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На Житомирщині  
за тиждень  
11 723 нових випадки 
захворювання на 
COVID-19

З 26 січня по 1 лютого в Україні було зафіксо-
вано 205 775 нових випадків COVID-19. Зокрема 
на Житомирщині – 11 723.

Показник захворюваності по Україні та на Житомирщині по-
ступово збільшується.

26 січня показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині 
становив 932 особи. 27 січня цифра була більшою – 2 467 людей, 
наступного дня було виявлено 1988 захворівших на COVID-19. 29 
січня – 2 214 випадків, 30 січня хворих було 2 013 осіб. 31 січня ви-
явили 1 576 випадків, 1 лютого – 533 особи.

Нагадаємо, що з 20 січня у Житомирській області запро-
ваджено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

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

Аби уникнути захворювання на коронавірусну 
інфекцію, обов’язково вживайте профілактичних 
заходів та дотримуйтеся основних правил: 

 – ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску у громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та до-
тримуйтеся соціальної дистанції.

Пам’ятайте! 
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе 

від коронавірусної хвороби!

30 грн абонплати: у квитанціях 
житомирян за опалення – нова графа

Анна Сергієнко

До редакції «20 хвилин» 
звернулися спостережливі 
житомиряни, які розповіли, 
що в квитанції за опалення 
за грудень 2021 року з̀ явилася 
нова графа «Абонплата». Чи-
тачі поцікавилися, за що вони 
мають сплачувати майже 30 
грн щомісячно.

Роз̀ яснення знаходимо на офіційному 
сайті Житомиртеплокомуненерго: «...ви-
трати на абонентське обслуговування за-
вжди були враховані у тарифах на послугу з 
централізованого опалення, однак після змін 
у законодавстві витрати на абонентське 
обслуговування виведені в окремий платіж». 
Тобто додатково житомиряни ні за що 
платити не будуть. 

Плата за абонентське обслуговування 
включає в себе витрати на: друк та доставку 
квитанцій; роботу абонентської служби; 
супровід програмного забезпечення; звірку 
даних, виготовлення довідок на продаж, 

відчуження майна; інформування управлінь 
соціального забезпечення; зняття та оброб-
ку даних будинкових засобів обліку; повірку 
та технічне обслуговування комерційних 
засобів обліку.

У Житомиртеплокомуненерго зазна-
чили, що плата за абонентське обслугову-
вання нараховується у фіксованому розмірі 
на один особовий рахунок, сплачується 
протягом року щомісячно, незалежно від 
кількості мешканців у квартирі. Згідно з 
наказом Житомиртеплокомуненерго 
від 11.10.2021 р. встановлено такі роз-
міри абонплати: 

• при наявності вузлів комерцій-
ного обліку теплової енергії в 
розмірі – 29,69 грн в місяць на 
одного абонента з урахуванням 
ПДВ;

• при відсутності вузлів комер-
ційного обліку теплової енергії 
в розмірі – 15,20 грн в місяць на 
одного абонента з урахуванням 
ПДВ.

Зауважимо, з 1 грудня 2021 року для 
одного абонента платіж не може пере-
вищувати 35,19 грн на місяць.

Ціна за пластикові пакети 
зросте: скільки тепер доведеться 
платити житомирянам

Марія Кравчук

З 1 лютого вступають 
в силу нові правила 
продажу пластикових 
пакетів.

Українські магазини зобов'я-
зали продавати пластикові паке-
ти за цінами не менш ніж 2 грн. 
Згідно з рішенням уряду правила 
набудуть чинності з 1 лютого 2022 
року.

Нині більшість супермаркетів 
виставили символічні ціни – від 1 
до 12 копійок. Та навіть такі ціни 
збурили покупців. У житомир-
ських магазинах все більше можна 
побачити людей зі своїми паке-
тами та кульками. Житомиряни 
таки стали більш свідомими і 
носять із собою шопери, тканин-
ні торбинки для овочів і фруктів 
або ж повторно використовують 
раніше придбаний кульочок.

Нагадаємо, що з 10 грудня в 
Україні заборонено використан-
ня безкоштовних пластикових 
пакетів у сфері обслуговування 
згідно із Законом № 1489-IX «Про 
обмеження обігу пластикових па-
кетів на території України». За не-
дотримання правил передбачені 
штрафи для підприємців – до 8 
500 грн. Так розпочався перший 
етап заборони, попереду – ще два.

Обмеження на розповсю-
дження пластикових пакетів 
має три етапи:

• Перший етап розпочався 10 
грудня. Згідно із законодавством 
безкоштовних одноразових па-
кетів не буде, придбати їх можна 
лише за гроші.

• Другий етап стартує з бе-
резня 2022. Забороняється розпо-
всюдження пакетів завтовшки до 
50 мікрометрів.

• Третій етап. З 1 січня 2023 
року заборонять використання 
всіх пакетів завтовшки до 50 мі-
крометрів.

На які саме пакети 
встановили обов'язкові ціни

2 грн – це обов'язкова вартість 
для пакетів зі стінками завтовшки 
понад 50 мкм, які призначені для 
пакування та транспортування 

товарів. Тобто йдеться не про 
тонкі пластикові пакети. Їхнє роз-
повсюдження з 10 березня 2022 
року повністю заборонять як на 
платній, так і на безплатній основі.

Ціни Кабмін визначив такі:
• 2,00 грн – для пакетів без 
ручок та бічних складок;

• 2,50 грн – для пакетів без ру-
чок, але з бічними складками 
або з ручками, але без бічних 
складок;

• 3,00 грн – для пакетів з руч-
ками та бічними складками.
Зазначені ціни є мінімальни-

ми, торговельні мережі можуть 
встановлювати свої ціни і прода-
вати пакети дорожче.

У деяких супермаркетах Жи-
томира можна побачити кульоч-
ки-маєчки зі штрих-кодом: так 
продавці зможуть переконатися, 
що пакет ви не принесли з дому, 
а взяли у супермаркеті.
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Арсеній Пушкаренко: Станишівська громада – 
приклад того, як розвиваються території завдяки 
«Великому будівництву»

Народний депутат України, 
голова Житомирської облас-
ної організації партії «Слуга 
Народу», Арсеній Пушкаренко 
завітав до Станишівської гро-
мади. Нардеп оглянув об’єкти, 
які реконструювали та побуду-
вали завдяки програмі «Велике 
будівництво». Зокрема, він 
побував на відкритті відділен-
ня гострої травми у дитячій 
обласній лікарні, проінспек-
тував оновлене приймальне 
відділення районної лікарні 
та новий дитячий садочок, 
обговорив плани будівництва 
нової школи у селі Лука.

Оновлено спеціалізоване відділення 
по наданню допомоги дітям з гострою 
травмою

Відкриття оновленого відділення го-
строї травми в обласній дитячій лікарні 
–  важлива подія для Житомирщини. Це 
єдине відділення в області, яке надає до-
помогу виключно дітям віком до 18 років 
з важкими травмами. Воно працює з 2005 
року, і в середньому в ньому лікується від 
10 до 12 тисяч маленьких пацієнтів щороку.

Тут надається допомога при травмах 
опорно-рухового апарату, органів зору, 
голови (нейрохірургія), а також діткам з 
важкими травмами після ДТП. 

У цьому році у відділенні проведено 
капітальний ремонт і закуплено необхідне 
сучасне обладнання. Відтепер лікарі змо-
жуть лікувати діток у сучасних умовах.

«Раніше у нас було маленьке відділення, 
і коли надходило багато дітей, нам було 
не дуже зручно надавати допомогу. В ре-
зультаті реконструкції у нас збільшилася 
кількість оглядових кабінетів. З’явився 
окремий нейрохірургічний кабінет, 
офтальмологічний кабінет. Закуплене нове 
обладнання», – каже завідувачка центру 
Олена Ностопирьова.

Народний депутат України Арсеній 
Пушкаренко оглядає нове обладнання

У відділенні оновлено та обладнано 
операційну, що дозволяє провести операції 
дітям з травмами будь-якої локалізації, 
рентген-кабінет із сучасним обладнанням, 
три оглядові, кабінети лікарів. Також відді-
лення оснащене спеціальним боксом, який 
дозволяє приймати пацієнтів з автомобілів 

швидкої допомоги у будь-яку погоду. Від-
ділення працюватиме цілодобово.

Вартість проєкту – більше 13 мільйонів 
гривень з обласного бюджету. 

«Зараз обласна дитяча лікарня готова до 
неприємних несподіванок, які можуть ста-
тися з маленькими пацієнтами. Але все ж 
таки краще, щоб до оновленого центру по-
ступало якнайменше травмованих», – сказав 
голова Житомирської обласної державної 
адміністрації Віталій Бунечко.

Оновлення відділення гострої травми 
– тільки початок. У планах – велика ре-
конструкція Житомирської обласної ди-
тячої лікарні та обласної клінічної лікарні 
ім. О.Ф.Гербачевського. 

«У межах програми «Велике будівни-
цтво» у найближчі два роки планується 
повна, стовідсоткова реконструкція цих 
двох обласних лікарень. Будуть оновлені всі 
корпуси, всі відділення, створені вертолітні 
майданчики. Ці заклади перетворяться на 
сучасні лікувальні центри європейсько-
го зразка», – зазначив народний депутат 
України, голова Житомирської обласної 
організації партії «Слуга Народу» Арсеній 
Пушкаренко.

Також нардеп проінспектував і при-
ймальне відділення районної лікарні,що 
розташоване у Станишівці.

Розвиток медичної інфра структури – 
один з пріоритетів команди  

«Слуга Народу»

Відділення оснащене оглядовими, 
консультативними та процедурно-пере-
в’язувальними кімнатами; реанімаційним 
та іншим медичним обладнанням.

Також придбано та встановлено сучас-
ний комп’ютерний томограф, рентген-апа-
рат та системи ультразвукової діагностики. 
Всього на ремонт та закупівлю обладнання 
було витрачено більше 17 мільйонів гри-
вень.

«У закладі створено всі необхідні умови 
для надання екстреної допомоги. Яскравий 
приклад того, коли приймальне відділення 
лікарні стало сучасним та комфортним як 
для пацієнтів, так і для медиків», – зазначив 
Арсеній Пушкаренко.

Новий дитячий садочок «Малятко» – 
яскрава подія для громади

Заклад дошкільної освіти «Малятко» 
– ще один важливий проєкт «Великого 
будівництва», який реалізували минулого 
року у громаді. Його будували з нуля.

До цього часу дитячий садочок орендував 
приміщення в місцевій школі. Громада розпо-
чала будівництво дитсадка ще у 2018 році. Але 
грошей не вистачило. Роботи продовжилися 
лише у 2020 році, коли об’єкт включили до 
«Великого будівництва». Загальна вартість 
проєкту склала майже 21 мільйон гривень.

Голова фракції «Слуга Народу» в Ста-
нишівській сільській раді Олександр Кузь-
менко, зазначив, що «Велике будівництво» 
здійснює мрії, адже такий дитсадок – ра-
дість для вихователів, батьків та малюків.

«Відтепер 60 діточок зможуть виховува-
тися в новій, спеціально призначеній для 
них, будівлі. Тут світлі та просторі групи, 
комфортні умови і для малюків, і для вихо-
вателів, ігрові зони, музично-фізкультурний 
універсальний зал, зручні меблі та іграшки, 
сучасний харчоблок. А ще – затишний двір 
з ігровим та розважальним майданчиками», 
– розповів Олександр Кузьменко. 

Нардеп Арсеній Пушкаренко каже – 
держава працює, аби розвивати сучасну 
інфраструктуру в кожній громаді.

«Сьогодні важливо, щоб кожна громада 
України, зокрема Житомирщини, розбудо-
вувалася і отримувала таку інфраструктуру, 
як цей садочок. Тобто, те, на що наші гро-
мадяни за 30 років заслужили і чого так 
чекали», – зазначив Арсеній Пушкаренко.

У селі Лука збудують нову школу! 
Також нардеп відвідав Станишівську 

загальноосвітню школу. Він передав  за-
кладу новий шкільний автобус та відзна-
чив кращих вчителів громади подяками 
та годинниками Верховної Ради. 

Обговорили і майбутнє нової школи в 
селі Лука. Зараз дітки навчаються у старій 
будівлі панського маєтку. Місцева влада 
почала будувати нову школу, але своїми 
силами впоратися не можуть.

«За ініціативи фракції «Слуга Народу» 
в Станишівській сільській раді були виді-
лені кошти на початок будівництва. Але 
цього недостатньо. Нам потрібна допомо-
га держави у співфінансуванні. Тому ми 
звернулися до Арсенія Пушкаренка, і він 
відразу відгукнувся», – каже голова фракції 
Олександр Кузьменко.

Арсеній Пушкаренко оглянув гімна-
зію і зазначив – заклад можуть включити 
до переліку об'єктів програми «Велике 
будівництво». Нардеп пообіцяв докласти 
максимум зусиль, аби вже найближчим 
часом діти навчалися у новому закладі.

 Держава працює, аби створювати та 
розвивати сучасну інфраструктуру у 

кожній громаді

«Стара будівля знаходиться у вкрай 
поганому стані. І де це бачено, щоб у 21 
сторіччі туалет школи знаходився на вулиці. 
Це ганьба! Я зроблю все, щоб тут була нова 
сучасна школа з комфортними умовами для 
навчання наших дітей», – зазначив Арсеній 
Пушкаренко. 

