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• 19-річна українська тенісистка Марта Костюк у парі з 21-річною 
українською спортсменкою Даяною Ястремською вийшли до 
другого кола парного розряду Australian Open з гри в теніс.

• Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що хакери 
зламали сервери і могли отримати доступ до баз із особистими 
конфіденційними даними близько 515 тис. осіб, включаючи тих, 
хто розлучений з сім'ями через конфлікти, міграцію і стихійні лиха, 
зниклих безвісти і їхніх близьких, а також позбалених волі.

• Фінляндія готова підтримати своїх європейських союзників і 
США і ввести надзвичайно жорсткі санкції проти Росії, якщо вона 
вторгнеться в Україну.

• Аномально холодна погода і рясні снігопади накрили Близький 
Схід: від негоди страждає Ліван, а також Саудівська Аравія, де 
напередодні снігом засипало північ країни.

• Генеральний секретар ООН Гутерріш запропонував Меркель по-
саду голови консультативної ради з глобальних суспільних благ. 
Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилась.

• В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів до 270 днів.
• США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer.
• Львівські лікарі вперше в Україні провели пересадку печінки 

однорічній дитині. Хлопчик Артем отримав орган від посмертного 
донора.

• В Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги, 
а саме протитанкового озброєння, від Великої Британії Збройним 
силам України.

• У місті Косцян (Польща) від медиків швидкої втік 34-річний 
українець, якого везли до нейропсихіатричної лікарні. Чоловіка 
шукали 5 днів.

Коротко про головне
На Житомирщині за тиждень –  
4 457 нових випадків 
захворювання на COVID-19

З 19 по 25 січня в Україні було 
зафіксовано 121 400 нових випадків 
COVID-19. Зокрема на Житомир-
щині – 4 457.

Показник захворюваності по Україні та на 
Житомирщині поступово збільшується.

19 січня на COVID-19 на Житомирщині за-
хворіло 258 осіб. 20 січня цифра була більшою 
– 820 людей, наступного дня було виявлено 589 
захворівших на COVID-19. 22 січня зафіксовано 
879 випадків, 23 січня хворих було 844. 24 січня 
виявили 798 випадків, 25 січня зафіксовано 269 
хворих.

Нагадаємо, що з 20 січня у Житомирській 
області запроваджено «помаранчевий» рі-
вень епідемічної небезпеки.

Пам’ятайте! За порушення норм, спрямованих 
на запобігання поширенню COVID-19, встанов-
лено адміністративну та посилено кримінальну 
відповідальність! 

Аби уникнути захворюван-
ня на коронавірусну інфекцію, 
обов’язково вживайте профілак-
тичних заходів та дотримуйтеся 
основних правил: 

 – ретельно мийте та дезінфі-
куйте руки;

– носіть захисну маску у гро-
мадських місцях;

– уникайте великого скупчення 
людей та дотримуйтеся соціальної 
дистанції.

Пам’ятайте! 
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб 

захистити себе від коронавірусної хвороби!

Оновлене шкільне меню:  
про смаки не сперечаються

Марія Кравчук

Уже тиждень жито-
мирські школярі хар-
чуються у їдальнях за 
новим рекомендованим 
меню, що розробив ві-
домий шеф-кухар Євген 
Клопотенко.

Критики полилось в бік онов-
леного шкільного меню немало. То 
що ж не так зі шкільним меню, яке 
вперше за 30 років незалежності 
вирішили переглянути?

Загалом було розроблено 160 
страв, на основі яких складене 
чотиритижневе сезонне меню. 
Згідно з технологічною картою, 
діти мають споживати менше 
хліба, менше солі, менше цукру, 
натомість більше овочів, фруктів 
та м’яса.

Плов з булгуру, ліниві голубці, 
болоньєзе та кебаб, а ще фран-
цузька печеня, тушкована риба 
з овочами, чахохбілі, мінестроне, 
кускус, банош, куліш, овочі під 
соусом бешамель і мак енд чіз – у 
переліку десятки страв із незвич-
ними для шкільного меню пропо-
зиціями. Дітей, мабуть, це мало б 
зацікавити, але чомусь їсти такі 
страви вони погоджуються геть 
не завжди. 

Багато житомирських батьків 
нарікають на оновлене меню: 

дитина приходить додому го-
лодна, нові страви не їсть та й 
какао чи чай без цукру пити 
відмовляється. Деякі батьки на-
віть вимагають повернути старі 
добрі сосиски та булочки. Осо-
бливо батькам не подобається, 
що більшість страв повністю без 
солі чи без цукру.

Інші ж батьки натішитись не 
можуть: дітям і страви подобають-
ся, і порції достатні. Тож не варто 
категорично судити: чи буде дити-
на їсти шкільне меню, залежить і 
від кухарів, що його приготували, і 
від батьків, що прищепили харчові 
звички, і від самої ж дитини (або 
навіть від її настрою).

Важливо розуміти, 
що меню, розроблене 
Клопотенком, є рекомен-
дованим. А обов'язкові 
для впровадження лише 
затверджені норми щодо 
сировини, продуктів, їх-
ньої кількості та техніки 
приготування. Отже, за 
бажанням школи можуть 
розробити власне меню 
з дотриманням необхід-
них вимог.

«Ми не прив'язуємося до рецеп-
турного довідника, який створив 
Євген Клопотенко. Він просто пока-
зав приклад. Але кожна школа може 

сама розробляти свої технологічні 
картки залежно від харчових звичок 
того чи іншого регіону», – заявив мі-
ністр освіти Сергій Шкарлет.

Хоч і Євген Клопотенко отри-
мав свою порцію критики, зупи-
нятися не планує. Шеф-кухар зая-
вив про підготовку книги рецептів 
із 500 стравами для українських 
шкіл. Збірку планують випустити 
у середині цього року.

За словами шеф-кухаря, вони 
з командою зараз розробляють 
та проробляють нові страви для 
шкільного меню. Усі вони увійдуть 
до збірки із 500 рецептами: там 
будуть 160 вже затверджених страв 
та ще 340 нових.

«Працюючи над реформою 
шкільного харчування, ми побачи-
ли потребу кухарів у збільшенні 
вибору страв, які вже відповідають 
новим стандартам, для можливос-
ті формування меню школами», 
– пояснив Клопотенко.

Пів тисячі рецептів, як за-
значив шеф-кухар, дозволять 
школам формувати унікальні 
меню, які відповідатимуть нор-
мам калорійності, білків, жирів 
та вуглеводів. Крім того, вклю-
чення до меню найкращих страв 
кухонь світу, зокрема української, 
сприятиме розвитку загальної 
гастрономічної культури.

Оновлене меню у Житомирській ЗОШ №5
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Робота для студентів у Житомирі:  
де та як її знайти

Марія Кравчук

Під час навчання у студента 
є багато способів заробити, 
про них ми й розповімо.

Студенти найчастіше хочуть від 
роботи грошей і досвіду. Гроші потріб-
ні на життя, досвід – для майбутньої 
кар'єри. Журналісти «20 хвилин» піді-
брали популярні професії для підза-
робітку студенту.

Багато підлітків та студентів хочуть 
самостійно заробляти, щоб бути незалеж-
ними від батьків. Та спочатку варто дізна-
тися про те, кого на ринку праці шукають 
роботодавці та які є законодавчі вимоги 
до такої роботи.

Спочатку без фахової освіти та досвіду 
важко знайти посаду, яка цікавить най-
більше. Зазвичай треба набратися досвіду й 
опанувати певні навички. Але, окрім цього, 
це може стати для вас хорошим досвідом, 
якщо все робити правильно.

Де знайти роботу  
та кого шукають  
роботодавці?

Найпростіший і найшвидший варіант 
знайти роботу підліткам та студентам – в 
інтернеті. Спеціальні сайти для пошуку 
вакансій просто рясніють такими оголо-
шеннями. Там є спеціальні розділи для 
студентів та людей, що не мають досвіду 
роботи. Роботодавці пропонують відгук-
нутися на пропозиції або розмістити своє 
резюме на сайті.

Проаналізувавши оголошення на таких 
сайтах, можна виділити найзатребуваніші 
та найпопулярніші напрями. 

Сфера обслуговування. Зокре-
ма, підліткам і студентам пропону-
ють роботу у сфері обслуговування: 
касири, офіціанти, працівники на 
кухні, кур'єри, оператори в колл-
центрі.

На другому місці йде сфера ви-
робництва. Можна знайти чимало 
вакансій для студента: вантажник, 
різноробочий, працівник на склад, 
комплектувальник та інші.

Роздрібна торгівля – там та-
кож є багато вакансій: продавець, 
консультант, оператор, менеджери.

Фріланс – ідеальний варіант 
для студентів, які хочуть працювати. 
Фріланс для студентів може мати 
різні цілі, починаючи від найба-
нальнішої – підробити, до більш 
складної – отримати початковий 
досвід роботи у межах обраної 
спеціальності: написання текстів на 
замовлення, робота дизайнером 
та інші.

Що по грошах?
Роботодавці пропонують різні зарпла-

ти, адже вони залежать від досвіду та рівня 
компетенції. Також потрібно враховувати, 
якщо ви навчаєтесь очно, то не зможете 
працювати повний робочий день (від цього 
також буде залежати заробітна плата).

Сфера обслуговування – 5–10 тисяч 
гривень.

Робота на виробництві – 6–13 тисяч 
гривень.

Роздрібна торгівля – 7–10 тисяч гривень.
Фріланс – 3–8 тисяч гривень.

Вимоги законодавства
В Україні підліткам можна починати 

працювати з 14 років. Праця молоді до 14 
років у нашій державі заборонена. Від 14 
до 16 років працювати можна тільки 
за згодою одного з батьків та за наяв-
ності документа, який доводить, що 
ви будете працювати у вільний від 
навчання час. Для офіційного працев-
лаштування також знадобиться свідоцтво 
про народження. 

Неповнолітні від 14 до 18 років у 
трудових правах прирівнюються до по-
внолітніх, але у галузі охорони праці 
– кількість робочих годин на тиждень, 
тривалість відпустки та інші пільги від-
різняються.

Усі ці правила регламентує Кодекс за-
конів про працю України.

Які можуть бути  
небезпеки працевлаштування 
неповнолітніх

Шукаючи свою першу роботу, дуже 
важливо знати трудове законодавство, адже 
на ринку праці є багато недобросовісних 
роботодавців, які можуть використати 
вашу працю. Підлітки і студенти, які впер-
ше шукають роботу, – це робоча сила, якою 

можна маніпулювати та недоплачувати за 
їхню роботу. Адже за законом підлітки 
не можуть працювати на шкідливо-
му виробництві, у них відрізняється 
кількість робочих годин на тиждень 
та тривалість відпустки.

Окрім цього, варто порадитися з бать-
ками та іншими дорослими, адже у них 
більше досвіду. Вони можуть дати вам 
слушні поради.

Перед тим, як підшуковувати роботу, 
вивчіть права та обов’язки – свої та робо-
тодавця.

Не варто здаватися
Якщо ви регулярно відгукуєтеся на ва-

кансії для студентів, заповнюєте анкети 
для кар'єрних програм і написали пости 
у всіх соцмережах, але так і не знайшли 
роботу, не впадайте у відчай.

Проаналізуйте, чому вас не беруть. 
Цікавтеся в рекрутерів і HR-фахівців, у 
чому причина відмови. Можливо, варто 
підтягнути знання і навички або перегля-
нути графік, за яким ви можете працювати. 
Або ж спробуйте повернутися до першого 
пункту і змініть напрям пошуків.
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10 грн за поїздку у «сараї на колесах»:  
у Житомирі без громадських слухань 
підняли вартість проїзду

Анна Сергієнко

З 29 січня вартість проїзду 
в транспорті Житомира піді-
ймається на 2 грн.

Таке рішення прийняв 19 січня виконав-
чий комітет Житомирської міської ради.

Будьте готові платити більше
Ще до нового року нас, житомирян, 

міська влада підготовувала до здорожчання 
вартості проїзду: ціна на пальне зросла, а 
отже, будьте готові і ви платити більше. 

Вартість проїзду збільшиться з 29 січня 
2022 року.

«Проєктом рішення пропонується 
збільшення проїзду на 2 гривні. Якщо зараз в 
електротранспорті вартість проїзду 4-5-
6 гривень відповідно до способу оплати, то 
пропонується встановити при розрахунку 
транспортною карточкою чи карткою 
житомирянина на рівні 6 гривень і 8 гри-
вень, якщо оплата готівкою або банківською 
карткою. Для автобусних маршрутів оплата 
транспортною карточкою буде становити 8 
гривень, банківською карткою чи готівкою – 
10 гривень», – пояснив начальник управління 
транспорту та зв’язку Костянтин Підпо-
кровний під час засідання виконкому.

Напередодні місцевий перевізник Арка-
дій Савіцький, що має найбільшу кількість 
маршрутів по місту, вирішив, що може 
ставити ультиматум міській владі та ви-
магати підвищення проїзду. Житомирські 
чиновники зробили вигляд, що все зможуть 
влагодити і поставити на місце перевізника, 
проте просто підняли ціни на проїзд.

Хороше рішення підіймати ціни на про-
їзд взимку, погодьтесь. Коли не прибраними 
від снігу тротуарами набагато небезпечніше 
пересуватися, ніж у маршрутці, що ледве 
їде.

До речі, про комфортабельність марш-
рутних таксі нашого міста. Одна справа пла-
тити 10–14 грн і їхати в чистій маршрутці, 
без хама водія, що слухає шансон, та де тобі 
не капає на голову дощ, що йде на вулиці. 
Зовсім відрізняються житомирські реалії. 
Для справедливості зауважимо, що не так 
давно автопарк житомирських маршруток 
покращився, проте все ж у більшій частині 
транспорту їздити лячно. 

Одним підвищенням не обійдеться
Ба більше, з 1 липня влада планує ще 

підняти вартість проїзду в тролейбусах та 
трамваях до 10 грн.

