захочете знову 
користуватися газом – тоді платитиме за 
приєднання до мережі, як новий споживач.

АТ «Житомиргаз» нагадує, що сплатити 
за доставку газу можна онлайн за допо-
могою сервісів 104.ua. Одні з найпопуляр-
ніших – вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їх 
допомогою можна передавати показники 
лічильників газу та переглядати їх історію, 
перевіряти нарахування та архів оплат, за-
вантажувати квитанції та сплачувати за 
розподілгазу.

Скануйте QR-код за 
допомогою свого 
смартфону та опла-
чуйте доставку газу 
онлайн: 

Виставка житомирської художниці Ольги Федорчук: 

подорож «Ляльковим містечком»
Іванна Барановська, 
Юлія Мельничук

13 жовтня у Жито-
мирському обласному 
літературному музеї 
відкрилася виставка ав-
торських ляльок Ольги 
Федорчук під назвою 
«Лялькове містечко». 
Запрошуємо вас прогу-
лятися його вулицями.

У містечку живе понад 20 те-
матичних ляльок у декорованих 
домівках. Кожна з них вражає 
унікальністю і дає можливість 
дофантазувати до них щось своє. 
Домівки цього затишного міс-
течка мають свій власний вірш, 
який їх супроводжує. Поетичні 
візитівки для будиночків на-
писані письменником Василем 
Головецьким. Вони допомагають 
глядачу заглибитися у світ окре-
мого персонажа. 

Що цікавого на вас чекає у 
цьому загадковому містечку? 
Насамперед його унікальні 
жителі. Познайомимося з 
ними і дізнаємося, чим вони 
тут полюбляють займатися.

Першим нас зустрічає мрій-
ливий чоловік з велосипедом. 
Здається, він щойно зістрибнув 
з безкрайнього неба на землю, 
щоб покататися на улюбленому 
триколісному товариші.

Поруч із ним зручно розта-
шувався огрядний чоловічок. Він 
явно насолоджується спекотним 

днем, поїдаючи вже не перший 
шматок кавуна.

Далі проходимо до будиночка 
місцевого кухаря. Сподіваємося, 
він здивує нас якимось незвичай-
ним кулінарним шедевром.

У наступній будівлі живе чо-
ботар. Він уміло ремонтує взуття 
своїм молотком. Складає компа-
нію йому пташка у золотій кліт-
ці. Якщо у вас раптом порветься 
чобіт, то звертайтеся до них.

Наближаємося до вітальні двох 
чарівних пані. Тут проживають 
літня жінка із онукою. Вони у 
нас – рукодільниці, полюбляють 
в’язати. Їхнім майбутнім шедев-
ром буде щось яскраво-червоне. 
Можливо, шарф, рукавички або ж 
щось інше. А що саме – дізнаємося 
вже, коли вони закінчать. Поки не 
будемо заважати.

Ніхто не знає, скільки часу 
чекає на свою пані наступний 
персонаж. У своєму найкращо-
му костюмі з букетом квітів він 
розглядає надписи на стовпі. 
Якщо дама серця не з’явиться, 

то, мабуть, піде шукати кращої 
долі через якесь перспективне 
оголошення.

Хтось чекає на даму, а хтось – 
на музу. Поруч, на гойдалці, поет 
з яскравим рудим кучерявим во-
лоссям. Він підняв свій погляд до 
неба у пошуках натхнення. 

Ось ми натрапили на ресто-
рацію. Немолода пара, а може, 
просто давні друзі чудово прово-
дять час у компанії один одного. 

Чашка ароматного чаю та теплі 
слова – усе, що їм потрібно цього 
вечора. 

Під зорями при світлі ву-
личних ліхтарів жінка у тем-
ному вбранні виграє мелодію 
на скрипці. Яке у неї звучання: 
меланхолійне чи сповнене лі-
рики?

У місцевому театрі можна 
зустріти неймовірно вродливу 
актрису у яскравому фіолетово-

му вбранні. Вона завжди на місці 
– репетирує нові ролі. Кого вона 
зіграє у наступній виставі? Може, 
Шахерезаду?

А у часівні живе блазень. Дуже 
часто він полюбляє жартувати із 
часом. Тому чоловік з букетом досі 
чекає свою прекрасну даму біля 
стовпа з оголошеннями...

Передостанній персонаж – бо-
соноге дівча на велосипеді. А на 
одному з балконів, можливо, її 
подруга – підгодовує вуличного 
кота сосисками.

Кожна лялька, ніби живий 
персонаж з власною історією. 
Виставка має філософське 
спрямування й велике поле 
для фантазій. Вона розрахо-
вана на те, щоб окремий гля-
дач побачив у ляльках щось 
своє, особисте. Сама авторка 
зазначила, що її виставка, імо-
вірніше, для старшої вікової 
категорії, аніж для дітей. Тож 
ви також можете відвідати му-
зей, і нехай історії персонажів 
оживають на ваших очах!
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Як житомирянам отримати безкоштовно інсуліни: інструкція

З 1 жовтня інсуліни додали 
до програми «Доступні ліки» 
– це значно збільшило доступ 
пацієнтів із цукровим діабе-
том до лікування. Отримати 
інсуліни тепер можна у 167 ап-
теках Житомирської області 

Як повідомляють у НСЗУ, за перші 
два тижні на Житомирщині 661 пацієнт 
із цукровим діабетом отримав необхідні 
препарати безоплатно або з невеликою 
доплатою в аптеках. Загалом за два тижні 
аптеки погасили 998 рецептів на інсуліни. 

У програму включено 76 препаратів ін-
суліну та їхні аналоги швидкої, середньої, 
тривалої дії та комбіновані. З них 47 – по-
вністю безоплатні.

У НСЗУ розробили інструкцію, як 
отримати інсулін за електронним 
рецептом:

1 Зверніться до ендокринолога, який 
складе ваш індивідуальний план ліку-

вання і внесе його в Електронну систему 
охорони здоров’я. В плані лікування ен-
докринолог зазначає тип інсуліну, який 

потрібен саме вам, дозування тощо. На 
основі цієї інформації генерується електро-
нний рецепт. 

2 Перший електронний рецепт на інсу-
лін виписує ендокринолог. З 1 жовтня 

паперові рецепти ендокринологи не ви-
писують. Якщо ви маєте на руках паперо-
вий рецепт, виписаний до 30 вересня, ви 
можете отримати за ним ліки до 31 жовтня. 
З 1 листопада отримати інсулін можна буде 
лише за електронним рецептом.

3 Сімейний лікар також може виписува-
ти рецепти на інсулін на основі плану 

лікування, який створив ендокринолог. 
Однак сімейний лікар не може змінювати 
план лікування. Тому якщо потрібно змінити 
дозування чи тип інсуліну, зверніться до 
ендокринолога. 

4 Коли лікар випише електронний ре-
цепт, ви отримаєте повідомлення на 

ваш мобільний телефон з номером рецепту 
та кодом підтвердження.  

5 Виберіть зручну для вас аптеку, 
яка має договір з НСЗУ на видачу 

інсулінів. 

6 Завітайте до обраної аптеки. Назвіть 
аптекарю номер електронного рецеп-

та та код підтвердження. Отримуйте інсулін 
безоплатно або з невеликою доплатою.

7 У разі, якщо у вас немає телефону, 
лікар, який виписує вам електронний 

рецепт, може роздрукувати рецепт на па-
пері. Саме його і показуйте аптекарю. 

8 Якщо в аптеці немає потрібного типу 
інсуліну, то його можна замовити. 

Це безоплатно. Аптека не має права від-
мовити вам у цій послузі, оскільки вона 
підписала договір з НСЗУ. Якщо вам від-
мовили, зверніться до контакт-центру НСЗУ 
за номером 16-77.

«Автогерої»: головні житомирські 
порушники ПДР за тиждень

Марія Кравчук

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

Журналісти «20 хвилин» зі-
брали з соцмережі Facebook 
найбільш кричущі випадки по-
рушень правил житомирськими 
водіями. Місто має знати своїх 
«героїв».

Водійка зробила вигляд, що не 
почула

Житомирянин Андрій Мазяр 
розповів ситуацію, яка трапилась 
з ним на вулиці Довженка.

«Поворот у двір по вулиці До-
вженка. На прохання від`їхати від 
повороту молода дівчина, років 
23, зробила вигляд, що не почула, і 
пішла по своїх справах», – розповів 
Андрій.

Ось так автівка й залишилась 
стояти прямо в проїзді.

«Загальна людська байдужість 
робить свою справу. Одному не 
байдуже, то його сприймають 
за безробітного ледаря. Доказ є 
те, що я зупиняв транспорт на 
Михайлівській, а всім іншим було 
байдуже», – прокоментував Dima 
Shemet.

«А, може, вона глухенька, то 
треба було її "штовхнути", щоб 
почула», – радикально налашто-
вана Алина Александровна По-
лищук.

«Спустите ей одно переднее 
колесо, и на следующий раз она 
Вас услышит», – прихильник 
радикальних рішень Андрей 
Труфаненко.

Ми проти таких рішень, але й 
залишати непоміченим таке пра-
вопорушення не варто. Як варіант, 
можна було підійти ближче і по-
спілкуватися з дівчиною, можли-
во, вона дійсно не почула, а якщо 
й це проігнорувала – викликати 
патрульних, нехай випишуть їй 
штраф.

Став, як олень
Таких «рогатих» по місту 

можна зустріти чимало. Водій 
на фото чи то забув, як це пра-
вильно паркуватися, чи він того 
й не знав. Часто водії елітних 
автівок переконані, що їм все 
можна, і чхати хотіли на інших 
учасників руху. Водій зайняв од-
разу два паркомісця. От цікаво, 
якщо хтось зупиниться перед 
ним, як він тоді виїде з парковки.

«Я художник, я так вижу!» – 
жартує Артем Пастушенко.

