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Заява СБУ щодо проявів гібридної 
війни в інформаційному просторі

Сьогодні вітчизняний інформа-
ційний простір зазнає безпреце-
дентного впливу. Україна зіткнулася 
зі спробами системного нагнітання 
паніки, поширенням фейкової ін-
формації та викривленням реально-
го стану речей. Усе це в комплексі – 
ніщо інше, як чергова потужна хвиля 
гібридної війни.

Служба безпеки у межах своєї компетенції по-
стійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіт-
кий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом 
держави, представниками виконавчої та законодавчої 

влади, іншими правоохоронними та безпековими 
органами влади ми готові реагувати на ситуацію 
не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а 
заздалегідь. І вже робимо це.

Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішньо-
го інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в 
українському суспільстві, підірвати віру у здатність 
держави захистити своїх громадян, розхитати нашу 
єдність.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни у соціаль-
них мережах, окремих ЗМІ, у поширенні деякими 
політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише 
фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у 
рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, 
ліквідації численних ботоферм, викритті агентур-
них мереж іноземних спецслужб та недопущенні 
диверсій і терактів. 

Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах 
країни у посиленому режимі. Ми готові захищати 
Україну.

Проте зараз стабільність і спокій у нашій 
країні залежать не лише від влади, а й від зва-
жених дій кожного українця. Всім нам варто 
зберігати спокій та холодний розум, не підда-
ватися на провокації. Паніка й дестабілізація 
грають на користь тільки ворогам, а не Україні.

Ми всі повинні мислити критично і перевіряти 
будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних 
джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду 
від фейків.

І не забувати: сила України не лише в потужній 
армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні 
захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та 
гідність.

Лікарні Житомирщини отримають  
ще 11 кисневих станцій

Анна Сергієнко

Протягом 2-х місяців в 
опорних закладах охорони 
здоров’я Житомирщини буде 
встановлено 11 кисневих 
станцій. 

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ 
України. «225 кисневих станцій, закуплених 
ДП «Медзакупівлі України» наприкінці 
минулого року, вже почали встановлювати 
в опорних закладах охорони здоров'я. З них 
105 нових кисневих станцій будуть достав-
лені в регіони протягом лютого, решта – у 
березні», – зазначили у міністерстві. 

Житомирська область отримає 11 
нових кисневих станцій, які встанов-
лять у таких опорних закладах охорони 
здоров`я: 

• КНП «Бердичівська міська лікарня» 
Бердичівської міської ради;

• КНП «Житомирська багатопрофільна 
опорна лікарня» Новогуйвинської селищної 
ради;

• КНП «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної 
ради;

• КНП «Коростенська центральна міська 
лікарня Коростенської міської ради»;

• КНП «Малинська міська лікарня» Ма-
линської міської ради;

• КНП «Новоград-Волинське міськра-
йонне територіальне медичне об'єднання»;

• КНП «Обласна клінічна лікарня 
ім. О. Ф. Ге рбачевського» Житомирської 
обласної ради;

• КНП «Андрушівська міська лікарня» 
Андрушівської міської ради;

• КНП «Дитяча лікарня імені В. Й. Баше-
ка» Житомирської міської ради;

• КНП «Лікарня № 1» Житомирської 
міської ради; 

• КНП «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусен-
ка» Житомирської міської ради. 

Як зазначили у МОЗ, станції генерації 
кисню були придбані за кошти держбюдже-
ту для забезпечення роботи палат інтен-
сивної терапії та реанімаційних відділень. 
Попередньо у межах цієї закупівлі було 
заплановано придбання 196 станцій, однак 
завдяки конкуренції на аукціоні вдалося 
зекономити кошти та додатково закупити 
ще 29 станцій.

«Ще влітку минулого року в українських 
лікарнях було лише близько 50 кисневих 
станцій. В умовах пандемії ця цифра дуже 
далека від реальних потреб. Тому менш ніж 

за пів року МОЗ вдалося збільшити цю цифру 
майже у 8 разів. Вже до середини 2022 року 
в українських медзакладах працюватиме 
близько 400 кисневих станцій», – повідомив 
заступник міністра охорони здоров'я Богдан 
Боруховський. 

Одна така станція може виробляти до 
500 літрів кисню за хвилину. В її комплек-
тацію входять додаткові газоаналізатори 
та витратоміри. Завдяки можливості дис-
танційного керування медзаклад зможе 
контролювати кількість та якість кисню.

На Житомирщині 
за тиждень – 9 825 
нових випадкіwв 
захворювання на 
COVID-19

З 9 по 15 лютого в Україні було зафіксовано 
230 627 нових випадків COVID-19. Зокрема на 
Житомирщині – 9 825.

9 лютого показник захворівших на COVID-19 на Житомирщині 
становив 1 557 осіб. 10 лютого цифра була більшою – 2 602 людини, 
наступного дня було виявлено 1 619 захворівших на COVID-19. 12 
лютого кількість захворівших становила 1 489 випадків, 13 лютого 
хворих було 1 193 особи. 14 лютого – 739 випадків, 15 лютого – 626 
осіб.

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 дотримуйтеся 
соціальної дистанції.

Пам’ятайте! Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб 
захистити себе від коронавірусної хвороби!
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Сезонна робота за кордоном:  
переваги, недоліки та де її шукати

Марія Кравчук

Зібрались до Польщі на збір 
полуниці? Не поспішайте – 
для початку дізнайтесь всю 
правду про роботу за кордо-
ном.

Найчастіше житомиряни, що вирішили 
їхати за кордон, обирають саме сезонну 
роботу. Але чи це дійсно найкращий спо-
сіб швидкої високооплачуваної роботи? 
Журналісти «20 хвилин» проаналізували 
усі переваги та труднощі, з якими може 
зіштовхнутися працівник у пошуку роботи 
за кордоном.

Сезонна робота – це робота, 
яка виконуються не цілий рік, а 
лише у певний період (сезон). 
На сезонність роботи впливають 
природні та кліматичні умови, 
або ж у роботодавця є тимчасова 
потреба у працівниках.

До сезонних робіт належать окремі 
види робіт на лісозаготівлі, робота у сфе-
рі туризму, обслуговування та найбільш 
популярна – в аграрному секторі.

Перевагою такої роботи є те, що робо-
тодавці переважно шукають некваліфіко-
ваних працівників, тобто не потрібно мати 
будь-які уміння або попередній досвід 
роботи. Тож сезонну роботу переважно 
вибирає більшість працездатних жито-
мирян без спеціальної освіти. 

Види сезонної роботи за кордоном
Робота в ресторанах та готелях по-

пулярна в країнах або регіонах, де добре 
розвинений туризм і в туристичний сезон 
відчувається значна потреба в робочій силі. 
Цей варіант багато заробітчан вважає най-
кращим, тому що робота досить цікава, 
динамічна та не надто важка.

На такі вакансії беруть переважно мо-

лодь, але бувають випадки, коли можна 
влаштуватися, якщо вам до 50 років. Ще 
одна вимога – мова. Більшість роботодавців 
вимагають знання місцевої або англійської 
мови мінімум на рівні pre-intermediate (A2).

Робота аніматором – це доволі спе-
цифічний варіант сезонної роботи в Єгипті 
та Туреччині. До прикладу, влаштуватися 
аніматором в Єгипті може практично ко-
жен бажаючий. Зарплата невелика, але 
багато хто взагалі сприймає таку роботу 
за розвагу, за яку ще й платять гроші.

Сезонні роботи в сільському гос-
подарстві. Це один з найпопулярніших 
варіантів сезонної роботи серед україн-
ців у Фінляндії, Англії, Швеції і, звісно, 
Польщі. Робота в основному зі збору ягід 
– полуниці, малини, смородини, чорни-
ці у Фінляндії, овочів – в Англії, Швеції і 
Польщі. Також є можливість влаштуватися 
працювати на сільськогосподарських робо-
тах у Франції. Окрім того, завжди відкриті 
вакансії на фермерські господарства, де 
працівники допомагають фермеру.

Ця робота найбільше пов'язана із важ-
кою фізичною працею. Також вона дуже 
нестабільна, оскільки залежить від погод-
них умов. Сьогодні робота може бути, а в 
період дощів – ні.

Які переваги працевлаштування  
за кордоном?

Висока зарплата. Можливість зароби-
ти непогані гроші за короткий проміжок 
часу, якщо пощастить з вакансією.

Досвід не важливий. Для сезонних 
робіт переважно не потрібен досвід ро-
боти, тому на сезонні вакансії може пре-
тендувати будь-хто незалежно від освіти 
та навичок. Єдина вимога, яка може за-
вадити, – вік. Роботодавці охочіше наби-
рають молодих людей, які будуть швидко 
працювати.

Можливість отримання посвідки 
на постійне проживання/європейського 
громадянства.

Можливість вивчити мову, асимілю-
ватися в Європі, отримати нові знання та 
досвід (роботодавець часто оплачує курси 
для своїх працівників).

Туристична можливість: подоро-
жувати, побачити світ, познайомитися з 
іншими традиціями і культурою.

Нові друзі, колеги, зв'язки, які 
дадуть вам можливість незабаром вла-
штуватися на більш високооплачувану 
роботу.

Сезонні вакансії є хорошим варіан-
том для тих, хто поки не має постійної 

роботи. Можна працювати на тимчасово-
му робочому місці, а паралельно шукати 
пропозиції на постійній основі.

Які можуть бути недоліки?
Незвична робота. 
Працювати в іншій країні потрібно 

теж по-іншому: багатьом буває складно 
звикнути до європейських умов, вимог і 
стандартів, особливо коли ви все життя 
працювали в Україні.

Психологічний аспект. 
Як би там не було, зважитися на переїзд 

– це вчинок. У вашому житті змінюється 
майже все: нові люди, новий менталітет, 
нові вимоги, незнайома мова, нове місце 
проживання тощо.

Важка фізична праця. 
Багато людей не витримують тривалої 

роботи без відпочинку. Часто трапляєть-
ся так, що працівник попрацював лише 
місяць і повертається додому. Щоб до-
бре заробити, потрібно докласти зусиль, 
інакше може не вистачити коштів навіть 
на зворотну дорогу.

Шахраї. 
Часто буває, що через недосвідченість або 

бажання заощадити українці звертаються до 
неперевірених агентств-роботодавців. І після 
приїзду за кордон виявляється, що роботи 
немає або заробітна плата значно нижча, 
гірші умови проживання. А нелегальна ро-
бота взагалі може загрожувати вашій без-
пеці. Завжди звертайтеся до професіоналів і 
працюйте тільки офіційно, оформляйте всі 
документи і підписуйте контракт.

Якщо ви вирішили зайнятись 
сезонною роботою за кордоном, 
потрібно все обдумати та зібрати 
всю можливу інформацію про 
місце роботи, якщо можливо – 
роботодавця, до якого ви зби-
раєтеся поїхати.

При виборі сезонної праці важливо 
правильно визначити, який вид сезонної 
роботи найбільше підходить під ваші мож-
ливості – інакше вас чекає декілька дуже 
непростих місяців або дорога додому вже 
після першого місяця праці.
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Житомирщина отримала 2 899 курсів  
препарату для лікування COVID-19

Марія Кравчук

Міністерство охорони 
здоров’я України розподілило 
у регіони 60 тис. курсів «Мол-
нупіравіру» –  препарату для 
лікування COVID-19. 

«Молнупіравір» – це препарат прямої 
дії, який блокує фермент, потрібний ві-
русу для відтворення генетичного коду. 

Так він запобігає розмноженню вірусу та 
знижує ризик важкого перебігу хвороби. 
Препарат випускається у формі пігулок, 
не має особливих вимог зберігання, і його 
зручно приймати.

14 лютого Департамент охорони здоров̀я 
Житомирської облдержадміністрації по-
відомив, що до комунальної установи «База 
спеціального медичного постачання» Жи-
томирської обласної ради надійшла партія 
ліків Molnupiravir.

 «Сімейні лікарі першочергово призна-
чатимуть молнупіравір пацієнтам із груп 

ризику, щоб убезпечити хворих від переходу 
із легкого ступеня тяжкості захворювання 
до середнього та важкого», – йдеться у повідо-
мленні пресслужби Міністерства охорони 
здоров'я.

У сусідній, Хмельницькій, області роз-
горівся скандал – в аптеках у вільному про-
дажі з’явився молнупіравір. У МОЗ попере-
дили про можливу підробку, ймовірно, 
зловмисники продають фальсифікат. 
Наголошуємо на тому, що препарат «Мол-
нупіравір» надають пацієнтам безкоштовно 
і тільки за призначенням лікаря.

«Нові технології» ремонту доріг та історія 
одного світлофора: теми, які житомиряни 
обговорювали у Facebook за тиждень

Анна Сергієнко

Ямковий ремонт 
після дощу та неможли-
вість (небажання) від-
ремонтувати світлофор 
протягом двох місяців. 
Такі теми житомиряни 
обговорювали най-
активніше у мережі 
Facebook протягом 
минулого тижня.

У Житомирі проводять 
ямковий ремонт після 
дощу

У Житомирі працівники 
комунального підприємства 
«УАШ» проводять ямковий ре-
монт доріг. Вони засипають ями 
сумішшю зі зрізаного асфальту. 
Жагу до роботи комунальників 
не спиняє ні дощова погода, ні 
вода в ямах.