«Проєктом рішення передбачається 
два етапи підняття: перший, який озву-
чено, планується встановити з 29 січня 
поточного року, на другому етапі, з 1 липня 
2022 року, тариф фактично по автобусних 
маршрутах не змінюється, зміни стосу-
ються електротранспорту – збільшення 
на 2 гривні готівкової вартості оплати, 
оскільки до того часу планується, що вже не 
буде кондукторів», – анонсував начальник 
управління транспорту та зв’язку Костян-
тин Підпокровний.

Згідно із Законом України про місцеве 
самоврядування, «територіальна гро-
мада має право проводити громадські 
слухання – зустрічатися з депутатами 
відповідної ради та посадовими особами 
місцевого самоврядування, під час яких 
члени територіальної громади можуть 
заслуховувати їх, порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцево-
го значення, що належать до відання міс-
цевого самоврядування». Також у законі 
зазначається, що пропозиції, які вносяться 
за результатами громадських слухань, 
підлягають обов'язковому розгляду ор-
ганами місцевого самоврядування.

За 2021 рік вартість проїзду в Україні 
зросла майже на 33%. За даними Держстату, 
за січень-грудень 2021 року тарифи на про-
їзд у міському транспорті зросли на 32,8%: 
з 5,5 до 7,3 грн. Найвища вартість проїзду в 
Івано-Франківській області: квитки там подо-
рожчали з 6 до 10 грн, а також на Львівщині: 
з 7 до 10 грн. Далі йде Донецька область: там 
проїзд подорожчав з 6 до 9,5 грн.

Валідатори, тобто їхня відсутність
Нагадаємо, що на початку 2017 року 

у тролейбусах та трамваях Житомира 
встановили перші валідатори для оплати 
проїзду банківською карткою, проїзним, 
смартфоном.

У квітні 2019 року жителям міста (піль-
говикам) почали видавати картки жито-
мирянина – банківську картку Ощадбанку 
з транспортним чіпом. Людям поставили 
умову: скористатися нею в електротранспор-
ті можна лише на терміналі, який носить 
кондуктор. На дверних валідаторах вона не 
працювала 3 роки. 

На початку серпня 2021 року на кількох 
тролейбусних маршрутах була здійснена 
нова прошивка валідаторів від КП «Жи-
томиртранспорт». Тоді ці валідатори на 
середніх дверях почали приймати карту 
житомирянина для пільгового проїзду. Але 

не надовго: нещодавно особисто була свідком, 
коли валідатор неодноразово не приймав 
карту житомирянина – видавав помилку.

Здорожчання проїзду  
«Житомир – Київ»

Не тільки міський транспорт подорож-
чає – у рейсових автобусах сполученням 
«Житомир–Київ» також піднімають вартість 
проїзду. Нині вартість такої поїздки стано-
вить 120 грн, а вже з 28-30 січня за проїзд 
доведеться заплатити на 20 гривень дорожче.

Про це йдеться в оголошеннях, які 21 
січня з’явилися у маршрутках «Житомир–
Київ».

«Шановні пасажири, у зв’язку з підвищен-
ням цін на паливно-мастильні матеріали, 
запчастини та комплектуючі автобусів, для 
забезпечення здійснення перевезень вартість 
проїзду на маршруті "Житомир-Київ" з 
28.01.2022 року підвищується і становитиме 
140 грн. Дякуємо за розуміння», – йдеться в 
оголошеннях в автобусах.

Що говорять житомиряни
У зв’язку з тим, що житомирян очікує 

подорожчання комунального транспорту 
вже цього тижня, підвищення проїзду в 
маршрутках на Київ просто добило містян.

«Мы очень рады! Ура!» – говорить із сар-
казмом Татьяна Опанасюк-Сахневич.

«А когда зарплаты будут повышаться?» 
– цікавиться Зоя Бойко.

«Скоро будет дешевле втроем на такси 
доехать в Киев», – констатує Евгений Дячук.

«На все піднімають ціни. Проїзд, про-
дукти, комунальні, лише одна заробітна 
плата не піднімається», – говорить Аліна 
Валентинівна.

«Перевізники, як завжди, діляться своєю 
шкідливою звичкою – піднімати ціни. Це вигід-
ніше, ніж впроваджувати нову техніку. Разом з 
тим у західних країнах є безкоштовний проїзд 
для працівників, щоб стимулювати сферу 
бізнесу. У нас піднімати весь час ціни стало 

традицією. Цей шлях збагачення суперечить 
розвитку суспільства», – прокоментував 
Yuriy Docenko.

«Їхати попуткою, яка стає на виїзді з Киє-
ва і Житомира, – удвічі дешевше. Якщо людям 
треба маршрутка, то й платіть за комфорт 
чи що вам ще в ній подобається!» – написав 
Саша Ольшевский.

«Для этого и убили электричку "Жито-
мир-Киев" – лоббирование такого прибыльного 
бизнеса настолько мощное, что даже УЗ не 
устояла. Ну, конечно, – то же расстояние по 
тарифам УЗ оценивалось бы в гривен 35-40», 
– говорить Юрик Вормыч.

«Что не день, все "радостнее и радостнее"», 
– підсумовує Ирина Исаева.

«Маршрут 8 або заберіть зовсім! Люди 
будуть знать, що його немає, промислова 
зона, на роботу добратися неможливо, так 
само і з роботи люди збираються і їдуть на 
таксі. За що 10 гривень?» – запитує Антонина 
Малярчук.

«Если по транспортной карте поднимут 
цену, то я буду ходить пешком, дешевле бу-
дет», – говорить Дима Торжинский.

Ще у грудні влада обіцяла провести 
громадські слухання щодо підвищення 
ціни на проїзд. Потім вирішили пере-
нести ці слухання перед наступним 
підвищенням – на липень. Чи допо-
можуть слухання щось змінити, якщо 
чиновники уже все давно вирішили в 
кулуарах – питання риторичне.

БУЛО СТАЛО
АВТОБУСНІ МАРШРУТИ

Готівкою Банківська 
картка

Транспортна 
картка

Картка  
Житомирянина

Готівкою Банківська 
картка

Транспортна 
картка

Картка  
Житомирянина

8 грн 7 грн 6 грн 6 грн 10 грн 10 грн 8 грн 8 грн
Для учнів

3 грн - 3 грн - 5 грн - 3 грн -
Для пенсіонерів та інвалідів ІІІ групи

3 (10.00-16.00) - - 3 грн 5 (10.00-16.00) - - 4 грн
Пільгові категорії громадян відповідно законодавству

- 0 грн - 0 грн - 0 грн - 0 грн

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Готівкою Банківська 

картка
Транспортна 

картка
Картка  

Житомирянина
Готівкою Банківська 

картка
Транспортна 

картка
Картка  

Житомирянина
6 грн 5 грн 4 грн 4 грн 8 грн 8 грн 6 грн 6 грн

Для учнів
3 грн - 3 грн - 4 грн - 3 грн -

Для пенсіонерів та інвалідів ІІІ групи
3 грн 5 грн - 0 4 грн - 0 грн -

Пільгові категорії громадян відповідно законодавству
- 0 грн - 0 грн - 0 грн - 0 грн
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Знати і 
використовувати

Сучасний автомобіль – 
складний технічний пристрій 
із величезною кількістю ро-
зумних технологій і зручних 
рішень.

Я згадував про рециркуля-
цію, коли мова йшла про запо-
тівання вікон салону і причини 
його виникнення. Кондиціонер 
рятує у літню спеку та зимові 
морози. Регулювати тумбле-
ром терморегулятора необ-
хідну температуру комфорту 
вміють усі, але, на жаль, не всі 
розуміють значення символу 
«рециркуляція» і сприймають 
його як нечасту допомогу для 
охолодження салона або для 
боротьби з неприємним за-
пахом, коли їдеш повз смітник 
чи інше джерело смороду. Ця 
кнопка прикриває заслонку зо-
внішньої припливної вентиля-
ції, і тоді будь-які аромати для 
салону стають недоступними. 
Головне – встигнути прикрити 
заздалегідь рециркуляцію, поки 
система не хапанула в салон цю 
«насолоду» для носа.

Не використовується ця 
кнопка і в заторах, коли пові-
тря не схоже на гірське. Вчені 
підрахували, що використання 
рециркуляції при заторах може 
знизити рівень шкідливого 
впливу повітря на 20%.

Поїздка при тривалому 
використанні рециркуляції не-
можлива, бо із часом почне 
пітніти скло і повітря необхідно 
періодично оновлювати. І тим 
не менш рециркуляція укупі з 
салонними фільтрами – добрий 
засіб боротьби зі шкідливою 
складовою вихлопних газів.

Спілкуючись з автомобіліс-
тами, я дійшов висновку, що 
кнопка рециркуляції не вико-
ристовується більшістю при про-
гріванні салону у зимові холоди. 
Час, енергозатрати (автомобілі 
з електричним обігрівачем), 
економія палива – результат 
використання рециркуляції. Го-
ловне – коли салон уже про-
грітий, не забути відключити 
рециркуляцію, щоб вологість у 
повітрі не конденсувалася  на 
холодному склі.

Система дає гарні результати 
й у зворотній бік. Влітку, коли 
спекотно, потрібно натиснути 
кнопку рециркуляції, і за тим 
же принципом, що і взимку, 
кліматична установка швидше 
охолодить повітря в салоні ва-
шого автомобіля.

Мені подобається вираз: «Не 
соромно не знати, соромно не 
вчитись». Вивчайте свого на-
дійного друга, і він стане для 
вас ріднішим і зрозумілим, а 
ви відкриєте для себе багато 
цікавого і несподіваного.

Куточок водія
Леонід  
ГРОМIК,
завідувач другого 
відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Без паніки: що робити,  
якщо надійшла інформація  
про замінування

Анна Сергієнко 

У Житомирі продо-
вжується серія псевдо-
мінувань. Але якщо 
раніше отримували по-
відомлення про нібито 
замінування здебільшо-
го торгових центрів, то 
цього разу коло розши-
рилося.

У неправдивих анонімних 
повідомленнях почали зазнача-
ти, що заміновано суди, лікарні, 
дитячі садочки і навіть аеропорт. 

Статистика, яку наводить 
Служба безпеки України, свід-
чить, що кількість завідомо не-
правдивих повідомлень про мі-
нування росте. Якщо у 2021 році 
було зафіксовано більше 1100 
таких повідомлень, то лише у 
січні поточного року їх вже було 
понад 300. Акцентуємо: жодне з 
них після ретельних перевірок не 
підтвердилось.

У силових структурах заявля-
ють, що серія псевдозамінувань 
є нічим іншим як елементом гі-
бридної агресії та спланованою 
інформаційною операцією. 

«Мета спецслужб країни-агре-
сора очевидна – створити умови 
додаткового тиску на Україну, по-
сіяти тривогу та паніку в суспіль-
стві. На жаль, такі інформаційно-
психологічні спеціальні операції 
– реалії сучасних гібридних воєн, і 
ми маємо чітко це усвідомлювати.

За попередньою інформацією, 
до поширення хвилі псевдомінувань 
залучають громадян України, які 
діють з хуліганських мотивів чи 
заради розваги, не усвідомлюючи 
до кінця всі можливі наслідки», 
– зазначають у Службі безпеки 
України. 

Отримано повідомлення 
про замінування: план дій

Під час засідання виконавчого 
комітету Житомирської міської 
ради 25 січня одна з журналісток 
попросила прокоментувати по-
відомлення, яке отримали днями 
батьки учнів і вихованців ДНЗ 
на месенджер: «Шановні батьки! 
Останнім часом до екстренних 
служб країни надходять повідо-
млення про замінування закладів 
освіти. В таких ситуаціях усі 
навчальні заклади діють згідно з 
протоколом дій. У разі отримання 
повідомлення про замінування за-

кладу освіти можлива евакуація 
учасників освітнього процесу. Піс-
ля проведення евакуації з метою 
недопущення переохолодження 
дітей ви маєте бути готовими 
забрати дітей додому, про що буде 
повідомлено у групі Viber». 

Мер розповів, що розроблено 
чіткий план дій у такій ситуації 
і забирати дітей потрібно буде 
лише у крайніх випадках, а учнів 
чи вихованців ДНЗ, батьки яких 
не зможуть це за якихось причин 
зробити, розмістять у пункті без-
печного перебування. 

«Йде перевірка бомбосховищ 
і укриттів. Нині у нас 521 при-
міщення», – розповів мер і заува-
жив, що на разі не всі вони готові. 
Щодня планують перевіряти по 
20 таких приміщень. Також у пла-
нах міської влади промоніторити 
свердловини поблизу міста для 
запасу питної води у разі потре-
би, а також придбати додатковий 
запас медикаментів. Сухомлин за-
уважив, що не потрібно нагнітати 
паніку, але варто бути готовими 
до будь-якого розгортання сцена-
рію з боку Російської Федерації.

Що загрожує анонімним 
терористам згідно з 
Кримінальним кодексом 
України: 
• ч. 1 ст. 259 (завідомо не-
правдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження 
об’єктів власності): караєть-
ся позбавленням волі від 2 
до 6 років, а за повторний 
такий дзвінок може бути 
засуджено на термін від 4 
до 8 років;
• ч. 1 ст. 258 (терористичний 
акт): у разі загрози вчинення 
вибухів та інших дій, які бу-
дуть створювати небезпеку 
для життя та здоров’я людей 
або настання інших тяжких 
наслідків, карається позбав-
ленням волі на строк від 5 
до 10 років з конфіскацією 
майна, за повторний такий 
прояв – від 7 до 12 років з 
конфіскацією майна.

Р. S. 
Док и Ж и т ом и р с ь к и й 

виконком проводив своє за-
сідання, стало відомо про 
«замінування» ЗОШ № 22. 
Зловмисника швидко знайшли. 
«Поліцейські повідомили про за-
тримання ймовірно причетного до 
інформації щодо замінування ЗОШ 
№ 22. Ним виявився 48-річний 
житомирянин. У нього вилучили 
телефон та sim-карту. Діти повер-
нулися до навчального процесу», – 
поінформували у Житомирській 
міській раді.