«Славетний нащадок, це ж 
керманич "біемдаблю" у всій 
своїй красі... А потім нормальні 
водії BMW ображаються за фразу 
"bmw – це діагноз".. І найцікавіше, 

що гроші на машину знайшов, а 
на автошколу, видно, не виста-
чило», – прокоментував Andrey 
Korobchuk.

«На Корбутовке так всегда 
ставят. Каждый день такая же 
картина», – розповіла Tanya 
Farikina.

«Так треба було цього горе-
водія заблокувати!» – пропонує 
Віталій Пакляченко.

«Львівський керовець. Вони 
так і в себе ставлять», – конста-
тує Sanya Tyaglo.

«И чё никто не напишет, что 
неизвестно, как до этого другие 
машины стояли?» – жартує Ви-
талий Дейнека.

«Ставишь машину перед ним 
и уходишь. В чём проблема?» – на-
писав Александр Кучер.

Автохам
На фото видно, що водій білої 

автівки припаркувався прямо під 
сходами до магазину, хоча поруч 
розташована автостоянка і, якщо 
сильно захотіти, там можна було 
б знайти місце.

Який же пункт ПДР порушив 
цей водій?

11.13. Забороняється рух тран-
спортних засобів по тротуарах 
і пішохідних доріжках, крім 
випадків, коли вони застосову-
ються для виконання робіт або 
обслуговування торговельних 
та інших підприємств, розта-
шованих безпосередньо біля 
цих тротуарів або доріжок, за 
відсутності інших під'їздів і за 
умови виконання вимог пунк-
тів 26.1-26.3 цих правил. 

15. Зупинка і стоянка
15.1. Зупинка і стоянка тран-

спортних засобів на дорозі 
повинні здійснюватись у спе-
ціально відведених місцях чи 
на узбіччі. 

15.10. Стоянка забороняється: 
д) у місцях, де транспортний 
засіб, що стоїть, зробить не-
можливим рух інших тран-
спортних засобів або створить 
перешкоду для руху пішоходів.

 
«Патрульна поліція Житомир-

ської області, зверніть увагу на на-
хабного водія!» – пише користувач 
з ніком Стоп Хамло.

«Після введення нових ДБН зни-
зили тротуари, та багато подібних 
водіїв сприйняли з'їзди для людей з 
обмеженням рухливості за запро-
шення заїжджати на тротуар», 
– прокоментував Maksym Shysha.

Напевно, початківець
Водій припаркувався, заїхавши 

колесами на сусіднє паркомісце, 
призначене для водіїв з інвалід-
ністю. Не грубе порушення, проте 
– неприємно.

«Не розрахував трішки. Буває. 
Кому він заважає?» – встала на за-
хист водія Вікторія Дудчик.

«Гангстер на Рено Дасте», – ві-
ршує Aparat Prezidenta.

«Жесткое преступление про-
тив человечества», – констатує 
Антон Романов.

«Слишком много внимания к 
инвалидам в городе...» – прокомен-
тував Артём Сергиенко.

«А зачем столько мест для ин-
валидов? Неужели их так много? 
Особенно тех, для кого предназна-
чена парковка...» – ще один неро-
зуміючий Валерий Бесчастный.

Будемо мати надію, що всім 
«героям» сьогоднішньої рубрики 
прийдуть «листи щастя» у ви-
гляді штрафів за неправильно 
припарковані автомобілі та по-
рушення правил дорожнього 
руху. А інших водіїв це змотивує 
навіть не думати про можливість 
порушити ПДР.
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Кошенята шукають дім
«Житомир! Гарні ніжні коше-

нята шукають дім. Два братики 
і сестричка, півтора місяці, лоток 
засвоїли, їдять усе. Здорові. Обро-
блені від глистів», – зазначають у 
дописі. 

Додаткова інформація за теле-
фоном: 0673912471. 

Рижик хоче до мами
«Житомир! Ніжний рижик 

потребує маму. Вік близько 
3-х місяців, від паразитів обро-
блений, їсть усе, лоток з напо-
внювачем засвоїв», – пишуть в 
оголошенні. 

Усі подробиці за номером: 
0673912471. 

Киця хоче у люблячу 
родину

«Її викинули на смітник, ді-
знавшись, що вона вагітна, адже 
кошенята нікому не потрібні. Так 

кицька і стала бездомною. Ми її 
підібрали і зробили все. Стериліза-
ція, вакцинація, обробка, паспорт. 
Шукаємо їй новий дім з турботли-
вими людьми. Кішечка до лотка 
привчена, спить у лежачці, до ви-
гулу на повідку привчена. В міру 
активна. Складе компанію під час 
переглядів фільмів і поїдання сма-
коликів», – вказує авторка посту. 

Телефонуйте: 0976983845. 

Кому цуценя?
«Цуце н я к р упно ї  по роди 

шукає свою справжню родину. 
Вік – 3,5 місяці. Зроблені приви-
вки. Житомир», – пишуть про 
песика. 

Більше подробиць:
0934885023. 

Малине, агов!
«Ось така бідося-мама з ма-

лятами-кошенятами проживає 
просто неба у м. Малины. Можливо, 
в групі є хто з Малина, допоможіть 
добрим людям прилаштувати цих 
малят з мамою. Пишу свій номер 
для зв'язку: 097 281 51 49», – зазна-
чає авторка оголошення.

Добрі руки 

Візьміть у добрі руки пухнастого друга: 
оголошення у Житомирі 
станом на 18 жовтня

Анна Сергієнко
Продовжуємо рубрику «Добрі руки» з посиланням на сторінку волонте-

рів «Animal help ZT – Допомога тваринам м. Житомир» та публікуємо  
5 актуальних оголошень, завдяки яким ви зможете знайти чотирилапого 
малюка для себе.

ВусоЛапоХвіст: незвичайні тварини,  
яких продають житомиряни в інтернеті

Марія Кравчук

Крім радості спілку-
вання, представники 
тваринного світу допо-
магають людям на-
вчитися брати на себе 
відповідальність, піклу-
ватися і любити. 

Цього тижня журналісти газе-
ти «20 хвилин» переглянули один 
із найпопулярніших українських 
сайтів з публікації безкоштовних 
оголошень для того, аби з’ясувати, 
за якою ціною пропонують при-
дбати у Житомирі заморського 
друга. Виявилось, що екзотичні 
тваринки – це недешеве задово-
лення.

Ми зібрали найнезвичніших 
тварин, яких можна придбати у 
Житомирі.

Капібара
Якщо у вас не викликають 

захоплення звичайні хом’ячки, 
морські свинки чи шиншили, 
хочете чогось незвичайного й 
екзотичного – заведіть капібару. 
Якщо коротко, це така величезна 
морська свинка, а якщо детальні-
ше, капібара – величезний (вага 
дорослої особини досягає 65 кг), 

але дуже доброзичливий гризун. 
Ця розумна тварина здатна 

подружитися з ким завгодно і 
добре уживається з кішками, 
собаками і птахами. Капібари 
охоче піддаються дресируванню, 
не проявляють агресії, швидко 
звикають гуляти на повідку і дуже 
комфортно себе почувають в ролі 
домашнього улюбленця.

Окрім самої тваринки, вам до-
ведеться придбати басейн для неї 
або ж поселити гризуна у ванній. 

Ціна – 36 000 грн.

Домашній дракончик
Саме так ще називають зеле-

ну ігуану, адже вона дійсно трохи 
схожа на дракона, хоча хто з нас 
їх бачив. 

Ігуана – така собі тварина для 
лінивих, адже самі подивіться: 
годувати її потрібно рідко, як і 
прибирати у її вольєрі, гуляти з 
нею можна, але не часто, та й сама 

по собі вона не особливо рухлива. 
До того ж ящірка є вегетаріанцем, 
а значить – нічим особливим го-
дувати їй і не треба.

Хоча ціна за таку екзотичну 
тварину помірна – від 2 800 до 
6 000 грн, залежить від віку, для 
рептилії знадобиться ще багато 
всього: лампа УФ, термокилимок, 
терморегулятор для тераріуму, 
лампа обігріву для тераріуму, 
термо- і гігрометр, термометр в 
тераріум, ґрунт в тераріум, ку-
палка для ігуани, корчі і коріння 
азалії для ігуани в тераріум, корми 
та вітаміни для рептилій, шлейка 
для вигулу ящірки і ін.

Добре подумайте перед тим, 
як заводити таку тварину.

Усміхнений аксолотль
Якщо в попередньому оголо-

шенні був домашній дракон, то 
цю тваринку називають водяний 
дракон.

Той самий аксолотль, який 
навчився не дорослішати і може 
дозволити собі залишатися ди-
тиною все життя. Саламандра, 
незважаючи на те, що є досить 
популярним домашнім вихован-
цем, перебуває на грані повно-
го зникнення, тому ловля цієї 
амфібії у природних водоймах 
заборонена, але розводити її в до-
машніх умовах можна. Потрібно 
розуміти, що це величезна відпо-
відальність і непросте завдання, 
бо в несприятливих умовах аксо-
лотль може швидко захворіти і 
загинути.

Також аксолотлі не полюбля-
ють сусідів – не тих, що шумлять, 
часто роблять ремонти і затоплю-
ють (хоча таких ніхто не любить). 
Саламандри просто несумісні з 
будь-якими видами риб, равли-
ками і жабами.

Ціна за такого компаньйона 
– 650 грн.

Павук-птахоїд
Скажу одразу: ні, його не по-

трібно буде годувати голубами 
чи горобцями. Павуки-птахоїди 
зазвичай вкриті волосками. Роз-
міри у них різні, але найчастіше 
– це великі павуки, особливо 
південноамериканські. Ще один 
цікавий факт: ці павуки отруйні, 
але отрута більшості птахоїдів не 
шкодить людині. Якщо врешті 
наважитись купити такого улю-
бленця, сподіваюсь, вам продадуть 
неотруйного.

Автор оголошення пише, що 
павук – чудовий подарунок для 
близької людини (якщо ви більше 
не хочете цю людину бачити), а 
також, що це чудова альтернатива 
рибкам (мені більше імпонують 
рибки, бо вони не здатні заповзти 
до вас у ліжко уві сні).