Більшість житомирян вже 
знайомі з такою технологією, та 
є й такі, що наголошують, що в 
цьому разі такі тимчасові заходи 
є нормою.

«Сію, сію, посіваю, яму швид-
ко залатаю, гроші всі в асфальт 
вкатаю», – римує Ольга Вячес-
лавовна.

«Хотілося б знати, а керівник 
на своєму місці, насамперед по-
трібно гнати керівника у три 
шиї», – коментує Галина Дубі-
ніна.

«Недавно кто-то постил яму 
большую, где их обляпала машина 
на остановке. И там был задан 
вопрос, почему в Житомире не ла-
тают ямы. Вот, начали латать», 
– пише Sergey Zink.

«Пока не будет, как в Европе, 
там гарантия на укладку 10 лет! 
То наши депутаты и т.д. будут 
набивать себе карманы, и им на 
нас всё равно, они купят новую 
машину, а потом ещё одну...»  – 
зазначив Юрий Майданец.

«Повна байдужість робіт-
ників. Подумаєш, що гроші в 
асфальт. У нас в Україні їх ще 
багато-багато. Будемо на цей 
безлад кричати "слава Україні", 
як колись кричали "слава кпсс"», – 
виговорилась Татьяна Волошина.

«Это яма сквозная: сколь-
ко ни бросай, с другой стороны 
высыпается», – жартує Наталья 
Красовская.

«Это временная засыпка. По-
том, когда потеплеет, ямы по-
лноценно залатают», – пояснив 
Игорь Выговский.

«Пада я с такой высоты, 
асфальт должен надежно при-
липнуть к основанию и стать 
надёжной латкой, несмотря ни на 
что», – пожартував Sergey Barkov.

«Покажіть це відео дорожньо-
му працівнику, і він вам скаже, що 
це нормально в даному випадку 
– це тимчасовий вихід із ситуа-
ції, доки наступить сприятлива 
погода: а хі-хі ха-ха тут недореч-
не», – наголосив Пионковский 
Евгений.

Iсторія несправного 
світлофора з хепі-ендом

Несправний світлофор розта-
шований у с. Станишівка. Місцеві 
жителі бідкаються на дискомфорт, 
що завдає ця несправність вже два 
місяці.

У повідомленні місцевої жи-
тельки йдеться, що саме на цій 
ділянці руху пожвавлений рух 
транспорту, пішоходи перейти 

дорогу не можуть – по 30 хв че-
кають на переході.

«Са ме так ста л ос я б і л я 
"Кромбергу" кілька років тому, 
де світлофор встановили, тіль-
ки стояв він просто для краси, 
не працював. Поки не збили на 
смерть людину. Через кілька 
днів світлофор вже працював. От 
такою ціною у нас здійснюється 
безпека дорожнього руху», – роз-
повіла жахливу історію Людмила 
Миколайчук.

«Не хочуть ремонтувати 
світлофор, хай ставлять регулю-
вальника. Дійсно, люди зі страхом 
переходять дорогу, а більшість 
водіїв у населеному пункті навіть 
швидкість не знижують. Викли-
кати поліцію, нехай зупиняють 
автівки, щоб люди йшли», – на-
голосила Oksana Terehova.

«Напевно, чекають на виділен-
ня мільйона гривень», – іронізує 
Lyudmyla Ditkovska.

«Нужно быть гением инженер-
ной мысли, чтоб построить две 
больницы по обе стороны такой 
оживлённой трассы и не приду-
мать там переход, ни подземный, 
ни наземный», – говорить Ильяс 
Лагомин.

«Вообще-то там есть знак 
пешеходный переход, поэтому до-
рогу переходить можно и машины 
обязаны пропускать», – пише Ви-
ктор Сидоров.

Буквально наступно-
го дня на сторінці Служ-
би автомобільних доріг 
у Житомирській області 
повідомили, що світло-
фор відремонтовано.

«Відновлено роботу світло-
форного об’єкта в селі Станишів-
ка, на автомобільній дорозі Р-18 
Житомир – Попільня – Сквира – 
Володарка – Ставище», – йдеться 
у повідомленні.
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Хто знову забруднює річку Тетерів?
Руслан Мороз

З’явилась інформація, що 
вже протягом майже двох 
місяців у районі Гідропарку 
з території Житомирського 
обласного медичного центру 
вертебрології і реабілітації 
відбувається скидання неочи-
щених каналізаційних стоків у 
річку Тетерів. 

Місце скиду цієї каналізації розта-
шоване всього лише у 200 метрах від на-
шого єдиного офіційного у місті пляжу, 
де люблять відпочивати житомиряни, де 
щороку відбуваються змагання з плавання 
TeterivOpen. 

Представник ГО «Захист води і риби 
– ЗВІР» Дмитро Бобер звернувся до пра-
воохоронних органів із заявою щодо сис-
тематичного забруднення річки Тетерів. 
Також Дмитро виклав відео та фото події 
у соціальній мережі «Фейсбук».

«Дійсно, це зухвальство відбу-
вається, і смердюча жижа ллєть-
ся у наше з вами джерело життя і 
питної води. Відзняв цей матеріал, 
викликав на місце події оперативно-
слідчу групу Національної поліції 
України та представників Держав-
ної екологічної інспекції Поліського 
округу. Склав відповідні заяви. Про-
шу всіх вас, друзі, не залишатись 
байдужими до забруднення нашого з 
вами довкілля недолугими господар-
никами і завжди повідомляти наші 
право- і природоохоронні органи про 
подібні випадки. Це наше місто, це 
наша річка, і лише ми повинні дати 
їм раду», – йдеться у дописі Дмитра 
у фейсбуці.

Ми звернулися із запитом до Дер-
жавної екологічної інспекції Поліського 
округу щодо повідомлення про те, що в 
районі житомирського Гідропарку, біля 
КНП «Обласний медичний центр вер-
тебрології і реабілітації» Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, 
Чуднівське шосе, 1, протягом двох місяців 
спостерігаються скиди неочищених кана-
лізаційних стоків у річку Тетерів. 

У відповіді від Державної екологіч-
ної інспекції Поліського округу повідо-
мляється: «08.02.2022 на телефон гарячої 
лінії інспекції надійшло звернення від 
Бобра Д. В. щодо цього факту. Під час 
виїзду на місце спеціалістами інспекції 
було встановлено, що внаслідок забит-
тя каналізаційної мережі відбувся витік 
неочищених стічних вод з поворотного 
колодязя до р. Тетерів.

В ході здійснення заходу державного 
нагляду (контролю) спеціалістами інспек-
ції було відібрано пробу в місці потра-
пляння стічної води у водний об'єкт для 
подальших лабораторних досліджень.

За результатами проведеного заходу 
посадову відповідальну особу Центру вер-
тебрології та реабілітації Житомирської 
міської ради притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності у вигляді штрафу.

Нині проводяться лабораторні дослі-
дження відібраного зразка (проби) для 
встановлення концентрацій забруднюю-
чих речовин, які потрапили до водного 
об'єкта, та подальшого розрахунку роз-
міру шкоди, завданої навколишньому 
природному середовищу».

У Житомирському районному управ-
лінні поліції також повідомили, що заяву 
зареєстровано і нині триває перевірка. 
Проводяться необхідні експертизи. 

Судове засідання по справі  
«житомирського стрілка» знову перенесено

Руслан Мороз

Судове засідання 14 лютого 
2022 року по справі «житомир-
ського стрілка» Анатолія Заха-
ренка знову перенесено внаслі-
док різкого погіршення стану 
здоров’я обвинуваченого.

Судове засідання розпочалося, як зви-
чайно: колегія суддів приступила до роз-
гляду клопотань. Було також повідомлено, 
що в суд не з’явився свідок по справі Руслан 
Мшанецький, від імені якого адвокатом 
надіслано відповідну заяву. Причини неявки 
не вказані. Нагадуємо, що, за версію захисту, 
Руслан Мшанецький, який був начальником 
Попільнянського райвідділу поліції, обви-
нувачується в отриманні неправомірної 

вигоди від Захаренка, який зі свого боку є 
свідком по справі Мшанецького, яку роз-
глядає Бердичівський міськрайонний суд.

Після оголошення про початок судо-
вого засідання сторона захисту Анатолія 
Захаренка звернулася з клопотанням про 
надання йому невідкладної медичної допо-
моги та про виклик швидкої. Після заміру 
артеріального тиску виявилося, що в 
Захаренка гіпертонічний стан з тиском 
211/115. Суд погодився та оголосив перерву 
для виклику швидкої та надання медич-
ної допомоги. Адвокати обвинуваченого 
заявили, що Захаренко має проблеми зі 
здоров'ям, але йому не надається належна 
медична допомога.

«У Анатолія Петровича проблеми із 
серцем. На жаль, нині у медичному закладі, 
який міститься у закладі утримання під 
вартою, не надається належної медичної 
допомоги», – заявив представник захисту 
Андрій Шкварко. 

Він додав, що фактично надається ме-
дична допомога лише на папері.

«Ми зверталися з клопотанням, з відпо-
відними запитами, проханнями до суду, з кло-
потанням про перевірку належного надання 
медичних препаратів та медичного лікування. 
У відповідь: майже все надається, деякі ліки 
замінені на аналоги, проте, як ми бачимо, 
фактично медичне лікування не виявляється 
належним чином», – розповів Шкварко.

Після перерви суд спочатку мав намір 
продовжити свою роботу. Але після майже 
сорока хвилин очікування медики вирішили 
доставити Анатолія Захаренка до лікуваль-
ного закладу для надання більш інтенсивної 
допомоги. Після цього обвинуваченого знову 
було відправлено до СІЗО. Засідання буде 
продовжено 24 лютого 2022 року.

Нагадуємо, що у травні 2020 року у Жи-
томирській області було розстріляно семеро 
осіб, які нібито приїхали відпочити та по-
рибалити на місцевому ставку. 
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• Учаснику незаконного 
збройного формування 
терористичної організації 
«ДНР» повідомили про 
підозру

Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні 
проводять слідчі слідчого від-
ділу Управління Служби без-
пеки України в Житомирській 
області.

Слідством установлено, що 
підозрюваний з червня 2016 
року дотепер вчиняє проти-
правні дії у складі незаконного 
збройного формування теро-
ристичної організації «ДНР», 
так званого окремого гвардій-
ського розвідувального баталь-
йону «Спарта», що входить до 
складу «Управління народної 
міліції ДНР». Зокрема у складі 
розвідувальної групи чинить 
збройний опір українським вій-
ськовим та правоохоронцям на 
тимчасово окупованій території 
Донецької області. Дослужився 
до псевдовійськового звання 
«гвардії сержант».

Нині «деенерівця», відпо-
відно до вимог КПК України, 
викликано до слідчого для 
проведення слідчих та про-
цесуальних дій. 

• Викрав золоті злитки 
з банківського сховища 
і гроші на понад 1, 2 млн 
грн та втік до країни-
агресора – у Житомирі 
судитимуть ексбанкіра.

Слідством установлено, що 
у серпні 2019 року житомир-
ське державне підприємство 
уклало з луцьким товариством 
договір-доручення щодо про-
ведення ремонту та налашту-
вання виробничого облад-
нання на філії підприємства.  
Товариство зі свого боку для 
виконання робіт уклало договір 
із своїм земляком – приватним 
підприємцем-підрядником.

Коли ж через декілька міся-
ців необхідно було прозвітува-
ти про проведений капітальний 
ремонт та налагоджувальні 
роботи, директор товариства 
спільно із підрядником скла-
ли документи, відобразивши 
у них роботи, які насправді 
не проводилися. Документи з 
недостовірними відомостями 
надали замовнику для оплати.

Злочин викрито прокурату-
рою спільно з оперативними 
працівниками Управління СБ 
України в області.

Досудове розслідування, за 
процесуального керівництва 
обласної прокуратури, про-
водить Головне управління 
Нацполіції в області.

На сторожі безпеки

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

Е-квиток та картка житомирянина

Організація Назва зупинки Споруда Адреса точки Час роботи

ТОВ “Твій Хліб”

Героїв Десантників Кіоск на зупинці (фото) просп. Миру, 37
ЦілодобовоМайдан Короленка Кіоск на зупинці (фото) вул. Перемоги, 47

стадіон “Спартак” Магазин на зупинці вул. Грушевського, 35

Шевченка Комплекс кіосків на 
зупинці (фото) вул. Вітрука, 8 07:00 –  

19:00

ТОВ “Фармація 
Житомирщини”

Івана Огієнка Аптека оптових цін вул. І. Огієнка, 2

08:00 – 21:00

Автовокзал Аптека низьких цін №1 вул. Київська, 91
Стоматологічна по-

ліклініка Аптека оптових цін вул. Покровська, 151

Лятошинського Аптека оптових цін вул. Хлібна, 19
Агроколедж Аптека оптових цін вул. Покровська 131А

майдан Перемоги Аптека оптових цін вул. Перемоги, 12
ТРЦ Глобал Аптека оптових цін вул. Київська, 77

Довженка Аптека оптових цін вул. Велика Бердичів-
ська, 67

Небесної сотні Аптека оптових цін вул. Київська, 35

проспект Миру Аптека оптових цін 
ТЦ “Океан плаза”

пров. 1-й Винокурний, 
63

проспект Миру Аптека оптових цін вул. Вільський шлях, 5
Театральна Аптека оптових цін вул. Київська 7/4 17:00 –  

21:00Небесної сотні Аптека оптових цін вул. Київська, 52

ТОВ  
“Олмаркет” 

(діють тимчасо-
во)

Взуттєва фабрика Кіоск на зупинці вул. Героїв Пожежних, 
125А

09:00 – 18:00
Торгівельно-економіч-

ний коледж Кіоск на зупинці вул. Чуднівська, 96

пров. Шкільний Кіоск на зупинці вул. Корольова, 50
Панчішна фабрика Кіоск на зупинці проспект Миру, 23

Поповнення без комісій! *Рекомендована сума поповнення від 20 грн. Редакція від 11.02.2022 р.