Він також наголосив – головна мета Пре-
зидента України та його команди – щоб кожна 
громада була самодостатньою та отримала 
ту інфраструктуру, на яку вона заслуговує.

«Станишівська громада сьогодні – це 
один із прикладів, коли синергія держави, 
обласної державної адміністрації та грома-
ди дає такі результати: дитячий садочок 
«Малятко», приймальне відділення район-
ної лікарні. Для нас, як для влади, як для 
команди Президента «Слуга Народу», немає 
питання, щоб та чи інша громада була в 
пріоритеті. Наразі в пріоритеті, щоб ідея 
децентралізації відбулася. Власне, ініціатива 
Президента «Велике будівництво» покли-
кана на те, щоб кожна громада була само-
достатньою», – сказав Арсеній Пушкаренко.

Іван Юр’єв

Новий дитячий садочок «Малятко» – сучасний, енергоефективний, 
безпечний, безбар’єрний і просто яскравий.
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Біля скандальної забудови на Київській, 6  
в яму колесом провалився бетоновоз

Руслан Мороз

У вівторок, 25 січня, 
мешканці будинку 
по вул. Театральній, 
5 разом із членами 
громадської ради при 
Житомирській РДА по-
бували на особистому 
прийомі у Житомир-
ського міського голови 
Сергія Сухомлина. 

Мешканці вищезазначеного 
будинку звернулися до мера з про-
ханням втрутитися у ситуацію, 
коли внаслідок будівництва невідо-
мого об’єкта за адресою: вул. Київ-
ська, 6 їх обмежили в можливості 
потрапити на власну прибудин-
кову територію, а також почалася 
руйнація будинку. Зі слів людей, 
внаслідок активних будівельних 
робіт у третьому під’їзді їхнього 
будинку між 3-м і 4-м поверхами 
з’явилися щілини. Керуюча ком-
панія «ЖЕК № 5» встановила сиг-
нальні маячки з метою визначення 

ступеня руйнування стін по вул. 
Театральній, 6 та його швидкості.

Мешканці прилеглого до будів-
ництва 4-поверхового житлового 
будинку також поскаржилися на 
невизначеність території забудови, 
відсутність у забудовника дозвіль-
них документів і небажання влас-
ників нової будівлі спілкуватися з 
мешканцями вже існуючих. Крім 
того, ніхто не міг пояснити появу 
поряд з основною забудовою до-
даткової споруди із газобетонних 
блоків. Міський голова Сергій Сухом-

лин пообіцяв організувати для 
мешканців будинку зустріч із забу-
довником з метою ознайомлення 
зі всіма документами, в тому числі 
з проєктом нової будівлі. Але, на 
жаль, цього не сталося. Станом 
на понеділок, 31 січня 2022 року, 
зустріч не відбулася. Крім того, 
ніхто не зміг пояснити причину 
її відміни.

Громадська організація «Гро-
мадська оборона», незважаючи 
на обіцянки міської влади, все ж 
подала до Житомирського окруж-
ного адміністративного суду по-
зов щодо скасування дозволу на 
виконання будівельних робіт за 
адресою: м. Житомир, вул. Київ-

ська, 6 через відсутність дозвіль-
них документів на будівництво. 
Але 19 січня 2022 року суддя Д. 
Гурін виніс ухвалу про відмову 
у забезпеченні позову. Зокрема 
у ній зазначено: «Суд дійшов ви-
сновку, що заявником у заяві про 
забезпечення позову не доведено 
та документально не підтвердже-
но обставини, які б вказували на 
очевидну небезпеку, заподіяння 
шкоди правам, свободам та ін-
тересам громадян». Цікаво, що 
станом на 1 лютого 2022 року жо-
ден із судових документів, які є у 
паперовому форматі, не внесений 
до Єдиного державного реєстру 
судових рішень. Як це могло ста-
тися – невідомо.

Поки суд вважає, що обставин, 
які вказують на небезпеку забудо-
ви, немає, бетоновоз провалився у 
незрозуміле провалля. Це сталося 
1 лютого близько 12:30, коли ванта-
жівка виїжджала з будівництва на 
Київській, 6. Правим заднім коле-
сом автівка провалилася в незрозу-
мілу яму, якої за документами або 
через їхню відсутність на дорозі не 
повинно бути. Після того, як бетон 
з машини перевантажили, маши-
на змогла виїхати. З’ясувалося, що 
це, ймовірно, покинутий колодязь, 
імовірніше, від телекомунікацій. 
Там немає зараз дротів, але зали-
шилися вхідні труби, схожі на ті, 
якими прокладають телефонні 
кабелі. Все залите водою. Невідо-
мо що могло трапитися, якби яма 
була трохи більшою та при виїзді 
вантажівка причавила б когось із 
перехожих, які випадково опини-
лися поряд. 

До речі, незважаючи на нео-
дноразові телефонні повідомлен-
ня на гарячу лінію міської ради, 
жоден із чиновників за майже дві 
години цієї події так і не з’явився 
за адресою будівництва. Напевно, 
щодня в центрі Житомира бето-
новози потрапляють у провалля. 

Обов’язкова фіскалізація.  
Що необхідно знати житомирським підприємцям

Марія Кравчук

З 1 січня 2022 року всі при-
ватні підприємці повинні 
застосовувати реєстратори 
розрахункових операцій, 
якщо вони отримують плате-
жі готівкою або платіжними 
картками.

Реєстратор розрахункових операцій 
(РРО) – пристрій, який призначений для 
реєстрації розрахункових операцій при 
продажу товарів (наданні послуг), операцій 
з купівлі-продажу іноземної валюти та/
або реєстрації кількості проданих товарів 
(наданих послуг), операцій з приймання 
готівки для подальшого переказу.

Для кого застосування касових апара-
тів стало обов’язковим у 2022 році

З 1 січня 2022 року набрали чинності 
положення Податкового кодексу України, 
згідно з якими фізичні особи-підприємці 
зобов’язані застосовувати реєстратори роз-
рахункових операцій (РРО) або програм-
ні реєстратори розрахункових операцій 
(ПРРО) для здійснення розрахункових опе-
рацій. Таким чином, з 1 січня 2022 року всі 
приватні підприємці повинні застосовувати 
РРО, якщо вони отримують платежі готів-
кою або платіжними картками.

Платники єдиного податку І групи 
звільняються від забезпечення реєстрації 
РРО або ПРРО. Про це журналістам «20 
хвилин» розповіла завідувачка сектору ін-
формаційної взаємодії Головного управ-
ління ДПС у Житомирській області Алла 
Корнійчук.

«Користуватися касовим апаратом 
зобов’язані категорії платників єдиного по-
датку ІІ-VI групи. Виключенням є I група 
та платники ІІ-VI групи, які здійснюють 
діяльність на сільській території, лише якщо 
вони не здійснюють торгівлю підакцизними 
товарами або селищною радою прийняте 
рішення про обов’язкове застосування на те-
риторії громади реєстраторів розрахункових 
операцій», – зазначила пані Алла.

Підприємці, які працюють у селищах 
міського типу, не звільняються від вико-
ристання РРО, оскільки смт прирівняне 
до міста.

Які переваги використання суб’єктами 
господарювання РРО

За словами Алли Корнійчук, викорис-
тання касових апаратів надає можливість 
підключення РРО до вагів, ведення обліку 
товарів, формування звітності за будь-який 
період, сканування штрих-коду для отри-
мання ціни товару з бази даних, фіксування 
дати, часу та деталей розрахункової опе-
рації, фіксації форми оплати, підрахунку 
будь-яких податків та знижок, зменшення 
ціни для привілейованих клієнтів.

Якщо це програмне РРО (ПРРО) – 
з’являється можливість працювати офлайн. 
Також є можливість формування автома-
тичного звіту щодня при закритті зміни. 
Підприємець в кінці місяця матиме мож-
ливість сформувати автоматично звіт про 
доходи та витрати.

Для споживача головною перевагою є те, 
що він має гарантію, що він придбав товар 
(чек) і в разі будь-яких проблем з товаром чи 
послугою він може звернутися за допомогою.

Підприємці проти
Минулого тижня (25 січня) під стінами 

Верховної Ради відбулась акція ФОПів, на 
якій були присутні й житомирські підпри-
ємці. Серед основних вимог підприємців 
– відміна запровадження реєстраторів роз-
рахункових операцій для усіх категорій 
малого й середнього бізнесу. Такі акції 
протесту з різною кількістю учасників від-
буваються з 2020 року.

Уповноважений Руху «SaveФОП» від 
Житомира i Житомирської області Андрій 
Попов у коментарі розповів, що встанов-
лення РРО – це величезний удар по мікро-
бізнесу.

«Мікробізнес не потягне фіскалізовані 
касові апарати. Люди працюють на базарах, 
невеликих магазинах, де може бути повністю 
відсутній інтернет. Люди, що працюють у 
павільйонах на базарі, там, де холодно та 
навіть може не бути освітлення, у таких 
випадках робота з касовим апаратом про-
сто технічно неможлива. Плюс це величезна 
фінансова витрата на кожного ФОПа, який 
поставив касовий апарат, – це оплата пери-
ферії, самого касового апарату і найголовніше 
– найбільші витрати йдуть на бухгалтер-
ський облік. Не один ФОП, що працює з самого 
ранку й до вечора, не зможе вести всю цю 
паперову тяганину, для цього потрібно на-
ймати бухгалтера, а це колосальні витрати.

За підрахунками експертів, сума витрат 
складає, як мінімум, від 70 000 грн в рік», – 
розповів Андрій Попов.

Після численних акцій протесту влада 
пішла назустріч підприємцям та внесла 
зміни до законопроєкту.

Зокрема документом передбачено, що 
з 1 січня до 1 лютого 2022 року штрафи за 
незастосування РРО взагалі скасовуються.

А з 1 лютого підприємцям, які до 1 квіт-
ня встановлять РРО, штраф до кінця року 
за порушення буде знижений у 10 разів, 
тобто становитиме 10% від вартості чеку 
(раніше штраф становив 100%).
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«Валіза безпеки»:  
для чого потрібна та як її зібрати

Марія Кравчук

Журналісти газети «20 
хвилин» у жодному разі не на-
гнітають ситуацію, однак про 
всяк випадок «валізу безпеки» 
рекомендуємо мати. Або ж 
принаймні треба знати, що у 
неї складати.

Скрізь невтішні новини, і рівень паніки 
зростає з геометричною прогресією. І в 
такому стані треба ще якось вчитися, ходити 
на роботу, усміхатися. Найголовніше, на 
чому ми хочемо наголосити, – зберігаймо 
спокій. Однак зберігати спокій не означає 
уникати будь-якої підготовки.

Все-таки ситуація у країні напружена, 
і «валіза безпеки» – це найпростіше, що ви 
можете зробити для підготовки до ймо-
вірного нападу. Вона може знадобитися 
не лише під час війни, а й під час повені, 
пожежі, землетрусу чи інших ситуацій, 
коли потрібно швидко кудись виїхати.

«Валіза безпеки» – узагаль-
нена назва набору речей, які мо-
жуть вам знадобитися у будь-якій 
екстреній ситуації. Як правило, це 
– рюкзак, в якому є мінімальний 
набір одягу, предмети гігієни, ме-
дикаменти, інструменти, предмети 
самооборони і продукти харчування.

Чому саме рюкзак? З ним зручно пе-
ресуватися пішки, він не обмежує рухи. 
Укладаючи речі, потрібно розподіляти вагу 
рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку 
буде нижній відділ – «підвал» або клапан. 
Пакуйте речі так, щоб можна було легко 
знайти те, що вам необхідно.

Що покласти у «валізу безпеки», жур-
налістам газети «20 хвилин» розповіли в 
управлінні з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення Житомир-
ської міської ради

Що має бути  
у «валізі безпеки»

ДОКУМЕНТИ: український та закор-
донний паспорти, ідентифікаційний код, 
свідоцтво про шлюб, трудова книжка або 
пенсійне посвідчення, військовий квиток, 
водійські права, посвідка на проживання, 
право власності на майно тощо. Для дітей: 
свідоцтво про народження, закордонний 
паспорт, прописка, медична картка.

Спеціалісти радять документи тримати 
при собі, а заздалегідь відскановані копії 
усіх документів – у рюкзаку. Документи й 
папери треба покласти у водонепроникний 
пакет чи у файл, скріплений степлером.

ГРОШІ: обов’язково візьміть картки і 
готівку. Готівку треба розділити на дві чи 
навіть три частини.

Одну частину, яку вам доведеться вико-
ристовувати найближчим часом, покладіть 
ближче до тіла. Другу частину можна по-
класти глибше в сумку, про запас. Ці гроші 
також необхідно захистити водонепроник-

ним пакетом. Ще одну частину можна по-
класти в гаманець у верхню частину сумки.

КЛЮЧІ: зробіть дублікати ключів від 
будинку, квартири та машини і тримайте 
їх ближче до тіла.

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ: телефони, потуж-
ні павербанки, зарядки, радіоприймач із 
можливістю прийому УКВ/FM діапазону, 
рація, батарейки.

ЛІКИ: все, що ви кладете до своєї ап-
течки, можна умовно розділити на дві 
категорії:

• медикаменти і препарати, які ви вжи-
ваєте на постійній основі, а також ті, що 
можуть знадобитися, якщо ви захворіли;

• рятувальний набір на випадок по-
ранень.

