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Житомирське подружжя 
відзначило «золоте весілля»

«Крестовый поход»
против Ленина

Наше місто

Наше здоров’я

Зустрівшись 50 років тому, Петро 
та Ольга Ільченко зрозуміли одразу, 
що один без одного вони жити не 
зможуть С. 18 

Житомирская молодёжь требует 
выполнить Указ Президента и 
снести памятник Ильичу С. 9

С. 4

В мерии уверяют, что смертельных 
случаев нет, а находящийся в реани-
мации житомирянин скоро поправится

Зворотній зв’язок
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Гаряча лінія газети «20 хвилин»

48 кращих каналів
№44 (255), Середа, 11.11.2009 р.            Рекомендована ціна – 2 грн

Сергій Горобченко

повірив у диво і 
зустрів дружину.
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Грипп: житомирянин 
попал в реанимацию
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Власти Мер рассказала о «земельном дерибане» и как сделать комуслуги дешевле

Мер города грозит депутатам разоблачением
Мэр Житомира Вера Ше-

лудченко планирует в ближай-
шее время разоблачить депута-
тов горсовета, участвовавших в 
«дерибане» земельных участ-
ков в прибрежной зоне реки 
Тетерев. Об этом она заявила в 
эфире Житомирского област-
ного телевидения в пятницу,    
5 ноября.

– Идёт очень большой захват, 
самовольная застройка всех при-
брежных зон. За время нашей 
каденции выделено всего 3-4 
участка тем, у кого там действи-
тельно есть дома, а перед ними 
берег реки. А тем оппонентам, 
которые говорят о незаконном 
выделении земель, я хочу ска-
зать, что обязательно опубли-
кую в СМИ списки тех, кто и 
какую землю получил, и какова 
их партийная принадлежность. 
Для того, чтобы депутаты не ло-
мали на наших сессиях комедию, 
я опубликую всех – кто что взял 
в прошлой каденции, позапро-
шлой и в этой в том числе, кто 
рвёт сегодня на себе рубашку и 
рассказывает о своей честности 
и правильности. Эти списки 
уже готовятся, я их обязательно 
покажу. Пусть территориальная 
община знает.

С телеэкрана мэр не только 
грозила кулаком оппонентам, 
но и подвела итог кампании, 
под названием «Старт отопи-
тельного сезона».

- Отопительный сезон в го-
роде начался сразу же, как толь-
ко ДК «Газ Украины» подписа-
ла лимиты, то есть с 19 октября, 
- рассказала Вера Шелудченко. -  
На сегодняшний день все наши 
дома подключены к централь-
ной теплосети, в теплоносите-
лях поддерживается необходи-
мая температура. Правда, ещё 
в нескольких домах проводится 
регулировка подачи воды, но 
это вопрос одного–двух дней. 
К сожалению, ситуация с выда-
чей газовых лимитов в Украине 
довольно сложная. До сих пор 
некоторые города не получили 
газа для отопления вообще.

Кстати, по словам мэра, 
«блага цивилизации» - вода 
и тепло - вскоре могут поде-
шеветь. Город внедряет энер-
госберегающие технологии и 
утверждённая правительством 
программа по энергосбереже-

нию теплоносителей реализо-
вывается и в Житомире.

– Житомир попал в пи-

лотный проект по установке 
тепловых насосов на нашей 
котельной по улице Жуйко, - 

сообщила Вера Тимофеевна. - 
Нам должны выделить 18 млн. 
Мы полностью подготовили и 
защитили проект. Его реали-
зация даст нам возможность 
сэкономить частично потре-
бление газа и электроэнергии. 
Совместная работа с комитетом 
по энергосбережению помогла 
нам определить ещё несколько 
приоритетных направлений. 
Наша система электроснабже-
ния «Водоканала» самая ёмкая. 
Никто в городе не потребляет 
электроэнергии больше, чем 
«Водоканал». В тарифе на воду 
электроэнергия занимает 60-
63%. И мы сейчас рассматрива-
ем целесообразность установки 
ветроагрегатов по сети нашего 
водозабора. Эти ветряки дадут 
возможность полностью пере-
вести «Водоканал» на собствен-
ное энергоснабжение. Если мы 
это сделаем – это будет прорыв.