Ціна вказана 350 грн.
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Житомирські міські легенди  
та перекази про містичне.  
Прибуткові будинки Житомира. Продовження

Руслан Мороз, Ігор Гарбуза 

Житомир має власну анто-
логію міфів та казок, але біль-
шу частину цієї спадщини ми 
майже взагалі не знаємо. 

Продовжуємо розповідати про при-
буткові будинки. Це друга частина цікавої 
і драматичної сторінки нашого життя.

З приходом радянської влади (1919 р.) 
завершується історія дохідних будинків. 
Прибуткові будинки увійшли в історію 
як дзеркальне відображення соціального 
устрою дореволюційного суспільства. Але 
водночас багато які з них стали архітек-
турною окрасою Житомира. Можливо, 
саме краса врятувала їх від руйнівних 
бур двадцятого століття, адже велику 
частину з них було знищено в роки ні-
мецько-фашистської окупації Житомира. 
Незважаючи на всі труднощі, будинки по 
вулицях Михайлівській, Київській, Віль-
ській і Великій Бердичівській врятували 
і реставрували.

Житлоплоща  
революції

За роки громадянської війни в країні 
обсяги житлової площі катастрофічно 
скоротилися. Величезна частина житла 
була зруйнована, інша була зайнята під 
установи, канцелярії та новостворені ор-
ганізації. У Києві у 1918 р. під час обстрілу 
міста згорів прибутковий будинок голови 
Центральної Ради Михайла Грушевського. 
Сам Грушевський десь у цей час перебував 
у Житомирі. Та чи було щось подібне у 
нашому місті? Про це історія мовчить. На 
нашу думку, що якщо навіть житловий 
фонд міста і не постраждав, то кількість 
приїжджих громадян, що постійно про-
живали у Житомирі наприкінці 1917 р., 
була дуже великою. Тут були розташовані 
шпиталь, військові частини, було багато 
біженців. Всіх десь треба було розміщу-
вати. До того ж відомий історичний факт, 
що після закінчення громадянської війни 
(1921 р.) населення, яке втекло з міста в 
села, стало активно повертатися, а за ним 
потягнулися селяни-бідняки, що шукали 
хорошого заробітку або рятувалися від 
бандитських нальотів. Міста стали відчу-
вати всю тяжкість різкого перенаселення. 
Ми припускаємо, що і у Житомирі на-
стала житлова криза, жителі міста від-
чували колосальні труднощі зі зніманням 
не тільки квартир, але й кімнат.

Як же влада більшовиків вирішувала 
квартирне питання? Може, вона хотіла 
залишити все так, як було століттями, 
або зажадала нововведень? Виявляється, 
більшовики пішли по ще не баченому 
шляху – націоналізували весь житловий 
фонд. Так, дійсно у 1919 р. житловий фонд 
Житомира був націоналізований. Раніше 
писали, що робітники, прачки, прислуга, 

кучери й інші низи суспільства, особливо 
ті, що прийшли з сіл на заробітки, зніма-
ли ліжка і кути. Тепер же ставилося за 
мету забезпечити всіх житлом незалежно 
від соціального статусу. 

Наркоматом охорони здоров'я (ана-
лог нинішнього міністерства) була 
визначена санітарна норма житлової 
площі на одну людину – 9 квадрат-
них метрів. 

Саме на них починають орієнтуватися 
при підселенні мешканців. Після введення 
норми з'являються поняття, що визна-
чають її перевищення, – «надлишки» або 
«зайві метри». З 1919 р. по 1921 р. влада 
керувалася декретом «Про скасування 
права приватної власності на нерухомість 
у містах». У ньому говорилося: «У міських 
поселеннях з числом жителів понад 10 
тис. осіб скасовується право приватної 
власності на всі будівлі, які разом з розта-
шованою під ними землею мають вартість 
або дохідність понад межу, встановлену 
органами місцевої влади». У нашому місті 
проживало близько 60 тисяч громадян. 
Звідси випливає, що у Житомирі такий 
вид дохідної діяльності, як утримання 
прибуткового будинку, був припинений.

Безкоштовний сир не тільки в 
мишоловці

Безкоштовне отримання житла і бону-
сом безкоштовне користування комуналь-
ними послугами – чи це можливо? Виявля-
ється, що в роки громадянської війни саме 
так і було. У країні бушували безробіття 
і така неймовірна інфляція, що протягом 
дня ціни могли стрибнути в кілька разів. В 
обігу були не тільки радянські гроші, але й 
безліч інших грошових номіналів. На база-
рі можна було розплачуватися купюрами 
тимчасового уряду, названими в народі 
керенками, грошима директорії, Денікіна 
і т. п. У нашому місті в обігу були навіть 
житомирські гроші. Герой твору Булгакова 
«Біла гвардія» Ларіосик в ці роки жив у 
Житомирі. Був він людиною поетичною 
і замисленою. Дружина його посилала 
на ринок купити щось їстівного, напри-

клад картоплю. Продавець вимагає за неї 
3 тисяч керенських. Ларіосик згадав, що 
забув вдома гроші. А коли повернувся, то 
картопля вже за 6 тисяч, як гарячі пиріжки, 
продається. Зараз таке явище називають 
загадковим словом «гіперінфляція».

Отже, сталася економічна катастрофа, 
тому з 1919 по 1921 рр. радянська влада 
скасувала квартирну плату. Замість кому-
нальної плати ввели норми споживання 
води і електрики. Житомирський комун-
госп визначав, скільки і якої потужності 
можна запалити лампочок в житловій 
кімнаті, на кухні, а скільки, наприклад, 
у театрі. Порушників норм споживання 
штрафували позбавленням права ко-
ристуватися електрикою на деякий час. 
При вторинному порушенні електрику 
відключали взагалі. Але більшість жито-
мирян користувалися свічками. Місто в 
особі комунгоспу виробляло свічки, які 
продавалися як приватним особам, так і 
організаціям, і навіть церквам, костелам і 
синагогам. У роки громадянської війни вла-
да у Житомирі змінювалася неодноразово, 
тому, напевно, квартиронаймачі і господарі 
дохідних будинків усно домовлялися про 
оплату. Платили вже не тільки грошима, 
а й натуральними продуктами (сиром, 
сметаною, дровами та іншими матеріаль-
ними цінностями).

Ущільнення, комуналки і будинки 
на кілька сімей

У 1920 р. вийшов декрет «Про заходи 
правильного розподілу осель серед тру-
дящого населення». Вся житлова площа 
понад встановлену норму підлягала ви-
лученню і перерозподілу серед трудящих. 
Це означало, що якщо на сім'ю, яка жила 
у великому будинку, панській квартирі 
дохідних будинків й інших квартирах, при-
ходилося більше, ніж передбачалося, жит-
лової площі (коридор, кухня і санвузол не 
вираховувались), то в квартиру підселяли 
мешканця або, якщо вистачало місця, цілу 
сім'ю. Господарі мали право самі протягом 
двох тижнів знайти собі сусідів на зайві 
метри. Після закінченні цього терміну 
проводилося примусове ущільнення. При-
вілеї давали тільки окремим особам або 

категоріям трудящих, яким це необхідно 
для професійної діяльності, а також пси-
хічним хворим і хворим на захворювання, 
які вимагають ізоляції (наприклад, хворим 
на туберкульоз). Звичайно ж, господарі 
дохідних будинків не могли скористатися 
правом знайти відповідних для себе сусі-
дів. Неможливо було знайти бажаних для 
себе сусідів у великий багатоповерховий 
будинок. У приватних невеликих будинках 
деякі скористалися таким правом і протя-
гом двох тижнів зуміли зібрати всю свою 
рідню або близьких за культурою і духом 
людей. Достеменно відомо, що у провулку 
Метеорологічному був будинок, де жили 
колишні дворяни, царські чиновники і 
офіцери. У ньому проживала і знаменита 
у Житомирі княжна Оржевська. По ву-
лиці Домбровського теж були будинки 
«колишніх». В одному з таких панських 
будинків у невеликій квартирці доживав 
свій вік колишній царський чиновник і 
знаменитий благодійник Костянтин Роше.

 Ярослав Олейниченко у книзі «До 
себе, в садибу» згадує, як сестри Семенові 
врятували свій будинок у Житомирі від 
ущільнення: «Домоволодіння було розписано 
на всіх сестер і братів, а також ще якихось 
родичів, які потрапили під руку. Сенс був 
один – що більше власників, то менше шансів 
потрапити під ущільнення, примусове під-
селення і навіть відчуження певної частини. 
Це дійсно спрацьовувало... Коли ж у 20-ті 
роки у будинок ввалювалися повноважні 
представники комітетів бідноти, то перед 
ними виникала картина зрозуміла і близька: 
двадцять власників на 10 кімнат, і ще у ба-
гатьох сім'ї. Нормально – комуна! І будинок 
уникав караючої десниці. До речі, багато 
окремих родичів, волею важкого моменту, 
що стали формальними співвласниками 
будинку, згодом жорстко пред'явили на нього 
свої права, хоч і не жили в ньому, не берегли 
будинок, не ремонтували, не вклали жодної 
копійки, щоб його підтримати». 

Багато власників будинків не змогли 
знайти собі сусідів, і тоді певна частина 
помешкання піддавалася реквізиції. Раї-
са Сергіївна, дочка графа Дьячковського, 
який мав будинок у Пивоварному провулку, 
згадувала, що їхній великий будинок розді-
лили на чотири частини, тобто на чотири 
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окремі квартири по дві кімнати з кухнями 
і з окремим входом. Родині залишили дві 
кімнати і сад. Вона з сумом згадувала цю 
подію, скаржилася, що вселили необізна-
них і чужих для них людей. Але нічого, 
якось прижилися і зжилися.