Вид, тариф Серія Ціна, грн Опис пакету послуг Тип, дизайн картки

Безліміт 30 38 180.00 Безліміт в електротранспорті на 30 днів 
на 1 особу Громадська

Безліміт 90 39 500.00 Безліміт в електротранспорті на 90 днів 
на 1 особу

Гаманець 40 20.00-
500.00*

Електронний рахунок (оплата здійсню-
ється за кожну поїздку. Трамвай/тролей-
бус – 6 грн; Автобус – 8 грн.). Нічний 

тариф з 22 до 06 години – 10 грн.
Учнівський 

30*** 23 45.00 Учнівський безліміт в електротранспорті 
на 30 днів на 1 особу Учнівська

Учнівський 
90*** 24 125.00 Учнівський безліміт в електротранспорті 

на 90 днів на 1 особу

Учнівський 
гаманець*** 25 20.00-

500.00*

Електронний рахунок (оплата здійсню-
ється за кожну поїздку. Автобус/трам-

вай/тролейбус – 3 грн.) Нічний тариф з 
22 до 06 години – 10 грн.

Студентський 
30*** 26 90.00 Студентський безліміт в електротран-

спорті на 30 днів на 1 особу Студенська
Студентський 

90*** 27 250.00 Студентський безліміт в електротран-
спорті на 90 днів на 1 особу

Студентський 
гаманець 28 20.00-

500.00*

Електронний рахунок (оплата здійсню-
ється за кожну поїздку. Трамвай/тролей-

бус – 6 грн; Автобус – 8 грн.) Нічний 
тариф з 22 до 06 години – 10 грн.

Картка жито-
мирянина –

10.00-
500.00*

Не перед-
бачено**

Визначається згідно з категорією грома-
дян

Картка  
Житомирянина

Безконтактна 
банківська 

картка, QR-код, 
NFC

–

Станом на 
вечір дня 
поїздки на 

рахунку має 
бути достат-
ньо коштів 
для оплати 

поїздки.

Оплата здійснюється за кожну поїздку. 
Трамвай/тролейбус – 8 грн; Автобус – 
10 грн. Нічний тариф з 22 до 06 години 

– 10 грн.

Банківська картка

Вартість будь-якої транспортної картки становить 30 гривень, на одну картку можна записати один з трьох 
тарифів на вибір. * – максимальна сума до поповнення  – 500 грн. ** – для категорій громадян, які мають 

безоплатний проїзд у всіх видах транспорту.

Марія Кравчук

У зв’язку з підвищенням 
ціни на проїзд житомиря-
ни активніше почали ку-
пувати е-квитки. Журна-
лісти «20 хвилин» зібрали 
корисну інформацію про 
те, де можна придбати та 
поповнити проїзний.

Картка житомирянина
«Картка житомирянина» – це 

універсальна банківська картка, 
яка є своєрідним паспортом жи-
томирянина. На ній зазначається 
прізвище та ім’я власника і його 
фотографія. Карта видається піль-
говим категоріям та дає можливість 
безкоштовного проїзду в електро-
транспорті.

Картку житомирянина можуть 
отримати усі зареєстровані жителі 
міста, громадяни, які офіційно пра-
цюють у Житомирі, офіційно заре-
єстровані переселенці з тимчасово 
окупованих територій, громадяни, 
що мають право на пільги. 

Соціальна картка житомиря-
нина, що раніше видавалась без-
оплатно, зараз коштує 120 грн.

У соцмережі Facebook містяни 
почали обурюватися, що для того, 
щоб отримати карту,  слід запла-
тити 120 грн (з серпня 2021 року).

Як виявилось, карта видавалась 
на безоплатній основі згідно з мемо-
рандумом, у серпні минулого року 
його дія закінчилась, та Ощадбанк 
почав видавати карти на платній 
основі.

Е-квиток
Така картка передбачена у трьох 

варіантах: універсальна, студент-
ська та учнівська. Вартість будь-якої 
транспортної картки становить 30 
гривень, на одну картку можна за-
писати один із трьох тарифів на 
вибір.

Точки продажу та поповнення 
електронних квитків

Поповнити е-квиток можна че-
рез мережу терміналів самообслу-
говування або інтернет та мережі 
точок продажу на зупинках.

Поповнення через мережу 
терміналів самообслуговування 
(EasyPay, City 24, 2click):
• знайдіть термінал самообслуго-
вування (EasyPay, City 24, 2click, 
карта терміналів);

• у пошуку послуг введіть «Тран-
спорт Житомира» та/або оберіть 
послугу «Поповнення е-квитка»;

• введіть номер картки та суму від-
повідно до пакету послуг;

• внесіть гроші до терміналу;
• заберіть чек, що свідчить про 
оплату;

• поповнення має здійснитись не 
пізніше наступного дня під час 
прикладання е-квитка до валі-
датора у транспорті (найшвидше 
поповнення здійснюється на ста-
ціонарному валідаторі).

• активація тарифу відбувається в 
момент піднесення е-квитка до 
валідатора у транспорті.

ВАРТІСТЬ, ВИДИ Е-КВИТКА

ТОЧКИ ПРОДАЖУ ТА ПОПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ



7 Середа, 16 лютого 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Гроші

Невитребувані паї: у власників ще є час 
Ольга Сідлецька

До 1 січня 2025 року влас-
ники земельних часток (паїв) 
мають оформити на них право 
власності, бо інакше земля 
перейде до громади. 

Згідно зі статтею 2 Закону «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
основним документом, що посвідчує право на 
земельну частку (пай), є сертифікат на право 
на земельну частку (пай), виданий районною 
(міською) державною адміністрацією. 

Документами, що посвідчують право 
на земельну частку (пaй), також є: свідо-
цтво про право на спадщину; посвідчені у 
встановленому законом порядку договори 
купівлі-продажу, дарування, міни, до яких 
додається сертифікат на право на земельну 
частку (пай); рішення суду про визнання 
права на земельну частку (пай).

Виявляється, наявність сертифікату на 
земельну частку (пай) не дає право сповна 
нею користуватися. Оскільки сертифікат 
засвідчує лише право його власника на 
отримання земельної ділянки (а не право 
на саму ділянку), потрібно ще й потурбу-
ватися про виділення земельної ділянки в 
натурі, тобто на місцевості. 

Про те, що таке невитребувана зе-
мельна ділянка і куди звернутися, щоб 
виділити її на місцевості, журналісти 
«20 хвилин» поцікавилися у Головному 
управлінні Держгеокадастру у Жито-
мирській області. 

На інформаційний запит газети в управ-
лінні відповіли: «Відповідно до статті 13 
Закону України "Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)" (далі 
Закон), невитребуваною є земельна частка 
(пай), на яку не отримано документа, що 
посвідчує право на неї, або земельна частка 
(пай), право на яку посвідчено відповідно до 
законодавства, але яка не була виділена в на-
турі (на місцевості)». 

За інформацією Головного 
управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, станом на 
25.09.2021 площа невитребуваних 
паїв на території Житомирської 
області становила 89415,1190 га.

Як одержати земельну частку  
на місцевості

«Відповідно до Закону особам, власникам 
сертифікатів на право на земельну частку 
(пай), щоб одержати належну їм земельну 
частку (пай) в натурі (на місцевості), необ-
хідно звернутися до відповідної сільської, 
селищної, міської ради із заявою про виді-
лення їм земельної частки (паю) в натурі 
(на місцевості), укласти із землевпорядною 
організацією договір на виконання робіт із 
землеустрою щодо виділення земельних час-
ток (паїв) у натурі (на місцевості) з метою 
виготовлення документації із землеустрою, 
після чого зареєструвати право власності 
на земельну ділянку в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно відповідно 
до Закону України «Про державну peєcтрацію 
речових прав на нерухоме майно та ïxніх 
обтяжень», – розповіли у Головному управ-
лінні Держгеокадастру у Житомирській 
області. 

Куди перейдуть невитребувані паї 
Частиною 4,5 статті 13 Закону визна-

чено, що у разі якщо до 1 січня 2025 pокy 
власник невитребуваної земельної частки 
(паю) або його спадкоємець не оформив 
право власності на земельну ділянку, він 
вважається таким, що відмовився від одер-
жання земельної ділянки, – зазначили у 
Держгеокадастрі.  

Така невитребувана земельна частка 
(пай) після формування її у земельну ді-
лянку за рішенням відповідної сільської, 
селищної, міської ради (у paзі необхідності 
формування) за заявою відповідної ради на 
підставі рішення суду передається у кому-
нальну власність територіальної громади, на 
території якої вона розташована, у порядку 
визнання майна безхазяйним.

Що робити, якщо пропустили строки 
Якщо вказана вище дата минула, а ви не 

витребували пай, але мали на це поважну 
причину, зверніться до суду. 

«Згідно з частиною 6 статті 13 Закону, 
за позовом власнику невитребуваної зе-
мельної частки (паю) або його спадкоємцю 
у разі пропуску строку для оформлення 
права власності на земельну ділянку з 
поважної причини суд може визначити 
додатковий строк, достатній для такого 
оформлення», – роз̀ яснюють у Головному 
управлінні Держгеокадастру у Житомир-
ській області.

Невиплата зарплат та переведення на пів ставки: 
чи отримують медики області обіцяне підвищення? 

Руслан Мороз

Вже кілька тижнів 
поспіль від медиків об-
ласті надходять скарги 
на невиплату обіцяної 
підвищеної зарплати 
та переведення на пів 
ставки, інколи і заднім 
числом. Керівники 
комунальних установ 
списують такі рішення 
на недостатність коштів. 

На папері зарплати дійсно під-
няли. Тож лікарі мають отримува-
ти не менш як 20 тисяч на місяць, 
а медичні сестри – не менш як 13,5 
тисячі гривень. А от на практиці 
все має не такий райдужний ви-
гляд, адже окремих коштів на це 
покращення не виділили. Лікарні 
мають самостійно оплатити підви-
щення зарплат за допомогою ко-
штів, отриманих від НСЗУ в межах 
оплати за медичними пакетами. 
І тут починається найцікавіше – 
десь договори з НСЗУ не укладені, 

хтось ще не отримав кошти, тож 
змушені їхні керівники виживати 
хто і як може.

Близько двох тижнів минуло, 
коли вперше стало відомо про 
ситуацію, але повідомлення про 
подібні випадки у різних грома-
дах Житомирської області про-
довжують з’являтися. Так, у групі 
«Житомир-інфо» у фейсбуці за-
значається, що на Житомирщині 
лікарів та медсестр змушують 
писати заяви про переведення 
на 0,5 або 0,75 ставки та не ви-

плачують обіцяної підвищеної 
зарплати за січень. Зокрема по-
дібні повідомлення надійшли з 
Житомира та Любара, а також з 
деяких ФАПів у селах Житомир-
ського району. 

Ми намагалися отримати 
коментар від керівництва об-
ласті щодо ситуації з неви-
платами зарплат медичним 
працівникам, але нам у цьому 
відмовили, зазначаючи, що не 
хочуть втручатися в діяльність 
місцевих громад. 

Натомість у Комітеті Верховної 
Ради України з питань здоров'я 
нації, медичної допомоги та ме-
дичного страхування 14 лютого 
зазначили, що проблема з неви-
платою заробітних плат носить 
локальний характер. «Комітет 
фіксує локальні проблеми на місцях 
з виплатою підвищених зарплат. 
Якщо детально розібратись у кож-
ній із ситуацій, де медиків перево-
дять на 0,5 ставки, то найчастіше 
проблема або у діях керівництва 
медичного закладу, або у відсут-
ності підтримки з боку місцевої 
влади. МОЗ, НСЗУ, керівництво 
закладу та місцева влада мають 
спільно напрацювати алгоритм 
вирішення управлінських проблем 
по кожній лікарні, – написав голова 
комітету Михайло Радуцький. – У 
випадках, коли медичні заклади з 
об’єктивних причин відчувають 
брак фінансування, НСЗУ виділить 
їм додаткові кошти. Але відсоток 
таких закладів невеликий. Напри-
клад, за даними МОЗ, лише 4% 
медзакладів на «первинці» потре-
бують додаткового фінансування», 
– додав голова комітету. 