Крім «рятувального набору» експерти 
радять взяти: жарознижувальні, антигіста-
мінні (протиалергічні), кровоспинні, анти-
діарейні препарати, пластирі, стерильні 
серветки, антисептики, знеболювальні, ліки 
від кишкових інфекцій, спреї для горла, 
краплі для носа, протизапальні краплі для 
очей, медичні маски, ліки, які ви приймаєте 
на постійній основі.

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ: прокладки і тампони, 
сухі та вологі серветки, зубна щітка і паста, 
сухі шампуні та/або гель для душу, мило, 
туалетний папір.

ЗАСОБИ ДЛЯ ОБІГРІВУ: запальнички, 
сірники, баночка керосину, сухий спирт, 
термоковдра.

ЇЖА НА КІЛЬКА ДІБ: консерви, ар-
мійські чи туристичні сухпайки, чорний 
шоколад, батончики, галети, печиво, горіхи, 
сухофрукти, стіки з розчинною кавою та/
або чайні пакетики.

Однак якщо у вас обмежене місце, 
ви пересуваєтеся пішки та/або не маєте 
можливості зварити таку їжу, варто брати 
продукти, які не потрібно обробляти перед 
вживанням.

ВОДА: бажано брати воду на 1-2 дні 
у пляшці чи у спеціальних пакетах для 
рідини.

ОДЯГ: спеціалісти рекомендують вдя-
гати кілька шарів одягу на себе, щоб не 
перевантажувати сумку. З собою варто взя-
ти: теплі шкарпетки (2+ пари на людину), 
спідню білизну (2+ пари), змінну футболку 
чи флісову кофту.

ІНШІ ВАЖЛИВІ РЕЧІ: похідний ніж, 
батарейки, ліхтарики, свисток чи інші сиг-
нальні пристрої, механічний годинник, 
компас, пігулки для очищення води або 
портативний фільтр, презервативи без змаз-
ки й ароматизаторів (вони можуть знадоби-
тися для перенесення питної води, захисту 
важливих предметів від комах, піску, води, 
накладання джгута тощо), компактний 
набір інструментів (мультитул), блокнот 
і олівець, нитки, голки, мотузки, великі 
сміттєві пакети, поліетиленовий дощовик.

Експерти також радять обов'язково по-
дбати про пальне, якщо ви будете евакую-
ватися на машині.
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Амфетамін «варили»  
на приміській дачі –  
у Житомирі злочинному 
угрупованню повідомили 
про підозру у виготовлен-
ні та збуті психотропів.

За процесуального керівни-
цтва Житомирської обласної 
прокуратури організованій гру-
пі повідомлено про підозру у 
незаконному виготовленні, збе-
ріганні та перевезенні з метою 
збуту психотропних речовин (ч. 
3 ст. 307 КК України).

Установлено, що раніше 
судима 33-річна житомирянка 
організувала злочинне угрупо-
вання, до якого залучила ще 
двох своїх знайомих, місцевих 
жителів. Для реалізації своїх 
злочинних задумів діяли кон-
спіративно, обладнавши нарко-
лабораторію за містом, у дач-
ному будинку, який належав 
одному із співучасників, а потім 
навіть перебазувалися в інше 
село Житомирського району. 

Організаторка керувала і 
контролювала усі процеси, да-
вала завдання співучасникам, 
отримані від збуту психотроп-
них речовин гроші виділяла 
для забезпечення безперерв-
ного процесу виготовлення ам-
фетаміну (купували інструмен-
ти, хімреактиви, прекурсори) 
та на прожиття «партнерам».

Група активно д іяла з 
жовтня по грудень 2021 року, 
вчинивши низку умисних осо-
бливо тяжких злочинів у сфері 
незаконного обігу психотроп-
них речовин. Під час обшуку у 
місцях виготовлення психотро-
пів та за місцем проживання 
фігурантів справи вилучено 
відповідне обладнання для 
виготовлення і фасування, по-
над 150 г амфетаміну, чорнові 
записи, грошові кошти тощо. 

Нині організаторка та один 
учасник угруповання перебува-
ють під вартою, третій – під ці-
лодобовим домашнім арештом.

Також з метою збереження 
речових доказів та забезпечен-
ня подальшої конфіскації на-
кладено арешт на автомобіль 
одного підозрюваного, вилу-
чені грошові кошти, банківські 
картки, мобільні телефони.

Викрито злочин прокурату-
рою спільно з Управлінням СБ 
України в області та Головним 
управлінням Нацполіції в об-
ласті, яке проводить досудове 
розслідування.

Житомирська обласна про-
куратура здійснює процесуаль-
не керівництво.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Які зміни варто чекати 
житомирянам у лютому

Марія Кравчук

Із лютого на житомирян чекає 
низка змін і нововведень, серед 
яких – нові правила у проведенні 
ЗНО, зміни у в’їзді в Європу та 
робота сміттєпереробного заво-
ду у Житомирі.

ЗНО-2022
Реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпо-

чнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 
2022 року. Перше тестування заплановане на 
23 травня, останнє – на 17 червня.

У МОН розробили нові умови вступу абі-
турієнтів. З цього року випускники можуть 
скласти ЗНО в необмеженій кількості. Всього 
– 13 предметів. Проте після п’ятого – доведеться 
платити. Утім, скільки коштуватиме це – ще 
невідомо. 

Підготуватися до іспиту можна за 285 гри-
вень, написавши пробне ЗНО. Також у Мініс-
терстві освіти додали чотири рівні складності 
української мови та математики, аби випус-
кники могли перевірити свої знання.

Оновлені правили в’їзду в Європу
25 січня Рада ЄС прийняла нові рекомен-

дації для туристів для забезпечення вільного 
та безпечного пересування під час пандемії 
COVID-19.

Згідно з новими правилами дозвіл на в'їзд 
до країни надаватиметься з урахуванням осо-
бистого санітарного статусу людини, а не за 
епідеміологічною ситуацією в країні. Проте 
виняток становлять ті регіони, де показник 
циркуляції вірусу надзвичайно високий. Про 
це написали у пресслужбі Ради ЄС.

«Це означає, що статус вакцинації, тесту 
чи одужання мандрівника від COVID-19, що під-
тверджує дійсний цифровий сертифікат ЄС 
про COVID, має бути ключовим визначальним 
фактором при наданні дозволу на в'їзд до країни 
Євросоюзу», – повідомляють у відомстві.

Особи, які не мають цифрового сертифі-
ката ЄС про COVID, можуть бути зобов’язані 
пройти тест до або не пізніше 24 годин після 
прибуття.

Нові правила набудуть чинності 1 лютого 
2022 року.

Платний BankID
Тарифи встановлюються Національним 

банком лише для учасників системи – банків 
та інших компаній, що надають комерційні 
послуги. Тож тарифи не стосуються корис-
тувачів – фізичних осіб.

Для абонентів, що приєдналися у статусі 
абонента – надавача послуг, що працюють 
виключно для надання некомерційних послуг, 
залишиться нульовий тариф, у тому числі й 
тих, хто використовує застосунок «Дія».

Щодо тарифів, то вони такі:
• підключення до системи абонента – 2500 

грн;
• підключення до системи додаткового 

абонентського вузла – 2000 грн;
• супровід підключеного до системи або-

нента – 600 грн щомісяця;

• обробка системою кожного успішного 
підтвердження електронної дистанційної іден-
тифікації між абонентом-ідентифікатором та 
абонентом – постачальником послуг (платни-
ком за цією послугою є абонент – постачальник 
послуг) – 0,10 грн.

Розпочне роботу  
сміттєпереробний завод
У Житомирі вже у лютому розпочне 

працювати в тестовому режимі новий сміт-
тєпереробний завод, а вже з березня мають 
переробляти сміття з усього міста.

На сьогодні готовність цеху становить 90% 
– те, що стосується загальнобудівельних робіт, 
а те, що стосується робіт з монтажу обладнан-
ня, – на 40%.

На заводі планують приймати все сміття, 
яке не належить до спеціальних видів відходів, 
які вимагають відповідних ліцензій і дозволів 
на поводження з ними. Також те, яке нині є ве-
ликогабаритним, наприклад будівельне сміття, 
яке фізично переробити неможливо. Все інше 
сміття, яке міститься в стаціонарних контей-
нерах перевізників по місту, підлягає доставці 
та переробленню. Така вторинна сировина, 
як скло, пластик, також підлягає переробці.

Переробкою сміття у Житомирі планує 
займатися хорватська компанія «Технікс». На 

сесії міськради у липні 2018 представник ком-
панії розповів про 100-відсоткову переробку 
сміття та назвав орієнтовну вартість заводу – 10 
млн євро, а київське ТОВ «МС Соціальний 
Проект» отримало дозвіл на розробку про-
єкту землеустрою з відведення 5 га землі для 
сміттєпереробного заводу на східній околиці 
Житомира (провулок Складський, 20).

Заняття з блогінгу та етикету
У Житомирі з 1 лютого для підлітків роз-

почнуться безкоштовні заняття з блогінгу, 
етикету та стилю та триватимуть два місяці.

«Віднайти контакт із підлітками зараз 
непросто. Тому ми вирішили започаткувати 
серію навчальних курсів для дітей віком 12-16 
років, аби долучати їх до наших культурних 
проєктів та заходів. Сподіваємося, що завдяки 
цьому вдасться активізувати та зацікавити 
підлітків», – розповіли в управлінні культури.

У межах навчальних курсів проходи-
тимуть заняття із розмовного та столового 
етикету і стилю. Окрім того, підлітки дізна-
ються, як правильно користуватись такими 
платформами, як Instagram, TikTok, YouTube 
та Facebook.

Навчальні курси безкоштовні та роз-
раховані для підлітків віком 12-16 років. Група 
учасників формується в кількості 15-20 осіб.
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В області вдвічі  
зросла захворюваність 
на грип та ГРВI

Протягом останньо-
го тижня (24–30 січня) 
на Житомирщині на 
грип та ГРВІ захворіло 
19094 особи, що вдвічі 
більше, ніж за попере-
дній тиждень.

Про це повідомили у Жито-
мирському обласному лабора-
торному центрі. 

«Зростання захворюваності 
відбулося як серед дитячого, так 
і дорослого населення області. 
Захворюваність дуже високого 
рівня інтенсивності.

Серед захворілих 7596 ді-
тей, що на 83,6% більше, ніж 
за минулий тиждень. Зростан-
ня захворюваності відбулося у 
всіх вікових групах. Найвищий 
показник захворюваності за-

лишається серед дітей до 4-х 
років – 2833.9 на 100 тис. дітей 
цієї вікової групи. Питома вага 
хворих дітей становить 40% від 
загальної кількості хворих. 

Захворіло 11498 дорослих – 
що вдвічі більше, ніж за попере-
дній тиждень. Серед дорослих 
найвища захворюваність у віці 
18-29 років. 

Госпіталізовано 526 хво-
рих, що на 183 хворих більше, 
ніж за попередній тиждень, 
в тому числі госпіталізовано 
268 дітей.

У м. Житомирі захворіло 6366 
осіб, що у 2,2 раза хворих більше, 
ніж за попередній тиждень. В т. 
ч. захворіла 2561 дитина – на 1363 
хворих дітей більше, ніж за ми-
нулий тиждень. Госпіталізовано 
в м. Житомирі 172 хворих, в тому 
числі 129 дітей», – зазначили в об-
ласному лабораторному центрі. 

На Житомирщині рівень охоплення 
щепленнями від поліомієліту дітей 
до 1 року складає 83,1%

За підсумками виконання обсягів 
щеплень за 2021 р. на Житомирщині 
обов’язковою вакцинацією від поліо-
мієліту охоплено 83,1% дітей до року. 

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ України. 
«Повний курс щеплень від поліо, яких має бути 6 на 
момент 14-річчя дитини, отримали лише 78,2% дітей. 
Аналогічні загальноукраїнські показники складають 

80,1% та 76,1% відповідно. Для досягнення колектив-
ного імунітету необхідно досягти показника в 95% 
вакцинованих», – зазначили у міністерстві. 

У відповідь на спалах поліомієліту в Україні 
організована кампанія зі щеплення дітей, які про-
пустили (або не зробили взагалі) вакцинацію, перед-
бачену Національним календарем профілактичних 
щеплень. 

Через низький рівень охоплення щеплен-
нями поліовірус циркулює в країні й загрожує 
можливою появою невиліковного паралічу у 
невакцинованої або не повністю вакцинованої 
дитини. Хто це буде – передбачити неможливо, 
проте захист від таких наслідків хвороби є. І це – 
вакцинація проти поліо. 

Проведення першого етапу дозволить захистити 
дітей від невиліковного паралічу, у разі якщо вони 
інфікуються поліовірусом. 

Кому треба щеплюватись?
Дітям віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 

місяців 29 днів), які з певних причин пропустили 
одну чи більше необхідних до віку доз щеплення. Для 
їхнього надолуження батькам дитини слід звернутися 
до педіатра або сімейного лікаря.

Де знайти роботу пенсіонерам у Житомирі
Марія Кравчук

У сучасному світі 
досить важко прожити 
на одну пенсію, тому 
все частіше пенсіонери 
намагаються влашту-
ватися на роботу або 
підробіток. Віковим 
претендентам знайти 
роботу складніше, але 
все ж цілком реально.