У прибуткових будинках були утво-
рені спеціальні будинкові комітети, 
які взяли на облік багаті квартири. 
Міська рада робітничих і солдат-
ських депутатів склала списки і по-
рядок заняття квартир біднотою. 
До речі, згодом це послужило по-
чатком створення єдиного міського 
господарства.

У декреті використовувалося слово 
«ущільнення», тому в народі принцип 
вселення трудящих в панські будинки 
назвали ущільненням. Багато хто згадає 
тут твір Михайла Булгакова «Собаче сер-
це», де будинковий комітет «ущільнював» 
професора Філіпа Преображенського. У 
Житомирі донині збереглися матеріальні 
сліди житлової політики двадцятих років 
двадцятого століття. Уважний житомиря-
нин не міг не помітити, що в старовинних 
одноповерхових будинках або будинках 
з мезоніном розташовується від двох до 
чотирьох квартир з окремим входом. Коли 
дізнаються, що цей будинок побудував 
такий-то генерал чи купець, то мимоволі 
виникає питання: невже він розбив цілий 
будинок на декілька окремих квартир? Як 
правило, місцеві органи влади великий 
одноповерховий будинок поділяли на кіль-
ка квартир. Мешканці змінювалися, 
змінювалися епохи, а матеріальний 
слід політики ущільнення дійшов до 
наших днів.

Ущільнення породило знамениті ко-
муналки. Зазвичай вони утворювалися у 
двоповерхових приватних будинках (на-
приклад, у будинку нотаріуса Філіппова) 
або в дохідних будинках. Зазвичай вселяли 
кілька сімей або мешканців. Вони корис-
тувалися загальною кухнею, туалетом і 
коридором. У шістдесяті роки їм на зміну 
прийшли безкоштовні економічні упо-
рядковані квартири на одну сім'ю. Тепер 

цей дар ми передаємо у спадок своїм ді-
тям і онукам. Однак по вулиці Корольова 
ще існує давня комуналка. В комунальні 
квартири вселяли тих, хто жив у вологих і 
холодних нічліжках, підвалах, на горищах, 
хто знімав кути або ліжка. Зрозуміло, що 
вийшовши з самого дна суспільства, люди 
були в захваті від можливості безкоштовно 
отримати кімнату. У комунальних кварти-
рах сусідами були люди абсолютно різних 
культурних світів. Колишні дворяни, кра-
марі, робітники, колишні офіцери царської 
армії і колишні червоноармійці. 

Був ще один бік комуналок 20-х років. 
Тут зустрілися люди різних національнос-
тей і віросповідань. За царя вони могли 
перетинатися всюди, але тільки не в побуті, 
на кухні. Житомирські комуналки зашу-
міли, заговорили різними мовами. Різні 
культури, різні цінності часом призводили 
до сильних баталій на кухні. Згадайте по-
вість Олексія Толстого «Гадюка», де героїня 
Ольга – колишній боєць Червоної армії, 
яка «була вже дуже худа» після закінчення 
громадянської війни, поселяється в кому-
нальній квартирі. Відбувається класичний 
любовний трикутник. Її сусідка по кому-
налці і суперниця ніжна Сонечка Варенцо-
ва вирішила порозумітися з «гадюкою», але 
підібрала невдалий момент. Ольга схопила 
револьвер і вистрілила. Але тут не тільки 
сварилися, але й народжувалася дружба 
сім'ями, тут закохувалися, разом вигаду-
вали дивовижні страви, допомагали один 
одному дивитися за дітьми.

«Кожному своє» – нові норми 
споживання для кожної сім’ї

Сто років тому, у кінці 1921 р., у Жи-
томирі знову ввели плату за комунальні 
послуги. Оскільки лічильників не було, 
були залишені норми споживання, яких, 
звичайно ж, не дотримувалися. Мінімаль-
ний термін заборгованості, після якого 
мешканця могли виселити з житла за рі-
шенням суду, становив два місяці.

У 1923 р. були введені єдині норми квар-
тирної плати, різні для різних громадян. 
Найвища – для «осіб, що живуть на не-
трудові доходи». Робітники і службовці 

платили близько 1% від своєї заробітної 
плати. Підвищену плату платили при-
ватні підприємці, особи вільних професій, 
служителі культу (священики, рабини, 
ксьондзи), біржові працівники – від 5 до 
15%. За зайві метри (тобто які переви-
щують 9 квадратних метрів на людину) 
платили у подвійному розмірі. Одинокий 
мешканець. їдучи в тривале відрядження, 
зобов'язаний був представити в житлове 
товариство документи на відрядження. 
Якщо термін відрядження був понад три 
місяці, він втрачав право на житло і міг 
бути примусово виселений за відсутністю. 
Після повернення його знову вселяли, але 
в іншу квартиру.

У 1921 р., коли закінчилася громадян-
ська війна, партія більшовиків запровадила 
нову економічну політику (неп), яка до-
зволила приватну торгівлю, відкривати 
їдальні і чайні, ресторани, кінотеатри, 
приватну лікарську практику. У житловій 
сфері з’явилася «нова житлова політика». 
Вона надала квартиронаймачеві, домовлас-
нику деяку самостійність в експлуатації 
і управлінні житловим будинком. Була 
відновлена приватна власність і оренда 
квартири. Можна припустити, що колишні 
власники дохідних будинків знову могли 
управляти своєю нерухомістю, але вже на 
правах непмана. Варто було б дослідити і 
переконатися, чи було так у Житомирі. У 
будь-якому разі відомо, що в інших містах 
проводилася така політика і називалася 
вона демуніципалізацією (фактично по-
вернення будинку колишнім власникам). 
Частину житла комунальне господарство 
здавало в оренду. Держава зобов'язала меш-
канців нести відповідальність за утримання 
і ремонт житла.

Житлові  
товариства

З 1924 р. для збереження житлового 
фонду та задоволення житлової потреби 
мешканцям багатоквартирних будинків, 
комуналок пропонувалося добровільно 
створювати житлові кооперативні то-
вариства трьох видів: житлово-орендні 
кооперативні товариства (ЖОКТ), робочі 

житлово-будівельні кооперативні товари-
ства (робочі ЖБКТ), загальногромадянські 
житлово-будівельні кооперативні товари-
ства (загальногромадянські ЖБКТ). Тепер 
правила щодо заселення, ущільнення і 
утримання квартир встановлювало прав-
ління житлового товариства, а не держава. 
Такі товариства збирали комунальні пла-
тежі і займалися ремонтом і утриманням 
будинку. Правління товариства, яке оби-
рається мешканцями, складалося з трьох 
членів, ще двоє були запасними. Тоді ж 
з'являється посада кербуда – постійного 
службовця, який дотримувався вказівок 
правління і виконував роботу по дому. Як 
це схоже на сучасні ОСББ!

З'явилися приватні прибуткові бу-
динки, товариства і… зловживання. На-
приклад, могли незаконно вимагати від 
особи, яка в'їжджає в квартиру, плату за 
в'їзд або необґрунтований збір коштів для 
ремонту будинку. Бувало й таке, що за-
куповувався матеріал на ремонт будинку, 
але частина його йшла наліво. Та й сама 
нерухомість стала об'єктом спекуляцій. 
Центральна газета «Правда» у березні 1924 
р. із обуренням писала: «Якщо простежи-
ти, кому дістається випадково звільнена 
площа в будинках житлотовариств, то 
побачимо, що, якщо у будь-якому будин-
ку звільнилася квартира, місцеві інтереси 
штовхають житловариства на шлях про-
дажу квартири якомога дорожче, і вселяєть-
ся в неї непман, бо з нього і за в'їзд здерти 
можна, і в подальшому можна копієчку 
вибивати. Впусти в дім робочого – взяти 
з нього нічого, та й платити-то він гроші 
буде». Неважко здогадатися, що подібне і 
у Житомирі коїлося. Житло стає товаром, 
його правдами і неправдами продавали 
або здавали в оренду. Щоб покласти край 
цьому пережитку капіталізму, у 1926 р. 
продаж або купівля кімнат і квартир стали 
кримінально караним діянням. А у 1927 р. 
розгорнулася компанія з виселення не-
трудових елементів із займаних примі-
щень та роздачі житлового фонду, що 
звільнився, робітникам і службовцям. 
Житомирському управлінню міського 
господарства було доручено відмов-
ляти в здачі житлової площі в найм 
нетрудовим елементам і заселяти її 
тільки трудящими. Виселення проводи-
лося через судові органи. Однак були вве-
дені (1924 р.) категорії громадян, які мають 
право на житлові привілеї на метри понад 
санітарну норму. Серед них на першому 
місці стояли хворі, що потребують ізоля-
ції (для Житомира це були туберкульозні 
хворі), вчені, «вільно практикуючі лікарі», 
державні службовці, колишні політичні ка-
торжани і засланці. Тепер зрозуміло, чому 
герой твору Булгакова «Собаче серце» про-
фесор Преображенський обурювався, що 
будинковий комітет хоче його ущільнити. 
Адже він, як лікар і вчений, мав подвійне 
право на додаткове житло.

З 1925 р. почали створювати будівельні 
організації зі зведення нових житлових бу-
динків. У місті був відкритий комунальний 
банк, який кредитував забудовників. Для 
забудовників ввели пільги. За новим зако-
ном забудовник був звільнений від податків 
і зборів та мав можливість користуватися 
житловою площею понад дозволені норми. 
Спекулянти, які діяли раніше на ринку 
нерухомості, одразу перекваліфікувалися 
в забудовників. Основними забудовника-
ми були місцеві ради робітників і селян і, 
звичайно, кооперація. Цікаво, які перші 
житлові будинки були побудовані у 
Житомирі у 20-і роки? Але про це в на-
ступному номері.

Сучасна вулиця Михайлівська, де більшість будинків і 
зараз зберегли ознаки прибуткового житла
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Ризики вакцинації проти смерті від COVID-19
За час пандемії від усклад-

нень коронавірусу померло 
вже 58 700 українців. Майже 
всі вони були невакциновані. 
Як і 98% тих, хто потрапив до 
лікарень.