До речі, на сайті Житомирської міської ради 
розміщено новий алгоритм дій у разі отри-
мання повідомлень про замінування об’єктів з 
масовим перебуванням людей: 

• У разі отримання повідомлення про замінування 
медичних та освітніх закладів їхні керівники мають 
організувати огляд приміщень. Для цього уже створю-
ються волонтерські групи реагування, з якими проведуть 
відповідний інструктаж та навчання. До складу таких груп 
увійдуть працівники закладу та поліцейський, а також за 
бажанням можуть увійти батьки.

• У разі виявлення підозрілого предмета – евакуа-
ція обов’язкова. Організація виведення та перевезення у 
пункт безпечного перебування відпрацьовується.

• Нині керівництво міста та області, правоохоронні 
органи та спецслужби цивільного захисту відпрацьовують 
порядок дій, який буде доведено до керівників закладів.

• Адреси закріплених за школами та дитячими садоч-
ками пунктів безпечного перебування будуть розміщені 
на сайті Житомирської міської ради.
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СБУ ліквідувала схему 
закупівлі неякісного 
обладнання для виробни-
цтва української броне-
танкової техніки.

Викриття оборудки дозво-
лило зберегти ефективність 
промислового виробництва 
вітчизняного озброєння і за-
побігти бюджетним збиткам 
на десятки млн грн.

До протиправної діяльності 
причетне злочинне угрупован-
ня. Серед його організаторів – 
чиновник одного з оборонних 
підприємств і двоє представ-
ників столичної комерційної 
структури.

На початку 2019-го року 
вони налагодили механізм 
незаконного одержання гро-
шей на закупівлі деталей для 
виготовлення металевих кон-
струкцій на бронетанковому 
заводі.

Для цього посадовець 
держпідприємства сприяв 
укладенню договору з пред-
ставниками афілійованої фірми 
на закупівлю відповідних за-
пчастин. Проте замість серти-
фікованого обладнання ділки 
придбали продукцію сумнівної 
якості одного зі східноазійських 
виробників за штучно зави-
щеними цінами.

Для реалізації оборудки її 
учасники вносили недостовірні 
відомості до звітної докумен-
тації, а отримані прибутки ви-
водили у тінь через підконтр-
ольну комерційну структуру.

Під час слідчих дій на 
держпідприємстві, офісах та 
за місцями проживання ор-
ганізаторів схеми у Києві та 
Житомирі правоохоронці ви-
явили: документи та печатки, 
які ділки використовували у 
протиправній діяльності; гроші, 
ймовірно, одержані злочинним 
шляхом.

Нині за матеріалами СБУ 
трьом організаторам угрупо-
вання повідомлено про підозру 
за: ч. 5 ст. 191 (привласнення, 
розтрата майна або заволодін-
ня ним шляхом зловживання 
службовим становищем), ч. 3 
ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (під-
роблення документів, печа-
ток, штампів та бланків, збут 
чи використання підроблених 
документів, печаток, штампів), 
ч. 3 ст. 209 (легалізація (від-
мивання) грошових коштів та 
іншого майна, здобутих зло-
чинним шляхом) Криміналь-
ного кодексу України.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Декларація з сімейним лікарем  
на Житомирщині: з ким укласти  
та що вона гарантує

Сімейний лікар – це 
той фахівець, до якого 
варто звертатися при 
перших проблемах зі 
здоров’ям, якщо мова не 
про екстрену медичну 
допомогу. 

Якщо турбують якісь незро-
зумілі симптоми, дискомфорт чи 
біль, потрібна консультація, вста-
новлення діагнозу, складання гра-
фіку вакцинації у разі порушення 
календаря щеплень, електронний 
рецепт на «доступні ліки», інсулін 
та електронні направлення – всі ці 
послуги можна отримати у свого 
сімейного лікаря безоплатно. 

Послугами сімейного лі-
каря, терапевта або педіатра 
у Житомирській області вже 
користуються 1,09 мільйона 
жителів. Усього в області пра-
цюють 817 лікарів первинки у 
комунальних закладах, при-
ватних медцентрах або мають 
власну медичну практику. 

Якщо у вас досі немає свого 
сімейного лікаря або ви хочете 
підписати декларацію з новим, 
то його можна знайти на сайті 
Національної служби здоров’я, 

скориставшися електронною ма-
пою (дашбордом) «Електронна 
карта місць надання первинної 
медичної допомоги».

1 У лівій частині екрану роз-
міщені фільтри, за допо-

могою яких ви можете вибрати 
вашу область та населений 
пункт. Карта покаже розташу-
вання закладів первинної ланки 
та перелік сімейних лікарів, тера-
певтів і педіатрів, які працюють у 
цих закладах. 

2 Ви можете вибрати 
зруч ний для вас за-

клад. Наприклад, поряд з домом 
або роботою, та вибрати лікаря 
саме там. 

3 Навпроти імен лікарів, 
які ще набирають па-

цієнтів, буде зображена стрі-
лочка вгору. Якщо лікар набрав 
необхідну кількість пацієнтів, то 
навпроти імені буде стояти зе-
лена галочка. 

4 Після того, як ви обрали 
заклад та лікаря, запи-

шіться на візит та підпишіть 
декларацію з сімейним лікарем, 
терапевтом чи педіатром для ва-
шої дитини. 

Сімейні лікарі, терапевти та 
педіатри, які безоплатно надають 
медичну допомогу українцям, 
працюють не тільки в комуналь-
них медзакладах, а й у приватних 
клініках та сімейних практиках 
(лікарі-ФОП). Знайти цих лікарів 
також можна на дашборді. У лівій 
частині екрану ви знайдете фільтр 
«Форма власності». Обирайте при-
ватні або ФОП, і карта покаже вам 
ці заклади та перелік лікарів.

Якщо на дашборді 
ви не змогли знайти по-
трібну вам інформацію 
або у вас виникли якісь 
складнощі, ви можете 
завжди зателефонувати 
і отримати роз’яснення 
за номером контакт-
центру НСЗУ 16-77. 

Не зволікайте і оберіть свого 
сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра для вашої дитини. Адже 
саме сімейний лікар – ваш провід-
ник у світ безоплатної медичної 
допомоги. Він не тільки оглядає, 
лікує та дає медичні поради щодо 
вашого здоров’я, а й виписує ре-
цепти на «доступні ліки» та у 
разі потреби направлення на без-
оплатні послуги спеціалізованих 
лікарів. 

Пресслужба НСЖУ

Вакцинованим українцям заплатять 
додаткові 500 грн за бустерну дозу

Анна Сергієнко

В Україні планують розшири-
ти програму «єПідтримка». Про 
це повідомив Президент під час 
звернення за результатами засі-
дання РНБО. 

Як зауважив глава держави, захворюваність 
на коронавірус зростає, але кількість госпіта-
лізацій скоротилася майже удвічі порівняно 
з піком захворюваності восени 2021 року, у 
медзакладах зайнято лише 28% ліжкомісць. 
Зеленський розповів, як заохочуватимуть вак-
цинуватися громадян. 

З 24 січня люди, які старші за 60 років і 
пройшли повний курс вакцинації, зможуть 
використовувати 1 тис. грн в межах програми 
«єПідтримка» на купівлю ліків. Планується, що 
у лютому літні люди зможуть ковідну тисячу 
витратити і на комуналку. Вакциновані укра-
їнці віком 14–18 років отримають можливість 
витратити ці кошти, окрім раніше зазначених 
категорій, ще й на освіту – освітні курси, по-
слуги, програми тощо. 

«У межах програми «єПідтримка» буде дода-
но ще 500 гривень для тих громадян України, які 
отримають третю, бустерну, дозу щеплення», 
– повідомив Президент. 

В уряді заявили також, що Мінсоцполітики 
спільно з Мінцифри працюють над можли-

вістю розширення «єПідтримки» й на інші 
групи населення. Так, розглядається можли-
вість дозволити використання цих коштів на 
ліки для осіб з інвалідністю першої групи, 
незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн 
громадян одержали виплати в 
межах програми «єПідтримка»
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В Україні повернулися  
до держрегулювання цін на соцпродукти

Марія Кравчук,  
Руслан Мороз

Кабінет Міністрів 
України на засіданні в 
середу, 12 січня, запро-
вадив тимчасове дер-
жавне регулювання цін 
на соціально значущі 
продукти харчування.

В уряді уточнили, що таке рі-
шення обумовлене ростом цін на 
харчі з початку 2021 року. Раніше в 
Україні використовували подібну 
практику до 2017 року.

За даними Державної служ-
би статистики, середня ціна на 
олію з початку року зросла на 
48 відсотків (більше 20 гривень), 
курятину – майже на 27 відсо-
тків (15 гривень), гречку – майже 

на 24 відсотки (близько дев'яти 
гривень), цукор – майже на 35 
відсотків (більше семи гривень), 
макарони – 18,4 відсотка (3,7 
гривні), масло – більше 12 від-
сотків (5,5 гривні), яйця – 11,5 
відсотка (більше трьох гривень), 
пшеничне борошно – 15,4 від-
сотка (майже дві гривні), молоко 
– більше 9 відсотків (майже 2,5 
гривні).

Тепер граничний рівень 
торговельної надбавки на 
зазначені продукти не має 
перевищувати 10 відсотків від 
оптово-відпускної ціни.

Напередодні, у грудні 2021 
року, аналогічне обмеження за-
провадили на ціну житньо-пше-
ничного хліба і батона. Контроль 
над цінами уряд обіцяє проводи-
ти щодня.

Урядовці повідомляють, що 
запровадження держрегулювання 
цін має на меті стабілізувати ри-

нок продовольчих товарів та зведе 
нанівець маніпуляції цінами.

Дехто поєднує контроль за 
цінами з можливістю в майбут-
ній перспективі дефіциту, проте 
експерти говорять, що це не так. 

Сьогоднішні реалії: продуктові 
талони на їжу

Через зростання тарифів на 
енергоносії експерти припуска-
ють, що харчі теж дорожчатимуть. 

Представники влади навіть загово-
рили про введення продуктових 
талонів на їжу для малозабезпе-
чених верств населення. В Офісі 
Президента України вивчають 
можливість запровадження в 
країні продуктових карток, але 
зауважують, що на такий крок 
підуть тільки у разі необхідності. 

«В Офісі Президента позиція 
більш ніж чітка: передусім мають 
отримати підтримку найбільш 
вразливі та незахищені верстви 
населення. Які варіанти розгля-
датимуться? Це можуть бути і 
додаткові виплати для компенсації 
зростання цін, і запровадження food 
stamp у системі "Дія" — так званих 
продуктових чеків, як це практику-
ється у США. Але це антикризові 
заходи, які можуть упроваджувати-
ся в разі необхідності», – розповів 
радник Президента з економічних 
питань Олег Устенко.

Про ціни на ринках і у супермаркетах Житомира, 
або Як сплатити за комуналку і не покласти зуби на полицю 

Руслан Мороз

Ми пройшлися ви-
хідними по ринках та су-
пермаркетах Житомира. 
Враження, можна сказа-
ти, не дуже приємні. 

Підняття цін на майже всі гру-
пи товарів, яке відбулося ще напе-
редодні свят, стало перманентним, 
і цінники не збираються по-
вертатися до минулорічних 
значень. Навпаки! Наприклад, 
курячі яйця сьогодні важко 
знайти дешевше ніж за 37–40 
грн за десяток. Знову додала у 
ціні молочна продукція. 900-гра-
мовий пакет молока нормальної 
якості коштує зараз до 26 грн. 
Чому саме нормальної якості? 
Сьогодні багато торгових марок, 
крім того, що поставляють так зва-
не нормалізоване молоко, можуть 
не вказувати, як саме це молоко 
нормалізували. 

Варто знати, що цільне молоко 
– це абсолютно натуральний про-
дукт, який не піддавався жодній 
обробці. Таке коров'яче молоко, 
склад якого не змінювався через 
будь-який вплив, можна придба-
ти хіба що у жителів сільсько-
господарських районів, у яких в 
господарстві є корови, або без-
посередньо на молочнотоварних 
фермах відразу після дійки. Тож 
у магазинах його немає. А те, що 
нам продають: нормалізоване, 
пастеризоване, відновлене та інші 
варіації – це зовсім інше. Не варто 

вірити рекламі, як релігії: жоден 
виробник не скаже всю правду про 
технологічні пригоди молока при 
його виробництві.

Стосовно овочів і фруктів, 
то це взагалі на сьогодні жах. 
Те, що не було викинуто на сміт-
ник ще до першого Різдва, чомусь 
зараз опинилося на прилавках за 
тією ж самою ціною. Майже у всіх 
магазинах та супермаркетах Жи-

томира ми на власні очі бачили 
повністю гнилі мандарини, апель-
сини, пожухлі лимони та іншу 
екзотику, яку замість смітника 
відправляють на продаж. Тож ра-
димо ретельно перевіряти якість 
овочів та фруктів. Ціни на них не 
дуже маленькі. Так, мандарини 
популярного сорту «Клементин» 
коштують у магазинах близько 45 
грн за кілограм, а на розкладках 

на ринку – 60–70. Але з магазину 
половину доведеться викинути, на 
ринку якість плодів більш-менш 
нормальна. 

До речі клементин, який часто 
перетворюють на клементину, – 
це взагалі гібрид мандарина та 
апельсина, дуже схожий на ман-
дарин. Під своєю назвою у наших 
магазинах клементин майже не 
продається, проте близько 70% 
мандаринів, завезених до України, 
– це гібриди клементини. Росли-
ну клементин (Citrus clementina) 
вперше було виведено у 1902 р. 
французьким священником та се-
лекціонером братом Клементом 
(Клеманом) Родьє. Плоди формою 
нагадують мандарин, але солодші. 

Зелень традиційно ко -
штує в цю пору року близько 
200–280 грн за кіло. Поступово 
піднімаються ціни на картоплю, 
капусту, цибулю та інші овочі з 

так званого борщового набору. 
За приблизними підрахунками, 
зварити борщ стало десь на 30% 
дорожче, ніж наприкінці вересня 
минулого року.