У Житомирській обласний 
державній адміністрації повідо-

мили, що законодавство перед-
бачає 65 000 гривень штрафу за 
примусове переведення медпра-
цівників на 0,5 ставки. МОЗ та 
Держпраці здійснять перевірку 
закладів первинної та екстреної 
медичної допомоги щодо виплат 
працівникам. Під перевірку також 
потраплять ті заклади, звідки над-
ходить найбільше скарг щодо ви-
плат заробітних плат, та ті, в яких 
офіційно зафіксована заборгова-
ність. Залишити скаргу чи повідо-
мити про незаконну діяльність 
керівництва можна за номером 
гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

Комітет Верховної Ради Укра-
їни з питань здоров'я нації, ме-
дичної допомоги та медичного 
страхування підготував проєкт, 
який, на їхню думку, має виріши-
ти питання з виплатою заробітних 
плат медикам. «Пропонуємо дозво-
лити уряду встановлювати розмір 
мінімальної заробітної плати у 
державних та комунальних ме-
дичних закладах та визначити, що 
кошти від НСЗУ лікарні можуть 
витрачати винятково на медичну 
послугу (зарплату та закупівлю 
медикаментів)», – зазначив голо-
ва комітету Михайло Радуцький.
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• Майстер лісу, керуючи 
авто у стані сп’яніння, смер-
тельно травмував неповно-
літню – ювенальні прокурори 
наполягатимуть на взятті під 
варту.

• Через ревнощі за-
била до смерті: на 8 років 
ув’язнили жительку Бердичів-
ського району.

• Незаконно спиляв у 
лісництві дуби для паркану 
– судитимуть жителя Корос-
тенського району.

• Збував ув’язненим пси-
хотропи і наркотики, ви-
крадав транспорт та чуже 
майно – жителя Бердичева 
засудили до 7 років позбав-
лення волі.

• Викрав золоті злитки 
з банківського сховища і 
гроші на понад 1,2 млн грн 
та втік до країни-агресора – у 
Житомирі судитимуть ексбан-
кіра.

• Прокуратура Житомир-
щини домоглася стягнення 
майже 300 тис. грн до бю-
джету місцевої громади за 
вирубані берези на землях 
сільськогосподарського при-
значення.

• Створювали акаунти у 
соцмережах та продавали 
країні-агресору для розмі-
щення антиукраїнських пові-
домлень – на Житомирщині 
викрили двох «кібер-ділків».

• Один рік обмеження 
волі реально – за вчинення 
домашнього насильства.

«Горе-син» скоював домаш-
нє насильство над матір’ю, ніде 
не працюючи, жив за її кошти, 
ображав лайливими словами, 
погрожував фізичною розпра-
вою, створюючи нестерпні умо-
ви. Жінка звернулася до суду, 
який виніс стосовно кривдника 
відповідний припис. Проте вже 
наступного місяця він порушив 
вимоги припису, повернувся до 
будинку матері, продовжуючи 
знущання. Своєї вини чоловік 
не визнав.

• На краденому тран-
спорті «заїхав» за ґрати аж 
на 5 років.

Судовим слідством уста-
новлено, що 24-річний жи-
тель Житомирського району, 
без постійного місця роботи, 
перебуваючи у стані сп’яніння, 
у травні минулого року, викрав 
з приватного домоволодіння 
скутер. Однак втекти далеко не 
вдалося: не впоравшись з ке-
руванням, пошкодив транспорт.

Вдруге, також у стані сп’я-
ніння, аналогічний злочин скоїв 
вже під час розгляду судом 
щодо нього обвинувального 
акту за викрадення скутера.

На варті закону

ПРОКУРАТУРА 
УКРАЇНИ

• СБУ не допустила ввезення в Україну 
рекордної за останні декілька років 
партії контрафактного товару через 
митний кордон. Зловмисники нама-
гались ввезти партію електронних 
цигарок без марок акцизного подат-
ку України на більш ніж 16 мільйонів 
гривень.

• Сенатори США розглядають мож-
ливість введення нищівних санкцій 
проти Росії, передбачених на випа-
док повномасштабного вторгнення, 
у разі нової кібератаки ФСБ проти 
України.

• Десятий літак з військовою допомогою 
від США прибув в Україну: на борту 

понад 80 тонн боєприпасів для укра-
їнської армії.

• З початку російської агресії щодо Укра-
їни спостерігається збільшення відтоку 
капіталу з Росії: ЗМІ повідомляють, що 
за місяць агресії проти України Росія 
втратила майже $13 мільярдів.

• Відомий голлівудський актор Алек 
Болдуін повернувся до роботи в кіно 
вперше після загибелі операторки-
українки Галини Гатчинс на зйомках 
фільму «Іржа».

• Чоловік, що загубився в шотландсько-
му високогір'ї, допоміг рятувальникам 
знайти себе завдяки слідам на снігу. 
Зниклий чоловік був досить розумний, 

щоб здогадатися залишити повідо-
млення на снігу. Він витоптав в снігу 
не тільки своє ім'я, але і стрілки, що 
вказують напрямок, в якому він йшов.

• У Міністерстві охорони здоров’я не 
розглядають можливість зробити 
обов’язковою бустерну дозу вакцини 
від коронавірусу в Україні.

• В ОАЕ назвали причину загибелі 
верблюдів і черепах: дослідження 
встановили, що половина верблюдів 
задихається після того, як проковтує 
пластикові пакети.

• Суд Греції звільнив ветерана АТО 
Олександра Радкевича, якого хотіли 
передати Литві.

Коротко про головне

За минулий рік за сприяння 
Житомирської обласної прокуратури 
було засуджено 2 129 осіб

Марія Кравчук

Підсумки роботи 
Житомирської обласної 
прокуратури за 2021 рік.

У 2021 році за участі проку-
рорів міськрайсудами було засу-
джено 2 129 осіб. Зокрема 1 особу 
було засуджено до довічного по-
збавлення волі.

До реального пока-
рання у вигляді позбав-
лення волі на певний 
строк засудили 422 осо-
би, а у вигляді обмежен-
ня волі – 58 осіб.

Умовне покаран-
ня у виді позбавлення 
волі за скоєний злочин 
отримала 701 особа, а у 
вигляді обмеження волі 
– 232 особи.

За 2021 рік засудили до арешту 
– 79 злочинців. Виправні роботи 
у вигляді покарання відбули 2 
особи, громадські роботи – 325 
осіб, мусили оплатити штраф – 
309 осіб.

За апеляційними скаргами 
прокурорів апеляційним судом 
ухвалено нових вироків стосовно 
59 осіб.

Торік обласна прокуратура 
брала участь у багатьох резо-
нансних справах. Як приклад, 
апеляційним судом за апеля-
ційними скаргами прокурора 
та потерпілої 29 липня 2021 
скасовано вирок Богунського 
районного суду м. Житомира 
від 29 вересня 2020 у криміналь-
ному провадженні про жорстоке 
вбивство, скоєне у Бердичеві у 
січні 2018 року. 

Йдеться про те, що жи-
телі Бердичева – Святослав, 
1989 року народження, та його 
рідна сестра Світлана, 1986 року 
народження, дізнавшись, що 
дружина Святослава одержала 
значну суму грошей від родича, 
почали їх вимагати. У зв’язку з 
цим між жінкою та співучасни-
ками виник конфлікт, під час 
якого чоловік та його сестра 
вбили потерпілу.

Вироком суду першої інстан-
ції чоловіка визнано винним у 
скоєнні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 115 КК України (умисне 
вбивство), та призначено йому 
покарання у виді 10 років по-
збавлення волі, його сестру ви-
правдано. 

Колегія суддів апеляційного 
суду погодилась з доводами про-
курора та потерпілої, скасувала 
вирок суду першої інстанції та 
ухвалила новий вирок, яким ви-
знала співучасників винними у 
скоєнні злочину, передбачено-
го п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України 
(умисне вбивство за попере-
дньою змовою групою осіб), та 
призначила обом покарання у 
виді 12 років позбавлення волі. 

Окрім цього, вироком Любар-
ського районного суду від 23 черв-
ня 2021 колишнього працівника 
поліції засуджено за ч. 3 ст. 286 
КК України до покарання у виді 
8 років з позбавленням права ке-
рувати транспортними засобами 
на строк 3 роки.

Йдеться про те, що 28 квітня 
2017, близько 22-ї години, вка-
зана особа, маючи посвідчення 
водія та достатній водійський 
стаж (більше шести років), пере-
буваючи поза службою, керувала 
технічно справним автомобілем 
марки «Geely», моделі «СК», ру-
халася автомобільною дорогою 
сполученням «Житомир – Чер-
нівці» в напрямку м. Чуднова. 

Проїжджаючи поблизу с. 
Красносілка Чуднівського району, 
виявивши у світлі фар керованого 
ним автомобіля мотоцикл марки 
«Мінськ», який рухався в попутно-
му напрямку, якого він об`єктивно 
спроможний був виявити, водій 
не вжив заходів для зменшення 
швидкості руху та допустив зі-
ткнення, унаслідок чого мотоцикл 
відкинуло на відстань близько 100 
метрів від місця зіткнення у на-
прямку його руху на узбіччя.  

Унаслідок дорожньо-тран-
спортної події водій та пасажир 
мотоциклу загинули. Апеляцій-
нім судом цей вирок залишено 
без змін.

Вироком Богунського ра-
йонного суду м. Житомира від 
15 червня 2021 жителя обласного 
центру за скоєння двох розбій-
них нападів засуджено до пока-
рання у виді 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією ½ частини 
належного йому майна.

Йдеться про події, які мали 
місце у грудні 2019 року. Зокре-
ма 23 грудня 2019 о 16:40 раніше 
неодноразово судимий 30-річний 
житель міста Житомира, перебу-
ваючи в одному з продовольчих 
магазинів Житомира, погрожу-
ючи продавчині ножем, якого 
приставив до грудної клітки, 
забрав з каси магазину грошові 
кошти в сумі 1 300 грн.

Окрім цього, 25 грудня 2019 
близько 20:10 зловмисник, пере-
буваючи поряд з одним із будин-
ків у пров. Червоному у м. Жито-
мирі, наблизившись до дівчини, 
яка йшла додому, та погрожуючи 
ножем, приставивши його до 
правого підребер’я, вирвав з її 
руки мобільний телефон та за-
брав з її правого плеча сумку, піс-
ля чого залишив місце злочину, 
завдавши потерпілій шкоди на 
загальну суму 7299,21 грн.

Ураховуючи обставини ско-
єння розбійних нападів та той 
факт, що обвинувачений раніше 
двічі судимий, у тому числі за 
скоєння розбою, відбував пока-
рання у виді позбавлення волі, 
суд першої інстанції призна-
чив йому покарання за ч. 2 ст. 
187 КК України у виді 8 років 
позбавлення волі з конфіскаці-
єю ½ частини належного йому 
майна. Апеляційним судом вка-
заний вирок також залишено 
без змін.
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Фахівці системи БПД 
Житомирщини допомогли 
бабусі позбавити сина 
батьківських прав

Пані Валентина виховувала 
сина одна, вкладаючи в нього 
всі сили та душу. Олег був її 
єдиною дитиною, сенсом життя. 
І певний час він її тільки раду-
вав. Добре навчався, допомагав 
по господарству, був чуйним та 
охайним.

Після школи продовжив на-
вчання у професійно-технічному 
училищі. У цей же час зустрів 
Ірину, дівчину, яка в подальшо-
му перевернула все його життя.

Молоді люди деякий час 
зустрічались, а після закінчен-
ня Олегом училища вирішили 
одружитися. Оселилися у його 
матусі. За час спільного про-
живання з молодятами пані Ва-
лентина зробила висновки, що 
невістка не тільки не збирається 
працевлаштовуватися, але й не 
прагне створювати родинний 
затишок для її сина. При цьому 
ще й зловживає алкогольними 
напоями.

Незабаром стало зрозуміло, 
що в одній оселі двом господар-
кам не ужитися. Молодята стали 
знімати житло. А відносини све-
крухи та невістки були зіпсовані 
настільки, що навіть про наро-
дження двох онук вона дізналася 
майже випадково, від знайомих.

Згодом Валентина зрозуміла, 
що малолітні діти живуть у жах-
ливих умовах, син намагається 
вирівняти ситуацію, але ж сам 
наближається до рівня невістки. 
Від допомоги матері подружжя 
відмовилось.

Через певний час пані Вален-
тина дізналася, що Ірину позба-
вили батьківських прав. Але ж 
на ситуацію в родині це не дуже 
вплинуло. Олег також не приді-
ляє необхідної уваги донькам.

А у січні 2021 року від служ-
би у справах дітей стало відо-
мо, що розпорядженням голови 
державної адміністрації у Олега 
відібрано малолітніх дітей без 
позбавлення його батьківських 
прав – з подальшим їхнім вла-
штуванням до лікарняного закла-
ду через існуючу загрозу життю.

У березні 2021 року Валенти-
на звернулася до Брусилівського 
бюро правової допомоги за до-
помогою у складанні документів 
процесуального характеру щодо 
позбавлення свого сина батьків-
ських прав відносно малолітніх 
дітей та стягнення аліментів на 
їхнє утримання.

Представник бюро Юрій Обо-
дзінський склав позовну заяву 
до Брусилівського районного 
суду Житомирської області, а 
також здійснив представництво 
інтересів пані Валентини у суді.

21 вересня 2021 року рішення 
Брусилівського районного суду 
Житомирської області по справі 
набрало законної чинності.

Правова допомога

Апеляцію щодо знесення АЗК «ЮПIДЖI» 
перенесли – суди тривають

Руслан Мороз

Вже кілька років 
представники громад-
ськості Житомира ра-
зом із жителями району 
біля проспекту Неза-
лежності, 29 борються 
за власні права.