Лікарі наполягають, що лише щеплення 
проти COVID-19 гарантує захист від гос-
піталізації і смерті від коронавірусу. Вже 
понад 7,5 мільйона українців щепилися 
проти коронавірусу. Втім, частина людей 
відмовляється вакцинуватися через страх 
побічних реакцій. Як працюють вакцини, 
які використовує Україна, та які можуть 
бути реакції на них, нагадує Центр громад-
ського моніторингу та контролю

Щепитися сьогодні можна трьома 
вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac і 
Comirnaty.

AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield та SKBio)
Препарат AstraZeneca, який залежно 

від місця виробництва має назву Vaxzevria 
(ЄС), CoviShield (Індія) та SKBio (Південна 
Корея), є векторною вакциною. Її розробила 
шведсько-британська компанія AstraZeneca 
разом з Оксфордським університетом. Пре-
парат схвалений Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я, ЄС, Канадою, Індією та 
іншими країнами. 

Діюча речовина вакцини – модифікова-
ний аденовірус, що містить специфічний 
білок коронавірусу. Тобто коронавірусу у 
вакцині немає. Вектор лише переносить 
спеціальну «інструкцію» для створення біл-
ків коронавірусу у клітинах. Коли вакцина 
потрапляє в організм людини, то клітини 
починають виробляти шип-білок коронаві-
русу. Імунна система розпізнає чужорідний 
білок і виробляє антитіла і Т-клітини проти 
нього. Так організм вчиться захищатися від 
коронавірусу.

Технологія векторних вакцин добре ви-
вчена і повністю безпечна, наголошують 
лікарі. За таким принципом працює вак-
цина проти лихоманки Ебола. 

Для повної імунізації потрібно дві дози 
вакцини, які вводяться з інтервалом 4-12 
тижнів. Після введення вакцини можуть 
виникнути типові реакції, які є нормаль-
ними і минають за кілька днів. Це – по-
червоніння, біль і набряк у місці ін'єкції, 
лихоманка чи озноб, головний біль, біль у 
м'язах чи суглобах, збільшені лімфатичні 
вузли, нудота, втома і безсоння. 

Найновіші дослідження свідчать, що дві 
дози AstraZeneca захищають від заражен-
ня коронавірусом на 80%. Також препарат 
удвічі зменшує імовірність інфікувати не-
вакцинованих людей поруч. AstraZeneca 
захищає від важкого перебігу хвороби і 
госпіталізації на 92% для штаму «Дельта» 
і на 86% для штаму «Альфа». 

CoronaVac/Sinovac Biotech
CoronaVac – це назва китайської вак-

цини, яку виробляє біофармацевтична 
компанія Sinovac Biotech. Вона містить у 
своєму складі неактивний, «вбитий» ві-
рус SARS-CoV-2. Саме він викликає імунну 
відповідь в організмі. Препарат схвалений 
ВООЗ для екстреного застосування і вико-
ристовується у 40 країнах, зокрема Китаї, 

Туреччині, Аргентині, Бразилії, Мексиці, 
Грузії тощо.

Використання неактивного вірусу для 
щеплень є однією із найдавніших техноло-
гій виготовлення вакцин, яка довела свою 
безпечність. Першу інактивовану вакцину 
– від поліомієліту – науковці розробили 
1955 року. 

Для отримання імунітету від COVID-19 
потрібно дві дози CoronaVac. Друге щеплен-
ня роблять через 14-28 днів. Клінічні дослі-
дження зафіксували такі можливі реакції на 
вакцину: почервоніння, біль, набряк у місці 
ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль 
і біль у м'язах чи суглобах, біль у животі чи 
горлі, нудота, діарея, втома і сонливість, 
набряки повік чи їхнє почервоніння. Ці 
симптоми нормальні і швидко минають. 

Відповідно до наукових досліджень, 
вакцина також добре захищає від тяжко-
го перебігу COVID-19. Для штаму «Дельта» 
серед людей віком 18-59 років – на 100%, 
для штаму «Альфа» та «Гамма» – на 87,5%. 
Спостереження показали, що ефективність 
вакцини проти штаму «Гамма» знижується 
з віком. Для людей 70+ років вона становить 
55,5%.

Comirnaty/Pfizer-BioNTech
Вакцина Comirnaty більше відома в 

Україні за назвою її виробника – амери-
канського концерну Pfizer. Препарат роз-
робила німецька біотехнологічна компанія 
BioNTech. Вакцина схвалена ВООЗ для екс-
треного використання і дозволена у США, 
Великій Британії, Канаді, ЄС та інших 
країнах.

Як і Moderna, Comirnaty є мРНК-
вакциною, тобто містить молекули ма-
тричної рибонуклеїнової кислоти. Коли 
ця мРНК потрапляє до організму людини, 
то надає «інструкцію», як створити ши-
поподібний білок коронавірусу. Імунітет 
людини розпізнає чужий білок і починає 
виробляти антитіла до нього. Якщо людина 
підхопить COVID-19, то її імунна система 
вже знатиме, як побороти вірус. 

Для формування імунітету необхідно 
отримати дві дози вакцини з інтервалом у 
21 день. Відповідно до клінічних випробу-
вань, після введення вакцини можуть бути 
такі реакції, як біль у місці ін’єкції, втома, 
головний біль і біль у м’язах та суглобах, 
лихоманка і почервоніння у місці уколу.

Згідно з результатами британського до-
слідження, опублікованими в авторитетно-
му науковому виданні «The New England 
Journal of Medicine» у серпні 2021 року, 
вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 
93,7% проти симптоматичного захворюван-
ня, викликаного штамом «Альфа», та 88% 
для штаму «Дельта».

Лікарі наголошують, що щепитися 
потрібно навіть тим, хто вже пере-
хворів на COVID-19. Адже зараз невідомо, 
наскільки довго тримається природний 
імунітет після хвороби. Деякі дані свід-
чать, що люди, які перехворіли, мають 
удвічі вищий ризик захворіти знову, ніж 
вакциновані. 

Перелік центрів масової вакцинації 
та пунктів щеплень можна знайти на 
сайті list.covid19.gov.ua або за номером 
безкоштовного телефону 0 800 60 20 19.

Гострі кишкові інфекції в дошкільнят. Як запобігти?
Гострі кишкові ін-

фекції – одні з найпо-
ширеніших інфекцій-
них захворювань, які 
можуть призвести до 
серйозних ускладнень, 
особливо у дітей. 

Зазвичай такі хвороби спри-
чиняють бактерії або віруси, що 
потрапляють в організм людини із 
зараженою їжею чи забрудненою 
водою, а також у разі недотриман-
ня гігієни рук.

За 8 місяців 2021 року в Укра-
їні зареєстровано кілька десятків 
спалахів гострих кишкових ін-
фекцій на території 16 областей, 
найбільшу кількість спалахів 
зареєстровано в Одеській (13) та 
Івано-Франківській (8) областях. 
Причиною інфекції найчастіше 
були норовіруси, ротавіруси чи 
збудники невстановленого похо-
дження.

Звісно, коли дитина перебуває 
у дошкільному навчальному закла-
ді, за захист її здоров’я відповідає 
заклад: закуповувати якісні про-
дукти, забезпечувати їхнє належне 
зберігання, приготування та дотри-
мання персоналом харчоблоку са-
нітарно-гігієнічних вимог та норм. 
Якщо ж малюк не відвідує садок, 
дбати про профілактику гострих 
кишкових інфекцій батьки мають 

самостійно, головне ‒ дотримува-
тися простих правил:

• Дотримуйтеся чистоти. 
Перед приготуванням їжі необ-
хідно мити руки з милом. Чистим 
має бути посуд та інше кухонне 
приладдя. 

• Розділяйте у приготуван-
ні та зберіганні сирі й готові 
продукти – зберігайте їх у за-
критому посуді чи контейнерах. 

Бактерії, які спричиняють гострі 
кишкові інфекції, часто розмно-
жуються в сирому м’ясі та море-
продуктах. Пам’ятайте про це! 
Користуйтеся окремими ножами 
та кухонними дошками для об-
робки сирих продуктів.

• Дотримуйтеся технології 
приготування. Незбиране мо-
локо необхідно кип’ятити. Яйця 
треба мити перед приготуванням, 
м’ясо та морепродукти – ретельно 
варити чи тушкувати. Доводьте 
страви до кипіння, щоби вони 
готувалися щонайменше за 70 °С.

• Зберігайте їжу за безпеч-
ної температури. Коли йдеться 
про харчування маленької дити-
ни, страви, приготовлені для неї, 
бажано вживати відразу або про-
тягом години після приготування, 
а якщо і зберігати при кімнатній 
температурі, то не більше двох 
годин. Не зберігайте їжу надто 
довго, навіть у холодильнику. Не 
розморожуйте продукти за кім-
натної температури.

• Використовуйте безпечну 
та чисту воду й свіжі продукти. 
Для приготування страв викорис-
товуйте чисту або очищену воду. 
Не забувайте пояснювати дитині, 
що не можна вживати воду з від-
критих джерел! Обирайте свіжі 
якісні продукти. Ретельно мийте 
овочі та фрукти, особливо, якщо 
подаватимете їх до столу сирими. 
Не використовуйте продукти, у 
яких закінчився термін придат-
ності.

Зауважте, що одним із най-
дієвіших методів профілактики 
ротавірусних інфекцій є ще-
плення – його роблять двічі у 
віці до 6 місяців малюка. Від 
норовірусів вакцини немає. Та-
кож для профілактики гострих 
кишкових інфекцій важливо 
змалку привчати дитину до-
тримуватися правил особистої 
гігієни, адже без цього самих 
лише старань батьків буде за-
мало.
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Учасниця «Бовсунівських бабусь»  
пекла по 200 просфор

Андрій Козаченко

82-й день народжен-
ня відзначила учасниця 
народного колективу 
«Бовсунівські бабусі» 
Галина Іванівна Шуба. 