Перед новорічними святами 
в магазинах з’явилося дуже бага-
то лосося. Якщо ви бачите цілу 
рибину, важко помилитися, до 
якого виду вона належить. Але в 
магазинах часто продаються упа-
ковані у плівку філейні частини 
риби, на якій може бути зазначено 
«форель» або «лосось», а насправ-
ді це зовсім інша, більш дешева і 
фарбована, риба.

Стосовно м’яса, то після пе-
редноворічного подорожчання 
ціни на якісну свинину три-
маються на відмітках у 120 
грн і вище. В середньому якісне 
свиняче м'ясо для запікання обі-
йдеться у 150–160 грн за кілограм. 
Навіть супові ребра коштують за-
раз близько 65 грн за кіло. М’ясні 
свинячі хребти – десь 34-36 грн 
за кіло. 

Сьогодні у більшості магазинів 
встановлюють шафи для приго-
тування курки-гриль. Ми напо-
легливо радимо купувати гриль 
тільки у великих магазинах, де 
їх виготовляють щодня і майже 
нічого до вечора не залишаєть-
ся. У маленьких магазинах дуже 
часто на гриль пускають вже про-
строчку, яку викинути шкода, а 
ось обробити оцтом та спеціями 
і продати у вигляді курки-гриль 
– будь ласка!

Бажаємо приємних поку-
пок із найменшим наванта-
женням для вашого гаманця! 
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• 4 роки і 8 місяців жи-
тель Бердичівського району 
відсидить за грабіж.

Скоїв злочин у листопаді 
минулого року 33-річний жи-
тель Бердичівського району, 
раніше неодноразово суди-
мий, у тому числі за грабіж. 
Увечері, після 18.00, на пероні 
залізничного вокзалу м. Бер-
дичева цього разу він допоміг 
жінці, яка звернулася до ньо-
го із проханням завантажити 
велосипед. Однак коли жінка 
зайшла до вагону, замість того, 
щоб подати їй велосипед, сів 
на нього та швидко втік.

• У Житомирі повідоми-
ли про підозру інспектору 
сектору безпеки установи 
виконання покарань, якого 
викрили на постачанні нар-
косировини ув’язненим.

• Прокуратура вимагає 
стягнути до бюджету міста 
Житомира майже 200 тис. 
грн з підприємця за недо-
поставлене пальне.

У 2017 році комунальне під-
приємство «Управління авто-
мобільних шляхів» за резуль-
татами проведених відкритих 
торгів уклало з підприємцем 
договір про закупівлю за дер-
жавні кошти 74 тис. літрів бен-
зину на загальну суму майже 
1,2 млн грн.

Однак протягом півтора 
місяця сторони безпідставно 
уклали ще шість додаткових 
угод до цього договору, уна-
слідок яких ціни на бензин 
підвищили більше ніж удвічі.

• Поліцейські перевищи-
ли повноваження – прокура-
тура розпочала кримінальне 
провадження.

На дії поліцейських по-
скаржився 27-річний житель 
Новоград-Волинського району. 
За його заявою до окружної 
прокуратури двоє працівників 
райвідділу поліції, приїхавши 
за викликом його дружини 
(скаржилася на домашнє на-
сильство), опівночі зайшли на 
територію його домоволодіння 
та один з них схопив чоловіка 
за куртку, вдарив і затягнув до 
будинку.

• Майже на 340 тис. грн 
завдано збитків під час ре-
монту доріг – прокуратура 
Житомирщини домоглася 
стягнення усієї суми з під-
рядника.

• Гумовим кийком побив 
у відділенні поліції житоми-
рянина – судитимуть стар-
шого оперуповноваженого 
за перевищення повнова-
жень.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Iнтерв’ю з адвокатами  
«житомирського стрілка»  
Анатолія Захаренка 
щодо дивних несподіванок під час судового провадження 

Руслан Мороз

Більш ніж півтора року триває 
розслідування та суд над Ана-
толієм Захаренком, якого обви-
нувачують у вбивстві сімох осіб 
та у замаху на життя ще однієї 
особи. Під час судових засідань 
щоразу відкриваються нові 
факти, які ставлять під великий 
сумнів якість проведеного слід-
ства. Складається суб`єктивне 
враження, що сам судовий роз-
гляд навмисне затягується. 

Зважаючи на резонанс справи, яку закін-
чити розглядати обіцяли ще влітку минуло-
го року, а фактично ще не опитані свідки, а 
також на певні моменти, які з’ясувалися під 
час допиту одного з експертів, ми вирішили 
поспілкуватися з адвокатами Анатолія За-
харенка, аби надати нашим читачам більш 
детальну інформацію від сторони захисту. Ми 
звернулися до адвоката Андрія Циганкова, 
який здійснює разом із колегами Андрієм 
Шкварком і Наталією Плісою захист Ана-
толія Захаренка.

Руслан Мороз: Вже більш ніж півтора 
року тому трапилася ця трагедія. Чому, на 
вашу думку, ще неможливо поставити крапку 
у цій справі? 

Андрій Циганков: Питання тривалого 
розгляду справи в суді має два аспекти: пер-
ше – це досудове слідство поганої якості та 
обмеженого обсягу щодо встановлення фактів 
трагедії та їхнього підтвердження доказами та 
друге – це якість захисту (за твердженням са-
мого А. Захаренка). Стратегія ламати рішення 
першої інстанції у подальшому, на мою думку, 
не є обґрунтованою та виваженою. 

Руслан Мороз: Чому, на вашу думку 
слідство так ретельно заперечує зв'язок цієї 
справи з конфліктом Захаренка з начальником 
Попільнянського відділення Коростишівського 
відділу поліції ГУНП в Житомирській області, 
підполковником Русланом Мшанецьким? 

Андрій Циганков: Слідство свідомо бажає 
виключити існування цього зв’язку, оскіль-
ки початково саме підлеглі підполковника 
Руслана Мшанецького розпочали слідчі дії і 
саме йому на підставі відповідного рапорту 
повідомили про трагедію, що відбулася. Вже 
зараз не викликає сумніву, що тіла усіх по-
терпілих переміщувалися на місці пригоди, 
не були оглянуті на місці, де загинули, під час 
огляду з місця події зникли певні докази, які 
залишилися лише на фотографіях, та після 
огляду місця події зникло все, що можна було 
винести, – від продуктів харчування та спирт-
них напоїв до обладнання для рибальства та 
полювання. Саме затримання підполковника 
Мшанецького за отримання неправомірної 
вигоди та принципова позиція А. П. Захаренка 
щодо повідомлення факту вимагання в нього 

та отримання хабаря вказаною особою стали 
початком конфлікту. За твердженням А. П. 
Захаренка, що не може спростувати єдиний, 
хто вижив під час трагедії, В. Федюнін, погрози 
його життю та здоров’ю та вимоги змінити 
покази з надання хабаря на надання позики, 
тобто відмова від них, і поклали початок кон-
фліктній ситуації, коли в Захаренка з боку 
так званих відпочиваючих рибалок пролунав 
перший прицільний постріл. До речі, цим 
пострілом Захаренко був поранений, але за 
цим фактом підлеглі Руслана Мшанецького 
кримінальне провадження не зареєстрували 
та навіть не провели жодної слідчої або про-
цесуальної дії. Мабуть, за їхньою позицією 
постріл у того, хто повідомив про хабарництво 
їхнього керівника, не є кримінальним пра-
вопорушенням, адже його не вбили, а лише 
поранили, надавши підставу захищати своє 
життя та здоров’я, і як потім з’ясувалося – і 
життя та здоров’я своєї родини.

Руслан Мороз: Під час останнього допиту 
один з експертів підтвердив, що не був при-
сутній під час огляду місця трагедії та не може 
фактично відповісти на більшість питань, які 
були поставлені слідчим перед експертами. Як 
могло статися, що експерт фактично відповів 
тільки на сім з двадцяти питань?

Андрій Циганков: Під час допиту екс-
перта в суді з’ясувалося, що питання, на які 
відповідав експерт під час проведення екс-
пертизи, не відповідають у своїй більшості 
питанням, зазначеним у постанові слідчого 
про проведення експертизи. Так, у постанові 
містяться 20 запитань, а при проведенні екс-
пертизи експерт відповідав на 21 запитання, і 
зазначений перелік питань співпадає лише по 
семи. Крім того, експерт повідомив, що не має 
повноважень додавати або іншим чином викла-
дати запитання слідчого, а за таких обставин 
всі проведені експертизи щодо семи трупів є 
неналежними доказами. Також експерт пев-
ним чином підтвердив, що самостійно не міг 
провести вказану експертизу, а тому частина 
експертних досліджень була доручена ним для 
проведення іншими експертами. Зазначені 
експертизи навіть не долучені до матеріалів 
провадження. І те, яким чином слідчий по-
передив залучених поза досудовим слідством 
експертів про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдивий висновок, залишається 
загадкою. 

Руслан Мороз: Під час допиту експерта 
ви запитували про колір дробин та їхнє пере-
бування в тілі одного із загиблих. Що саме ви 
намагалися з’ясувати для суду?

Андрій Циганков: Поранення постражда-
лих викликають запитання не тільки у мене, а 
і у потерпілих, суду. Єдина особа, у якої немає 
запитань, їй все зрозуміло – це прокурор. А 
що стосується кольору дроби, то я намагався 
продемонструвати суду, що в тілах загиблих є 
дріб, яка не належала А. Захаренку, мала інший 
колір та була виготовлена з іншого металу.

Руслан Мороз: Ще на початку судового 
розгляду сторона потерпілих надала клопотан-
ня щодо виклику та допиту експертів до суду. 
Як сталося, що навіть сторона обвинувачення і 
представники потерпілих не змогли зрозуміти 
певних висновків експертів?

Андрій Циганков: У даному разі це пи-
тання не до сторони захисту, але той факт, що 
експертні дослідження проведені поза межами 
чинного законодавства України, не викликає 
сумніву у сторони захисту. Ба більше, під час 
допиту експерта було з’ясовано, що вважати 
експертів повністю незалежними неможливо, 
адже невстановлена особа за невстановленим 
розпорядженням початково привезла всіх 
експертів на місце трагедії, один з них (зали-
шається дізнатися, хто саме) оглянув поверхо-
во місце події та наявність трупів, а потім за 
рішенням невстановленої особи трупи були 
прибрані з місця, де перебували, та направлені 
до моргу, де їх фактично перший раз оглянули. 
Зрозуміло, що такий огляд певним чином уне-
можливлює встановлення об’єктивної істини 
у зазначеному провадженні. 

Руслан Мороз: Під час допиту експерта 
з’ясувалося, що не проводився огляд тіл екс-
пертами на місці події, а лише в морзі, де всі 
тіла було доставлено вже без частини речей. 
Як, на вашу думку, це могло статися? 

Андрій Циганков: Одразу скажу, що речові 
докази було упаковано таким чином (мається 
на увазі одяг та взуття), щоб у подальшому при 
їхньому зберіганні впродовж більше 20-30 днів 
вони стали непридатними для подальшого 
експертного висновку. Чи то була недбалість, 
чи то були свідомі дії та кого саме, вже ніко-
ли не з’ясують. Навряд чи буде встановлений 
винний. Що стосується проведення експер-
тиз, то взагалі складається уявлення, що вони 
проводилися не на робочому місці експерта, а 
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На 23% зросла кількість 
звернень за безоплатною 
правовою допомогою

У 2021 році регіональні та 
місцеві центри з надання без-
оплатної вторинної правової 
допомоги забезпечили надан-
ня правової допомоги у 806 
272 випадках, тоді як у 2020 
році таких випадків було 656 
207. Найбільше – майже на 
половину – зросла кількість 
звернень громадян щодо за-
хисту та відновлення поруше-
них прав у суді у цивільних 
та адміністративних справах 
та представництві інтересів у 
кримінальних справах. Крім 
того, майже на чверть біль-
ше громадяни зверталися за 
консультаціями.

Щороку кількість громадян, 
обізнаних про роботу системи 
безоплатної правової допомоги, 
зростає. Так, із 354 018 до 433 
810 (на понад 22%) зросла за 
минулий рік кількість клієнтів, які 
звернулися за правовою допо-
могою до місцевих центрів. З них 
319 733 нових клієнти, що стано-
вить майже 74% від загальної 
кількості клієнтів за рік.

Відповідно, на чверть зросла 
кількість поданих ними звернень 
за безоплатною правовою до-
помогою. Якщо у 2020 році до 
місцевих центрів надійшло 568 
931 звернення, то у 2021 році їх 
було вже 713 202.

З них 627 281 звернення на-
дійшло за роз’ясненнями та 
консультаціями, іншими видами 
первинної правової допомоги. 
Це майже на 23% більше, ніж 
у 2020 році, коли було надано 
510 118 роз’яснень та консуль-
тацій тощо.

Крім того, місцеві центри 
прийняли 85 921 рішення про 
здійснення представництва ін-
тересів осіб, що мають право 
на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, у судах, інших 
державних органах, органах 
місцевого самоврядування пе-
ред іншими особами, а також 
складення документів процесу-
ального характеру. Це на 46% 
більше порівняно з 2020 роком 
– 58 813 рішень.

Певною мірою таке зростання 
кількості звернень до місцевих 
центрів обумовлене розширен-
ням мережі точок доступу до 
правової допомоги, а також 
розвитком дистанційних сервісів.

Також удвічі зросла кількість 
звернень, які надійшли через 
дистанційні сервіси доступу до 
правової допомоги. Загалом у 
2021 році через наявні дистан-
ційні сервіси надійшло 12 051 
звернення, тоді як у 2020 році 
таких звернень було 6 156.

Зокрема, минулого року 
створено кабінет клієнта на офі-
ційному сайті. Серед його пе-
реваг – можливість надіслати 
онлайн-запит на консультації та 
роз’яснення.