У людей пенсійного віку є 
значні переваги перед молоддю: 
вони мають великий трудовий 
стаж і життєвий досвід, а також 
готові сумлінніше та старанніше 
працювати.

Багато компаній, а то й цілі га-
лузі постійно відчувають потребу 
у професіоналах з великим досві-
дом роботи. Тож насамперед слід 
звернути увагу на вакансії в галузі 
виробництва, енергетики, бухгал-
терії, освіти, науки і медицини.

НЯНЯ. У більшості сімей пра-
цюють двоє: мама і тато. Бабусі й 
дідусі не завжди живуть поруч, а 
в дитячих садах на одне місце в 
середньому претендують відразу 
два-три малюка. Тож все більше 
батьків звертаються за допомогою 
до нянь. 

Серед головних вимог – від-
сутність проблем зі здоров’ям, 
досвід виховання дітей/онуків, 
відповідальність і уважність. І, зви-
чайно, перевагою буде наявність 

профільної освіти (педагог, пси-
холог). Серед обов’язків – гуляти, 
годувати, забирати з садка/школи, 
водити на гуртки і тренування.

Серед вакансій для чоловіків 
похилого віку багато пропозицій 
для кандидатів, здатних ПОЛАГО-
ДИТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ 
щось у будинку. Найчастіше їх 
шукають для роботи у приміських 
будинках. Обов’язки можуть бути 
різноманітними: від прибирання 
подвір’я і чищення басейну до за-
міни лампочки і ремонту сантех-
ніки. Зарплатні пропозиції варі-
юються і залежать від кількості 
вироблених годин або якості і 
системності виконання робіт.

РЕПЕТИТОРСТВО – популяр-
ний вид заробітку серед педагогів, 
як працюючих, так і на пенсії. Вік 
репетитора значення не має. Ви-
мога – знання предмета і педаго-
гічна освіта. Головний показник 

– кількість вихованців, які завдяки 
репетитору підтягнули свої знання 
з того чи іншого предмету. Розмір 
винагороди становить від 5 тис. 
грн у місяць.

Як окрему категорію варто 
виділити ОФІСНУ РОБОТУ для 
активних, цілеспрямованих і ко-
мунікабельних пенсіонерів. Як 
правило, графік роботи вільний, 
але припускає перебування в офісі 
протягом певної кількості годин 
на день або у тиждень. Сама ро-
бота може носити інформаційний 
або консультативний характер. 
Пенсіонерів досить охоче беруть 
в оператори колл-центрів і відділи 
продажів.

ВОДІЙ – доволі високоопла-
чувана професія для чоловіка на 
пенсії, яка не вимагає спеціальних 
знань, – лише водійський стаж, 
посвідчення відповідної категорії 
та хороший стан здоров’я.

Реально влаштуватися у служ-
бу таксі чи на підприємство, де 
службове авто нададуть. За наяв-
ності особистого транспорту часто 
люди займаються і приватними 
перевезеннями. 

КУР’ЄР. Робота для молодих 
пенсіонерів, які здатні багато руха-
тися. На день у кур’єра може бути 
до 10 завдань у різних районах міс-
та, тому доводиться багато пере-
суватися пішки або велосипедом 
чи громадським транспортом.

Буває, доводиться доставля-
ти чималенькі посилки, тож це 
дійсно робота для витривалих. 
Кур’єри зазвичай працюють що-
дня, проте зарплата у них середня 
– без захмарних сум. 

ПРОМОУТЕР. Загалом універ-
сальна вакансія як для жінок, так і 
для чоловіків. Витратний матеріал 
у вигляді листівок, календарів та 
іншої друкованої продукції пен-
сіонери роздають біля супермар-
кетів і торгових центрів.

Спритних пенсіонерів зазви-
чай зобов’язують попрацювати 
паралельно продавцями-консуль-
тантами, наприклад розповісти 
про товар і навіть прийняти за-
мовлення.

Оплата тут погодинна і зале-
жить від роботодавців та регіону, 
де працюватиме пенсіонер.

ВАХТЕР, КОНСЬЄРЖ, ОХО-
РОНЕЦЬ. Пенсіонерів готові на-
йняти до навчальних закладів, 
дитячих садочків, ОСББ, торго-
вих центрів, автостоянок тощо. 
Ця робота вимагає постійної 
присутності – відійти з робочого 
місця можна лише до вбиральні. А 
ось займатися у вільний час мож-

на чимось корисним: читанням, 
в’язанням, вишиванням і т. д. 

Охоронцю територій дещо 
складніше, адже в нічний час він 
має проводити обхід.

БІЛЕТЕР, ГАРДЕРОБНИК, 
ШВЕЙЦАР. Білетери повинні 
бути уважними, відповідальними 
і ввічливими. Сама по собі робота 
дуже легка, часто всього кілька 
годин на день. 

Гардеробник – дещо приємні-
ша робота. Працює гардеробник 
лише якщо є сеанси, але і платять 
відповідно – мінімально. Гардероб-
ники та білетери можуть провести 
на сеанс знайомих і дивитися ви-
стави самому. 

Швейцаром же можуть пра-
цювати виключно доглянуті та 
акуратні чоловіки, з грамотною 
мовою й елементарними знання-
ми етикету. Утім, вистояти на но-
гах із правильною поставою цілий 
день – дуже складно. Оплачують 
роботу швейцарів досить непо-
гано.

ПРИБИРАЛЬНИК, ДВІРНИК. 
Працювати прибиральником до-
сить важко, адже треба проводити 
сухе і вологе прибирання усіх при-
міщень, у тому числі й туалетів, 
виносити сміття, доглядати за ме-
блями і кімнатними рослинами. 
При цьому приміщень може бути 
не 2 або 3, а з десяток.

Шукайте вакансії компаній з 
тієї ж професійної області, де ви 
працювали раніше: там ви буде-
те затребувані найбільше. Якщо 
дозволяє здоров’я і є бажання – 
проблем із працевлаштуванням 
виникнути не повинно.
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• «Поклав у кишеню» 
шкільний спортзал вартістю 
понад 1,1 млн грн – прокурори 
Житомирщини викрили дирек-
тора приватного підприємства 
за підозрою у заволодінні бю-
джетними коштами.

• У Брусилові через не-
уважність водія загинули 
донька з батьком – прокура-
тура Житомирщини скерувала 
обвинувальний акт до суду.

• Не поладили у батьків-
ській хаті – за вбивство рідно-
го брата житель Любарського 
району відсидить за ґратами 
9 років.

• На Коростенщині у ДТП 
травмувалися двоє братів, 7 
та 16 років – справу стосовно 
водія скерували до суду.

• У кайданках вийшов із 
залу суду – взяли під варту 
підозрюваного у замаху на 
вбивство вагітної жінки та 
ненародженої дитини корос-
тенця.

• До 5 років і 2 місяців 
позбавлення волі засудже-
но жінку, яка видавала себе за 
працівницю електромереж та 
вчиняла крадіжки у магазинах 
Коростеня.

• «Піщані бізнесмени» 
зруйнували землі Житомир-
щини та на 42,4 млн грн за-
вдали державі збитків – суди-
тимуть злочинну групу у складі 
рідних братів.

• Прокуратура через суд 
вимагає стягнути з підпри-
ємства понад 230 тис. грн за 
непоставлений газ селищній 
раді Чуднівщини.

• Прокурори домоглися в 
апеляції продовження три-
мання під вартою водія, який 
у стані сп'яніння скоїв ДТП, що 
спричинило загибель подруж-
жя.

• Житомирянину, під-
озрюваному у «мінуванні» 
школи, загрожує позбавлення 
волі до 6 років.

• Заволоділи 1,2 млн грн 
бюджетних коштів під час 
спорудження амбулаторії 
у Житомирському районі – 
трьом особам повідомили про 
підозру.

• На Житомирщині суди-
тимуть міжрегіональну орга-
нізовану групу: легалізували 
понад 100 млн грн.

• Двома водосховищами 
вартістю 347 млн грн неза-
конно користувалося столич-
не товариство – прокуратура 
Житомирщини заявила позов.

• Майже 200 кг бурштину 
та 200 тис. грн: прокурори 
спільно з правоохоронцями ви-
крили на Житомирщині групу 
осіб, причетних до незакон-
ного видобутку «сонячного 
каменю».

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

Народний депутат Сергій Кузьміних 
затриманий під час отримання хабаря

Віктор Першко

Фініш січня 2022-го року озна-
менований у Житомирі не лише 
черговим спалахом нового різно-
виду COVID-19, але й затриман-
ням народного депутата України 
Сергія Кузьміних. 

Для тих, хто забув, нагадуємо, що влітку 
2019-го року Сергій Кузьміних був обраний 
нардепом України у Чуднівському виборчому 
окрузі № 67 як кандидат від партії «Слуга наро-
ду». У Верховній Раді України Сергій Кузьміних 
працював у Комітеті з питань здоров̀ я нації, 
медичної допомоги та медичного страхування. 
Водночас очолював підкомітет з питань фар-
мації та фармацевтичної діяльності. 

28 січня 2022 року народного депутата 
України С. В. Кузьміних затримали у одному 
із житомирських кафе під час отримання не-
правомірної  вигоди (хабаря) розміром у 558 
тисяч гривень. Спецоперацію із затриманням 
на гарячому народного депутата Сергія Кузьмі-
них проводили детективи НАБУ, працівники 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
України та представники Офісу Генерального 
прокурора України. За попередньою інформа-
цією правоохоронців, нардеп С. В. Кузьміних 
отримав кошти за сприяння в укладенні контр-
актів між приватними фірмами та однією із 
лікарень Житомирщини.

Вже за кілька годин після звістки про затри-
мання С. В. Кузьміних під час передачі майже 

600 тисяч гривень так званої неправомірної ви-
годи прозвучала оцінка голови парламентської 
фракції партії «Слуга народу» Давіда Арахамії, 
де було підтверджено сам факт затримання 
нардепа Сергія Кузьміних. Давід Арахамія не 
приховував, що новина про затримання нарде-
па із фракції «Слуга народу» стала справжнім 
шоком для колег-однопартійців Кузьміних. 
Упродовж доби 29 січня 2022-го року у засобах 
мас-медіа всієї України новина про затримання 
Сергія Кузьміних жваво обговорювалась і об-
ростала все новими подробицями та версіями. 
Однак поки що достеменно відомо про те, 
що НАБУ звернулося до Офісу Генерального 
прокурора України для підписання постанови 
щодо підозри про злочин, вчинений народним 
депутатом. Після цього розпочнеться низка 
слідчих дій стосовно отримання неправомірної 
вигоди (хабаря) народним депутатом України 
С.В. Кузьміних.

Для виборців округу № 67, які влітку 2019-
го року віддали голоси своєї підтримки пред-
ставнику популярної на той час партії «Слуга 
народу» Сергію Кузьміних, було б незайвим 
знати і пам’ятати про те, що народний депутат 
упродовж двох з половиною років свого пере-
бування у Верховній Раді України особливих 
симпатій до виборців свого округу не виявляв. 
Хоча б тому, що дуже зрідка з’являвся на сесіях 

міських, селищних чи сільських рад у тих 
громадах, які територіально входили до меж 
його виборчого округу. Наприклад у Романові 
на жодній із двадцяти сесій Романівської се-
лищної ради вже після виборів восени 2020-го 
року нардеп Сергій Кузьміних так жодного 
разу і не з’явився. Така ж само ситуація із 
відвідинами ним сесій Житомирської облас-
ної ради, куди він як депутат Верховної Ради 
України з’явився лише раз після місцевих 
виборів 2020-го року.

Звісно, перспектива у виборців мажоритар-
ного округу № 67, де обирався до парламенту 
України Сергій Кузьміних, не дуже весела. 
Передусім тому, що на час, доки НАБУ і САП 
вчинятимуть слідчі дії стосовно обставин та 
деталей факту отримання нардепом Кузьмі-
них неправомірної вигоди (хабаря), народного 
депутата у виборців Чуднівського виборчого 
округу фактично не буде. І лише влітку чи, 
імовірніше, на осінь 2022-го року Верхо-
вна Рада України призначить повторні 
вибори у виборчому окрузі № 67. Так що, 
як не крути, а все йде до того, що виборцям 
дванадцяти територіальних громад, які 
входять до складу Чуднівського мажо-
ритарного округу № 67, цьогоріч знову 
доведеться обирати. Народного депутата 
України. І то – справжнього!

• США надіслали в Україну партію протитанкових ракетних 
комплексів Javelin у межах військової допомоги для україн-
ської армії. Вантаж вагою близько 80 тонн включає пускові 
установки і ракети.

• Якщо вторгнення в Україну відбудеться з білоруської території, 
НАТО може переглянути питання щодо розміщення військ у 
країнах – сусідах Білорусі, зазначив спікер Держдепартаменту 
Штатів.

• Президент США Джо Байден не має наміру відправляти аме-
риканських військових в Україну. Разом з тим у Байдена під-
твердили, що 8,5 тисячі американських військових переведуть 
у стан підвищеної готовності.

• Аеропорт Стамбула відновив роботу після сильного снігопаду. 
25 січня в аеропорту Стамбула через сильний снігопад було 
скасовано низку рейсів, у тому числі і в Україну. Літаки в 
стамбульському аеропорту простоювали тоді більше 20 годин. 