Як розповідає керівник ко-
лективу Марія Карповець-Бов-
суновська, Галина Іванівна 
прожила ск ладне життя. 
Батько загинув на війні, навіть 
не пам’ятає його. У фільмі «Бов-

сунівські бабусі» розповідає, що 
тільки раз приснився. Дочок до-
велося також самій ростити і ста-
вити на ноги. Важко трудилася 
на землі. Всю сільську роботу і 
жіночу, і чоловічу вміла робити: 
обробляти землю, жати, косити, 
молотити, рубати і заготовляти 
дрова, майструвати… Все життя 
до церкви ходила. Рано приходи-
ла – разом із батюшкою. Колись 
разом з мамою, а коли мама за-
хворіла, сама ще 20 років пекла 
для церкви просфори. Бувало, 
коли багато свят, випікала по сто 
штук одного дня, а на другий 
день – ще сто. 

А скільки рушників вишила! 
Сотні. А скільки килимів і радю-
жок виткала – не менше ста. 

А скільки пісень Галина Іва-
нівна знає! Веснянки, петрівки, 
весільні пісні… 

Та, на жаль, зараз мало спі-
ває. Хворіє… У доньок живе. 
Стоїть сиротою бовсунівської 
бабусі у селі хата. Сумна. Не-
весела. Навіть калина біля коло-

дязя не радує своїми рясними 
кетягами. 

«Влітку дочка привозила маму 
у село. Я прийшла до Галини 
Іванівни, і ми заспівали з нею 
«Сєриє гусі гречку поєли», але 
якось сумно, – розповідає Марія 
Карповець-Бовсуновська. – Ми 
вітаємо Галину Іванівну з днем 
народження і бажаємо їй довго-
ліття, достатку і радості. Нехай 

Бог пошле їй міцне здоров’я, щоб 
ми разом із бовсунівськими бабу-
сями мали можливість ще разом 
заспівати, виступати і радувати 
своїх шанувальників автентичною 
піснею».

Наша газета приєднуєть-
ся до вітань на адресу Галини 
Іванівни. Міцного Вам здоров̀ я 
і довгих років життя!

Козацька церква у Троковичах  
святкує 230-ліття

Андрій Козаченко

Унікальна дерев’яна 
козацька церква у селі 
Троковичі відзначає 
230-ліття. 

Закладання Свято-Троїцької 
церкви було розпочато на свято 
Покрови Пресвятої Богородиці 
майже три століття тому. Сьогодні 
вона має статус козацької.

Церкви, подібної троковиць-
кій, немає в Україні. Її аналог роз-
ташований у Києво-Печерській 
лаврі. Однак лаврська святиня 
– кам'яна, а поліський храм – 
дерев'яний, створений без жодного 
цвяха.

«Все розпочалося з того, що 
1774 р. зібралися громади сіл Тро-
ковичі, Некраші, Велика Горбаша, 
Мала Горбаша та Піщанка, щоб 
побудувати церкву у Троковичах 
– найбільшому селі, яке розташо-
ване в центрі території», – розпо-
відає вчитель історії, колишній 

директор місцевої школи Віктор 
Рудик.

Свято-Троїцьку церкву збуду-
вали 1791 року. Храм у Троковичах 
унікальний, оскільки за складніс-
тю та оригінальністю не має ана-
логів в усій дерев’яній архітектурі 
України. Про це пише відомий 
науковець Віктор Завада. Однак 
серед мурованих храмів все ж таки 
є один аналог.

Судячи з усього, прообразом 
троковицького дива послужи-
ла церква Різдва Богородиці на 
Дальніх печерах Києво-Печерської 
лаври. В обох випадках до кла-
сично-тридільного храму додано 
чотири об’єми – два до бабинця 
(двоповерхового, з хорами) і два 
до вівтаря. Семибанні церкви – 
велика рідкість.

Але якщо лаврська святиня 
такою і лишилася, то троковиць-
ка внаслідок добудови у кінці 
ХІХ ст. двох бічних приділів ста-
ла дев’ятибанною, наздогнавши 
Троїцький собор у Новомосков-
ську. І в дечому на сьогодні навіть 
обігнавши. 

Те, що храм вистояв у пе-
ріод Великої Вітчизняної, 
– справжнє диво від господа. 
У Троковичах храм використову-
вався як вартова вежа, на дзвіниці 
сидів німецький снайпер, непо-
далік розміщувався німецький 
обоз. Дерев’яна будівля могла лег-
ко злетіти в повітря. Але у храм не 
потрапила жодна куля. Кажуть, 
вони відскакували від стін.
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Атмосфера осені
Юлія Мельничук

Чашка кави, вальс 
яскравого листя, про-
холода та спокій. У 
Житомирі починається 
золота осінь.

Цього року осінь у Житомирі 
рання. Теплі деньки скінчилися, 
і вже час діставати теплий одяг. 
У минулому році зелені дерева 
стояли майже до кінця жовтня. 
А цьогоріч ще у середині місяця 
вже можна було насолоджуватися 
барвами опалого листя. 

Холодна погода очікується й 
надалі. Синоптики прогнозують, 
що температури вище 12 градусів 
нам очікувати не слід. А вночі вза-
галі заморозки. Що ж, комусь така 
погода в кайф, а хтось мерзне в не-
опалених приміщеннях на роботі, 
в навчальних закладах і всюди, де 
опалення централізоване. 

Та повернемося до осінніх 
красот та затишної атмосфери. 
Поки зараз сонячна погода, від-

правляйтесь на прогулянку. Не 
слід пропускати прекрасний час, 
коли природа повільно готуєть-
ся до сну. Адже період цей може 
здаватись довгим та тягучим, та 
насправді він короткий. Ще тріш-
ки, і дерева будуть стояти голі, 
почнеться сезон дощів та болота.

Для багатьох людей осінь – 
улюблена пора року. Адже саме 
зараз місто насичується кольо-
рами, а яскравість активує гор-
мони щастя! Тому беріть гарячу 
каву, ароматний чай, глінтвейн 
або какао в улюбленій кав’ярні та 
прямуйте до парку, де осінь вже 
грає на повну. Зелені дерева на 
контрасті з жовтими, червоними 
та жовтогарячими. Цей контраст 
добре видно з мосту. Картину 
доповнює осіннє сонце, яке від-
блискує на воді. 

Дорога всипана різними кольо-
рами. Можна назбирати милий 
осінній букетик з листя, поки його 
не прибрали. Особливо багато 
кленових листків. Вони найбільші 
за формою та найяскравіші.

Багато людей приходять, щоб 
зробити яскраві атмосферні фото 
біля барвистих дерев. Вони збира-

ють листя, підкидають їх вгору і 
отримують цікаві фотографії. Тож 
якщо ви давно мрієте про осінню 
фотосесію, то вже час. Беріть те-
лефон, близьких людей, усмішку 
і – вперед створювати приємні 
спогади. 

Чим далі в парк, тим більше 
дерев. Сонячне проміння про-
бивається крізь поки ще густе 
листя та ніжно падає на землю, 
всипану жовтою ковдрою. Краса, 
що не кажіть. 

Але будьте обережні під 
каштановими деревами. Зараз 
каштани активно падають, тому 
слідкуйте, щоб місцем падіння 
не стала ваша голова. Те ж саме 
і з горіхами. Природа має свою 
іронію.

Під вечір парк наповнюється 
хвилюючою атмосферою. Або, як 
зараз полюбляє казати молодь, 
вайбом. Він міг би стати сценою 
для якого-небудь фільму жахів. 
Особливо частина з пустими 
атракціонами, коли на них спус-
кається туман. Якщо вам подо-
бається свято Хеловін та естетика, 
яка з ним пов’язана, то ось це саме 
воно! 

Осінь відчувається не лише 
на зір, вона у повітрі. Саме так, 
повітря пахне осінню. Це легкий 
прохолодний вітерець, що несе 
запах свіжої випічки та карамель-
ного лате із пекарні поруч. Це 

запах опалого листя, останніх 
осінніх квітів, яблук, гарбузів та 
спокою. 

Житомир восени настільки 
прекрасний. Погуляйте, вам це 
зараз потрібно.

Коли в Україні будуть сучасні бібліотеки?
За статистикою, в 

Україні працює близько 
15 тисяч бібліотек, 80% з 
них розташовані в сіль-
ській місцевості. При 
цьому їхня чисельність 
постійно скорочується, 
а відвідуваність падає 
щороку. 

На зміну читацькому квитку 
все частіше приходять електронні 
книжки, соціальні мережі, ігри. 
Але ставити хрест на бібліотечній 
справі зарано. Ці простори мають 
великий культурний і освітній по-
тенціал, достатньо лише додати 
трохи сучасності. Про успішні 
приклади осучаснення бібліотек 
та законодавчі рішення дізнавався 
Центр громадського моніторингу 
та контролю.

Модернізація закону 
На початку вересня Верховна 

Рада проголосувала у першому 
читанні за зміни у закон про біблі-
отечну справу. Чинний закон був 
ухвалений 1995 року та оновлений 
у 2000 році, тож вже трохи втра-
тив актуальність. Нова редакція 
закону прибирає застарілі норми 
і додає низку сучасних термінів, 
наприклад «електронна база да-
них», «електронний документ» 
та «бібліотечний пункт». Також 
закон передбачає створення На-
ціональної електронної бібліотеки, 

яка буде містити цифрові копії дру-
кованих видань та аудіовізуальних 
документів. 

Документ пропонує сучасну 
класифікацію бібліотек за фор-
мами власності та суспільним 
призначенням. Закон передбачає, 
що процес реорганізації чи лік-
відації публічних бібліотек має 
розглядатися публічно. Як заува-
жують автори закону, документ 
захистить бібліотеки у громадах 
від закриття, а також посилить 
соціальні гарантії бібліотекарів.