Правова допомога

десь на прохідному дворі. Невідомо, коли та як 
під час проведення експертизи був присутній 
слідчий. При цьому в експертизі зазначено, що 
він був присутнім з 22.05.2020 р. якнайменш до 
14.07.2020 р. Експерт каже, що такого не було. 
Експертом були залучені помічники, асистенти, 
друкарки для надрукування тексту експертизи. 
Хто ці люди, який їхній статус, досвід, фах та чи 
усвідомлювали вони свою відповідальність за 
вчинене – відповідь одна: ні, оскільки позитивної 
відповіді на ці запитання суд не отримає. В су-
довому засіданні я, безумовно, доведу, що перед 
підписанням якнайменш допитаний експерт 
не читав своєї експертизи уважно та ретельно, 
як цього вимагає його досвід та фах, а підписав 
її, багато у чому довіряючи невстановленим 
особам, які її друкували.

Руслан Мороз: Щодо зброї, яку було ви-
лучено з місця події. Навіть потерпілі заявляли, 
що частина зброї зникла. Що могло статися? 
Також цікава ваша думка щодо техніки, яку 
знайшли біля водойми.

Андрій Циганков: Вже встановлено, що 
загиблі і єдиний, хто вижив – Федюнін, не є 

мисливцями. Вказана зброя придбана ними 
та якнайменш перевозилася з іншими цілями. 
Одна з потерпілих заявляє, що її чоловік цією 
зброєю забезпечував захист собі та майна. 
Крім того, серед зброї, яку було вилучено на 
місці, крім оптичних прицілів, був виявлений 
армійський глушник для снайперської гвин-
тівки – не дуже обґрунтоване знаряддя для 
мисливського полювання. Те ж саме стосується 
і автомобіля джип невстановленого польського 
власника. У інтернеті зазначається, що цей 
джип був ввезений поза митною процедурою 
для використання у зоні АТО, але, як ми ба-
чимо, використовувався загиблим волонтером 
поза межами АТО та фактично у власних ін-
тересах та в інтересах власної родини. Це теж 
питання, яке ніхто під час досудового слідства 
не бажав з’ясовувати, як і те, що лобове скло 
вказаного джипу на відстані близько півтора 
метра від землі було пошкоджено пострілом 
з нарізної зброї. Не з’ясовувалося це тому, що 
вказані факти заперечували створену слід-
ством картину трагедії, коли були закриті очі 
на постріли, які лунали зі зброї загиблих та 

були здійснені ними. З’ясовувати це питання 
незручно ще і тому, що відповідні поранення 
певних загиблих були зроблені не тільки з 
мисливської зброї, а і з нарізної, ймовірно за 
все, самими загиблими. Але якість експертиз 
навряд чи зможе допомогти у вирішенні цього 
питання.

Руслан Мороз: Які, на вашу думку, пер-
спективи щодо термінів закінчення розгляду 
цієї справи у суді? Яким чином  будуть роз-
гортатися події далі?

Андрій Циганков: У мене немає сумні-
ву, що матеріали провадження потребують 
ретельного дослідження. Судом мають бути 
допитані всі експерти, свідки, поняті та безпо-
середньо слідчі. Ми маємо з’ясувати тих, хто 
унеможливив якісний огляд місця події, якісне 
отримання зразків для експертних досліджень, 
забезпечив знищення доказів для експертних 
досліджень. Ми маємо встановити, з якою 
метою та що саме виносили співробітники 
правоохоронних органів з місця події, що було 
зареєстровано камерою відеоспостереження, 
встановленою на автомобілі ДБР. Ми маємо 
встановити ще багато аспектів, які мали бути 
встановлені за результатами досудового слід-
ства. В іншому разі перспектива у справи одна: 
якщо цього не робити – вибачитися перед 
суспільством, потерпілими та обвинуваченим 
та встановити той факт, що при такому досу-
довому слідстві, що проведено за принципом 
«так робити не можна», відсутні докази та об-
ґрунтування, які би підтверджували навіть 
факти, що підтверджують саму подію трагедії, 
– справа має бути закрита за недоведеністю та 
відсутністю підстав для притягнення до відпо-
відальності А. П. Захаренка. Зараз вкрай погано 
проведене досудове слідство лише є підставою 
катувати обвинуваченого, не допускати його 
до належного активного захисту, що, на мою 
думку, зараз є метою сторони обвинувачення.

Знести не можна відмовити: суд повторної 
першої інстанції прийняв скандальне рішення 

Руслан Мороз

Богунський районний суд міс-
та Житомира 22 грудня 2022 року 
відмовив у позові ГО «Громадська 
оборона» до ТОВ «ЮПІДЖІ» про 
знесення самочинного будівни-
цтва АЗС за адресою: м. Жито-
мир, проспект Незалежності, 29. 

Нагадуємо, що історія з протистоянням 
жителів району біля АЗС та її власниками 
триває вже понад два роки. До цього ГО «Гро-
мадська оборона» вже пройшла одне коло 
судового пекла і отримала рекомендацію 9 
червня 2021 року від Північно-західного апе-
ляційного господарського суду м. Рівне, який 
виніс постанову, що спричинила суперечку в 
залі судових засідань. 

Тоді представники громадськості разом із 
жителями району навколо АЗС «ЮПІДЖІ», 
що на проспекті Незалежності, 29, після ого-
лошення судом рішення стали вимагати від 
суду пояснень, з яких міркувань колегія суд-
дів прийняла саме таке рішення. Натомість 
головуючий відмовився роз’яснити рішення, 
посилаючись на те, що з письмового рішення 
все буде зрозуміло.

Нагадаємо, що 22 березня 2021 року у Гос-
подарському суді Житомирської області було 

оголошено результативну частину рішення 
по справі сумнозвісної АЗС «ЮПІДЖІ», яким 
заборонялася будь-яка діяльність з реалізації 
нафто- та газопродуктів для автозаправно-
го комплексу. У рішенні суду від 22.03.2021 
зазначено наступне: «Господарський суд у 
даній справі дійшов висновку, що об'єкт 
є самочинним будівництвом в розумінні 
ст. 376 ч. 1 ЦК України».

Під час розгляду справи суд апеляційної 
інстанції зазначив, що судом першої інстанції 
помилково розглянуто в порядку господар-
ського судочинства справу, віднесену до суду 
цивільної юрисдикції. Так, в п. 3 ухвали суду 
зазначено: «Роз’яснити громадській організації 
"Громадська оборона" про її право протягом 

десяти днів із дня отримання нею даної по-
станови звернутися до Північно-західного 
апеляційного господарського суду із заявою 
про направлення справи до суду загальної 
юрисдикції в порядку цивільного судочинства».

Але кожен наступний суд виносив рішення, 
яким фактично відмовлявся розглядати справу 
і доручав її розгляд іншій інстанції. Тож судова 
тяжба між жителями і ТОВ «ЮПІДЖІ» про-
довжується. Також варто нагадати, що Жито-
мирська міська влада повністю відсторонилася 
від процесу відстоювання інтересів громади. 

Нині представники громади подали апе-
ляційну скаргу. Чи зрушиться взагалі розгляд 
позову з мертвої точки, стане відомо після 
отримання рішення апеляційного суду. 
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Труднощі та здобутки  
«Великого будівництва» на Житомирщині

Тарас Боросовський, Марія 
Кравчук, Руслан Мороз

Голова Житомирської 
ОДА Віталій Бунечко провів 
19 січня 2022 року для жито-
мирських ЗМІ підсумковий 
пресбрифінг щодо реалізації 
програми Президента України 
«Велике будівництво» впро-
довж 2021 року на Житомир-
щині.

Під час заходу було представлено 
відеопрезентацію. В зв’язку з тим, що з 
23 грудня 2021 року у Житомирській об-
ласті діють обмеження «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки, захід проходив зі 
всіма карантинними вимогами. Але це не 
завадило журналістам поставити низку 
цікавих питань.

Власне пресбрифінг можна умовно роз-
ділити на кілька блоків, які були присвячені 
одній із проблем Житомирщини.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бу-
нечко прозвітував представникам місцевих 
ЗМІ про реалізацію в області програми 
Президента «Велике будівництво». Зокрема 
губернатор приділив увагу об’єктам дорож-
нього, соціального, медичного та спортивно-
го будівництва. За два роки завдяки про-
грамі Президента «Велике будівництво» 
вдалося реконструювати та капітально 
відремонтувати близько 400 км доріг. 
Протягом 2021 року відремонтовано та 
збудовано 105 км державних доріг та 88 
км місцевих.

«Особливу увагу ми приділяємо місце-
вим дорогам. Адже жителі області повинні 
мати можливість вільно діставатися до 
міжнародних транспортних коридорів та 
комфортно пересуватися в усіх напрямках, 
як територією області, так і країною», – за-
значив Віталій Бунечко.

Одним з головних досягнень Бунеч-
ко назвав найбільший прапор в області, 
що на майдані Соборному, сказавши, 
що це – один із символів нашої неза-
лежності. 

У 2021 році було відреконструйовано та 
побудовано одну школу, 2 дитячих садоч-
ки, 2 об’єкти культури, один плавальний 
басейн.

Якщо говорити про медичну галузь, то, 
як повідомив голова Житомирської ОДА, в 
області було побудовано та реконструйовано 
22 об’єкти. Це 9 сільських амбулаторій, 3 
приймальні відділення, відділення анес-
тезіології та інтенсивної терапії обласної 
лікарні ім. О. Ф. Гербачевського та, звичайно, 
обласний онкологічний диспансер.

Чи «відтягує» «Велике будівництво» 
кошти з інших статей розходів 
Житомирщини? 

Таке питання цікавило одного з жур-
налістів, на що губернатор відповів, що 
зарплати працівників комунальних закладів 
культури – це захищена стаття видатків, 
тому, щоб з’ясувати це питання, потрібно 
звернутися до власника – Житомирської об-
ласної ради, яка пояснить, чому є затримка 
у виплаті заробітної плати. Віталій Бунечко 

запевнив, що ні «Велика реставрація», ані 
«Велике будівництво» не забирають кошти 
від творчих труп, від медичних працівників. 
Це зовсім інші статті бюджету.

Велике будівництво і дороги
Важливим здобутком останніх років, на 

тверде переконання першої особи області, 
є збільшення фінансування на ремонт доріг 
області. За минулий рік проведені капі-
тальні роботи на основних автомагістралях 
Житомирщини. Водночас так і не вдалося 
завершити ремонт мостопереходу у Бер-
дичеві. Причиною, за словами очільника 
облдержадміністрації, стало недотримання 
підрядником графіку робіт, що призвело 
до входження у зимовий «мертвий» період.

Окремо журналісти видання «20 хвилин 
Житомир» поцікавилися критеріями, за 
якими обираються дороги для майбутніх 
ремонтів, та загалом відкритістю цього 
процесу.

– Перелік доріг затверджується Украв-
тодором. Згідно з домовленостями, які у 
нас існують з депутатами обласної ради, 
ми включаємо подані депутатами дороги, 
узгоджені з головами фракцій. Тому ми при-
ймаємо переліки з потреб від громад. На жаль, 
кількість доріг, які потребують в нас ремон-
ту, набагато більша, аніж ті можливості, які 

надаються нам від Державного дорожнього 
фонду, – зазначає Віталій Бунечко.

– Що стосується прозорості, депутати 
обласної ради нині визначають і фактично 
затверджують переліки доріг, які ми подаємо 
на реконструкцію. Якщо у 2019-му і на по-
чатку 2020-го року облдержадміністрація 
самостійно приймала такі рішення, у 2021 
році вже, безумовно, це рішення приймається 
в синергії з обласною радою, – додав голова 
Житомирської ОДА.

Оскільки депутати представляють міс-
цеві громади, вони краще за обласну владу 
володіють ситуацією на місцевому рівні. І 
мають бути наділені відповідними на те 
повноваженнями.

Ще раз про ситуацію з 
онкодиспансером і підробленими 
ліками

Журналісти газети «20 хвилин» звер-
нулися до Віталія Бунечка з проханням 
допомогти у найболючішому питанні – 
належному наданні медичної допомоги 
у Житомирському обласному онкодис-
пансері. Проблему було озвучено багато 
разів майже всіма житомирськими ЗМІ: 
минулого року Національна поліція разом 
з СБУ і прокуратурою повідомили про 
викриття махінацій з безкоштовними лі-
ками, які медичні працівники продавали 
онкохворим за гроші. Також було гучне 
повідомлення від силових структур, але 
на разі слідчі органи підозру нікому не 
пред’явили і адміністрація онкодиспансеру 
вимушена була допустити лікарів, яких 
раніше було відсторонено від виконання 
своїх обов’язків, до роботи. У підсумку 
відразу до журналістів почали звертатися 
пацієнти онкодиспансеру з подібними 
скаргами. Очільник області погодився, що 
ситуація трохи вийшла з-під контролю і 
бездіяльність слідчих органів можна по-
яснити тільки відсутністю нині керівника 
обласного управління Національної полі-
ції. Але Віталій Бунечко пообіцяв зробити 
запит щодо стану розслідування цього 
резонансного злочину.

Визначено 14 спеціальностей та 6 професій, 
представниці яких будуть взяті на військовий облік

Міністерство оборо-
ни направило на пого-
дження нову редакцію 
наказу про військовий 
облік жінок. Перелік 
суттєво скоротили. 

Міністерство оборони Украї-
ни розробило нову редакцію на-
казу щодо взяття на військовий 
облік жінок і надіслало його на 
погодження до Міністерства вну-
трішніх справ України, Служби 
безпеки України та Служби зо-
внішньої розвідки України.

Зокрема у новому наказі 
«Про затвердження переліку 
спеціальностей та/або профе-
сій, споріднених з відповідними 
військово-обліковими спеціаль-
ностями, після одержання яких 
жінки беруться на військовий 
облік військовозобов’язаних, та 
переліку спеціальностей та/або 
професій, споріднених з відпо-
відними військово-обліковими 
спеціальностями» визначено 14 

спеціальностей та 6 професій, здо-
буття та отримання яких перед-
бачає постановку на військовий 
облік. Зазначені спеціальності та 
професії споріднені з близько 100 
військово-обліковими спеціаль-
ностями. Раніше мова йшла про 35 
фахових напрямів, що об‘єднували 
понад 200 спеціальностей.