Снігом засипало злітно-посадкові смуги, а під товщею снігу 
обвалився дах одного з ангарів.

• У США 39 людей зникли безвісти через кораблетрощу.
• Хмельницька АЕС, яка входить у структуру національної атомної 

енергогенеруючої компанії «Енергоатом», під'єднала до енер-
гомережі енергоблок № 1 після автоматичного відключення.

• Відомий французький фотограф Рене Робер помер у Парижі. 
Він пролежав на тротуарі близько дев'яти годин, помер митець 
у лікарні від переохолодження.

• Туристи випадково привезли з Коста-Рики скорпіона в одній зі 
своїх валіз: він виповз через 10 днів після їхнього повернення 
в Англію.

• Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази «Ми-
ротворець», напередодні чиновник сказав, що Україні не місце 
в НАТО.

Коротко про головне

Нардеп від «Слуг народу»  
Сергій Кузьміних
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Соціологічні дослідження: 
як і для чого система БПД 
розвиває цей напрям

Система безоплатної право-
вої допомоги самостійно прове-
ла три соціологічні дослідження 
правових потреб українців. У 
планах на 2022 рік – проведення 
щонайменше п’яти досліджень 
як на загальнонаціональному, 
так і на локальному рівні. Резуль-
тати соціологічних досліджень є 
практично важливими не лише 
для системи БПД, а й для інших 
організацій та державних уста-
нов України.

В об’єктиві – земельна 
реформа
91% українців, які зверталися 

до системи безоплатної право-
вої допомоги із земельних пи-
тань протягом останніх півтора 
року, отримали необхідну інфор-
мацію або підтримку. 90% серед 
тих, хто повідомив, що звертався 
до БПД, рекомендуватимуть су-
сіду звернутися до юристів БПД, 
якщо у нього виникне проблема 
у сфері земельних відносин.

Такі дані пілотного соціо-
логічного дослідження щодо 
готовності землевласників та 
землекористувачів до впрова-
дження земельної реформи, що 
було проведено з 19 червня по 
21 липня 2021 року за підтримки 
проєкту «Підтримка прозорого 
управління земельними ресур-
сами в Україні», що фінансуєть-
ся ЄС та виконується Світовим 
банком. Методом телефонного 
інтерв’ю було опитано 1 тис. 
осіб, які повідомили, що мають 
у власності або користуванні 
земельну ділянку сільськогос-
подарського призначення.

Побачити повну картину 
правових потреб
Нині система БПД вже має 

неабиякий досвід у проведен-
ні досліджень правових потреб 
громадян і постійно продовжує 
розвивати власну спроможність 
здійснювати соціологічні дослі-
дження.

У 2022 році система БПД 
планує здійснити моніторингову 
хвилю дослідження рівня обізна-
ності землевласників та земле-
користувачів про окремі аспекти 
земельного законодавства. Це 
дасть можливість відстежити ди-
наміку правових потреб землев-
ласників та землекористувачів, 
пов’язаних із впровадженням 
земельної реформи, рівня їх-
ньої обізнаності щодо окремих 
аспектів земельного законодав-
ства, ефективність впровадження 
правопросвітницьких та кому-
нікаційних заходів на земельну 
тематику.

Надалі система БПД планує 
розвивати напрям соціологічних 
досліджень у своїй діяльності, 
адже глибоке розуміння цільової 
аудиторії сприятиме покращен-
ню правових послуг.

Правова допомога«Житомирський стрілок» Захаренко 
проходить свідком у справі про 
вимагання хабаря 

Руслан Мороз

Бердичівський 
міськрайонний суд 
Житомирської області 
26 січня 2022 року про-
довжив судовий розгляд 
справи колишнього 
начальника Попільнян-
ського відділення Ко-
ростишівського відділу 
поліції ГУ Нацполіції в 
Житомирській області 
підполковника поліції 
Руслана Мшанецького, 
якого обвинувачують за 
ч. 3 ст. 368 КК України в 
одержанні неправомір-
ної вигоди. 

Нагадуємо, що, за повідомлен-
ням з офіційних джерел, началь-
ника Попільнянського відділення 
Коростишівського відділу поліції 
ГУ Нацполіції в Житомирській об-
ласті підполковника поліції Русла-
на Мшанецького було затримано 
21 травня 2020 року за вимагання у 
58-річного місцевого жителя (в по-
дальшому з’ясувалося, що це був 
саме Анатолій Захаренко, якого за-
раз обвинувачують у вбивстві) що-
місячного хабаря у розмірі 2 тис. 
грн за «невтручання в діяльність, 
пов'язану з розведенням риби». 
Підполковника тоді затримали під 
час передачі грошей, проти нього 
порушили кримінальну справу. І 
чомусь справу було порушено, але 
справжнє розслідування почало-
ся тільки через майже 9 місяців з 
моменту фіксації факту злочину, 
і суд продовжується до цього часу.

Свого часу голова Житомир-
ської ОДА Віталій Бунечко у 
коментарі житомирським ЗМІ 
назвав маніпуляцією дані про 
можливий зв'язок між хабарем 
начальнику райвідділу поліції 
і вбивством семи осіб. Але саме 
такої версії дотримується лінія 
захисту, і фактичні підтвердження 
цього були отримані під час до-
питів свідків та виступів адвокатів 
потерпілих на іншому судовому 
розгляді – у Богунському районно-
му суді міста Житомира щодо об-
винувачення Анатолія Захаренка 
у вбивстві сімох осіб.

Слідство також активно запе-
речує інформацію про те, що ця 
подія нібито пов'язана із вимаган-
ням в орендаря ставка – Анатолія 
Захаренка – хабарів за розведення 
риби співробітниками місцевої 
поліції. Про це в інтерв’ю ТСН 
повідомила керівник відділу ко-

мунікації поліції Житомирській 
області Алла Ващенко. Так, за її 
словами, інформація ЗМІ про ні-
бито зв'язок розстрілу з відмовою 
орендаря ставка платити хабарі 
місцевим правоохоронцям, яких 
напередодні затримала поліція, за 
що нібито вже загиблі АТОвці й 
приїхали помститися орендарю, 
не відповідає дійсності.

«АТОвці приїхали відпочивати 
на ставок ще до того, як на хабарі 
затримали начальника поліції од-
ного з районів області, який за "не-
втручання у діяльність, пов'язану 
з розведенням риби" вимагав у 
58-річного жителя Романівсько-
го району області щомісяця по 2 
тис. грн. Ці події зовсім не пов'язані, 
оскільки АТОвці приїхали на ста-
вок відпочивати о 5-й ранку 21 
травня, а затримання началь-
ника Попільнянського відділення 
Коростишівського відділу поліції 
ГУНП в Житомирській області, 
підполковника Руслана Мшанець-
кого сталося пізніше», – пояснила 
Ващенко.

Але один із адвокатів потер-
пілих під час суду підтвердив той 
факт, що після події на ставку 
Захаренко зателефонував спів-
робітникам внутрішньої безпе-
ки Нацполіції і повідомив їх про 
ситуацію, що виникла.

До того ж напередодні траге-
дії на сайті поліції Житомирської 
області було повідомлено про ви-
криття на хабарі (ч. 3 ст. 368 КК 
України) начальника поліції од-
ного з районів області, що за «не-
втручання у діяльність, пов’язану 
з розведенням риби, вимагав у 
58-річного мешканця Романів-
ського району області щомісяця 
надавати йому хабар у розмірі 2 
тис. грн». Тобто подія виникла не 
пізніше, а навпаки – раніше. 

Крім того, адвокати Анатолія 
Захаренка неодноразово зверта-
лися з клопотаннями до судді 
Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області щодо 
допиту Захаренка у якості свідка, 
але з’ясувалося, що посадова особа 
суду не передавала судді жодного 
направленого документа. Відносно 
цього було проведено службове 
розслідування та повідомлено, 
що винних притягнуто до відпо-
відальності. Але треба погодитися, 
що самостійно прийняти рішення 
приховати відповідні документи 
звичайний клерк суду не міг.

За повідомленням представ-
ників відділу комунікації поліції 
у Житомирській області, Руслан 
Мшанецький проживав у селі 
Печанівці Романівського району 
і був тоді заступником начальника 

Новоград-Волинського відділу по-
ліції – начальником сектору кри-
мінальної поліції, Попільнянське 
відділення відносилося до Корос-
тишівського відділу поліції.

Нині за інформацією 
із залу суду відомо, що 
Руслан Мшанецький пере-
буває на домашньому ніч-
ному арешті, але з органів 
поліції він не звільнений, 
а тільки переведений на 
посаду оперуповноваже-
ного. Отже, теоретично 
він продовжує отримува-
ти заробітну плату, і йому 
продовжує зараховуватися 
стаж служби в поліції.

Під час допиту Анатолія За-
харенка як свідка у справі Руслана 
Мшанецького у залі суду склала-
ся парадоксальна ситуація, коли 
обвинувачений перебував поряд 
із власними адвокатами, а свідок 
утримувався в клітці для небез-
печних злочинців.

Редакція газети «20 хвилин 
Житомир» продовжує стежи-
ти за перебігом подій в обох 
судових процесах і буде в по-
дальшому інформувати про 
нові подробиці із залу суду. 
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Пільговий газ – дорогі продукти:  
чому бездіє регулювання цін

Тарас Боросовський

Незважаючи на спроби уря-
ду, ціни в магазинах зростають 
з кожним днем. Виною цьому 
не лише скажене підвищення 
вартості природного газу, але 
й показова нездатність керів-
ництва країни вчасно реагува-
ти на ситуацію в державі.

Свій негативний відбиток ця проблема 
наклала й на Житомирщину. Першими 
наслідки підняття вартості газу відчули 
виробники будівельних матеріалів та 
склозаводи. За ними підтягнулися й інші. 
Точкою неповернення стала вартість газу 
у 1000 доларів США за 1 тис. куб. метрів, 
за якою значна частина нині діючих ви-
робництв опинилася у прірві збитків.

– У зв’язку з катастрофічним зростан-
ням ціни на природний газ багато підпри-
ємств опинилось на межі зупинки вироб-
ничих потужностей. З цією проблемою 
стикнулася і наша компанія. Різкий стри-
бок цін на газ суттєво вплинув на роботу 
наших виробничих потужностей. «Золота 
нива» – відносно невелике підприємство, 
тому нам особливо складно покривати 
збитки, завдані стрімким подорожчанням 
газу в умовах, коли навіть великі підпри-
ємства не в змозі перекривати ці «космічні» 
тарифи. Однак ми вирішили взяти цей удар 
на себе і не закладати ціну газу в собівар-
тість продукції, щоб це не позначилось на 
гаманці нашого споживача, адже купівельна 
спроможність населення і так на досить 
низькому рівні. Тому ми не підвищуємо 
відпускну ціну на власну продукцію. Дуже 
сподіваємось, що ця ситуація тимчасова і 
нам не доведеться вдаватися до крайнощів, 
– відповіла представниця підприємства 
«Золота нива» Олена Никончук.

Та далеко не усі виробники готові взяти 
на себе тягар зростання цін на природ-
ній газ. В ситуацію втрутився уряд, який 
зобов’язав газодобувні підприємства про-
давати виробникам частину газу за піль-
говою ціною. Ми спробували з’ясувати, 
наскільки дієвим є таке рішення і чому 
ціни досі зростають.

У черзі за газом
З метою забезпечення населення про-

дуктами харчування та стабілізації цін на 
них 12 січня Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову «Про затвердження 
Порядку організації та проведення бір-
жових торгів з продажу природного газу 
власного видобутку для задоволення по-
треб суб’єктів господарювання, основним 
видом діяльності яких є виробництво 
продовольчих товарів, що мають істотну 
соціальну значущість», яка врегульовує 
питання продажу газовидобувними ком-
паніями 20% природного газу власного ви-
робництва на біржових торгах. За цією по-
становою виробник має бути включеним у 
відповідний перелік, який затверджується 
Мінагрополітики. У разі відсутності його у 
переліку виробника необхідно звернутися 

із заявою до департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації або 
профільної асоціації. Одразу ж виника-
ють запитання, як у перелік потрапили 
підприємства, які нині перебувають в 
стадії банкрутства або ж взагалі не ведуть 
діяльності. До прикладу, обслуговуючі ко-
оперативи «МІЛКА-2018» та «Кашперівка», 
навіть ПАТ «Житомирмолоко», згідно з 
поданими звітами, не провадить жодної 
діяльності. Аналогічна ситуація і з ДП 
«Житомирський птахокомбінат», який 
існує виключно на папері. При цьому усі 
перелічені підприємства присутні в пере-
ліку та потенційно можуть претендувати 
на пільгову ціну на природний газ.

Від профільного департаменту 
агропромислового розвитку та 
економічної політики Житомир-
ської ОДА на час виходу статті 
не вдалося отримати коментар 
з цього приводу. Директор де-
партаменту Наталія Арендарчук 
– на лікарняному. А без згоди 
керівництва працівники відповіді 
не надають.