Громада Житомира разом із 
ГО «Громадська оборона» й за під-
тримки Національного корпусу 
виграли декілька судів різних ін-
станцій щодо незаконності АЗС 
UPG. Спочатку минулої весни су-
довий позов щодо знесення АЗС 

розглядався у господарському суді. 
Згодом справа перейшла у Богун-
ський районний суд, де позов був 
повністю за дивними обставинами 
відхилений суддею Кузнєцовим. 

Зараз жителі Житомира оскар-
жують рішення у Житомирському 
апеляційному суді.

У вівторок, 8 лютого 2022 
року, мало відбутися перше за-

сідання й розгляд справи, але 
його перенесли через неявку 
представників компанії UPG. 
Представники громади міста при-
йшли підтримати жителів району 
проспекту Незалежності, 29.

Варто додати, що зараз НАБУ 
намагається притягнути до від-
повідальності нардепа від «Слу-
ги народу» Сергія Кузьміних за 
хабар у 20 тис. доларів, який він 
вимагав за сприяння постачанню 
медобладнання у другу міську лі-
карню Житомира. Також, за сло-
вами представників громадських 
організацій, які прийшли до Жи-
томирського апеляційного суду, 
Кузьміних лобіював відкриття 
АЗС UPG на території округу, де 
й вибирався. 

Знову про ціни на ринках Житомира – 
несподіванки та здивування…

Руслан Мороз

За минулий тиждень ціни 
значно не змінилися, але деякі 
несподіванки все ж були.

Досліджуючи ціни на ринках та в супер-
маркетах Житомира, ми намагаємося дати 
об’єктивну картину вартості та якості продуктів 
харчування. Цього разу ми вирішили більшу 
увагу приділити Житньому ринку, а саме його 
м’ясній та рибній продукції. 

Чи у Києві краще?
Порівняння цін на продукти на Столично-

му ринку міста Києва та на Житньому у Жи-
томирі не завжди на користь нашої провінції. 
Але у більшості випадків все ж у Житомирі 
можна придбати щось дешевше.

Так, у неділю невеличка домашня курка для 
бульйону коштувала 200 грн, а більш жирна 
для запікання – 280 грн. На вагу курку не про-
давали, але тягне вона десь на 2–2,5 кг. Кілограм 
якісної телятини коштував 220–280 грн. А на-
прикінці дня нерозпродане м'ясо можна було 
придбати за 200 грн. 

Дуже дивно, але свинина продавалася тро-
хи дешевше, ніж минулого тижня. У серед-
ині дня в неділю м'ясо можна було купити за 
120–130 грн, водночас у магазинах аналогічний 
за якістю шматочок коштував від 150 до 160 
грн. Сало також нормальної якості коштувало 
від 80 до 95 грн за кіло. Що саме вплинуло на 
невеличке зниження ціни на м'ясо, нам не-
відомо, але варто зауважити, що продавців 
було більше, ніж покупців. Тож пропозиція 
переважала над попитом.

Для порівняння, на Столичному ринку 
у Києві зараз панують такі ціни:
• Баранина, лопатка – від 190,00 до 195,00 грн 

за кіло (у Житомирі не знайшли);
• М'якоть з лопатки – від 220,00 до 225,00 грн 

за кіло (у Житомирі – 220 грн);
• Фарш, яловичина – від 130,00 до 132,00 грн 

(у Житомирі – від 125 грн);
• Свинина, ошийок – від 130,00 до 152,50 грн 

(у Житомирі – 130 грн);

• Куряча тушка (фабрична) – від 63,00 до 72,00 
грн (у Житомирі від 65–70 грн);

• Куряче філе – від 107,00 до 115,00 грн (у Жи-
томирі – від 90 грн);

• Фарш курячий – від 88,00 до 91,00 грн (у Жи-
томирі у магазині середня ціна – 85–90 грн, 
на ринку – від 50 грн). 
Порівнюємо ціни на овочі та фрукти:

• Авокадо – середня ціна 470,00 грн (у Жито-
мирі – 300 грн);

• Хурма – середня ціна 55,00 (у Житомирі – 65 
грн);

• Лимон – середня ціна 40,00 (у Житомирі – 
40–45 грн);

• Апельсин – середня ціна 35,00 (у Житомирі 
– 35–45 грн);

• Мандарин – середня ціна 45,00 (у Житомирі 
– 40–45 грн);

• Грейпфрут – середня ціна 36,00 (у Житомирі 
– 35–40 грн);

• Яблуко Голден – середня ціна 17,50 грн (у 
Житомирі – 18 грн);

• Картопля – середня ціна 8,5 грн (у Жито-
мирі – 9,5 грн);

• Капуста білокачанна – середня ціна 16,5 грн 
(у Житомирі – 14–16 грн);

• Печериці – середня ціна 43,00 грн (у Жито-
мирі – 60 грн);

• Найбільша різниця у ціні спостерігається 
на зелень: кріп, петрушка, цибуля зелена 
– середня ціна від 83,00 грн (у Житомирі в 
магазинах – від 200 грн.)

Додатково. Кабмін вніс законопроєкт щодо 
підвищення податків на видобуток газу. На 
офіційному сайті тексту поки що немає. Але, 
на думку фахівців, це додатковий чинник, який 
може призвести до підвищення кінцевої ціни на 
енергоносії, що зі свого боку зумовить чергове 
підвищення цін на продукти харчування.
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Дорожня мафія Житомирщини.  
Кінець епохи бідності

Тарас Боросовський

За останні 3 роки витрати 
на утримання доріг збільши-
лися до мільярда гривень. Ще 
більше йде на капітальний 
ремонт. Попри колосальні 
витрати більшість обласних та 
районних доріг залишаються 
в жалюгідному стані. Причи-
ною цьому, певно, є завищення 
вартості робіт та нещодавно 
оприлюднені факти вима-
гання відкатів чиновниками 
Житомирської ОДА.

На сторінках «20 хвилин Житомир» та 
на сайті видання ми неодноразово деталь-
но розповідали про численні порушення 
під час закупівель на ремонт та утримання 
доріг. З 2019 року, коли районні та обласні 
дороги перейшли на баланс Житомирської 
ОДА, практично кожен великий тендер 
ставав приводом для наших журналістських 
розслідувань. Зі зміною влади за викладе-
ними в статтях матеріалами розпочали роз-
слідування і правоохоронці. Однак великий 
дерибан бюджетних коштів продовжується 
і донині, але вже за участі інших посадовців 
та вигідних для них фірм-посередників. 
Різке зростання масштабів можливих роз-
крадань за «удосконаленими» схемами спо-
нукало нас до виходу серії розслідувань, 
об’єднаних під назвою «Дорожня мафія 
Житомирщини».

Великий переділ
До 2017 року кошти на ремонт місце-

вих доріг витрачали облавтодори, які через 
райавтодори та дорожньо-експлуатаційні 
дільниці щороку підлатували численні 
ямки та вибоїни. Знищити сформовані 
роками корупційні схеми мала б ключо-
ва децентралізація, коли повноваження у 
сфері ремонту та утримання районних та 
обласних доріг передані на місцевій рівень. 

Отримавши в управління майже 7 тис. 
км доріг, у квітні 2019 року Житомирська 
ОДА вперше оголосила відкриті торги. Пе-
ремогу в тендері на утримання за 320 млн 
грн доріг отримує ТОВ «Житомирський 
автодор» під керівництвом ексрадника 
голови ОДА Валерія Повара. У товариства 
немає спеціалізованої дорожньої техніки та 
наявні численні невідповідності в поданих 
документах. Замість того, щоб відхилити 
пропозицію, ТОВ «Житомирський автодор» 
визнають переможцем закупівлі.

Президентcькі вибори призвели до 
зміни влади. Влітку 2019 року керівником 
Житомирської ОДА призначений Віталій 
Бунечко. Через місяць під час пресбрифінгу 
очільник області публічно звернувся до 
правоохоронних органів перевірити мож-
ливе розкрадання бюджетних коштів. Про-
куратура відразу ж порушила кримінальне 
провадження за можливими корупційними 
зловживаннями на суму близько пів мі-
льярда гривень.

- Правоохоронці кваліфікують справу за 
ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. 

Досудове розслідування проводитиме слідче 
управління ГУНП, – зазначив Віталій Бунечко.

При проведенні досудового розслідуван-
ня виявилося, що для виконання робіт за 
договором ТОВ «Житомирський автодор» 
залучило договір субпідряду на 184 683 425 
грн зі своїм конкурентом на торгах – ПП 
«Автомагістраль». Від Житомирської ОДА 
27 грудня 2019 року на рахунок ТОВ «Жито-
мирський автодор» надійшла оплата. Однак 
одержані кошти товариство перерахувало 
іншим фірмам, залишивши виконані ро-
боти ПП «Автомагістраль» неоплаченими.

Мільярд на утримання доріг
У 2020 році департамент регіонального 

розвитку Житомирської ОДА оголосив но-
вий тендер на утримання доріг. В закупівлю 
включили раніше затверджений перелік 
доріг протяжністю 6941,5 км, розбитий на 
два лоти. Учасниками торгів по обох лотах 
були лише дві фірми – згадане вище ПП 
«Автомагістраль» та нікому до цього не 
відоме ТОВ «Комфорт Буд Сервіс».

По суті, торги розіграли під чергового 
посередника. У ТОВ «Комфорт Буд Сервіс», 
як і у випадку з ТОВ «Житомирський авто-
дор», жодної дорожньої техніки немає. 

Управління Північного офісу Держау-
дитслужби в Житомирській області під-
твердило наявність порушень та зобов’язало 
департамент регіонального розвитку Жито-
мирської ОДА скасувати результати торгів. 
Проте облдержадміністрація через суд від-
мінила рішення аудиторів та безперешкод-
но почала сплачувати кошти.

За початковим договором на майже 300 
млн грн послуги мали б надавати до травня 
2021 року. Однак додатковими угодами з 

ПП «Автомагістраль» термін подовжили 
до листопада 2021 року, а вартість зросла до 
195,5 млн грн. З ТОВ «Комфорт Буд Сервіс» 
договір подовжили до 6 грудня 2021 року, 
а ціна зросла до 162,98 млн грн. Себто вар-
тість договорів збільшилася на 57 млн грн. 
Також минулого року оголосили тендер з 
утримання автодоріг області у 2022-2023 
роках. До торгів допустили ті ж самі ТОВ 
«Комфорт Буд Сервіс» та ПП «Автомагі-
страль». Під час аукціону вони практично 
не конкурували, тільки раз знизивши цінову 
пропозицію. Перемога у першому та тре-
тьому лоті дісталася ПП «Автомагістраль» 
з пропозиціями у 352,5 та 236,2 млн грн. 
Другий лот на 331,3 млн грн відійшов ТОВ 
«Комфорт Буд Сервіс». Тепер за неповні два 
роки утримання доріг коштуватиме втричі 
дорожче – понад 900 млн грн.

Бенефіціари великого крадівництва
Дороги під капітальний ремонт оби-

раються взагалі не публічно. Голова Жи-
томирської ОДА підтверджує існування 
домовленості з депутатами обласної ради.

- Ми включаємо подані депутатами 
дороги, узгоджені з головами фракцій. 
Тому ми приймаємо переліки з потреб від 
громад. На жаль, кількість доріг, які по-
требують в нас ремонту, набагато більша, 
аніж ті можливості, які надаються нам від 
Державного дорожнього фонду, – зазначає 
Віталій Бунечко.

Відхиляючи більш дешеві пропозиції 
учасників, департамент Житомирської ОДА 
регулярно укладає договори з ТОВ «Будстан-
дарт ЛТД». Так, ціна капітального ремонту 
6210 м дороги «Попільня – Ружин» була 
більш ніж на 20 млн грн дорожча, тобто у 

півтора раза за ціну інших учасників. Хоча 
замовник повинен був відхилити пропози-
цію ТОВ «Будстандарт ЛТД» через численні 
невідповідності.

Всю дорожню техніку ТОВ «Будстан-
дарт ЛТД» орендує в ТОВ «Інвестиційно-
будівельна група "Фортуна"». Але жодна 
із наведених у договорі 30 одиниць техніки 
не зареєстрована в Єдиному державному 
реєстрі МВС транспортних засобів. Згідно 
із судовими документами, це товариство 
створене для «переведення грошових ко-
штів у готівку та мінімізації податкових 
зобов̀язань суб`єктів господарювання реаль-
ного сектору економіки, які безпосередньо 
використовувалися у схемі ухилення від 
сплати податків».

У листопаді 2020 року оголошується 
тендер на ремонт 11 км 335 м відрізку до-
роги «Суємці – Рогачів». У тендері взяли 
участь троє учасників. Більш дешевші про-
позиції ТОВ «Данко» з ціною в 129 млн 840 
тис. грн та ВКФ «Урарту», яка погодилася 
виконати роботи за 139 млн 103 тис 856 
грн, замовник відхилив. Найвищу ціну в 
140 млн 67 тис. 161,59 грн виставило ТОВ 
«Будстандарт ЛТД». Згодом понизило її до 
139 млн 328 тис. 100 грн та вчергове було 
визнано переможцем.