Диана Минаева

В Житомирі розпоча-
то подачу гарячої води. 
Станом на понеділок, 9 
листопада, вода надхо-
дить до 44 будинків. Ще 
358 житлових будинків 
готові найближчим ча-
сом прийняти гарячу 
воду. Такі дані навела 
Світлана Півоварова 9 
листопада на нараді з пи-
тань діяльності житлово-
комунального госпо-
дарства міста. Робота 
по підключенню інших 
будинків буде закінчена 
вже найближчм часом. 
В подальшому подача 
гарячої води буде прохо-
дити за графіком. Вранці 
її подаватимуть з 6.00 до 
10.00 години, а ввечері – з 
17.00 до 23.00. Втім, якщо 
цієї декади населення не 
буде своєчасно розрахо-
вуватись за спожиту га-
рячу воду, то наступної 
декади її може вже й не 
бути. Житомиру просто 
зменшать ліміти на газ. 

Разом з тим міський 

голова Віра Шелудчен-
ко розпорядилась про-
контролювати строки 
підключень абонентів до 
тепло- і водопостачання, 
щоб можна було потім ро-
бити перерахунки оплати 
за них у відповідності з 
терміном підключення.

На тій же нараді Віра 
Шелудченко поставила 
завдання відповідним 
службам в найкоротший 
термін відновити тепло-
постачання в будинках, 

де відбулися аварії та 
віднайти можливість 
закінчити ремонтні робо-
ти по вулиці Козацькій. В 
першому випадку усі робо-
ти мають бути завершені 
до похолодання. 

Готове місто і до пер-
шого снігу. Всі ЖЕКи 
отримали пісок і сіль 
в необхідній кількості. 
Дорожні служби також 
готові хоч завтра вийти на 
прибирання снігу.

Сергій Роздум

В комунальників  
новий керівник

На нараді з питань 
діяльності житлово-
комунального го-
сподарства міста, 
що традиційно що-
тижня відбувається 
в понеділок, міський 
голова Віра Шелуд-
ченко представила 
усім присутнім сво-
го нового заступни-
ка, який відповідає 

за роботу житлово-
комунального сек-
тору. Ним став вже 
колишній начальник 
управління комуналь-
ного господарства 
Олександр Марун. Він 
замінив на посаді Еду-
арда Борисовича Кру-
гляка, який звільнився 
за власним бажанням.

Сергій Роздум
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Віра Шелудченко офіційно представила нового зама

Мер города Вера Шелудченко

В Житомирі буде гаряча вода
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От редактора 
риторический вопрос: по-
чему о планах власти всегда 
рассказывают охотно и 
громко (и чем грандиознее 
план – тем громче), а об их 
реализации - как-то тихо и 
незаметно?
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Грипп Власти уверяют: единственный тяжелобольной вскоре пойдёт на поправку

Эпидемия: один житомирянин находится в реанимации
В райбольнице в Станишевке готовятся принять зараженных вирусом H1N1

Житомирская цен-
тральная районная 
больница готовится к 
оказанию специализи-
рованной медицинской 
помощи больным кали-
форнийским гриппом.

Специальным ука-
зом «О неотложных ме-
рах по недопущению 
эпидемичных ослож-
нений гриппа и ОРВИ», 
принятым Житомир-
ской облгосадминистра-
цией, именно в Стани-
шевке будут принимать 
больных, заражённых 
вирусом H1N1. Для это-
го пациентов, которые 
сейчас находятся на ле-
чении в ЦРБ, планируют 
перевести в другие боль-
ницы или на амбулатор-
ное лечение домой.

Журналисты «20 хви-
лин» побывали в Цен-
тральной райбольнице 

и выяснили, что на се-
годняшний день боль-
ница работает в своём 
обычном режиме. 

- Речь идёт о том, что 
только в случае эпиде-
мии, когда у нас появит-
ся пандемичный кали-
форнийский штамм 
и большое количество 
осложнённых форм, 

только тогда поступит 
команда о перепрофи-
лировании нашей боль-
ницы, - рассказал жур-
налистам «20 хвилин» 
главврач Житомирской 
ЦРБ Алексей Литвинец. 
- Для этого нам понадо-
бится всего полдня. Не-
обходимые для лечения 
больных медикаменты 

в больнице тоже есть, 
и препарат Тамифлю в 
том числе.