Та навіть за умови включення до пере-
ліку та участі в торгах низьку ціну на газ 
ніхто не гарантує. У протоколі засідання 
комісії при Мінпаливенерго визнають 
дефіцит пропозиції від виробників. Зо-
крема йдеться про понад 4 млн куб. метрів 
природнього газу, котрих так і не вдалося 
придбати виробникам продуктів харчу-
вання. Натомість добувні підприємства 
ігнорують вимоги уряду та не виставляють 
в повному об’ємі на продаж за пільговими 
цінами визначену частку видобутого газу. 
Та й навіть за виконання вимог і придбан-
ня природного газу ціну підприємство 
може й не стримати. Згідно з інформацією 
з Реєстру роздрібних цін постачальником 
«Акріс логістік» вартість літра молока за 
останні дні зросла з 24 грн 79 коп. до 26 
грн 39 коп. за літр. «Золотий каравай», ще 
один великий постачальник продуктів, 
підняв ціну з батону «Хліб Житомира» 
вагою у 350 грамів з 20 грн 99 коп. аж до 22 
грн 39 коп. Ціна курячих яєць ТМ Ясенсвіт 

«Вільний вигул» підвищилася одразу на 6 
грн до рекордних 68 грн 99 коп. за десяток. 
При цьому ПАТ «Житомирський масло-
завод», продукцією якого торгує «Акріс», 
та «Золотий каравай» у січні отримали 
можливість за пільговою ціною придбати 
природний газ.

Скажене зростання цін
Ще у квітні 2020 року, після запро-

вадження карантину, уряд взявся за 
контроль ситуації довкола завищення 
ціни. Під державне регулювання, окрім 
товарів медичного призначення, потрапи-
ли продукти першої необхідності. В тому 
числі гречка, цукор, борошно пшеничне, 
вітчизняні макарони, молоко жирністю 
2,5%, хліб житньо-пшеничний, курячі 
яйця, м’ясо птиці, вершкове масло жир-
ністю 72,5% та мінеральна негазована вода. 
Продавці наведених товарів зобов’язані 
декларувати усі зростання ціни на 5% і 
більше. При цьому в разі підвищення цін 
від 5 до 10% – роздрібна ціна може зміни-
тися не раніше ніж через 3 дні після дати 
декларування. Якщо ціни підвищують від 
10 до 15%, тоді це має відбутися не рані-
ше ніж через 14 днів після попереднього 
декларування ціни. При зростанні цін на 
15% і більше – ці зміни мають вступити в 
силу щонайменше після 30 днів з остан-
нього декларування.

На початку 2021 року до переліку 
соціально значущих товарів включили 
електричну енергію та природний газ. 
У квітні доповнили ще й бензином та 
дизпаливом. З грудня минулого року під 
державне регулювання додали продуктові 
товари: батон та соняшникову олію. Однак 
досі виконують вимоги з декларування 
змін цін далеко не всі. Точніше – таких 
одиниці. За наявності понад двох десят-
ків АЗС повідомлення про зміну ціни 
на паливо надіслали лише три продавці 
палива. З понад ста продуктових мага-
зинів у Житомирі про зміну цін повідо-
мляють лише шість продавців. Фактично 
це є мережі «АТБ», «Сільпо», «Ашан», 
а також товариства «Дельфін», «Легіон 
2015», «Траш». Жодного повідомлення від 
приватних підприємців, які володіють у 

містах та районах області магазинами, 
не надходило. Щодо електроенергії та 
природнього газу – взагалі жодного по-
відомлення не надходило. Хоча найбіль-
ше підросли ціни саме на енергоносії. 
Контроль за дотриманням продавцями 
товарів наведених вимог покладений на 
Держпродспоживслужбу. На локальному 
рівні опікується цим питанням сектор 
контролю за регульованими цінами Голов-
ного управління Держпродспоживслужби 
в Житомирській області.

– Перевірки провадили за зверненнями 
щодо різкого зростання цін на лікарські 
засоби. Щодо продуктів харчування та 
енергоносіїв заяв не надходило, відповідно 
позапланові перевірки не проводилися, – 
розповідає завідувачка сектору контр-
олю за регульованими цінами Людмила 
Козловська.

20 хв.: Тобто ви перевіряєте лише в 
тому разі, якщо надходить звернення? 

– По позапланових перевірках ми працю-
ємо за зверненнями. По планових перевірках 
ми плануємо заздалегідь, і при річному пла-
нуванні акцент уваги ставиться виключно 
на ті суб’єкти господарювання, щодо яких 
зверталися споживачі зі зверненнями. Ска-
жемо так: коли є звернення, ми дивимося на 
питання виключно по споживачу, оскільки 
це передбачає сьогодні закон. В динаміці по 
всьому підприємству ми не маємо права 
перевіряти, тому інші споживачі до нас не 
зверталися, – додає посадовиця. 

20 хв.: Чому лише шість і чи можна 
за таких умов вважати дієвою цю по-
станову уряду? 

– Скажімо, що на практиці ми засто-
совували штрафні санкції до аптечних 
закладів. Логічно, що це стосується і реа-
лізації продуктів харчування. Суб’єкт не 
хоче насамперед займатися декларуванням. 
По-друге, заявляють, що вони не знали про 
наявність такої чи іншої постанови. Хоча 
ми постійно на сайті розміщуємо статті, 
інформацію, доводимо до відома про зміни у 
законодавстві. Але за наявності звернення 
споживачів ми будемо виходити до таких 
суб’єктів на перевірки, – зазначає Людмила 
Козловська.

Водночас, згідно із законодаством про 
ціни і ціноутворення, сума економічно 
необґрунтованої виручки вилучається 
в дохід державного бюджету у повному 
обсязі. Тобто застосовується позитивна 
різниця між приведеною та економічно 
обґрунтованою цінами. Додатково на 
посадову особу складається протокол 
про адміністративне правопорушення 
та штраф у розмірі 2550 грн. Санкції до-
сить суттєві. Особливо коли мова йде про 
підприємців та малі підприємства.

Отож засоби впливу, як бачи-
мо, наявні та можуть бути дієви-
ми. Залишається питання: чому 
ті, хто отримав природний газ 
за пільговою ціною, продовжу-
ють піднімати ціни на продукти 
першої необхідності? 

І коли закон справді діятиме 
в інтересах простих громадян, а 
не мільйонерів при владі?
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Паперові лікарняні 2022: в яких випадках можна отримати
МОЗ дозволить видавати 

паперові лікарняні в окремих 
випадках до 1 травня 2022 року

Міністерство розробило проєкт на-
казу «Про внесення змін до деяких на-
казів МОЗ» стосовно МВТН та електро-
нних лікарняних. Отже, паперові листки 
непрацездатності у чотирьох виключних 
випадках продовжать видавати до 1 травня 
2022 року. Про це повідомляє пресслужба 
МОЗ України. 

Лікарі зможуть виписувати папе-
рові лікарняні, якщо: 

• потрібно продовжити чи закрити лис-
ток непрацездатності, який було видано в 
паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;

• сплив термін (сім днів), протягом якого 
лікар може внести зміни до медичного ви-

сновку про тимчасову непрацездатність в 
Реєстрі медичних висновків в електронній 
системі охорони здоров'я. У такому разі рі-
шення про видачу листка непрацездатності 
приймає лікарсько-консультативна комісія 
закладу охорони здоров'я, а за її відсутності 
– головний лікар закладу; 

• відбувається усиновлення дитини про-
тягом двох місяців з дати її народження, 
зазначеної у свідоцтві про народження. 
Листок непрацездатності видається на 
підставі рішення суду про усиновлення та 
свідоцтва про народження; 

• виникли технічні проблеми з пере-
дачею даних, що призводить до немож-
ливості формування електронного листка 

непрацездатності протягом семи днів з 
дати створення медичного висновку про 
тимчасову непрацездатність до усунення 
таких проблем.

«Водночас факт непідключення закладу 
охорони здоров’я до електронної системи 
охорони здоров’я не є підставою для ви-
дачі паперових лікарняних. Нагадаємо, 
з 1 жовтня 2021 року в Україні розпоча-
лась реформа електронних лікарняних. 
Станом на середину січня цього року від 
початку реформи електронних листків 
непрацездатності українці понад 4,5 млн 
разів скористалися новою послугою», – до-
дали у МОЗ. 

Епідемія коронавірусу дасть  
збільшення кількості хворих на рак  
на 20–25%, – Ігор Сабадаш

Руслан Мороз

Щорічно 4 лютого 
під час Всесвітнього 
дня боротьби з раком 
Всесвітня організація 
охорони здоров'я і Між-
народне агентство з 
вивчення раку надають 
підтримку Міжнарод-
ному союзу проти раку 
в поширенні інформа-
ції про заходи щодо по-
легшення тягаря цього 
захворювання.

У 2005 році Міжнародним 
союзом протиракового контр-
олю (UICC) було запропоновано 
4 лютого відзначати Всесвітній 
день боротьби з раком. Мета всіх 
заходів до цього дня – підвищити 
обізнаність про рак як про одне 
із найстрашніших захворювань 
сучасної цивілізації, привернути 
увагу до запобігання, виявлення 
та лікування цього захворювання, 
закликати політиків і організації, 
що є членами UICC, ставитися до 
раку як політичного пріоритету.

Статистика свідчить про те, 
що за останніх 100 років за рівнем 
захворюваності та смертності у 
світі онкопатологія змістилась з 
десятого місця на друге, поступа-
ючись лише хворобам серцево-
судинної системи.

В Україні ця проблема над-
звичайно актуальна: в середньому 
щогодини від раку помирає 10 
людей, а кожен 50-й українець 
страждає від онкозахворювання. 
Ризик захворіти на рак протягом 
життя в нашій країні має кожен 
3-4-й чоловік і кожна 5-6-та жінка. 

Щорічно в Україні реєструється 
близько 148-150 тис. первинних 
хворих на рак. 

У Житомирі діє уні-
кальне комунальне не   
комер ційне підприєм-
ство «Житомирський 
обласний онкологічний 
диспансер» Житомир-
ської обласної ради. 
Його директор, заслу-
жений лікар України 
Ігор Сабадаш розповів 
«20 хвилин Житомир» 
про проблему з онкозах-
ворюваністю в області 
та про нові методи лі-
кування.

Кількість хворих у Житомир-
ській області також збільшується. 
Протягом останніх десяти років 
кількість хворих на онкозахво-
рювання збільшилася на 30%. За 

минулий рік на облік взято 3494 
хворих. Раніше виявлялося більше 
хворих, але під час епідемії коро-
навірусу люди почали звертатися 
менше до лікарів. На жаль, зараз 
всі більше звертають увагу на 
COVID-19 і пропускають перші 
ознаки появи онкозахворювання. 
Зараз у лікарів і вчених є інфор-
мація, що епідемія коронавіру-
су в підсумку дасть збільшення 
кількості онкохворих на 20–25% 
внаслідок того, що коронавірусна 
інфекція виводить з ладу імунну 
систему організму людини. Ми 
вже розглядаємо заходи щодо 
вчасного виявлення онкозахво-
рювання на початкових стадіях.

На жаль, внаслідок захворю-
вання на онкологію минулого 
року померло майже півтори 
тисячі осіб. Варто зазначити, що 
пацієнти часто ігнорують навіть 
важкі симптоми і звертаються 
за медичною допомогою вже на 

останніх стадіях хвороби. Так, за 
минулий рік майже 24% хворих 
виявлено на четвертій стадії па-
тології, яка майже не піддається 
ефективному лікуванню. Люди 
бояться навіть думати про онко-
логічну патологію і відкладають 
звернення до лікарів до остан-
нього. Але якщо онкозахворю-
вання виявити на ранніх стадіях 
і правильно провести лікування 
у спеціалізованих закладах, то ре-
зультат завжди оптимістичний і 
люди живуть десятки років без 
рецидивів. 

Житомирський онкодиспан-
сер розрахований на 210 ліжок. За 
рік у нашому закладі проходять 
обстеження близько 100 тисяч 
хворих. Приємно відмітити, що 
у Житомирському онкодиспансері 
практично завершені деякі ре-
монтні роботи, закуплено багато 
нової медичної сучасної техніки, 
майже повністю оновлено опе-

раційний блок. На жаль, раніше 
інші медичні заклади розвивали-
ся, а на онкодиспансер не зверта-
ли уваги. Але за останні три роки 
вдалося переломити цю ситуацію. 
У Житомирському онкодиспан-
сері зараз працює нове діагнос-
тичне обладнання, встановлений 
цифровий мамограф із томісин-
тезом, облаштовано рентген-апа-
рат з оцифрувачем, проведена 
комп’ютеризація закладу. Для 
операційного блоку придбано 
медичний зварювальний апарат, 
діатермокоагуляційні прибори, 
наркозний апарат, доукомплекто-
вано три лапароскопічні стійки. 
За рік ми проводимо майже п’ять 
тисяч оперативних втручань, тому 
сучасне обладнання операційного 
блоку дозволяє проводити опера-
ції на найвищому рівні. 

Зараз вирішується питання 
придбання лінійного прискорю-
вача для опромінювання пухлин. 
Нині це найбільш сучасний метод 
лікування. Для цього потрібне 
прилаштоване приміщення – бун-
кер. Ціна лінійного прискорювача 
на ринку складає близько 60 млн. 
гривень. Сподіваємося, що у цьо-
му році питання буде вирішено 
і жителі Житомирської області 
зможуть отримувати лікування 
за допомогою лінійного приско-
рювача.