При цьому у поданих ТОВ «Будстандарт 
ЛТД» документах вказується, що послуги 
механізмів з машиністом, а саме дорож-
нього катка, надаються ФОП Ларисою 
Безсмертною. За угодою, підприємниця 
власним коштом має привезти і забрати 
майно з місця виконання робіт. Однак 30 
квітня 2020 року вона за власним бажанням 
припинила діяльність. Оскільки в угоді з 
ФОП Ларисою Безсмертною вказано, що 
договір чинний лише до кінця 2020 року, 
його вирішили продовжити ще на рік, 
сфальсифікувавши документ 20 жов-
тня 2020 року – через 6 місяців після 
припинення реєстрації підприємиці. 
Але департамент регіонального розвитку 
Житомирської ОДА закриває на подібне 
порушення очі, ще й визнає переможцем в 
торгах, де ТОВ «Будстандарт ЛТД» пропонує 
найвищу ціну.

Після нашої публікації та звернення 
прокуратура порушила кримінальне про-
вадження. Та це не завадило ТОВ «Будстан-
дарт ЛТД» отримати понад 700 млн грн за 
два останні роки. Водночас інших учасників, 
в яких наявна дорожня техніка та багато-
річний досвід виконання робіт, викидають 
з торгів.

- Директор департаменту нагло 
просить 15% відкату. Не соромлячись, 
ось прямо в обличчя, – стверджує власник 
«Урарту» Асат Сароян. - Вона (керівниця 
департаменту) мені рукою показує об-
ласну адміністрацію: це не для мене, 
це туди.

Озвучені заяви, певно, мають бути при-
водом для відкриття кримінального про-
вадження та проведення правоохоронцями 
розслідування.

- Я такого не чув, не пам’ятаю, навіть не 
знаю. Якщо таке з’ясується, то ця людина 
буде покарана, – запевнює заступник керів-
ника департаменту регіонального розвитку 
Житомирської ОДА Сергій Сорокін. 

Але чи варто вірити словам посадовця? 
Як і бути впевненим в об’єктивності розслі-
дування правоохоронців… Ви б повірили?



11 Середа, 16 лютого 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Актуально

У Житомирі відбулась перша зустріч онлайн 
між молоддю України та Японії

Руслан Мороз

У межах нової між-
народної платформи 
під назвою «Україн-
сько-японська палітра» 
відбулась перша зустріч 
онлайн між молоддю 
України та Японії.

Українську сторону представ-
ляли студенти Житомирсько-
го фахового коледжу культу-
ри та мистецтв імені Івана 
Огієнка та викладачі Дацун 
Катерина Анатоліївна Дацун і 
Валентина Вікторівна Дацун. 
Японська сторона була представ-
лена студентами факультету 
вільних мистецтв, студій та 
дитинства Університету Хіро-
сіма, деканом факультету паном 
Уеда Ацумі та викладачем паном 
Шун Іто. 

Студенти заздалегідь під-
готували свої запитання і під 
час зустрічі жваво обговорюва-
ли їх. Запитання, які цікавили 
студентів з України, були дуже 
різноплановими, зокрема їх ці-
кавило, які навички або знання 
потрібні молодим людям Японії, 
щоб точно стати успішними; як 
люблять проводити вільний час 
молоді дівчата і хлопці в Японії; 

які жанри аніме найбільш по-
пулярні у Японії; що потрібно 
насамперед відвідати туристу у 
Хіросімі; як часто японська мо-
лодь носить традиційний одяг.

Японська преса досить пози-
тивно висвітлювала цю подію. 
Так, на новинних сайтах Японії, 
розміщено інформацію про сту-
дентську онлайн-зустріч:

«14 лютого 2022 року студен-
ти факультету вільних мистецтв 
Університету Хіросіма Бунка 
Гакуен (район Асамінамі, місто 
Хіросіма) провели онлайн-зу-
стріч зі студентами українського 
навчального закладу. Студентам 
таким чином вдалося ознайоми-
тися із цікавими нюансами іншої 

культури, оскільки шанси на по-
дорожі та навчання за кордоном 
були втрачені через пандемію 
COVID-19.

Зустріч за обміном була 
проведена загалом за участю 6 
японських студентів першого та 
другого курсів цього ж факульте-
ту та 10 студентів Житомирського 
фахового коледжу культури та 
мистецтв імені Івана Огієнка. 
Українські студенти запитували 
про улюблене аніме та японські 
фестивалі, а японські студенти – 
про мрії українських однолітків 
та їхні плани на майбутнє.

16-річна Владислава Старчен-
ко, яка брала участь у зустрічі, 
розповіла, що про історичні 

факти бомбардування Хіросіми 
і Нагасакі вона дізналася, вивча-
ючи історію у коледжі. І знає, як 
важко було японцям відродити 
життя у цих містах після трагедії, 
тому що Житомирська область 
також пережила катастрофу на 
Чернобильській АЕС.

Щодо напруженої ситуації 
навколо України вона наголоси-
ла: «Я живу своїм повсякденним 
життям, як завжди, це обнадійли-
во. Україну підтримують багато 
країн, включаючи Японію. Споді-

ваюся, що наше мирне життя і 
надалі буде мирним».

Нозомі Очі (20 років), студент 
другого курсу, сказав: «Я хотів 
поїхати в Україну, але не зміг 
це зробити через коронавірус. Я 
відчув близькість онлайн. Я хочу 
продовжувати такі зустрічі, якщо 
це можливо».

«Ми щиро сподіваємось, що ця 
зустріч стане початком нового 
спілкування між нашими навчаль-
ними закладами», – коментує Ва-
лентина Дацун.

Вісім порад для здорового сну
Сон відіграє надзвичайно 

важливу роль у житті людини, 
впливає на її самопочуття. 

Достатня кількість якісного сну сприяє 
захисту психічного та фізичного здоров’я, 
покращує якість життя. Сон допомагає 
центральній нервовій системі коректно 
функціонувати – поки ми спимо, мозок 
аналізує інформацію минулого дня і готу-
ється до дня наступного, щоб ми могли ви-
вчати та запам’ятовувати нову інформацію. 
У дітей сон також сприяє гармонійному 
психофізичному розвитку. Повноцінний від-
починок покращує здатність до навчання: 
неважливо, вивчаєте ви фізику, навчаєтесь 
керувати автомобілем чи відпрацьовуєте 
спортивні навички. 

Добова нестача, в тому числі нічного, сну 
робить нас дратівливими, може негативно 
впливати на мислення, увагу, швидкість 
реакції, креативність, здатність працювати 
і навчатися, спілкуватися з іншими, контр-
олювати емоції й поведінку тощо. Дефіцит 
сну також пов’язують із розвитком депре-
сивних станів. Діти, які відчувають нестачу 
сну, можуть мати проблеми у спілкуванні 
з іншими, а також перемінливий настрій, 
імпульсивність, відчуття суму або брак мо-
тивації. Також можуть виникати складнощі 

з концентрацією уваги, погіршення успіхів 
у навчанні, а як результат – відчуття стресу.

Нижче наведемо низку корисних порад, 
що допоможуть покращити якість сну та, 
як наслідок, сприятимуть загальному під-
вищенню якості життя.

Відмовтеся від яскравого світла.
Щоби підготуватися до сну, організм 

має отримати сигнал про настання суті-
нок, тож за годину-півтори до того, як ви 
лягаєте спати, приглушіть світло у кімнаті 
або використовуйте тепле світіння нічника. 
Спати краще у повній темряві й, що також 
важливо, – у тиші.

Провітрюйте спальню перед сном.
Навіть якщо на вулиці дуже холодно 

– відкрийте  вікно на кілька хвилин і запус-

тить свіже повітря в кімнату. Це допоможе 
налагодженню якісного сну.

Уникайте ситної вечері.
Їжте не пізніше, ніж за 3–4 години до 

сну, проте і не лягайте спати голодними. 
Перед сном краще уникати солодкої, дуже 
гострої, жирної, смаженої їжі – вона важко 
перетравлюється й дає організму непотрібні 
під час сну калорії. Варто також обмежити 
вживання кофеїновмісних напоїв, а перед 
сном випити теплої води.

Контролюйте екранний час.
Відмовтесь від гаджетів за 30–60 хвилин 

до сну. Світло від цих пристроїв заважає 
мозку виробляти мелатонін – гормон сну. 
Крім того, планшети, мобільні телефони та 
ноутбуки стимулюють мозок працювати, а 
це ускладнює заспокоєння. 

Одягайте для сну спеціальний ком-
фортний одяг. 

Піжама, нічна сорочка, улюблена фут-
болка – неважливо, що ви оберете, головне, 
щоб ці речі були виготовленими з натураль-
ної тканини, зручними і не містили зайвих 
декоративних елементів. Ґудзики чи надто 
грубі шви створюватимуть дискомфорт 
під час сну. 

Не забувайте про фізичну актив-
ність. 

Перетворіть рух на свою корисну звичку. 
Якщо після робочого дня в офісі у вас є 

можливість пішки дійти додому – оберіть 
саме цей варіант або вийдіть з автобуса 
раніше на одну зупинку і здолайте решту 
відстані самотужки. Чим більше фізич-
ної активності, тим краще наш організм 
розслабляється. Проте якщо ви відвідуєте 
інтенсивні тренування, краще завершувати 
їх за кілька годин до сну.

Започаткуйте ритуали заспокоєння 
і розслаблення.

Медитація, дихальні вправи, самомасаж, 
читання паперової книги, прийняття ванни 
– ритуали, що допоможуть розслабитись і 
налаштуватися на якісний сон. Не ігноруйте 
їх. Незадовго до сну віддавайте перевагу 
спокійній діяльності.

Дотримуйтеся режиму.
За можливості лягайте спати і вставайте 

щодня в один і той же час. Якщо плануєте 
порушити режим у вихідні дні, намагай-
теся, щоб різниця зі звичайним розкладом 
не перевищувала годину. Рекомендована 
кількість сну для здорової дорослої людини 
становить 7–8 годин. 

Якщо вам не вдається заснути 
протягом приблизно 20 хвилин, за-
йміться чимось іншим – почитайте 
або послухайте заспокійливу музи-
ку. Коли відчуєте втому, можна вже 
вкладатися до сну.



12 Середа, 16 лютого 2022WWW.ZT.20MINUT.UA Наше минуле
Житомирські міські легенди та перекази про містичне. 
Бандитський Житомир у 90-ті

Руслан Мороз, Ігор Гарбуза 

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

Минулого разу ми розповідали про 
загадковий Житомир в останнє десяти-
річчя двадцятого століття. Так, загадки та 
таємниці – це цікаво, але ще цікавіше, що 
був період в історії Житомира, коли вийти 
на вулицю вночі було майже, як вийти на 
лінію фронту. Зараз ці часи повертаються, 
але з іншого боку. Поліцію сьогодні бояться 
більше, ніж бандитів. А ми маємо розпові-
сти саме про бандитський Житомир у різні 
часи його історії. 

Житомир у дев'яності роки – 
кримінал і злодії в законі

Від загадковості стародавнього Жи-
томира ми плавно перейдемо до теми, 
без якої неможливо уявити Житомир в 
останнє десятиліття двадцятого століт-
тя, – кримінал. Наприкінці 80-х років, 
незважаючи на політичну кризу у СРСР, 
у Житомирській області промисловість 
продовжувала розвиватися. Наприклад, 
1989 року у Чуднівському районі на Галіїв-
ському маслозаводі запустили нову лінію 
виробництва морозива. За одну годину 
виготовляли тонну морозива, яке розвозили 
по всій області. Понад 50 підприємств міста 
продавали свою продукцію у країнах на 
всіх континентах світу. У 1989 році підпри-
ємства Житомирської області збільшили 
постачання своїх товарів до країн Європи 
та Азії. В основному це були верстати, кон-
денсаторний папір (електроізоляційний 
папір з високими показниками пробивної 
напруги та опору розриву, застосовувався як 
діелектрик в електричних конденсаторах), 
хміль, льоноволокно, прилади для хімічних 
підприємств, фарфоровий посуд. Жито-
мирська область тоді впевнено дивилася 
у майбутнє. Планувалося, що збудує нові 
школи, дитячі садки та лікарні, відремонтує 
старі. Житомирські газети повідомляли, що 
до 2000 року кожен дорослий житомирянин 
безкоштовно отримає квартиру.

Проте газети шуміли і кричали, що про-
мислове зростання негативно впливає на 
природу та здоров'я людей. Повідомлялося, 
що у 1988 році на кожного жителя Житоми-
ра (302 тис.) із труб підприємств, котелень, 
автотранспорту викинуто було у повітря 
по 40 кг шкідливих речовин. У Житомирі 
знижувалися цін на непродовольчі товари: 
швейну продукцію, головні убори, взуття, 
галантерею. Через це магазини міста зазна-
ли збитків на понад 4 мільйони рублів. У 
1991 році у Житомирській області видава-
лося 32 газети, працювали Житомирське 
обласне телебачення та ефірне і дротове 
обласне радіомовлення.