«Логіка нового варіанту на-
ступна: за допомоги військового 
обліку ми повинні не тільки за-
безпечувати поточні потреби 
війська, але й дбати про розвиток 
Збройних сил. У наказі ми затвер-
джуємо не усі спеціальності, які 
нам колись теоретично можуть 
знадобитися, а тільки ті, що наші 
військові вважають актуальними 
в осяжній перспективі. Це дозво-

лило значно скоротити перелік 
спеціальностей і професій, які 
потребують військового обліку 
жінок на даному етапі. Відповідно, 
це дозволить спокійно, без ажіота-
жу організувати та забезпечити 
облік визначених груп, проаналі-
зувати результати і рухатись 
далі», – сказав міністр оборони 
України Олексій Резніков.

Переважно йдеться про спе-
ціальності та професії у сфері ме-
дицини, електроніки, зв’язку, ме-
трології та картографії, фінансів, 
бухгалтерського обліку та аудиту 
тощо. Остаточний перелік буде 
затверджено після отримання по-
годжень від інших відомств. Також 
у проєкті наказу закладено меха-
нізм перегляду цього переліку.

«Генеральний штаб ЗСУ отри-
має можливість у разі необхіднос-
ті та нагальних потреб вносити 
зміни до переліку – можливо, якісь 
спеціальності втратять акту-
альність чи з’являться якісь нові. 
Скажімо, зараз оператор БПЛА – це 
затребуваний фах, адже у нашій ар-
мії розвивається цей компонент. А 
років 10 тому він не розглядався як 
щось актуальне. Таким чином, ми 
зробимо облік ритмічним і плано-
вим. Паралельно ми працюємо над 
вдосконаленням самої процедури 
постановки на облік. Все, що можна 
перевести в цифру, підтягнути з 
реєстрів, зробити дистанційно, – 
буде зроблено. Цей процес вже за-
пущено», – наголосив міністр.
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У Житомирі з аншлагом пройшла презентація комедії 
«Любов і блогери», яка була знята за участю житомирян

Руслан Мороз

У кінотеатрі ім. Івана Фран-
ка відбулася презентація ново-
го фільму «Любов і блогери» за 
участю творчої групи стрічки.

Власне фільм вже з’явився у всеукраїн-
ському прокаті 20 січня 2022 року. Поціно-
вувачі кіномистецтва можуть переглянути 
дітище режисерів Дмитра Голумбевського 
і Євгена Таллєра «Любов і блогери» у кіно-
театрі ім. Івана Франка.

У фільмі разом із Ольгою Сумською, 
Анатолієм Зіновенком, Георгієм Делієвим, 
Тамарою Яценко, Інною Приходько, Бог-
даном Шелудяком, Анною Алхім, Анною 
Трінчер, Ксюшею Манекен, Романом Свеч-
коренком та іншими акторами і блогерами 
знялися і наші житомирські зірки – Ва-
дим Новіцький і Іван Кухарчук. 

Вадим Новіцький – відомий у Житомирі 
ведучий заходів, капітан команди Ліги Смі-
ху «30+», Іван Кухарчук – не менш відомий 
ведучий, учасник Ліги сміху 4 та 5 сезонів. 
Режисер фільму Дмитро Голумбевський 
також родом із Житомира.

На презентації фільму у Житомирі ре-
жисер Євген Таллєр розповів, що у фільмі 
зіграло дуже багато блогерів. Також було 
вирішено все зробити за пів року, що для 
кіноіндустрії – дуже малий термін. Ще одні-
єю особливістю фільму стало те, що майже 
90% сценарію писалось під акторів. Автори 
точно знали, що директоркою клубу буде 
Ольга Сумська, що помічником мера буде 
Ваня Кухарчук. 

Під час презентації фільму «Любов і бло-
гери» більшість глядачів тримали в руках 
мобільні телефони і одразу вели трансляцію 
наживо на власні акаунти у соціальних мере-
жах. Це, напевно, вперше, коли презентацію 
висвітлювали житомирські блогери в такій 
великій кількості. Всі бажаючі змогли зро-
бити селфі з акторами та членами творчої 
групи і разом переглянути новий фільм.  

Директор КП «Об’єднана дирекція 
кінотеатрів міста» Житомирської міської 

ради Роман Беленюк зазначив: «Ми всією 
командою управління культури міської 
ради разом готували цю презентацію, тому 
вийшло все чудово. Захід пройшов з дотри-
манням карантинних вимог – на вході 
перевірялися сертифікати щеплення. На 
жаль, довелося відмовити кільком глядачам, 
в яких не було сертифікатів. Але все ж ми 
не очікували такої великої зацікавленості 
у цьому заході. Ми відверто вважали, що 
прийде значно менша кількість глядачів, 
але бачимо, що в залі аншлаг. На мою думку, 
вперше у Житомирі ми проводимо презен-
тацію в такому форматі, коли глядачі самі 
були в ролі блогерів та мали можливість 
провести власну трансляцію наживо в со-
ціальних мережах».

Начальник управління культури Жи-
томирської міської ради Ілона Колодій 
розповіла про організацію заходу: «Іні-
ціатором презентації було безпосередньо 
управління культури Житомирської місь-
кої ради. Коли ми дізналися, що вийшов 
фільм, у якому знімалися одразу два наших 
містянина, і одним з режисерів також був 
житомирянин, то пропустити таку подію 
було неможливо. Основною ідеєю заходу було 
долучити до події наших житомирських 
блогерів. Я вірю, що житомиряни мають 
великі перспективи і в блогінгу».

Творчий вояж ювіляра
Людмила Лобачова

«Моя земля» – під 
такою назвою у Жито-
мирському обласному 
літературному музеї 
відкрили персональну 
виставку Василя Кон-
дратюка. 

Подія є логічним продовжен-
ням творчого вояжу ювіляра, 
адже у грудні Василь Іванович 
відзначив своє 70-річчя, предста-
вивши у двох інших виставкових 
залах Житомира свої роботи. У 
стінах літературного музею, вра-
ховуючи їхню домашність та ка-
мерність, розмістили 24 картини 
різних років. Наприклад «Кінець 
літа» та «Товариш» написані ще 
у 70-ті.

Спілка художників багато 
років є партнером літературного 
музею. Невипадково та дуже при-
ємно, що картину «Овруч історич-
ний» Василь Іванович присвятив 
світлій пам’яті Віталія Єремєєва. 
Останній багато років очолював 
музей, був мистецтвознавцем.

Відкриття вела в.о. директора 
закладу Світлана Гресь, взявши 
перше вітальне слово. 

«Василь Іванович – гарна, ціка-
ва, талановита, творча людина. 
Як митець він творить сьогодні в 
одному стилі, а завтра – в іншому, 

сьогодні бачить одне, завтра – друге. 
І так має бути, бо коли дивишся на 
його картини, бачиш багато. На-
приклад, цей пейзаж – коло велико-
го світу, яке присутнє в невеликій 
картині. Письменники дякують 
Василю Івановичу за ілюстрації 
багатьох книжок. У тому числі в 
нас є спільна книга “Тато цуцика 
приніс”, видана в далекому 1998 році 
з малюнками ювіляра. Василь Івано-
вич ілюстрував не тільки книги, він 
працював з деревом, є розробником 
і автором гербу Житомира. Зга-
дував мені письменник Михайло 
Жайворон, що, працюючи в газеті 
“Місто”, Василь Іванович робив 
макети до самої газети. Зробив 
макет-логотип і для всеукраїнської 
газети “Народний лікар України”. 
Тому, Василю Івановичу, не тільки 
показуйте світ таким прекрасним, 
як на ваших картинах, але й бере-
жіть красу в своїй душі. “Став цілі 
і працюй уперто, тоді падіння не 
страшні. Час визначить, що варто 
стерти, а що залишить для душі”, 
– цитатою свого вірша завершила 
виступ Світлана Гресь.

До обласного літературного 
музею на відкриття персональ-
ної виставки «Моя земля» заві-
тали художники, письменники, 
бібліотекарі, колеги, рідні, друзі 
та знайомі митця. Прозвучало 
багато теплих слів, присутні від-
значали професійні якості Василя 
Івановича, адміністративний хист 
як голови спілки, його любов до 
сім’ї, людяність, доброту, щирість, 
наполегливість. Журналістка Віра 

Чернець пригадала, як Василь Іва-
нович допоміг хворій жінці, у якої 
відкрився хист до малювання, зро-
бивши тій персональну виставку в 
телецентрі. Гості ювілейного вер-
нісажу говорили і про мистецтво 
художника, відмічали найбільш 
вподобані роботи, запрошували 
до подальшої співпраці. 

– Згадую, як років двадцять 
тому я працював у міській раді 
Житомира начальником загального 
відділу, а Василь Іванович був голо-
вним художником, – каже житоми-
рянин Петро Адамович. – Якраз 
на той час припала його робота над 
створенням житомирського герба. 
Сьогодні, прийшовши подивитися 
його картини, я пригадав дитин-
ство і юність, батьків та своє село. 
Відчув, як кажуть, по шкірі таку 
розсип від переживання споглядання 
кожної картини. Настільки глибо-
ко враження проходить через мене. 
Думаю, чи може так глибоко пе-
редаватись відчуття художника 
іншій людині. Дякую саме за цей 
момент. Класна річ, відчувати кож-
ну картину, коли ти вертаєшся на 
роки назад. Це – прекрасно! А мій 
товариш-француз Жакі, подивив-
шись на цей квітковий рай, сказав: 
“О, Клод Моне”. Але я думаю, що 
ви працюєте у своїй іпостасі, а 
Моне – у своїй. Кожен художник – 
індивідуальний та неповторний, 
і кожну роботу потрібно цінити 
та не можна порівнювати. Дуже 
приємно, що мені довелося в жит-
ті пересіктись із вами, працюючи 
поруч.

Взяв слово і Василь Кондра-
тюк: «Я люблю природу, люблю 
людей, у творчому доробку є серія 
великих портретів колег та дру-
зів, рідних, батьків і знайомих. За 
можливості їздив на пленери по 
всій Україні та писав. Я не люблю 
багато разів показувати свої тво-
ри. В майстерні є багато картин, 
які ще ніхто не бачив, але вони не 
оформлені, а на рами теж потріб-
ні гроші. Спілка художників має 
великий виставковий зал з можли-
вістю проведення зустрічей. Запро-
шую членів інших творчих спілок, 
журналістів, театральних діячів, 
композиторів для спільної роботи, 
зібрань та вирішення питань для 
відстоювання інтересів української 
культури. Хоч сьогодні ми в стані 
війни, але українська культура нам 
всім потрібна, бо тоді для чого ми 
воюємо?».

До теплих слів додались віршо-
вані вітання, присутні дарували 

ювіляру книги, фарби та полот-
но. Наостанок всі охочі змогли 
отримати каталог робіт Василя 
Івановича, взяти автограф та сфо-
тографуватися напам’ять.

Додамо, що Василь Іванович 
народився на Хмельниччині, в 
його роботах можна побачити 
красу всієї України. Професій-
но зростав, закінчивши Одеське 
державне театральне художньо-
технічне училище та Український 
поліграфінститут ім. І. Федорова. 
Член НСХУ з 1992 року, а з 2007 
очолює Житомирську обласну 
організацію НСХУ. Автор герба 
Житомира. Учасник міжнародних 
та всеукраїнських художніх виста-
вок, має 13 персональних. Лавреат 
багатьох премій, нагороджений 
грамотою ВРУ та найвищою від-
знакою обласної ради «Честь і сла-
ва Житомирщини». Живописець, 
графік, працює в різних жанрах 
та техніках.
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Житомирські міські легенди та перекази про містичне. 
Загадковий Житомир у дев'яності роки

Житомир у бурхливі 
дев'яності та чарівник у 
телевізорі

Чому ми вирішили згадати 
Житомир саме у дев'яності роки? 
Напевно, тому, що про це можна 
написати книгу. Але ми обмеж-
имося невеличким нарисом. У 
чому була незвичність тієї доби? 
Молодь за підручниками історії 
повторить незрозумілі фрази про 
становлення політичного життя 
країни, про кризу та про багато 
чого іншого. Загалом це зрозуміло. 
Але подивимося на наше місто з 
іншого боку. І тут важко визна-
читися з термінами. Згадується 
відвертий кримінал спритних ти-
пів і божевілля їхніх жертв, розгул 
фантазії та поєднання непоєдну-
ваного. Коли читаємо матеріали 
тих років, то важко не назвати це 
масовим божевіллям. Але то була 
одна із граней побутового життя 
житомирян, нашого міста та ди-
вовижного Полісся.

Наприкінці вісімдесятих ро-
ків Комуністична партія СРСР 
активно реалізовувала політику 
перебудови. Багато хто міг дозво-
лити собі те, чого раніше сувора 
влада не дозволяла. На екранах 
радянського телебачення 
з'явився «чарівник» Алан Во-
лодимирович Чумак. Професій-
ний журналіст часів жорстокого 
тоталітаризму за наказом зверху 
готував викривальні статті проти 
підпільних цілителів-шарлатанів. 
Але вночі він відчував насиченість 
якоюсь енергією. Коли прийшла 
вольниця і партія сказала: «Роби 
що хочеш, вір у що хочеш, живи як 
хочеш», ця «якась енергія» повела 
Алана Чумака туди, де він колись 
працював, – на Центральне теле-
бачення СРСР. Протягом майже 

десяти років (1988–1998) під час 
телевізійних сеансів Алан Володи-
мирович «заряджав» позитивною 
енергією воду, креми, мазі тощо. 
Житомиряни також були в захваті 
від цього. Жінки заздалегідь напо-
внювали трилітрові банки водо-
провідною водою, ставили креми, 
ліки перед екраном телевізора 
та буквально мліли, слухаючи 
вкрадливий голос Алана. Він, як 
казковий чарівник, водив руками 
в повітрі і заряджав, заряджав… 

Якщо лікарі наважувалися 
щось критичне сказати про «твор-
чість» Алана Чумака та про його 
«заряджену» воду, то ризикували 
отримати міцний заряд ненави-
сті та гніву. Хворі завдавали собі 
шкоди, запускаючи свої хворо-
би і покладаючись виключно на 
чудодійно заряджену воду. Це 
перетворювалося на якийсь ма-
совий психоз. Одному з авторів 
цієї публікації довелося спілку-
ватися з хворою на онкологію, яка 
вирішила, що лікарі їй на першій 
стадії захворювання ні до чого, 
і вона лікувалася, вживаючи ви-
ключно «заряджену» позитивною 
енергією воду. Лікарі не змогли 
їй допомогти, адже до них жінка 
звернулася на останній стадії за-
хворювання, коли пухлина почала 
розкладатися всередині. Але і на 
цьому етапі, відчуваючи близький 
кінець, жінка, ніби зомбі, продо-
вжувала пити «лікуючу» воду від 
телевізора.