Завдяки тому, що Національна 
служба здоров’я України після 
реформи почала пряме фінан-
сування, це дало можливість на 
100% забезпечити онкохворих 
обстеженнями за допомогою 
комп’ютерної томографії та маг-
нітно-резонансної томографії і 
практично повністю забезпечити 
ліками та виробами медичного 
призначення, що зменшило фі-
нансове навантаження на хворих 
і зробило надання допомоги до-
ступнішим.
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Житомирські міські легенди та перекази про містичне. 
Загадковий Житомир у дев'яності роки

Руслан Мороз, 
Ігор Гарбуза

Продовження.  
Початок у № 2 від 26 січня 2022 р. 

Цього разу ми вирі-
шили присвятити нашу 
розповідь таємницям 
та загадкам Житомира 
більш сучасного.  
Ну майже сучасного. 
Ми розкажемо про 
загадковий Житомир 
в останнє десятиріччя 
двадцятого століття.

Ушомир – база космічного 
міжпланетного зв’язку

Ви не вірите, що у Житомирі 
ловили НЛО, чи вимагаєте до-
кументи на стіл? Будь ласка, як 
кажуть вчені, історія – наука кон-
кретно історична і вона любить 
факти. Беремо газету «Вісник» за 
8 грудня 1989 року, № 45. У ній по-
відомлялося, що родина Шутенків 
із села Ушомир Коростенського 
району регулярно і не перший 
рік спостерігає НЛО. Так, у 1985 
році темним зимовим вечором, 
повертаючись із гостей, вони спо-
стерігали «сірий ракетоподібний 
об'єкт завдовжки приблизно 20 
метрів. Попереду, у центрі округ-
лого освітленого об'єкта, виступала 
"антена" – довгий штир із освітле-
ною круглою цяточкою на кінці. 
Цей об'єкт супроводжувало багато 
малих світлих кульок, які мали 
жовто-червоний колір і випуска-
ли з себе червонуваті «хвостики», 
освітлюючи великий корабель. Все 
це рухалося повільно, зі швидкістю 
30 км на годину, на низькій (до 1 км) 
висоті і спостерігалося протягом 
3-х хвилин». Цікаво, як у темряві 
можна бачити червонуваті хвости-
ки і заміряти швидкість польоту 
посланців з інших планет? І вже 
1987 року влітку о 22 годині в Ушо-
мирі Шутенко разом із товаришем 
Семененком знову спостерігав 
аж 5 круглих НЛО: «На синьому 
безхмарному небі кулясті об'єкти 
рухалися синхронно». Друзі були 
на машині і вирішили пересліду-
вати інопланетян, але об'єкт зник 
за лісом.

Далі згадуються інші випад-
ки зустрічей жителів Ушомира 
із загадковим об'єктом. Редакція 
повідомляла: «За повідомленням 
багатьох наших читачів, 20, 21 та 
22 листопада численні свідки спо-
стерігали появу цілого ряду НЛО 
над Житомиром». Автор статті 
робив висновок, що «життям різ-
них районів нашої області цікав-
ляться НЛОнавти; вони регулярно 

відвідують наш регіон і вивчають 
його, як і всю нашу країну, з певною, 
ще нами не визначеною, метою».

Можна було б пожартувати, 
що у нашому дворі дядько Василь, 
коли ввечері на душу зілля при-
ймає, то не тільки інопланетян 
зустрічає, а ще й за чортами га-
няється. Ну ви зрозуміли, про що 
ми, і привіт туристичній родзинці 
Житомирщини – Ушомиру. До 
речі, у Коростенському районі, 
у селі Прилуки, є своя лікарня 
для прихильників космічних по-
дорожей. Має відповідну назву 
– комунальне некомерційне під-
приємство «Житомирська обласна 
психіатрична лікарня» Житомир-
ської обласної ради.

Від космічних подорожей до 
справжньої астрономії, але не 
зовсім справжньої шкільної 
науки

Сьогодні у місті живе чимало 
астрономів-аматорів. У зоряну ніч, 
коли вони спостерігають за не-
бом, зустрічають не НЛО, а юних 
житомирян, які щиро вірять, що 
наша Земля не кругла, а плоска. 
І якщо ви з цим не згодні, то ви – 
частинка «вселенської змови». Ось 
що означає не вивчати географію 
та астрономію у школі. Але тоді, 
30 років тому, всі добре вивчали 
ці предмети. То чому поїхав дах у 
людей з чудовою освітою та здоро-
вою психікою?! «Іноді я пропадаю 
в кролячій норі своєї психіки» – це 
не наша думка, а відомого літера-
турного героя Шерлока Холмса. 

Далі більше. На початку 
дев'яностих років у клубах, бу-
динках творчості, товаристві «Зна-
ння» відкрилися курси парапси-
хології екстрасенсів, цілителів, 
чаклунів та всякої всячини. За 
помірну плату людей, накручених 
статтями та передачами у ЗМІ, 
буквально несло на ці курси, де 
вони навчалися тому, чого в при-
роді немає і ніколи не буде. Це 
були легалізовані схеми переходу 

грошей одних громадян до гро-
мадян із сумнівною репутацією. 
Але курси рятували і клуби, щоб 
комуналку сплатити, зарплату ви-
платити та й себе, адміністрацію, 
не забути. По місту висіли такі 
оголошення: «Московська ака-
демія Федоренка християнської 
народної медицини "Зцілення душі 
і тіла" оголошує набір на навчання. 
У програмі: ефективне оздоров-
лення, засноване на найдавніших і 
найсучасніших загальнолюдських 
методах звернення до Вищих Ду-
ховних істот з використанням 
канонічних молитов та досвіду 
святих отців-християн; таємниці 
народної медицини, енергетич-
ний масаж по каналах (а це про 
що? – авт.); викочування яйцем, 
свічками; астрологія, таємниці 
довголіття та інші методики ві-
кової мудрості народів. Іногороднім 
розміщення гарантуємо…». Далі 
перераховувалися хвороби, які 
успішно лікував народний ці-
литель Микола Петрович Федо-
ренко. Ця заповзятлива людина 
як серфінгіст спритно спіймала 
хвилю божевілля, видавала книги 
і збивала капітал. Вони у Жито-
мирі розходилися, як гарячі пи-
ріжки, та зачитувалися до дірок.

Книги та здоров’я
У 90-ті і нульові роки найпо-

пулярнішими були книжки про 
здоров'я. Згадаймо деякі з них: 
Большунов З. З. «Як перемогти 
хвороби: універсальне лікування 
методами нетрадиційної медици-
ни», «Лікування без шкоди: повне 
очищення та універсальне лікуван-
ня організму», Мороз Л. А. «Захист 
та зцілення душі і тіла дзвоном і 
металами (цілитель Порфирій)». 

Одразу звертаємося до мо-
лодого покоління. Ви тільки не 
подумайте, що тоді одну цю ні-
сенітницю видавали. Видавалась і 
наукова медична література. Але, 
на жаль, у масовій свідомості па-
нувала думка: куплю книжку і 
простим, нетрадиційним спосо-
бом зцілюсь. Наукова медицина 
була повністю розчавлена цими 
шарлатанами-цілителями. Сьо-
годні, коли успішно скорочують 
лікарні, поліклініки, амбулаторії, 
а лікарів звільняють на вулицю, у 
пацієнтів знов залишається одна 
забава – кидатися в обійми шар-
латанів. Так через майже тридцять 
років ми пожинаємо у вигляді 
медичної реформи врожай, який 
посіяли шарлатани на кшталт 
Кашпіровського та Чумака. 

Етнографічна особливість 
Полісся

Етнографи, філологи та інші 
історики в один голос кажуть, що 
Полісся – це край магії та чаклун-
ства, християнської святості та 
повір'я. Тут поруч полум'яні мо-
литви в церкві та лікування заго-
ворами, лікування молитвами та 
викачування переляку курячим 
яйцем. Вчені кажуть, що за часів 
язичництва наші предки дуже 
шанували знахарів та відунів. Але 
й наприкінці ХХ століття і навіть 
сьогодні самозвані знахарі мають 
велику популярність. Особливіс-
тю нашої культури користуються 
і будуть користуватися шахраї та 
непорядні люди. 

 
Пересічний житомирянин 

– людина досить довірлива та 
вразлива. Але ніхто не любить, 
коли до його хати з якоюсь пе-
ревіркою намагаються залізти. 
Ось і жив такий собі простий 
чолов’яга, у радянські часи пра-
цював. А коли все розвалилося 
і почалося масове безробіття, 
опинився сам на сам зі свої-
ми проблемами. Сидів дядько 
вдома, десь підробляв, на ал-
коголь витрачав і відлежувався 
на ліжку. До нього привиди не 
приходили, меблі не танцювали, 
інопланетні гості на чарочку не 
залітали. Він не повівся на масо-
ву істерику піклування про своє 
здоров’я і не ходив до цілителів. 
Був злісним неплатником кому-
нальних послуг. До нього часто 
приходили контролери обле-
нерго та газконтори й вимагали 
оплати. А він постійно напідпит-
ку, вічно хитається. І коли на-
бридлі йому ті контролери, став 
чоловік двері не відчиняти. А 
контролери все наполегливіше, 
вже судом погрожують. Якось 
прийшли до нього дві жінки з 
газконтори, міцно лаялися з ним, 
засоромили, дістали його до пе-
чінок. І він, хитаючись, закричав 
на весь під'їзд: «У мене є добра 
знайома! Вона – почесна відьма! 
Як нашле вона на вас і на ваших 
дітей прокляття, то бути біді у 
вашому домі!». Жінок-контроле-
рів як корова язиком злизала, 
вони кулею вилетіли з під'їзду, 
примовляючи: «Та щоб тебе, хо-
леру, вовки з’їли…». Більш ніхто 
до цього бідолахи не наважив-
ся заходити. Як бачите, обидві 
сторони були добре занурені в 
нашу поліську культуру, і загроза 
прокляття відьми спрацювала. 
Закричав би він це у Одесі чи 
Києві, то посміялися б з ньо-
го. І що ви думаєте, чим йому 
обійшлася ця хитрість? Так він і 
помер наодинці, не заплативши 
за квартиру жодної копійки.

Продовження у наступному номері. 
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Перша персональна виставка Тимофія Сокольнікова: 
історичне фентезі у графічній техніці

Руслан Мороз

У Житомирській 
обласній бібліотеці 
для дітей готується 
до відкриття перша 
персональна виставка 
графіки Тимофія Со-
кольнікова.

Тимофій навчається у Жито-
мирській загальноосвітній спе-
ціалізованій школі І-ІІІ ступенів 
№ 16. Вже декілька років він ви-
хованець гуртка «Юний дизайнер» 
Житомирського центру творчості 
дітей і молоді, в якому і вдоско-
налює власне мистецтво графіки 
під керівництвом професійних 
художників – Катерини та Віктора 
Дацунів.

«У нас вже стало доброю тра-
дицією розпочинати рік зі звітної 
виставки наших гуртківців, – роз-
повідає керівник гуртка «Юний 
дизайнер» Віктор Дацун. – Зазви-
чай ми обирали найкращі роботи 
серед усіх вихованців, але цього 
разу дуже відповідально підійшов 
до підготовки виставки саме Тим-
офій Сокольніков. Всі його роботи 
різнопланові, різнохарактерні, їх 
об’єднує тільки те, що вони ви-
конані в техніці графіки».

«Тимофій не боїться працювати 
з лініями та великим форматом. 
Майже всі його роботи, незважа-
ючи на великий розмір, ретельно 
пропрацьовані. Ми завжди ста-
вимо Тимофія в приклад іншим. 
Він міг би стати професійним 
художником, але, на жаль, вирі-
шив залишити графіку як хобі і 
обрати після закінчення школи 
іншу спеціальність. І це тільки до-

водить, що людина талановита у 
всіх напрямах діяльності і може 
натхненно працювати з творчими 
матеріалами, при цьому обираю-
чи собі іншу професію», – додає 
Катерина Дацун. 

Ми поспілкувалися щодо ви-
ставки із самим автором чудових 
робіт – Тимофієм Сокольніковим.

Руслан Мороз: Чому ви об-
рали саме техніку графіки?

Тимофій Сокольніков: Я 
малюю багато ще з дитинства. 
Спочатку малював фарбами, але 
з кольорами не дуже вийшло, 
тому я став малювати простими 
олівцями. Також я почав багато 
читати японську літературу і на-
дихатися нею в пошуках нових 
жанрів, нових стилів. І від зви-
чайного олівця перейшов вже на 
лінери, ручки, туш. Як виявилось, 
колір мене не дуже приваблює. 

Мені подобаються більш темні 
відтінки. 

Руслан Мороз: А чому саме 
японська література вас надихає 
на творчість?

Тимофій Сокольніков: Мене 
найбільш цікавить жанр коміксів. 
Це не схоже на те, як малюють 
на Заході та в Америці. Японська 
література надихає мене в тому 
напрямі, до якого лежить моя 
душа, – графіки. 

Руслан Мороз: Чому саме темні 
тони у ваших роботах поєднуються 
з дуже великою складністю зобра-
жень? Це храми, вершники, лицарі…   

Тимофій Сокольніков: У 
багатьох роботах є різне значен-
ня, різна тема. У деяких я просто 
намагаюся передати свої фантазії, 
свої думки, а у деяких скомпону-
вати звичайне бачення храмів із 
незвичайними фресками. Я також 

пишу фентезі, тому деякі з робіт – 
це ілюстрації до моїх текстів.