Перебудова і Закон
У країні кипіла перебудова, розгор-

талася політична криза, і, як писали у 
давнину, кожен сам собі закон буває. Пе-
ребудова розбурхала житомирян. Народ 
бігав на мітинги, зачитувався першими 

незалежними газетами «Голос громадя-
нина», «Житомирський вісник». Усі спе-
речалися, особливо інтелігенція. Хтось 
кричав за демократію, хтось за УНР, хтось 
за соціалізм, а хтось бігав на побачення 
з інопланетянами, чаклунами, магами. 
Вишиковувалися натовпи до знавців ти-
бетської, стародавньої, народної та інших 
таємничих медицин. В одній із місцевих 
газет рекомендували користуватися йогою 
для покращення роботи печінки: «Печінка, 
кажуть йоги, – це мудра сова, з нею треба 
розмовляти з повагою, і якщо вона болить, 
її потрібно логічно переконати, що боліти 
вона не повинна. Серце ж – це добрий лев, 
котрий любить ласкаві, спокійні слова, 
лагідну розмову. А ось шлунок, вважають 
йоги, – це просто шакал, на нього можна 
й накричати сердито і вимогливо, шакал-
шлунок злякається і перестане боліти». 
Сьогодні, коли безкоштовна медицина 
стала ще менш доступною, для нас це – 
золоті рекомендації. Накричав на шлунок 
і їж собі, скільки душа забажає.

Раніше наше місто славилося м'якістю 
та поштивістю житомирян. Наша ввічли-
вість та вихованість багатьох приїжджих 
приємно дивували. Але наприкінці 80-х 
років навіть зовні змінилася поведінка 
житомирян, особливо житомирської ін-
телігенції. Це також позначилося в газетах. 
Наприклад, газета «Житомирський вісник» 
напередодні нового 1990 року вмістила 
лист-роздум житомирянки Т. Пряженко. 
Авторка скаржилася: «Хвилює мене… про-
блема… матюка… Йду повз поштамту. 
Стоять два молодики, з ніг до голови в ім-
портній варьонці. Ну, думаю, американці, 
певно, і у Житомирі якісь спільні підпри-
ємства відкривають. Але тільки зрівнялася, 
мало не впала – таке висловлення закрути-
ли... Це вони між собою так люб'язно роз-
мовляють. Зразу зрозуміла: не американці... 
Пройдіть повз двох інтелігентів (судячи з 
вигляду) і таке почуєте… Обов'язково по-
чуєте! Не знаю, як у інших містах. А у нас, 
у Житомирі, серед інтелігенції, то перше 
слово – матюк. Тож – проблема з проблем».

Згодом та сама інтелігенція зрозуміла, 
що без обсценної лексики взагалі неможли-
во, і тому одразу знайшли висловлювання: 
«Краще бути пристойною людиною, яка 
лається матом, ніж мерзенною, вихованою 
тварюкою». Потім деякі патріотично нала-
штовані особи намагалися переконати, що 

справжні українці матом не розмовляють, 
але щось в них це не дуже виходило і, схо-
дячи з трибуни на черговому мітингу, вони 
також посилали оточуючих куди подалі.

Містом ширились незвичайні 
чутки. Міські чутки народжують 
міфи, а ті – фольклор. Житоми-
ряни були впевнені, що у грудні 
1989 року чи січні-лютому 1990 
року під землю піде костел. Інші 
з жахом шепотіли: «Цієї зими про-
валиться під землю не один костел, 
а весь Житомир!» Ніхто навіть 
уявити собі не міг, що не жито-
мирський костел провалиться під 
землю, а взагалі розвалиться на 
шматочки ціла держава.

Тоді продуктові товари продавали по 
талонах. У чергах народ стверджував, що 
з 1 січня 1990 року запровадять 55 видів 
талонів на всі товари широкого вжитку. 
Інші перебивали та пояснювали, що тор-
гові бази завалені милом та цукром. Їх 
утримують, щоб із нового 1990 року ска-
сувати талони та всі товари продавати без 
них. До речі, у Бердичеві тоді працював 

цукровий завод, який випускав рафінад 
для пасажирських залізничних поїздів та 
радянського пасажирського «Аерофлоту». 
Вся країна в поїздах та літаках пила чай та 
каву з бердичівським цукром. У 1990 році 
через запровадження талонів на харчові 
продукти залізничні лінії припинили 
закуповувати бердичівський рафінад, і 
продукція стояла просто неба. Протягом 
90-х у житомирських магазинах продава-
лася консервована продукція, вироблена 
у 80-ті роки, тобто у СРСР. Тож чутки про 
переповнені продуктами бази мали свою 
підставу. У Житомирі відкривалося бага-
то громадських організацій, культурних 
товариств, у книгарнях проводилися лі-
тературні зустрічі з покупцями.

Свобода та злочинність
Бродіння умів супроводжувалося 

стрибком злочинності. Так, 8 лютого 1988 
року був прийнятий закон «Про коопе-
рацию в СССР», що легалізував підпри-
ємницьку діяльність. У місті та області 
відкривалося безліч кооперативів. Вони, 
як бджоли на мед, збиралися навколо за-
водів та фабрик, що працювали у нашій 
області. Наприклад, у 1990 році підпри-
ємство-гігант «Електровимірювач», що по-
стачало продукцію за кордон і випускало 
цілу низку унікальних товарів, обліпило 9 
кооперативів. Вже сьогодні ми розуміємо, 
що кооперативи були створені з метою 
обкрадання заводів та їхнього закриття. 
Протягом останнього десятиліття ХХ сто-
ліття на великій кількості заводів та фабрик 
нашої області верстати та металобрухт 
були вивезені до Туреччини як метало-
брухт. Підсумок – житомиряни збідніли, 
але кілька сімей у Житомирі збагатилося. З 
відкриттям приватних кооперативів одразу 
стався вибух організованої злочинності, що 
є вірним супутником ринкової економіки. 
Є дичина – буде й хижак. З'явилося багато 
банд рекетирів, грабіжників, розбійників, 
шахраїв. Лихі дев'яності починалися вже 
у 1988 році.

Продовження у наступному номері.

Бандити початку 90-х. Міцні хлопці, крута іномарка та спортивні костюми

Так виглядав центральний корпус 
заводу верстатів-автоматів у 

Житомирі у 2010-му році
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Пандемія коронавіру-
су прискорила цифрові-
зацію усіх сфер життя і 
спричинила вибуховий 
ріст IT-сфери.

За останні два роки IT-індустрія 
України зросла більш ніж удвічі і 
вже незабаром має всі шанси стати 
локомотивом державної економіки. 
Куди рухається вітчизняний ринок 
технологій, аналізували експерти 
Центру громадського моніторингу 
та контролю.

Вибуховий ріст 
Український ринок ІТ стрімко 

зростає. За підрахунками Асоціації 
IT Ukraine, станом на кінець 2021 
року в індустрії було задіяно 285 
тисяч фахівців. Більшість із них, а 
саме 230 тисяч, працює за моделлю 
ФОП, ще 55 тисяч – як наймані пра-
цівники. За рік загальна кількість 
IT-спеціалістів збільшилась на 41 
тисячу. Близько 80% працівників ві-
ком 18−32 роки, тільки 25% – жінки.

В основному українські ай-
тішники працюють на експорт, 
обсяги якого щороку зростають. 
За підсумками 2021 року експорт 
комп’ютерних послуг сягнув позна-
чки 6,8 млрд доларів проти 5 млрд 
у 2020-му. Основним партнером є 
США, на які припадає 40% експор-
ту. Також великими замовниками 
послуг в українських айтішників 
є компанії з Британії, Швейцарії, 
Мальти та Ізраїлю. Уже зараз част-
ка IT у загальному українському 
експорті послуг сягнула 37%. І це не 
межа. За розрахунками експертів, 
за 4 роки ІТ-галузь України може 
подвоїти експортні надходження. 
Разом із доходами зростають і по-
датки. Так, за минулий рік IT-галузь 
сплатила близько 23,5 мільярда 
гривень податків до державного 
бюджету. 

«Податків лише від ІТ виста-
чить для фінансування всіх анти-
корупційних органів у країні. Це не 
означає, що ми їх фінансуємо, але 

суми можна порівняти», – зауважує 
виконавчий директор Асоціації IT 
Ukraine Костянтин Васюк.

Не стоїть на місці і кількість ва-
кансій у сфері. За даними порталу 
dou.ua, у 2021 році було опублі-
ковано понад 112 тисяч вакансій, 
що майже вдвічі більше, ніж торік. 
Великі компанії активно наймають 
нових співробітників. Понад п’ять 
тисяч компаній опублікували при-
наймні одну вакансію з початку 
року. З січня до липня 2021 року 
50 найбільших ІТ-компаній зросли 
на 10 тисяч спеціалістів. 

Водночас IT-компанії мають 
суттєвий дефіцит фахівців. Це 
впливає на рівень оплати праці 

– медіанні зарплати спеціалістів 
в ІТ продовжують зростати. Най-
більше – у керівників компаній, 
менеджерів високого рівня, спе-
ціалістів з DevOps/SRE та з Data 
Science. За даними dou.ua, Junior 
отримує $1000, Middle – $2500, 
Senior – $4940, Team Lead – $5850. 
Попри те, що зарплати українських 
розробників поки не дотягують 
до США, вони цілком співмірні із 
зарплатами розробників із Польщі. 

В українських IT-компаніях пе-
реважно працюють віддалено або 
за гібридною моделлю. За словами 
експертів, пандемія коронавірусу 
зумовила розвиток регіональних 
осередків IT-талантів. 

Кохання без кордонів
Людмила Лобачова

Вишукано занурила житомирян у світ 
кохання між французом Оноре де Бальза-
ком та українкою з польським корінням 
Евеліною Ганською старша наукова спів-
робітниця Житомирського обласного 
краєзнавчого музею Людмила Журавська. 

Організатори спільного літературно-музичного вечора 
«... Ти мій дорогий і прекрасний ідеал» поставили за мету 
трошки відволікти людей від напруження і сумних подій, 
розважити і розвеселити, вселити віру в добре і прекрасне, 
в любов. Їм це вдалося сповна, бо у приміщенні «Гнатюк 
Арт Центру» яблуку не було де впасти.

Пані Людмила коротко навела штрихи до портрету 
Оноре де Бальзака. Нагадала про його манеру працювати, 
дружбу з відомими письменниками того часу Гюго та 
Стендалем. Гюго, проводжаючи брата по перу в останню 
путь, сказав: «Бальзак – один з перших серед великих, 
один з кращих серед вибраних». Оповідачка також розпо-
віла про Евеліну Ганську та про її рід. Зачитуючи листи 
закоханих, Журавська розкрила історію кохання від його 
зародження до шлюбу, детально зупинилась на мандрівці 
Бальзака до Верхівні, де жила жінка, яка полонила серце. 
Адже саме йому належить фраза: «Україна починається 
в Бердичеві». Цікаво, що ця історія кохання нараховує 444 
листи та тривала більше 16 років, до одруження.

Святкової атмосфери на заході додала музика європей-
ських композиторів у виконанні студентів та викладачів 
Житомирського фахового музичного коледжу ім. В. Косенка. 
Також показали короткометражну стрічку про Бальзака. 
Це була дипломна робота Олександра Очаківського, ви-

пускника Житомирського фахового коледжу культури та 
мистецтв ім. І. Огієнка. 

Додамо, що всі бажаючі можуть відвідати з екс-
курсією маєток Ганських у Верхівні, де діє філія Жи-
томирського обласного літературного музею.

«Можливість вибору проєкту 
вже не обмежується фізичним міс-
цезнаходженням айтішника. Важ-
ливі лише знання та навички. На-
явність офісу в регіоні радше відіграє 
роль хаба: центру обміну знаннями, 
швидшого та якіснішого входу в про-
єкт, проведення спільних зустрічей», 
– зауважує лідерка харківського 
офісу GlobalLogic Наталія Сіромаха.

Виклики індустрії 
Більшість айтішників працю-

ють або як ФОПи, або як наймані 
працівники. Перша модель має 
менші податкові ставки, але жод-
них соціальних гарантій. Другий 
варіант передбачає вищі податки 
з боку роботодавця та захист тру-
довим законодавством. У 2022 році 
в Україні з’явився третій варіант 
зайнятості, прописаний у зако-
нодавстві, який має поєднувати 
переваги обох моделей.

Справа в тому, що 8 лютого в 
Україні запустили новий подат-
ковий режим для IT-компаній. 
Проєкт, що отримав назву Дія.
City, передбачає, що IT-фахівці 
платитимуть менший податок на 
дохід (ПДФО) – за ставкою 5%, а не 
чинною 18% при річному доході 
до 240 тисяч євро. Єдиний соці-
альний внесок (ЄСВ) і військовий 
збір залишаться незмінними – 22% 
від мінімалки і 1,5% відповідно. 
Корпоративний податок резиден-
ти Дія.City зможуть самі обирати, 
платити податок на виведений ка-
пітал за ставкою 9% або ж податок 
на прибуток у розмірі 18%.

Податкові пільги стосувати-
муться лише IT-компаній, які 
стануть резидентами Дія.City. За 
даними Мінцифри, заявки вже 
подали 44 компанії. Одними з 
перших стали міжнародна фінан-
сова технологічна компанія Revolut, 
українські ІТ-компанії Roosh та 
SoftServe. Спеціальний режим 
функціонуватиме паралельно з 
чинними умовами. Долучення до 
спільноти є добровільним і зали-
шається на розсуд самих компаній.

«Ніхто нікого у спецрежим 
не заганятиме. Якщо якійсь IT-
компанії зручно працювати через 
сузір'я ФОПів і використовувати 
схеми оптимізації податків, то 
вона може й далі це робити. Але 
Дія.City – це можливість для тих, 
кому незручно працювати в сірому 
секторі, для тих, хто хоче перейти 
в білий сектор і повністю показа-
ти обороти», – зауважує керівник 
компанії Ukraine Economic Outlook 
Михайло Кухар.