В случае эпидемии 
больница может при-
нять 190 больных. Кроме 
этого в Житомирской 
области существует 747 
мест для инфекционных 
больных, из них 406 – 
детских. А также на базе 

Центральной городской 
больницы №1 будет соз-
дан резерв на 135 мест.

- Самое страшное 
сегодня – это паника, - 
говорит Алексей Литви-
нец. - Это тот негативный 
человеческий потенциал, 
который может привести 
к печальным последстви-
ям. Не надо паниковать. 
Ведь все, кто вовремя об-
ращался к врачам, благо-
получно вылечились. Ка-
лифорнийский штамм 
имеет свою специфич-
ную клинику и врачам 
несложно отличить его 
от обычного ОРЗ. Идёт 
перемена климата, в этот 
период иммунитет пони-
жается. И на сегодняш-
ний день ОРЗ – обычное 
сезонное заболевание, 
характерное для этого 
периода года. 

Диана Минаева

В Житомирской области, по 
состоянию на 16.00 9 ноября, 
зарегистрировано 22859 слу-
чаев заболеваний ОРВИ и грип-
пом. Госпитализировано 1326 
человек. Такие цифры при-
водит областное управление 
здравоохранения.

И хотя власти в течении не-
дели ежедневно сообщали о 
1500-3000 новых случаев забо-
леваний, паника среди жито-
мирян, к счастью, утихла.

Правда, страшилки о жите-
лях города, «умерших от кали-
форнийского гриппа», всё ещё 
передаются из уст в уста. Хоть 
и не так активно, как неделю 
назад. Но, как заявил в интер-
вью газете «20 хвилин» заме-
ститель мэра Олег Старинец, 
возглавляющий городскую 
противоэпидемиологическую 
комиссию, смертельных случа-
ев в Житомире не зарегистри-
ровано. Хотя не всё так гладко 
– один житель города сегодня в 
тяжелом состоянии находится 
в реанимации.

– У нас действительно есть 
один тяжелобольной – 24-
летний сотрудник ГАИ, – отме-
тил Олег Старинец. – Но врачи 
уверяют, что в ближайшее вре-
мя он пойдёт на поправку.

Вадим Павлюк

4 
ноября 

+ 3377 

заболевших

5 
ноября 
+ 2900 

заболевших

6 ноября + 2654заболевших

7 
ноября 

+ 1717 
заболевших

8 
ноября 
+ 650 

 заболевших

9 ноября 
+ 1384  заболевших
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Сейчас «линейки» 
депозитных вкладов от 
украинских банков пред-
лагают множество раз-
личных акций и программ. 
Но многим из нас доста-
точно тяжело выбрать 
из этого изобилия дей-
ствительно подходящий 
вариант. О том, что пред-
лагает вкладчикам ПУМБ 
(Первый Украинский 
Международный банк), 
нам рассказывает Оксана 
Дехтяренко, управляю-
щий отделением ПУМБ 
№1 в г. Житомире.

- Оксана Валерьев-
на, в прошлом интер-
вью мы с Вами вели 
речь о новом депозите 
от ПУМБ «Олимпий-
ское золото». Напом-
ните, пожалуйста, на-
шим читателям о его 
условиях, для кого он 
создавался?

- Новый вклад от Бан-
ка, «Олимпийское золо-
то», прежде всего, ориен-
тирован на средний класс, 
наиболее динамичный и 
многочисленный сегмент 

среди клиентов ПУМБ. 
И именно для них, по-
сле достаточно сложного, 
действительно кризисного 
периода, мы подготовили 
это специальное пред-
ложение с множеством 
приятных моментов. Во-
первых, это повышен-
ная доходность вклада - 
«Олимпийское золо-
то» предусматривает до 
21,25% в национальной ва-
люте, до 13,75% в долларах 
США и до 11,75% в евро. 
Во-вторых, это то, что все 
вкладчики, разместившие 
депозит, имеют возмож-
ность получить эксклю-
зивную и стильную карту 
Visa Gold. И, в-третьих, 
среди всех владельцев 
Visa Gold в эксклюзив-
ном дизайне, у которых 
на момент определения 
победителей акции раз-
мещен депозит «Олим-
пийское золото», будет 
проводиться розыгрыш 
трех ультрасовременных 
LED-телевизора. Ведь наш 
банк стремится сделать 
поистине хорошие подар-

ки для своих вкладчиков к 
Новому году.