Руслан Мороз: Фентезі якого 
напряму вас приваблює?

Тимофій Сокольніков: Я 
пишу в стилі історичного фентезі 
та намагаюся створити власний 
всесвіт. У моїх текстах є своя історія, 
власна міфологія, герої. Це історія 
створення землі, яка сама просить-
ся на папір з іншого паралельного 
світу. І мої роботи ілюструють це.

Руслан Мороз: А чому ви ви-
рішили обрати іншу спеціальність, 
ніж художник?

Тимофій Сокольніков: Я ви-
рішив не робити улюблену справу 
своєю роботою на все життя і тому 
готуюся до вступу на історичне 
відділення нашого педагогічного 
університету. Але це не означає, 
що я покину малювати. Це моє 
захоплення і частинка моєї душі.

Французьке кіно, фестиваль млинців та Ukrainian Fashion Week:  
коли, куди і на які фестивалі можна поїхати цьогоріч у лютому

Марія Кравчук

Для вас ми зібрали найціка-
віші безкоштовні українські 
фестивалі, що відбудуться цьо-
го лютого. Але не забувайте 
про карантинні обмеження. 

Вечори французького кіно
Вечори французького кіно – це фести-

валь, який щорічно відкриває глядачам 
нові роботи французького кінематографа. 
У 2022 році він відбуватиметься всімнад-
цяте. На відміну від попереднього року 

покази проходитимуть виключно в кіно-
театрах.

7-й фестиваль «Вечори французького 
кіно» стартує 3 лютого у київському кіно-
театрі «Жовтень» (урочисте відкриття), 
харківському кінотеатрі Multiplex у ТРЦ 
Nikolsky та львівському кінотеатрі «Планета 
кіно» в ТРЦ Forum Lviv. Упродовж лютого 
подія також відбудеться в Одесі, Дніпрі, 
Запоріжжі та Рівному.

Де: Київський кінотеатр «Жовтень» 
(урочисте відкриття).

Коли: 3 лютого.

Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week FW22-23 від-

будеться 3–6 лютого. Цей сезон також буде 
проведений у змішаному форматі. Про-
фесійна спільнота (представники медіа, 
баєри та інфлюенсери) будуть запрошені 
відвідати тиждень моди. Вони зможуть 
ознайомитися з колекціями дизайнерів 
офлайн, дотримуючись карантинних об-
межень.

А для всіх, хто цікавиться українською 
модною індустрією, показ колекцій буде 
доступним в онлайн-режимі.

Де: онлайн.
Коли: 3-6 лютого.

Ужгородська палачінта
«Ужгородська палачінта» – це гастро-

номічний фестиваль з різноманітною куль-
турною та розважальною програмою, що 
поєднує українські і закарпатські тради-
ції та сучасні тенденції. Назва фестивалю 
«палачінта» походить від угорського слова 
«palacsinta», що на закарпатському діалекті 
означає «млинець». 

Основною стравою фестивалю будуть 
млинці у різних варіантах та з різними на-
чинками.

Де: Ужгород, Боздоський парк.
Коли: 11-13 лютого.
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Інформація щодо отримання дозволу на викиди  

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ ЕЙ ДЖІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації. 

Адреса юридична та фактична: 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. 
Кооперативна, 7 А.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються від твердопа-
ливного котла та витягових систем виробничих приміщень. 

Відбуваються викиди: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок неди-
ференційованих за складом, аерозолю фарби, оксиду азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]), оксиду вуглецю, вуглецю діоксиду, НМЛОС, ксилолу, фенолу та ін..

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфе-
ри на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення  
ТОВ «ВІ ЕЙ ДЖІ ТЕХНОЛОГІЇ» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції  громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, м. Житомир, майдан 
ім. С. П. Корольва, 4/2, тел. (0412) 48-12-12, та до ТОВ «ВІ ЕЙ ДЖІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

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

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

МЕХАНIК НА ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
У М.КИЇВ. ДОБА ЧЕРЕЗ ДВI. 1500 ГРН/ЗМIНА. 
0665215397, 0676000161

НА ГРИБНЕ ПIД-ВО В КИЇВСЬКIЙ ОБЛ. 
(ФАСТIВСЬКИЙ ТА ОБУХIСЬКИЙ Р-Н) 
ПОТРIБНI ВАНТАЖНИКИ-РIЗНОРОБОЧI, 
З/П 17000-20000ГРН(ВIД ВИРОБIТКУ), 
ЗБIРНИКИ ГРИБIВ З/П 13000-20000ГРН 
( ВIД ВИРОБIТКУ). ГУРТОЖИТОК, ХАР-
ЧУВАННЯ. (ДЗВОНИТЬЗ 8.00 ДО 18.00) 
0963515966

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

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

• Робоча вiза до США покоївка, помiчник 
покоївки, помiчник кухаря, кухар, офiцiант, 
ресепшн, швейцар, рiзнороби на рибу 
Аляска, карщики. Iзраїль доглядальницi 
вiза В/1. Лiцензiя МСПУ АВ585042 вiд 
09.11.2011. 0672326904

• 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

4. БУДМАТЕРIАЛИ 

4.1. Будiвельнi сумiшi, цемент, 
пiсок. Продам 

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

• 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

8.20. Стiл знахiдок. Загубив 

ВТРАЧЕНЕ ПОСВIДЧЕННЯ УБД СЕРIЇ АБ № 
534458, ВИДАНЕ 17.10.2019 Р. НА IМ'Я 
НИШПАЛ ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ, ВВА-
ЖАТИ НЕДIЙСНИМ

8.23. Iнше. Продам 

• Продам стрiчковi пили новi. Надаю по-
слуги зi зварювання, заточки, 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

Наймодніші 
широкі джинси 
весна-літо 2022

У 2021 році широкі 
джинси були одним 
із найпопулярніших 
фасонів у гардеробах 
модниць. Тепер же 
ця тенденція тільки 
зміцнилася на модних 
подіумах, тож якщо 
ви ще не встигли при-
дбати модну пару 
мішкуватих джинсів, 
дизайнери дають вам 
ще один шанс. 

У таких джинсах буде зруч-
но в спекотну погоду, а також 
вони дають змогу не думати про 
кілька зайвих кіло після зими. 
У тренді широкі мінімалістич-
ні джинси, варіанти з низькою 
посадкою, моделі зі святковим 
декором, а також ультрадовгі 
джинси, які треба носити з під-
борами.

Якщо вузькі джинси по-
ступово відходять з колекцій 
брендів, то широкі моделі ста-
ють дедалі популярнішими. Цієї 
весни вибирайте мішкуватий 
об’ємний денім, і ви точно не 
помилитеся. Сині довгі джинси 
бренд Valentino радить носити 
з білими сорочками на щодень. 
Christian Dior пропонує білі 
джинси з накладними кише-
нями й кольоровими вставка-
ми. Також марки представили 
розмаїття широких джинсів з 

низькою посадкою, які повер-
нулися до нас з нульових. Зна-
йти актуальні моделі можна в 
MSGM, Missoni й Blumarine.

Шерхітливі джинси об’єм-
ного крою, які любили носити 
репери у 2000-х, сьогодні – один 
з головних трендів у колекціях 
весна-літо 2022. Придивіться до 
канадського смокінга Balenciaga, 
що складається з мішкуватих 
джинсів сірого відтінку й со-
рочки з такого ж деніму, або 
джинсів у класичному синьо-
му кольорі Molly Goddard, які 
можна поєднувати з роман-
тичними невагомими блузами 
зі шлярками.

Звичайні широкі джинси мо-
жуть стати справжнім витвором 
мистецтва, якщо їх розшити всі-
лякими аплікаціями з каменів і 
стразів. Саме так зробили Dolce 
& Gabbana та Isabel Marant, про-
понуючи модницям джинси, що 
конкуруватимуть з найошатні-
шими сукнями. Носіть їх із со-
рочками, базовими водолазками 
й короткими топами.

Джерело: Vogue.ua

Гороскоп на тиждень 2 лютого - 8 лютого
ОВЕН
Будьте уважні, бо 

можете пропустити 
щось важливе. Дійде-

те до спільного знаменника з 
партнерами, але не поспішайте 
укладати договір. 

ТЕЛЕЦЬ
На вас чекає тиждень 

потрясінь у всіх сферах 
життя. Якщо ви – творча людина, 
нотуйте всі ідеї, бо зовсім скоро 
можна їх реалізувати. 

БЛИЗНЮКИ 
Завершіть усі роз-

початі раніше справи. 
Можете відчувати легку 

знервованість через недостатність 
інформації, але це скоро мине. 

РАК
Вдалий тиждень для 

вирішення фінансових 
питань, особливо інвес-

тування. Побережіть нерви і не 
вплутуйтеся у конфліктні ситуації. 

ЛЕВ
І в робочій сфері, і в 

ділових стосунках зараз 
добре обговорити перспективи. 
Вам підуть назустріч. Не пере-
вантажуйте себе справами. 

ДІВА
Не поспішайте, все 

йде, можливо, повільно, 
але так треба. Можуть розкри-
тися ваші секрети, і доведеться 
думати, що робити. 

ТЕРЕЗИ 
Побачите чіткий век-

тор свого руху. Вчіться 
перемикати увагу між 

роботою і сім’єю – через за-
клопотаність можете про це 
забувати. 

СКОРПІОН
Дуже позитивний 

тиждень. Вдалою буде 
відпустка, усі ідеї отримають 
позитивні відгуки. Можливий 
сюрприз, але приємний. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зараз – ваш час, тож 

скористайтеся цим. Не 
поспішайте вкладати 

кошти – краще відкласти їх на 
більш далеку перспективу. 

КОЗЕРІГ
У вас починається 

вдалий фінансовий пе-
ріод. А для цього більше спіл-
куйтеся з людьми і за потреби 
залучіть консультантів. 

ВОДОЛІЙ
Можна будувати пла-

ни на поточний рік – зорі 
допоможуть. З партне-

ром зможете про все домовитися 
і опинитися у лідерах. 

РИБИ 
Не нервуйте, бо по-

гіршиться стан здоров̀ я. 
Активне спілкування 

вам зараз вкрай необхідне. Мо-
жете здійснити помилкові по-
купки. 
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Цікаві факти про риб
• Перші риби існували вже 

425 мільйонів років тому, ще 
до того, як на Землі з’явилися 
динозаври.

• Найбільша риба у світі – 
китова акула. Вона може сягати 
10-12 метрів в довжину і важити 
до 19 000 кілограмів.

• Найменша риба у світі – 
це Paedocypris progenetica, яка 
була виявлена в лісових болотах на 
індонезійському острові Суматра. 
Зрілі самки цього виду мають роз-
міри всього 7,9 міліметра.

• У сома більше 27 000 сма-
кових рецепторів, тоді як у лю-
дини – не більше 7000.

• Пустельний карпозубик 
– рідкісний вид риб, які можуть 
жити в дуже екстремальних тем-
пературних умовах. Наприклад, 
в гарячих джерелах, температу-

ра яких становить 40 градусів за 
Цельсієм.

• Риби можуть потонути. 
Звучить дивно, але це може ста-
тися, якщо у воді недостатньо 
кисню.

• Найотруйніша риба у 
світі – фугу. У м’ясі однієї фугу 
міститься достатня кількість 
отрути, щоб вбити три десятки 
людей. В Японії фугу вважається 
делікатесом, але кухар, який за-

ймається приготуванням страви 
з неї, повинен пройти спеціальне 
навчання і отримати ліцензію.

• У риб є спеціальний орган 
відчуттів – бічна лінія – який за 
своїм призначенням нагадує ра-
дар. Він допомагає орієнтуватися 
в темній або каламутній воді.

• Найбільш глибоководною 
рибою у світі вважається риба-
равлик (або морський слимак). 
Вона була виявлена у західній 
частині Тихого океану на глибині 
8 145 метрів.

• Риби не можуть жувати. 
Якби вони спробували це зроби-
ти, то задихнулися б і померли, 
оскільки жування завадило б воді 
проходити крізь зябра.

• Деякі види електричних ву-
грів виділяють достатньо елек-
трики, щоб вбити коня.
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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 при-
вертає увагу жадібної корпорації, 
яка задумала щось дуже лихе. 
Разом зі своїми двоногими дру-
зями Кліффорд повинен зірвати 
їхні підступні плани.

МИ - МОНСТРИ 2
Жанр: мультфільм

Через рік після щасливого кін-
ця попередніх подій сім'я Вішбон 
бореться зі своїми різними недо-
ліками. Хороша новина в тому, 
що відбудеться весілля відьми 
Баби Яги та горбатого дворець-
кого Ренфілда. Щоб врятувати їх з 
пащ мисливця на монстрів, члени 
сімейки Вішбоунів знову пере-
творюються на Франкенштейна, 
вампіра, мумію та перевертня.

КРИК
Жанр: детектив, трилер, жахи

Нове пришестя культового го-
рора на великих екранах! Серійний 
маніяк в масці виходить на нове 
полювання. Які моторошні вбив-
ства він замислив цього разу?

У фільмі розповідається історія 
молодої жінки, яка повертається 
в своє старе рідне місто тільки 
для того, щоб зіткнутися з жах-
ливими справами про вбивство, 
пов'язаними з сумно відомим се-
рійним вбивцею в масці.

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!