Сьогодні таке лікування – ви-
мушена альтернатива для тих, 
кому недоступна традиційна, 
науково обґрунтована доказова 
медицина. А тоді здавалося, що 
у частини населення критичне 
мислення відключилося раз і на-
завжди. Це була майже колектив-
на шизофренія в розмірах всієї 
держави. 

На допомогу Алану Чумаку, 
якому, як він стверджував, неві-
домі голоси наказували лікувати 
людей (ну ви зрозуміли, що це 
було), прийшов професійний лі-
кар-психотерапевт, «чудотворець» 
і «рятівник світу» Анатолій Ми-
хайлович Кашпіровський. Він 
дистанційно, на телемості, під час 
хірургічних операцій знеболював 
пацієнток. Потім стали виходи-
ти телепередачі з його участю, на 
яких він усіх телеглядачів зцілював 
від усіх недуг, негараздів та про-
блем. Бідолашні житомирянки, 
як вони металися між сеансами 
Алана та Анатолія. Волосся в 
бігуді, діти уплітають вечерю, 
чоловік занурений у теплу ванну 
відпочивати (його пускати до теле-
екрана не можна, все зіпсує своїми 
питаннями та жартами), а свідома 
житомирянка вже заряджає воду, 
зцілюється від недуг, омолоджу-
ється та оновлюється духом. Вран-
ці, подивившись у дзеркало, вона 
бачить лише відмінний результат, 
своє прекрасне обличчя і помічає, 
що фігура стала стовідсотково кра-
щою. І нехай тільки хто в цьому 
засумнівається!

Всі на захист прав  
привидів!

Центральне телебачення СРСР 
впливало на свідомість, хвилювало 
сплячі розуми житомирян. По те-
левізору безперервно розпові-
дали про інопланетян, про не-
впізнані літаючі об'єкти (НЛО). 
Сивочолі вчені, колишні військові 
і просто незрозумілі люди – всі 
розповідали і розповідали про 
різні дива. Всі ЗМІ СРСР, особливо 
ті, що належали комуністичній 
партії, на всі лади співали про 
таємничу снігову людину, пол-
тергейст (таємничі шуми, стуки, 

биття посуду, несподівані поломки 
меблів), про чудо-ліки, які вже є, 
але проклята комуняцька влада 
не дає їх народові. Якими тільки 
солов'ями не співали про таємничі 
технології, енергії, торсіонні поля, 
якими поневолюють людей. Як 
тут не згадати радянський фільм 
«Буратіно», де шахраї кіт Базиліо 
та лисиця Аліса співають: «Поки 
ще живуть на світі дурні, ми не 
прихильники розбою – їм з три 
короби набрешеш і роби з ними, 
що заманеться». 

У 90-ті роки у Житомирі 
був невеличкий скандал, коли 
одна особа почала стверджува-
ти, що розмовляє з привидами 
померлих. Тоді до неї вишикува-
лася величезна черга бажаючих 
поспілкуватися з померлими 
рідними. Причому більшість 
клієнтури була з вищою освітою, 
інтелігентні особи. Оскільки події 
розгорталися у звичайній квартирі 
багатоповерхового будинку, то злі 
сусіди, які виявилися завзятими 
релігійними віруючими, викли-
кали батюшку з однієї з церков 
освятити будинок. Після чину 
освячення та вигнання бісів при-
види дійсно зникли. Мабуть, освя-
чення чи просто збільшена ліка-
рями доза галоперідолу допомога, 
але тут ми нічого стверджувати 
не можемо, адже це – лікарська 
таємниця. І тут на їхній захист 
(уточнюємо – захист прав приви-
дів) встали постійні клієнти цієї 
особи. Вони заявили, що привиди 
також мають власні права. Чим 
закінчилася ця історія, нам не-
відомо, адже часи були бурхливі 
і раптово всі розмови про права 
привидів припинилися. 

Треба зауважити, що всі ці 
оповідання, статті, телепрограми 
дійсно впливали на мозок людей. 
Хтось бігав на мітинги, а хтось бі-

гав за місто ловити НЛО. В одному 
з минулих випусків ми згадува-
ли про те, як напередодні появи 
однієї з комет люди повірили в 
те, що це – космічний інопланет-
ний корабель, який повинен був 
приземлитися в районі бункера 
Гіммлера під Новогуйвинськом, 
що майже поряд з обласною пси-
хіатричною лікарнею. 

Якщо житомирські шукачі 
НЛО виявляли об'єкти інших світів 
і галактик, що світяться, іскряться 
виключно на території Житомир-
ської обласної психіатричної лікар-
ні, то «дослідникам» НЛО сильно 
щастило. Їх тепло і з увагою при-
ймали інопланетяни (психіатри), 
у «зіркольоті» безкоштовно забез-
печували ліжком, харчуванням, 
теплою каютою та повертали на 
грішну, веселу житомирську зем-
лю. Але тоді вже дах їхав у лікарів, 
коли за добу до них доставляли 
по кілька пацієнтів, які розпові-
дали майже одну і ту ж історію 
про космічний корабель, на яко-
му прилетять за ними боги! Після 
повернення «дослідники» НЛО 
сумно тинялися вечірнім нудним 
містом і ні-ні та здіймали свій по-
гляд, повний надії, до зірок, звідки 
мало прилетіти блаженне щастя. 
Але у реальному житті прилітали 
тільки підвищення цін, безробіття, 
злидні і злодії. Все те, чого сьогодні 
є вдосталь. Так і в наші часі комета 
пролетіла повз земну кулю, і очіку-
ючих на незабутню космічну при-
году у Новогуйвинському майже не 
стало. До речі, наші житомирські 
психи просто чекали на космічний 
корабель, не демонструючи агресії. 
А ось їхні американські «побрати-
ми» по космічній одіссеї на той час 
і з тією ж метою масово труїли себе 
барбітуратами.

Продовження 
у наступному номері

Руслан Мороз, Ігор Гарбуза 

Вже тривалий час ми розповідаємо цікаві історії із життя 
житомирян в різні епохи. Інколи наша розповідь про про-
фесію двірника, як це було в минулих випусках, а інколи 
про те, що вживали в їжу наші пращури та чим кухня 
сучасного Житомира відрізняється від кухні років з 300 
тому. В одному із випусків ми згадували таємничі історії 
стародавнього Житомира. Цього разу ми вирішили при-
святити нашу розповідь таємницям та загадкам Житомира 
більш сучасного. Ну майже сучасного. Ми розповідатимемо 
про загадковий Житомир в останнє десятиріччя двадцятого 
століття. Це були роки майже на межі віків і тисячоліть. 
Напевно, переломні моменти в календарі відображалися 
і на реаліях нашого життя. Більшість випадків, про які 
ми зараз згадаємо, ще пам’ятають сучасні житомиряни, 
адже пройшло тільки тридцять років з моменту, коли після 
розпаду Радянського Союзу наша держава занурилися у 
бурхливі дев’яності. Хтось згадує ці часи з моторошним 
відчуттям, а хтось просто посміхнеться. За якихось десять 
років наше життя змінилося настільки кардинально, що 
наступне покоління виросло вже у зовсім іншій державі. 
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УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
від 19.01.2022р. № 28
м. Житомир
Про погодження інвестиційної програми ТОВ «МС Соціальний проект»  
та встановлення тарифів на послуги з поводження  
з побутовими відходами (перероблення)
Розглянувши звернення ТОВ «МС Соціальний проект» від 09.12.2021 №8799/14, 

відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових від-
ходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.07.2006 №1010 
(із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку 
розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування та постачання, а також  розрахунків тарифів на ко-
мунальні послуги, поданих для їх встановлення», керуючись ст. 4 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму у сфері поводження з побутовими від-

ходами (перероблення) ТОВ «МС Соціальний проект» на 2022-2025 роки, що 
додається.

2. Встановити  тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (пере-
роблення), що надаються ТОВ «МС Соціальний проект» споживачам, в розмірі (з 
урахуванням податку на додану вартість):
Назва послуги Тариф, грн/куб.м Тариф, грн/т
Перероблення твердих побутових відходів 70,02 476,90
Перероблення великогабаритних відходів 69,60 445,75

3. Рекомендувати керівнику ТОВ «МС Соціальний проект»:
3.1 ввести в дію тарифи розпорядчим документом ТОВ «МС Соціальний проект»;
3.2 повідомити споживачів послуг про тарифи на послуги  з поводження  з по-

бутовими відходами (перероблення)  згідно з частиною 5 статті 10 Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги». 

4. Управлінню  по  зв’язках  з  громадськістю  міської  ради               оприлюднити 
дане рішення на сайті Житомирської міської ради.

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Кондратюка.

Міський голова   Сергій СУХОМЛИН

УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14.01.2022  № 3
м. Житомир
Про встановлення тарифів на послуги 
з поводження з побутовими відходами 
(вивезення рідких відходів), що надаються 
комунальним підприємством  «Автотранспортне 
підприємство 0628» Житомирської міської ради, 
та погодження інвестиційної програми 
Розглянувши звернення комунального підприємства «Автотранспортне підпри-

ємство 0628» Житомирської міської ради від 14.12.2021, відповідно              до Порядку 
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010, наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого само-
врядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання, а також  розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення», керуючись ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,                 
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму КП «Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради у сфері поводження з побутовими відходами (вивезення 
рідких відходів) на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2022-2023 роки, що додається.

2. Встановити  тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення 
рідких відходів), що надаються КП «Автотранспортне підприємство 0628» Житомир-
ської міської ради в розмірі (з урахуванням податку на додану вартість):

- 246 грн 72 коп. за 1 куб. метр
3. Зобов’язати керівника КП «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської 

міської ради:
3.1 ввести в дію тариф розпорядчим документом по  КП «Автотранспортне під-

приємство 0628» Житомирської міської ради;
3.2 повідомити споживачів послуг про зміну тарифу на послуги з поводження з 

побутовими відходами (вивезення рідких відходів) згідно з частиною 5 статті 10 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги»;

3.3 внести зміни до договорів зі споживачами про надання послуг з поводження 
з побутовими відходами.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської 
ради від 17.01.2018 №40 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих і 
рідких побутових відходів, що надаються КП «Автотранспортне підприємство 0628» 
Житомирської міської ради».

5. Управлінню  по  зв’язках  з  громадськістю  міської  ради оприлюднити дане 
рішення на сайті Житомирської міської ради.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів Сергія Кондратюка.

Перший заступник  міського головиз питань діяльності виконавчих  органів ради    
Світлана ОЛЬШАНСЬКА

Як зменшити кількість харчових відходів  
на кухні: лайфхаки, які працюють

Анна Сергієнко

Якщо ви боретеся зі 
змінами клімату або ж 
хочете здійснити перші 
кроки у цьому напрямі, 
зробіть те, що під силу 
кожному, – скоротіть 
кількість харчових 
відходів. Пропонуємо 
огляд нескладних, але 
дієвих порад. 

• Складіть план покупок і 
неухильно дотримуйтеся 
його. 
Перед походом до магазину 

продумайте детальне меню на 

тиждень, на основі його складіть 
список необхідних покупок. У 
місці закупки продуктів уникай-
те товарів, яких немає у вашому 
переліку. Повірте, це можливо, хоч 
на перших порах трохи і складно. 

• Якщо готуєте до свята, 
враховуйте кількість 
запрошених осіб. 
Перед закупівлею продуктів 

зателефонуйте до гостей і уточ-
ніть, чи усі будуть, аби не при-
дбати зайвого. 

• Святковий стіл – не 
привід для експериментів.
Ви можете заперечити, мов-

ляв, коли ж готувати щось нове, 
як не на свята, і будете праві. Але 
згадайте, чи завжди ваші спроби 
приготувати салат за новим ре-
цептом закінчувалися вдало. У 
цьому разі краще скористатися 
добре перевіреним рецептом. Так 

ви і настрій не зіпсуєте, і кошти 
зекономите. 

• Приберіть одну страву з 
меню 
А краще декілька. Коли на 

святковому столі буде асортимент 
їжі, повірте, це не буде помітно. А 
от шлунок і сімейний бюджет вам 
точно подякують.

 • Готуйте перші страви із 
того, що є у холодильнику

Відварили м̀ ясо для салату, а 
бульйон залишився – не забудьте 
заховати його до холодильника, а 
наступного дня до нього додайте 
овочі і приготуйте смачний і корис-
ний суп. Або ж із залишків м̀ясної 
нарізки приготуйте солянку. 

• Купіть прозорі контейнери 
і заморозьте готові страви
Прозорі бокси для їжі допо-

можуть зекономити місце у холо-
дильнику, зорієнтувати, що у вас 

є, а також чудово підійдуть для 
заморожування готових страв. 
Потрібно лише дістати готову 
їжу і розігріти. Цей метод гарно 
спрацьовує, коли немає часу чи 
настрою готувати. 