«Дуже важливо, що ми заклали 
запобіжники проти хаотичного 
закриття бібліотек у громадах. 
Ліквідувати бібліотеку можна 
лише за згоди громади, погодження 
з Міністерством культури і в разі, 
якщо це не суперечить державним 
соціальним нормативам забезпечен-
ня населення публічними бібліоте-
ками в Україні», – пояснює авторка 
законопроєкту Євгенія Кравчук.

Закону ще належить пройти 
друге читання, але вже зараз 
експерти позитивно оцінюють 
модернізацію бібліотечного за-
конодавства. 

Крім законодавчих змін, бі-
бліотеки планують підтримати 
фінансово. За словами заступ-
ниці міністра культури Лариси 
Петасюк, міністерство ініціює 
державні субвенції для бібліотек 
в об'єднаних громадах.

«Успіх нашої держави залежить 
від людського потенціалу, який 
розвиватиметься, як буде якісна 
освіта, культурна складова і ви-
ховання національної ідентичності. 
І я переконана, що саме бібліотеки 
є такими центрами, де ці складові 
поєднуються. Зараз наше мініс-
терство розробляє культурну 
субвенцію. Ми хочемо в бюджеті 
передбачити безпосередньо для ОТГ 
державну підтримку для всіх за-
кладів культури, в тому числі для 

бібліотек. І зараз працюємо з комі-
тетом Верховної Ради саме з цього 
питання», –зазначила Петасюк.

Успішні приклади на місцях
Поки у владних кабінетах вирі-

шують, як підтримати бібліотеки, 
на місцях є надихаючі приклади, 
коли громади самотужки створили 
сучасний простір. Яскравий при-
клад – це Нововодолазька терито-
ріальна громада на Харківщині. 
Місцеву бібліотеку перетворили 
на соціальний простір, де читають 
книжки, проводять майстер-класи, 
переглядають фільми. Жителям 
громади навіть пропонують без-
коштовну послугу бібліоняні, тобто 
можливість залишити дітей під 
наглядом бібліотекаря.

«Щоб не винаходити велосипед, 
у нашій громаді одразу взялися ре-
тельно вивчати досвід європейських 
країн. Краще один раз побачити, 
ніж 100 разів почути, тому пред-
ставники громади їздять на стажу-
вання та з навчальними візитами 
до країн ЄС. На рішучі зміни в бі-
бліотечній справі ми надихнулися 
після відвідування ґміни Вишневої 
у Польщі, де побачили, як може 
працювати сучасна бібліотека, 
навіть якщо там усього два спів-
робітники», – ділиться досвідом 
директорка бібліотеки громади 
Тетяна М’ячина в інтерв’ю газеті 
«Урядовий кур’єр».

Зробити ремонт вдалось за 
кошти громади: замінили вікна, 
двері, підлогу, стелю, оновили 
освітлення та дизайн. Меблі і муль-

тимедійне обладнання надало ні-
мецьке товариство міжнародного 
співробітництва GIZ.

Похвалитись успішною співп-
рацею з міжнародними партне-
рами можуть і на Чернігівщині. 
У селах Галиця та Перемога Лоси-
нівської громади на базі бібліотек 
відкрили інформаційно-дозвіллєві 
простори. Тут створили комфортні 
умови для роботи та відпочинку, 
провели інтернет. Ремонт зробили 
за власні кошти, за підтримки про-
грами USAID DOBRE придбали 
обладнання та меблі.

У таких громадських просто-
рах жителі сіл можуть попра-
цювати за ноутбуком, зробити 
ксерокопію та роздрукувати до-
кументи. Для дітей є настільні 
ігри, розмальовки. 

«Ідея перетворення бібліотеки 
на третє місце, відокремлене від 
роботи та дому, все більше наби-
рає обертів. Бібліотеки стають 
координаційним місцем зустрічі 
громади», – зауважує PR-менеджер 
Української бібліотечної асоціації 
Оксана Бояринова.

Звичайно, усі ці позитивні 
перетворення вимагають 
грошей, часу та великого 
бажання місцевих активістів. 
Є надія, що після ухвалення 
закону про модернізацію бі-
бліотек держава допоможе 
громадам із осучасненням. У 
будь-якому разі бібліотечна 
справа житиме, варто тільки 
трохи її підтримати.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 
торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. буд. з/п 57,40 кв.м,1/2 зем.діл,пл 0,0266 га, КН1822085300:02:001:0044, та 
зем.д, пл.0,0104 га, КН1822085300:02:001:0045,пл.0,1013 га, КН1822085300:02:001:0046, 
за адресою:Житомирська обл. Житомирський р-н с.Озерянка,вул.Щорса 9,9А. Дата 
торгів: 11.11.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №497309 (уцінено 
лот № 491853);

2. Квартира, що складає 1/3 част. житл. буд., з/п 45.7 м.кв., та зем. діл. з/п 
0,0815 га, КН: 1810700000:02:003:0017, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул.Чапаєва.4, кв.3. Дата торгів: 11.11.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №496936;

3. 4-кім. квартира, з/п 83.20 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. 
Набережна, 19а, кв. 20. Дата торгів: 11.11.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №497209;

4. Квартира, з/п 48,9 кв.м, житл. пл. 26,8 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. 
Мала Бердичівська 16, кв. 2. Дата торгів: 12.11.2021 09:00 год. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №497493 (уцінено лот № 493926);

5. Квартира, з/п 53.5 кв.м, житл. пл. 36.9 кв.м, за адресою: Житомирська обл., 
м. Малин, вул. Машинобудівників, 8, кв. 117. Дата торгів: 12.11.2021 09:00 год. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №497521.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• Вантажники, засолювачi потрiбнi 
рибному господарству (Київська обл, 
Броварський р-н, с. Гоголев). Надаємо 
житло, дворазове харчування, спец.
одяг, компенсацiю проїзду. 0674098570 
Ганна.

НА ПОСТIЙНУ РОБОТУ ПОТРIБНI ОХО-
РОННИКИ, З/П 9000- 11000 НА МIСЯЦЬ. 
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО, ВИ-
ДАЧА АВАНСУ ЩОТИЖНЯ. 0973928644

НА РОБОТУ ПОТРIБНI ВОДIЇ КАТЕГОРIЇ В, 
С, Е (НАЯВНIСТЬ ЗАКОРДОННОГО ПАС-
ПОРТУ ОБОВ`ЯЗКОВА). 0936970907

• Потрiбнi охоронники на вахту - 20/10; 
30/15. Проїзд, харчування за раху-
нок фiрми. Оплата за змiну- охорон-
ник 400-450; старший змiни-500-600. 
Своєчаснiсть виплати з/п гарантуємо. 
095 2858127 0674206449; 0734069918

• Рибопереробному пiдприємству 
(Київська обл) потрiбнi пакувальники 
продукцiї, оброблювачi риби, комплек-
тувальники, водiй ел/навантажувача. 
ЗП 12-18 т.гр. Графiк: 20/10. Б/к житло, 
обiди. Виплата ЗП по завершенню вахти. 
0978101848, 0509531032.

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ! ЗА-
ПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ ДЛЯ 
РОБОТИ В КИЄВI, ПРИБИРАННЯ В СУ-
ПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО ПОСТIЙНА 
ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 18000 ГРН./МIС. 
0980706050, 0950706050 СВIТЛАНА

• Робота в Польщi .  Вс i  ваканс i ї 
безкоштовнi, вiд прямого роботодав-
ця. Зарплата 26000-48000 грн. Можна 
без знання мови, навчання на мiсцi. 
Лiц. МСПУ 978 вiд 09.07.2018. Тел в 
Польщi +48536012943  (+ viber). вКиєвi: 
+380965568181 (+viber)

• РОБОТА ОХОРОННИК. ВАХТОВИЙ МЕТОД 
14/14 ДIБ. ЗАРОБIТНА ПЛАТА ВИСОКА. РО-
БОТА В ЖИТОМИРI ТА ОБЛАСТI, КИЄВI ТА 
ОБЛАСТI. 0672173081, 0674627016

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КIМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВ-
РОРЕМОНТ, В ЦЕНТРI МIСТА, 250ГРН/ДОБА. 
ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000, 
0977228822

3. АВТО 

3.3. Автомобiлi. Куплю 

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

3.5. С\Г технiка, та запчастини. 
Продам 

• П Р Е С - П I Д Б И Р А Ч I ,  К О М Б А Й Н И 
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНI, БУРЯКОЗБИРАЛЬНI, 
КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНI ТА IН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. 
WWW.TATT.COM.UA, TATT.VOLYN@GMAIL.
COM, 0509242613, 0505158585, 0679040066, 
0739242613

3.6. С\Г технiка, та запчастини. 
Куплю 

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСIХ ВИДIВ М/
АВТОБУСIВ ТА МIНIВЕНIВ У НАЯВНОСТI 
ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНIВ), НОВI ТА 
Б/В, ГУРТОМ ТА ВРОЗДРIБ, ВIДПРАВКА ПО 
УКРАЇНI, Є СВIЙ СКЛАД. HTTPS://BUSIK-1.
COM/UA/ (097)1521331, (096)4465131, 
(097)7266640

• Куплю теплообмiнники (250, 630, iншi); 
ел/мотори; ел/двигуни (1.5-100 кВт); АТС 
(100, 200, 500 номерiв); телеф.станцiю 
б/в; трансформатори (ТМЗ 250, 160); авто-
мати (630А, 1000А, 1600А, тип ВА i вище); 
кабель. Демонтаж заводу. 0988882270, 
Богдан.

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕ-
ТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739, 
447067

• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, дрова 
з доставкою а/м Камаз, ЗIЛ. Вивiз смiття. 
0679383303 Олександр
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4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

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

4.25. Бурiння свердловин, 
колодязi. Послуги 

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

6. ПОСЛУГИ 

6.5. Кредити. Ломбарди 

• Вигiднi кредити для всiх. Без довiдок, 
застави та поручителiв. Вiд 5000 грн. до 
мiльйону гривень. Вiк позичальника вiд 18 
до 80 рокiв. Вирiшуємо питання по чорних 
списках. 0954020856, 0688134654

8. РIЗНЕ 

8.13. Вторсировина,  
прийом, переробка.  