Але є і нюанси, адже резиденти 
Дія.City можуть співпрацювати з 
ФОПами лише до 2024 року. Після 
цього компанії повинні перейти на 
GIG-контракти або трудові контр-
акти. Витрати на ФОП не можуть 
перевищувати 50% у 2024 році і 
20% у 2025 році.

Згідно з новим законодавством, 
GIG-контракти – це альтернатив-
на форма залучення спеціалістів, 
коли їх не приймають у штат, а 
запрошують на конкретні про-
єкти, де вони у визначені строки 
вирішують поставлені задачі. 
Власне, це симбіоз мобільності 
ФОП і соціальних гарантій штат-
ного співробітника.

«GIG-контракти надійно ви-
рішують проблему прозорості 
залучення фахівців і виводять ці 
відносини з-під регулювання КЗпП. 
Основні положення взаємодії GIG-
співробітника та роботодавця про-
писані в законопроєкті № 4303. Це 
обов'язкові положення, все інше регу-
люється двома сторонами договору. 
Тому співробітник має можливість 
прописати в контракті ті умови, 
які важливі саме для нього», – по-
яснює один із авторів закону про 
Дія.Сity Єгор Чернєв.

Загалом технологічні компанії 
обережно коментують Дія.Сity, 
адже досі вивчають нові податкові 
правила. Тож поки незрозуміло, 
чи стане це потужним поштовхом 
для виходу індустрії на світло, як 
сподіваються у Мінцифрі, чи зму-
сить компанії шукати нові моделі 
співпраці. 

Рекордний експорт і Дія.City.  
Чим живе IT ринок України?
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

• Виноградне господарство запрошує 
обрiзчикiв. З/п висока. Житло. Одеська 
область. 0967601626

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

ЗРIЗЧИЦI НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В 
КИЇВСЬКУ ОБЛ. ОФIЦIЙНА РОБОТА+ЖИТЛО. 
ЗП 12000-13000 ГРН ВАХТОВИЙ МЕТОД. 
0967877394 ОЛЕКСАНДР

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, ХАРЧУВАН-
НЯ. 0963515966 (ДЗВОНИТЬ З 8.00-18.00)

• 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 НАЧАЛЬНИКА ЗМIНИ В ОХОРОННУ 
КОМПАНIЮ. ДОСВIД РОБОТИ У ТОРГОВИХ 
ЦЕНТРАХ. ЗП - 700 ГРН/ДОБА. 0672173081, 
0674627016

• 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 пилорами 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 ДИТИНИ З 
БАГАТОДIТНОЇ РОДИНИ, ВИДАНЕ НА IМ`Я 
СИДОРЕНКО ЕМIЛIЯ АНДРIЇВНА, ВВАЖАТИ 
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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8 головних трендів, 
які визначають моду 2022

Vogue.ua зібрав вісім 
головних трендів, які 
визначають моду у 
2022 році.

Стьобані куртки. Цей ви-
нятково британський елемент 
гардероба, серед шанувальниць 
якого багато модних інфлюенсе-
рок, як-от Каміль Шар’єр і Алекса 
Чанг, цього сезону можна зна-
йти в колекціях багатьох брендів. 
Наш фаворит – об’ємна стьобана 
куртка кольору хакі бренду The 
Frankie Shop. Верхній одяг з ром-
буватим візерунком був одним з 
головних трендів на чоловічому 
Тижні моди весна-літо 2022/23 
на початку цього року – перед-
бачаємо, що жіночий гардероб 
також наповниться стьобаними 
куртками.

Балаклави. Цей затишний 
аксесуар, який популяризували 
Miu Miu і Paloma Wool, а зго-
дом прихильники домашнього 
в’язання гачком, – одна з найуні-
кальніших тенденцій, що доміну-
ють у соціальних мережах остан-
нім часом. Судячи з усього, цей 
тренд нікуди не дінеться, тому 
пропонуємо вже тепер носити 
балаклаву разом з пальтами й 
об’ємними куртками. 

Плісовані мініспідниці. У 
2022 році відроджується мода на 
«twee» – слово, яке має британ-
ське коріння й яке Оксфордський 
словник визначає як надміру 
або удавано химерний, гарний 
чи сентиментальний. Що ж ця 
тенденція означає на прикладі 
нашого гардероба? А йдеться 
про шкільну естетику: відкладні 
комірці, чорні колготки, лофери 
на підборах і, звісно ж, плісовані 
мініспідниці. Наймодніші моделі 
мають високу посадку й картатий 
принт.

Штани карго. Утилітарні 
штани карго, відмітною ознакою 
яких є масивні накладні кишені, 
у 2022 році знову повертаються в 
епіцентр модних подій. Тепер ці 
практичні штани мають низьку 
посадку або вільний крій. Куль-
това модель Lioness цього сезону 
представлена не тільки у звичних 
пісочному й камуфляжному за-
барвленнях, а й іржаво-черво-
ному та смарагдовому відтінках. 
Тим часом Orseund Iris вирішили 
пограти у функціональність, про-
понуючи штани з кишенями на 
всю довжину для максимальної 
зручності. Модниці вже оцінили 
цей тренд і почали показувати 
образи зі штанами карго у влас-
ній стилізації. Частина з них вже 
встигла приміряти й спідниці 
карго.

Туфлі на платформі. Туфлі 
на платформі стрімко стають по-
пулярними, а ефектна модель 
з блоковою формою підборів, 
представлена в колекції Versace 
весна-літо 2022, тепер з’являється 
в гардеробі навіть найконсер-
вативніших модниць. Відомі 
трендсетерки, серед яких Леоні 
Ганне, Каро Даур і Аріанна Гран-
де, поєднують свої високі туфлі з 
довжиною міні або навіть мікро.

Максіспідниці. По інший 
бік тенденції на плісовані міні 
дизайнери пропонують виби-
рати спідниці до щиколоток, що 
відсилають до 1990-х. На остан-
ньому паризькому Тижні високої 
моди було багато довгих прямих 
спідниць. Зокрема Данієль Роуз-
беррі й Віржині Віар представи-
ли мінімалістичні монохромні 
спідниці до підлоги. Вибирайте 
такий самий універсальний колір 
і стежте за прямими силуетами.

Вирізи. Вирізи повернулися 
вже досить давно, але наступний 
етап в їхній модній еволюції 
полягає в тому, що дизайнери 
використовують тонші деталі – 
викоти біля горловини, ромби 
на пупку й принадні розрізи на 
стегнах. Трикотажна помаранче-
ва сукня Sir the Label – один з та-
ких прикладів, досить оголений, 
щоб бути настільки ж сміливим 
і вишуканим.

Туфлі «Мері Джейн». Якщо 
ви пробуватимете власні сили в 
стилізації плісованих спідниць 
відповідно до нашої рекомен-
дації вище, переконайтеся, що 
придбали пару туфель «Мері 
Джейн». Це вишукане дівоче 
взуття нещодавно з’явилося на 
подіумах Chanel, Christian Dior 
і Anderson і вмить полонило 
серця streetstyle-зірок. Байдуже, 
належите ви до прихильниць 
екстремальних туфель-лодочок 
на платформі Nodaleto чи впо-
добали взуття на пласкому ходу 
Le Monde Beryl, для моделі «Мері 
Джейн» характерна універсальна 
привабливість.

За матеріалами vogue.com.ua

Гороскоп на тиждень 16 лютого - 22 лютого
ОВЕН
Зосередьтеся на ро-

боті і отримаєте чудовий 
шанс на підвищення 

кар̀ єрними сходинками. Зміни 
відбудуться і в особистому житті. 

ТЕЛЕЦЬ 
Час виходити із зони 

комфорту: займіться 
спортом, змініть імідж, 

присвятіть час саморозвитку. На 
вихідних поїдьте у подорож. 

БЛИЗНЮКИ 
На вас чекає непе-

редбачуваний тиждень. 
Можливі проблеми і у роботі, і 
в особистому житті. Астрологи 
радять змінити обстановку. 

РАК
Потурбуйтеся про 

майбутнє вже зараз. Пе-
рейдіть від планування 

до рішучих дій. Вийдіть із зону 
комфорту, заведіть нові корисні 
знайомства. 

ЛЕВ 
Не потрібно падати 

духом, які б складнощі 
не чекали вас. Ви з усім упораєте-
ся. У вашому оточенні є заздріс-
ники – уникайте їх. 

ДІВА
Готові змінити обста-

новку? А зорі кажуть, що 
треба. Приготуйтеся, адже зовсім 
скоро на вас чекає новий цікавий 
період у житті. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші старання помі-

тять на роботі, що значно 
підніме самооцінку. Але 

не забувайте приділяти час рід-
ним – ви їм потрібні зараз. 

СКОРПІОН
Зробіть акцент на 

здоров̀ ї – є великий ри-
зик підчепити вірус. Час 

підвищувати імунітет – зверніть 
увагу на харчування і займіться 
спортом

СТРІЛЕЦЬ 
Представники цьо-

го знаку цілком мож-
ливо можуть зустріти 

кохання всього життя. Середа і 
четвер – сприятливі для ділових 
зустрічей. 

КОЗЕРІГ 
На вас чекає дуже ак-

тивний тиждень, навіть 
можете розраховувати на премію. 
Вдома обговоріть усі наболілі пи-
тання – досить відкладати. 

ВОДОЛІЙ
Пригот уйтес я до 

перманентного настрою: 
зранку ви повні сил і 

енергії, а увечері – вижаті, як ли-
мон. Подумайте про відпочинок. 

РИБИ 
Усе, за що б не бра-

лися, буде вдаватися. 
Женіть депресивні думки геть. 
Прислухайтеся до інтуїції – вона 
вас точно не підведе. 
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Цікаві факти про гранат
• Слово «гранат» походить від 

латинського слова «granatus», що 
в перекладі українською означає 
«насіннєвий».

• Гранат є одним із символів 
Вірменії. Цей символ говорить про 
родючі і багаті ґрунти Вірменії. 
Крім того, зображення граната 
присутнє на усіх офіційних ло-
готипах міст Туреччини.

• Сік граната практично не-
можливо відіпрати, якщо він 
потрапить на одяг. 

• Гранат містить в собі велику 
кількість вітаміну С, а точніше – 
40% від денної норми.

• У кожній півкулі сезон до-
зрівання гранатів свій. У північній 
півкулі сезон гранатів – із вересня 
по січень. У південній півкулі – з 
березня по травень.

• За легендою, перше дерево, 
на якому виріс гранат, посадила 
богиня любові Афродіта. Вва-
жається, що це – перше дерево, 
яке виросло на острові Кіпр.

• Гранат згадується не тільки 
в різних міфах, але і двічі в Корані 
– як про приклад хороших речей, 

створених Богом, і один раз як про 
райський плід.

• У Стародавньому Єгипті 
майже всіх єгиптян ховали разом 
з гранатом. Крім цього, вживання 
граната перед битвою, як вважа-
лося, наділяло воїна особливою 
силою і він ставав непереможним.

• Гранат покращує пам’ять. 
Дослідження за участю 28 лю-
дей похилого віку зі скаргами 
на пам’ять показало, що 230 мл 
гранатового соку в день значно по-
ліпшували маркери вербальної 
і зорової пам’яті. Дослідження 
на мишах також показують, що 
гранат може допомогти в боротьбі 
з хворобою Альцгеймера.

• Гранат багатий дієтичними 
нітратами, які покращують фі-
зичну працездатність.
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СМЕРТЬ НА НIЛI
Жанр: детектив, драма, кримінал

Єгипетський відпочинок бель-
гійського детектива Еркюля Пуаро 
на борту гламурного пароплава 
перетворюється на страхітливий 
пошук убивці. У цій історії є місце 
неприборканій пристрасті та па-
ралізуючим ревнощам, групі без-
доганно вдягнених героїв-космо-
політів, а також чималій кількості 
сюжетних поворотів, що змусять 
глядача ламати голову до кінця, 
аж до шокуючої розв’язки.

UNCHARTED: 
НЕЗВIДАНЕ
Жанр: бойовик, пригоди

Одна з найвідоміших комп'ю-
терних ігор оживе на великому 
екрані! До рук невтомного шукача 
пригод Натана Дрейка потрапляє 
загадковий артефакт. Саме він 
може привести молодого аван-
тюриста до острова, де заховано 
омріяні скарби.

КОМАНДА КОТИКIВ
Жанр: анімація, комедія, пригоди, 
сімейний

Після того, як його кращий 
друг загинув під час нападу акули, 
Квінн, милий, але наполегливий 
тюлень, збирає команду котикiв, 
щоб дати відсіч банді акул. Але 
ця весела група морських котиків 
зовсім не підготовлена для такої 
місії. Однак, маючи трохи вина-
хідливості, кмітливості та великі 
серця, насправді можна повернути 
спокій підводній спільноті.

ВИЙДУ ЗА ТЕБЕ
Жанр: комедія, романтика

Напередодні весілля популярна 
співачка Кет Валдез дізнається, 
що наречений її зрадив. Щоб 
помститися колишньому, дівчина 
пропонує одружитися незнайом-
цю з натовпу прямо під час влас-
ного концерту. Тепер її чоловік 
- сором’язливий вчитель матема-
тики. Та чи впорається подружжя 
з викликами сімейного життя?