• Фантазуйте
Із залишків картопляно-

го пюре можна приготувати 

смачнючу запіканку або зрази, 
а засохлий батон і твердий сир 
трансформуйте у гарячі бутерб-
роди. Тут головне не лінуватися і 
трішки увімкнути фантазію. І, як 
то кажуть, гугл вам у допомогу: 
в інтернеті є багато кулінарних 
сайтів, які підбирають рецепти із 
наявних у вас інгредієнтів.
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

ВОДIЇ КАТ. Д ПОТРIБНI ДЛЯ РОБОТИ НА 
МАРШРУТАХ М.КИЄВА. 1500 ГРН НА 
ДЕНЬ. ЖИТЛО НАДАЄМО 0665215397, 
0676000161

ВОДIЙ ЗIЛ+БУС ВАНТАЖНИЙ КИЇВСЬКА 
ОБЛ. ЗП 15000 ГРН. АЛКОЗАЛЕЖНИХ НЕ 
ТУРБУВАТИ. 0967877394 ОЛЕКСАНДР

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТIЙНУ РОБОТУ З 
ПРОЖИВАННЯМ ПОМIЧНИЦЮ ПО ГОС-
ПОДАРСТВУ НА ЗАМIСЬКУ САДИБУ В 
КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО, 
З/П 15000 ГРН. 0682385373

• ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ВОДIЇВ-
ДАЛЕКОБIЙНИКIВ (ВIДКРИТА КАТЕГОРIЯ 
СЕ) НА ВНУТРIШНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНI 
(БАЗА М. КОРОСТИШIВ). ОПЛАТА ПРАЦI 
ДОГОВIРНА. 0967861545, 0967549630

ПОТРIБНИЙ ПРОДАВЕЦЬ НА МАЛИН-
СЬКИЙ РИНОК КОВБАСНИХ ВИРОБIВ. 
УМОВИ РОБОТИ: ОФIЦIЙНЕ ОФОРМЛЕН-
НЯ. ОБОВ`ЯЗКИ: ПРОДАЖ КОВБАСНИХ 
ВИРОБIВ. ЗАРПЛАТА ЗАЛЕЖИТЬ ВIД 
АКТIВНОСТI ТА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, 
ОСКIЛЬКI СТАВКА ТА % ВIД ПРОДАЖ. 
0971266775

РОБОТА В КИЄВI З ПРОЖИВАННЯМ!  
ЗАПРОШУЄМО ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ 
ДЛЯ РОБОТИ В КИЄВI, ПРИБИРАННЯ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ. ВАХТОВА АБО 
ПОСТIЙНА ЗАЙНЯТIСТЬ. ЗП ВIД 18000 
ГРН./МIС. 0980706050, 0950706050 
СВIТЛАНА

• У зв`язку з реконструкцiєю магазину 
АТБ потрiбнi: електрик, сантехнiк, жестя-
ник, зварювальники, пiдсобнi робiтники, 
будiвельники (бетоннi, плитковi, малярнi, 
оздоблювальнi, шпаклювальнi, штукатурнi, 
покрiвельнi роботи). 0674005457

2. НЕРУХОМIСТЬ 

2.12. Продам Дiлянки в 
передмiстi 

• Продам двi дiлянки пiд забудову в 
с.Клiтчин (околиця Житомира) 0,15 га та 
0,20 га (є фундамент i будiвля 6*12 м з 
лiтньою кухнею, гаражем i погребом) та 
пай 1,6 га, с.Клiтчин (продаж, оренда). 
0673911769

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 

3.6. С\Г технiка, та запчастини. 
Куплю 

• Куплю трактор т-150 "владимирiвець", 
можливо без документiв в робочому станi. 
0964055020

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

• Щебiнь, пiсок, бут, земля, перегнiй, ДРО-
ВА (обрiзки дубовi, сосновi) з ДОСТАВКОЮ 
а/м Камаз, ЗIЛ. Вивiз смiття. 0679383303 
Олександр

4.22. Столярнi вироби, 
пиломатерiали. Продам 

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

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 

КУПУЄМО ВIДХОДИ ПЛIВКИ ПОЛI-
ЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ 
0505580047, 0412447919

8.17 Контакти. Повідомлення, 
прохання

20 СIЧНЯ З 13.00-14.00 С. ПЕРЛЯВКА, 
ВУЛ. МАНУЇЛЬСЬКОГО,8 НАВПРОТИ КАФЕ 
«КАТРУСЯ» З МАШИНИ «KIA» ЧОРНОГО 
КОЛЬОРУ БУЛИ ВИКРАДЕНI ДВI СУМКИ 
ДЛЯ НОУТБУКIВ. В ОДНIЙ БУВ НОУТБУК 
ТА ДОКУМЕНТИ ТОВ «БУДМАКСПЛЮС» 
ЗА 2019-2020Р. В ДРУГIЙ СУМЦI ТIЛЬКИ 
ДОКУМЕНТИ. ПРОХАННЯ, ХТО ЗНАЙШОВ 
ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ. ТЕЛ. 098-
545-17-67

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

В Т Р А Ч Е Н У  К А Р Т У  В О Д I Я 
№ U A D 0 0 0 0 0 0 6 Z Y L 0 0 0 ,  Н А  I М ` Я  
ПУЗДРАЧ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
ВВАЖАТИ НЕДIЙСНОЮ

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.  
0673911769

8.24. Iнше. Куплю 

• Куплю лiс кругляк рiзних порiд, 
свiжоспиляний, а також сухостiй. 
Куплю пиломатерiали рiзних порiд, 
обрiзнi та необрiзнi рiзних розмiрiв. 
0673911769
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Поради господині

Різне
Гороскоп на тиждень 26 січня - 1 лютого

ОВЕН
Протягніть руку до-

помоги – таким чином 
зможете налагодити на-

пружені стосунки. Сприятливий 
час для наведення ладу в оселі. 

ТЕЛЕЦЬ 
Увесь тиждень вам 

буде таланити. Усі пла-
ни легко реалізуються. Період 
вдалий для робочих поїздок і 
нових знайомств. 

БЛИЗНЮКИ 
Зорі радять уникати 

зайвого витрачання ко-
штів – купуйте тільки 

найнеобхідніше. Зосередьтеся 
на своєму внутрішньому світі. 

РАК
Приготуйтеся до ве-

ликої завантаженості на 
роботі. Знайдіть час та 

проведіть аудит своєї діяльності і 
подумайте, як її покращити. 

ЛЕВ
Налаштуйтеся на 

спокій. Правильний 
настрій дозволить вам 

легко впоратися з усіма справами. 
Тож уперед до нових вершин!

ДІВА
Пора вже братися за 

домашні справи, а нако-
пичилося у вас їх чимало. 

Знайдіть час для спілкування з 
близькими – їм потрібна підтримка. 

ТЕРЕЗИ 
Можливі проблеми 

з самопочуттям. Якщо 
почуваєтеся слабким – 

проведіть час удома у повному 
спокої і знайдіть час для хобі. 

СКОРПІОН
Не поспішайте! Ви-

конуйте усе поступово і 
не беріться відразу за де-

кілька справ. Не забудьте знайти 
час для відпочинку і розслабтеся. 

СТРІЛЕЦЬ 
Надмірне спілкуван-

ня може негативно впли-
нути на ваше здоров̀ я 

– виникнуть втома і роздратова-
ність. На вихідних більше поспіть. 

КОЗЕРІГ
Дослухайтеся серцем 

до всього навколо і ро-
біть правильні висновки. Зараз 
хороший період для планування 
подальших дій. 

ВОДОЛІЙ
Виходьте із зони ком-

форту і не бійтеся брати 
на себе більше відпові-

дальності. Можете поїхати у по-
дорож – гарні емоції гарантовані. 

РИБИ 
Приділіть увагу фі-

нансовій сфері і почніть 
відкладати кошти на омріяну 
покупку вже зараз. Важливі за-
вдання краще відкласти. 
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Наймодніші водолазки 
сезону весна-літо 2022

Водолазки – базовий 
елемент гардероба, 
який потрібен абсо-
лютно всім. 

Мінімалістичні білі й чорні, 
яскраві червоні, зелені або жовті, 
смугасті, спортивні зі змійкою на 
комірі, з геометричними візерун-
ками, квітчастими мотивами й 
анімалістичними орнаментами, 
а також з монограмами – модних 
варіантів десятки, залишилося 
тільки вибрати. Vogue.ua зазир-
нув у колекції брендів весна-літо 
2022 і подивився, які водолазки 
ми носитимемо прийдешнього 
сезону.

У практичності з водолазкою 
рідко яка річ може змагатися. 
Ви можете носити її в межах 
офісного дрес-коду, вдягати для 
повсякденних справ, а також на 
вечірні події. Крім образів, де 
водолазка є головною деталлю, 
поєднуйте її з літніми сукнями, 
сарафанами без рукавів, носіть 
під сорочкою, маскулінним 
жакетом, в’язаною жилеткою 
або ошатним топом. Salvatore 
Ferragamo пропонують цієї вес-
ни робити ставку на лаконічний 
білий гольф, який марка ком-
бінує із широкими штанами із 
завищеною лінією талії. Тим ча-
сом Etro показали помаранчеву 
водолазку з принтом, яка най-
кращий вигляд матиме в парі 
з мінімалістичною спідницею.

Водолазка може слугувати 
не тільки базовою річчю в гар-
деробі, а й акцентною деталлю 
в образі, Наприклад, у колекції 
Jil Sander ви побачите гольф з 
тигровим принтом, яким можна 
освіжити монохромний стри-

маний вихід, у Jonathan Cohen 
знайдете квітчастий джемпер з 
високим коміром, у Marine Serre 
– водолазку з фірмовою моногра-
мою марки у формі півмісяців. 
Тим часом Preen by Thornton 
Bregazzi і Lacoste зробили ставку 
цієї весни на геометрію.

Спортивна естетика після ка-
рантину залишиться з нами ще 
надовго, якщо не назавжди. Тому 
сміливо впроваджуйте у свої об-
рази водолазки зі спортивними 
деталями зі спандексу або нейло-
ну. David Koma вміє балансувати 
на межі вечірнього стилю й спор-
тивного гардероба. З легкої руки 
дизайнера водолазки знаходять 
пару у вигляді коротких шортів 
і босоніжок, сукні з пір’ям поєд-
нуються зі спортивними топами 
й рукавичками. Але це ще не все. 
Xuly.Bet міксує гольфи на змійці 
з вечірніми сукнями в білизня-
ному стилі, прямими штанами 
та грубими черевиками.

Джерело: Vogue.ua
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Цікаві факти про джинси
• Вперше вироби із джинсової 

тканини згадувалися в портових 
книгах Англії XVI століття. В ті 
часи джинсову тканину імпор-
тували з Генуї, щоб виробляти 
штани, а в подальшому збувати 
по всій Європі. 

• Джинси виготовляються з 
тканини, яка має особливе пле-
тіння ниток. З однієї сторони 
нитки пофарбовані, а з вну-
трішньої – ні. Така структура 
тканини і надає виробу «потер-
тий» вид. 

• Колір індиго – це основний 
барвник для деніму, який раніше 
виготовлявся з попелу. Такий спо-
сіб фарбування не був вартісним, 
тому джинси не були розкішшю. 

• У часи Другої світової війни 
у США джинсові штани отрима-
ли особливу популярність. Є такі 
відомості, що джинси могли при-

дбати тільки ті, хто брав участь у 
військових діях. 

• Велику популярність джин-
сам приніс Оззі Осборн. Саме 
завдяки йому вони стали особливо 
популярними серед молоді. 

• Хіпі стали наступними 
законодавцями моди на джин-

си. Прикрасами джинсів стали 
нашивки, вишивки, намистини 
та стрази.

• У кінці 60-х дизайнер Луї 
Ферро дебютував зі своїм модним 
показом джинсів, які були щедро 
посипані стразами. Після його 
показу джинси стали основним 
елементом для багатьох колекцій 
модельєрів. 

• Мода на джинси у Радян-
ському Союзі з'явилася у 1958 
році під час Міжнародного фес-
тивалю молоді та студентів. Іно-
земна новинка вмить сподобалася 
радянській молоді.

• У 2005 році японський ко-
лекціонер виклав за першу пару 
джинсів Levi Strauss & Co 1951 
року випуску 60 тис. доларів.

• До нашого часу по всьому 
світу вже вироблено більше 25 
мільярдів пар джинсів.
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КIНГС МЕН
Жанр: комедія, пригоди, екшн

У той час, як найстрашніші 
тирани та злочинні генії в істо-
рії планують початок війни, яка 
знищить мільйони життів, одна 
людина мусить кинути виклик 
часу, щоб зупинити їх.

Новий фільм є приквелом пер-
ших двох і розповідає, як ство-
рювалася легендарна служба на 
початку 20 століття.

АЛЕЯ ЖАХУ
Жанр: драма, трилер

Потрапивши у мандрівний кар-
навал, харизматичний, але без-
таланний Стентон Карлайл запри-
ятелював із провидицею Зіною та 
її чоловіком Пітом, екстрасенсом 
у минулому. Це знайомство стало 
для Стентона «золотим білетом» 
у житті. Набравшись досвіду, він 
починає заробляти, ошукуючи за-
можних мешканців Нью-Йорка 
1940-х років.

ВЕЛИКИЙ ЧЕРВОНИЙ 
ПЕС КЛIФФОРД
Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Захоплива яскрава пригода 
за мотивами світового бестселе-
ра! Завдяки безмежній любові і 
турботі маленьке червоне цуценя 
вимахало до гігантських розмірів. 
Незвичайна істота одразу привер-
тає увагу жадібної корпорації, яка 
задумала щось дуже лихе. Разом 
зі своїми двоногими друзями Кліф-
форд повинен зірвати їхні підступні 
плани.

ЛЮБОВ I БЛОГЕРИ
Жанр: комедія

Містечку Кагаплик скоро на-
стане повний "гаплик": знову ви-
бори, знову корумпований мер, 
знову одне й те саме... Виправляти 
"мерську репутацію" приїжджають 
п'ятеро зірок Iнстаграму. Згадки 
про найталановитішого керівника 
усіх часів мають допомогти вигра-
ти вибори. На них будуть чекати 
пригоди "на всю голову", реальна 
змова і, звичайно, історія справж-
нього кохання!