Куплю 

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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИ-
ДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ МIСЬКИМ 
ВIЙСЬКОВИМ КОМIСАРIАТОМ У 2001 Р. 
НА IМ`Я МЕЛЬНИК АРТУР ЮРIЙОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ВIЙСЬКОВИЙ КВИТОК, СЕРIЯ 
НК №6480335, ВИДАНИЙ НА IМ`Я КОР-
ДЮКЕВИЧ МАКСИМ АНАТОЛIЙОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ, ВИДАНИЙ ЦЕН-
ТРОМ ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНОЇ ОСВIТИ 
М.ЖИТОМИРА № 15 У 2016Р. НА IМ`Я 
ВЕРБИЛО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• П р од а м  с т р i ч к о в i  п и л и  н о в i .  
Надаю послуги зi зварювання, за-
точки, розводки. Якiсть гарантуємо.  
0962461677

8.24. Iнше. Куплю 

• К у п л ю  л i с  к р у гл я к  с о с н о в и й 
свiжоспиляний, а також сухостiй. Куплю 
пиломатерiали сосновi, обрiзнi та необрiзнi 
рiзних розмiрiв. 0673911769
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Різне
Гороскоп на тиждень 20 жовтня - 26 жовтня

ОВЕН
Загалом активний 

тиждень, особливо його 
середина. У вирі справ 

пильно слідкуйте за здоров̀ ям – 
великий ризик застудитися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Побачите перші ре-

зультати проєкту, над 
яким працювали останнім часом. 
Дотримуйтеся балансу в роботі, і 
у вас вийде усе поєднати. 

БЛИЗНЮКИ 
Зосередьте увагу на 

своєму спілкуванні з ке-
рівником – не переходьте 

межі дозволеного. Почніть відкла-
дати кошти на омріяну річ. 

РАК
Якщо задумувалися 

про власну справу, саме 
час діяти. Відкиньте на 

певний час усе другорядне і зо-
середьтеся на основному. 

ЛЕВ
Згадайте, що у вас є не 

лише робота, а й особис-
те життя, і приділіть йому увагу. 
У суботу гарно відпочиньте, а у 
неділю чекайте на гостей. 

ДІВА
Весь тиждень будете 

займатися побутовими 
питаннями. Не починайте нових 
справ, а краще закінчіть те, що досі 
не дороблене. 

ТЕРЕЗИ 
Сприятливий період 

для отримання нових 
знань. Можливе цікаве 

знайомство. У любовних справах 
слухайте лише своє серце. 

СКОРПІОН
На першому плані 

опиняться фінансові і 
побутові питання. Якщо 

є проблеми зі здоров̀ ям – запла-
нуйте візит до лікаря. 

СТРІЛЕЦЬ 
Скористайтеся гар-

ною осінньою погодою 
і ходіть якомога частіше 

на прогулянки. У неділю чекайте 
на сюрприз. 

КОЗЕРІГ
Сприятливий період 

для самоосвіти. Наведіть 
порядок у своєму житті, і вас вийде 
реалізувати усе, що запланували. 

ВОДОЛІЙ
Нарешті отримаєте 

бонуси за наполегливу 
працю від керівництва. 

А от над особистим життям тре-
ба попрацювати – заплануйте 
розмову. 

РИБИ 
Слідкуйте за здо-

ров̀ ям – є ризик захворі-
ти. Прислухайтеся до думки оточу-
ючих, вам підкажуть несподіване 
рішення проблеми. 

Зараз у гардеробах streetstyle-зірок предмети утилітарного стилю 
сусідять з трикотажними комплектами, пальтами й куртками зі 
штучного хутра, помпезними фактурами й сукнями, розшитими 
паєтками. Vogue.ua зібрав гід найкращими streetstyle-образами 
і з'ясував, які 11 речей варто додати до свого гардеробу вже зараз.

Трикотажний комплект
Трикотажні комплекти – це той елемент 

образу, який необхідний тут і зараз. Причина 
проста: вони означають абсолютний комфорт, 
адже дозволяють не думати про те, як їх по-
єднувати. Це підтверджують такі бренди, 
як Jonathan Simkhai, Jil Sander, Altuzarra і 
Proenza Schouler.

Сумки XXL
Ц і  а к с е с у а р и 

з'явилися в колекціях 
Burberry, Marni, Chloé, 
Fendi, Khaite і багатьох інших брендів. Мо-
нументальні, об'ємні сумки виграли гру 
віральності в цьому сезоні. Це нова інтер-
претація театральності, яка взяла на себе 
більшу частину тенденцій сезону, і проти-
вага мікроверсіям, що домінували в по-
передні роки.

Леопардовий принт
Позачасовий леопардовий принт трі-

умфально повернувся на подіуми колекцій 
осінь-зима 2021/2022 завдяки таким брендам, 
як Dior, Rokh, Etro, Michael Kors Collection і 
Dolce & Gabbana. Формати різноманітні, але 
найефектнішими будуть сукні або пальта 
цього забарвлення.

Стиль преппі
Дух коледжу про-

ник у колекції Dior, 
Monse, Philosophy di Lorenzo Serafini, Saint 
Laurent і Celine. Спідниці, сарафани і кар-
дигани в клітинку або принт тартан, а також 
сорочки з відкладним коміром є такими ж 
важливими елементами, як ансамбль шкар-
петок і лоферів.

Взуття на платформі
Туфлі Versace – один 

із найкращих прикладів цієї тенденції на 
додачу до взуття від Schiaparelli, більш стри-
маного від Simone Rocha або «університет-
ської» моделі від Prada. Взуття на платфор-
мі, особливо в форматі босоніжок, передає 
святковий дух, який захопив багато осінніх 
тенденцій.

Закінчення у наступному номері.
Текст: María José Pérez Méndez

За матеріалами vogue.es.

Streetstyle: 11 речей,  
які варто додати до свого 
гардеробу вже зараз

Дві основні ідеї, які визначають тенденції 
поточного сезону, – комфорт у всьому, від одягу 
до аксесуарів, та ідея свята й максималізму, яка 
прямо протилежна ідеї спорту, що домінувала в 
останні кілька місяців. 

Цікаві факти про калину
• Калина (Viburnum) – назва 

походить від латинського «viere», 
що означає в’язати, плести.

• Українська назва калини по-
ходить від слова «калити» (гар-
тувати, розжарювати) за схожість 
кольору плодів калини з кольором 
розпеченого заліза.

• Калина разом із вербою є 
символами України. «Без верби і 
калини нема України», – кажуть 
в народі.

• Відомо близько 150 видів 
калини. Вона поширена по всій 
території Європи, Сибіру, Кавказу, 
Азії, Північної Африки.

• Деякі види калини є отруй-
ними, наприклад чорна калина на 
Кавказі.

• Згідно з народним повір’ям, 
щоб діти були красиві і співучі, тре-

ба з лози калини зробити люльку і 
качати в ній дитину.

• Хату намагалися прикраси-
ти кетягами калини, вважаючи її 
символом любові і щастя, краси 
і здоров’я. На території сучасної 
України була традиція: молоді ді-
вчата садили під вікнами калину 
як символ своєї долі.

• Білі квіти символізували не-
винність і чистоту дівчини, а чер-

воні ягоди – красу і плодючість. 
Недарма червоний колір ягід по-
рівнювали з дівочою красою. «Ой 
ти, дівчино, червона калина! Уста 
твої рум’яні, як калина!»

• Калину ще називали весіль-
ним деревом. Навіть у великих 
містах, коли замовляєш коровай 
на весілля, його обов’язково при-
крашають калиною. Гілка калини 
і дуба в одному букеті на весільних 
столах уособлюють молодят, на 
рушниках вишивали кетяги кали-
ни і листя дуба, адже вони симво-
лізують дівочу ніжність і чоловічу 
силу і міцність.

• Кора, квіти і плоди калини 
використовуються для лікуван-
ня як людей, так і тварин. Калина 
використовується у науковій і на-
родній медицині.
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007: НЕ ЧАС ПОМИРАТИ
Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Кожен мріє про спокійне життя 
в достатку на якій-небудь Ямайці. 
Хто-хто, а агент 007 Джеймс Бонд 
заслужив на відпочинок. На жаль, 
його спокій був перерваний – ста-
рий друг із ЦРУ Фелікс Лайтер 
приїхав на Ямайку, щоб попро-
сити Бонда про послугу. Потрібно 
врятувати викраденого вченого 
– звучить досить просто для супер-
агента, але все виявилося набагато 
складніше.

ВЕНОМ 2: КАРНАЖ
Жанр: бойовик, трилер, жахи, 

фантастика
Друге пришестя Венома з Томом 

Харді у головній ролі! Фантастич-
ний блокбастер виходить на новий 
рівень екшну і візуальних ефектів. 
Над світом нависла загроза. Тан-
дем Едді Брока та інопланетного 
симбіота Венома кидає свою силу 
проти нового ворога - нестримного 
монстра-вбивці Карнажа.

ЩОСЬ НЕ ТАК  
З РОНОМ
Жанр: Мултфільм

Це історія про незграбного шко-
ляра Барні та його «Найкращого 
друга з коробки» Рона, розумного 
робота, який вміє ходити і говори-
ти. Несправність Рона, що трапля-
ється в епоху соціальних мереж, 
відправляє їх у захоплюючу подо-
рож, яка покаже героям, що таке 
справжня дружба.

БУРШТИНОВI КОПИ
Жанр: комедія

Патрульний Максим із дитин-
ства мріяв стежити за правопо-
рядком, щоб робити світ безпеч-
ним і справедливим. Усе йшло за 
планом, але журналісти заскочили 
Максима під час чергування з на-
парницею в нестатутній ситуації. За 
це Максима переводять з Києва до 
селища глибоко в житомирських 
лісах. Там він і його новий напарник 
Богдан переходять дорогу буршти-
новій мафії.