- Какие дополни-
тельные преимуще-
ства депозита «Олим-
пийское золото» Вы 

можете назвать?
- Кроме уже назван-

ных особенностей, в пакет 
услуг Gold Panorama Club, 
предоставляемый клиен-
там вместе с депозитом, 

входит подключение к 
сервисам «ПУМБ Online» 
(Internet banking) и GSM 
banking, а также возмож-
ность стать участниками 
программы лояльности 
«Панорама Клуб» Меж-
дународных Авиалиний 
Украины, которая  пред-
усматривает накопление 
бонусных миль, получе-
ние скидок при покупке 
авиабилетов и пользова-
нии услугами компаний-
партнеров МАУ.

- И, наконец, какие 
гарантии сохранности 
и возвратности вкла-
дов в ПУМБ?

- Клиентам не сто-
ит забывать о том, что 
ПУМБ является посто-
янным участником Го-
сударственного фонда 
гарантирования вкладов 
физических лиц, поэто-
му они всегда могут 
быть уверены в сохран-
ности и возвратности 
своих средств.

Усі види банківських послуг. 
Ліцензія НБУ № 8 від  04.08.2009 р.

 Макс  ЗоровR9
12

7

Новини компаній

Оксана Дехтяренко, управляющий отделением ПУМБ №1 
в г. Житомире

ОРЗ не повод для паники
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ПУМБ предлагает клиентам «золотой» депозит

Работу аптек парализуют бесконечные проверки
– С началом эпидемии ра-

ботать стало очень сложно. Нас 
уже замучили всевозможными 
проверками, - рассказал жур-
налистам «20 хвилин» пред-
ставитель фирмы «Первоцвет 
– Фарм» Валерий Мартынюк. 
– На днях были проверяющие 
из Инспекции по ценообразова-
нию. Все наши менеджеры весь 
рабочий день провели возле них 
с документами. В результате мы 
не смогли в этот день заказать 
необходимые медикаменты. 
А они, соответственно, не по-
ступили в аптеки. И такие про-
верки почти каждый день. Если 
не в офисе, то в аптеках. Всевоз-
можные инспекции, налоговая, 
СБУ – все нас проверяют. Ещё 
одна проблема – это цена на 
медикаменты. Нас обязывают 
продавать некоторые медпрепа-
раты по конкретной цене. Часто 

их закупочная стоимость выше 
разрешённой к продаже. Всё, 
что мы можем сделать в данном 
случае, это вообще отказаться от 
такого товара. В результате по-
страдает тот человек, которому 
этот препарат необходим. 

По распоряжению премьер-
министра Украины контролиру-
ющие органы проверяют аптеки 
на наличие у них минимального 
пакета медицинских средств, 

перечень которых утверждён 
Минздравом. Не обходят сво-
им вниманием проверяющие и 
злоупотребления в сфере цено-
образования на лекарственные 
средства в аптеках.

Представители налоговой 
администрации, ценовой Ин-
спекции, Инспекции по контро-
лю за качеством медпрепаратов, 
Антимонопольного комитета и 
даже СБУ старательно выявля-

ют нарушителей и «мародёров», 
наживающихся на эпидемии. 
Правда, из-за этих стараний, ра-
бота фармацевтических фирм 
просто парализуется и завезти в 
аптеки нужные препараты про-
сто невозможно.

Доходит иногда до смеш-
ного. Например, житомирское 
отделение Антимонопольного 
коммитета пошло ещё дальше, 
и в срочном порядке начало 
расследование злоупотребле-
ний аптечных фирм «Санитас», 
«Валлис», «Оптима – Фарм ЛТД» 
и «Медисан». Правда, эти фир-
мы не продавали из-под полы 
дефицитные противовирусные 
препараты по завышенной цене. 
Их обвиняют в «искажении ре-
зультатов торгов по закупке… 
медикаментов в 2008 году. След-
ствие продолжается».

Диана Минаева
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Знай наших Житомирская фабрика «Vishpha» производит 20 тыс тюбиков мази в день

Спасаемся от гриппа: в Житомире увеличили 
объёмы производства оксолиновой мази

Епідемія грипу: у нас і в сусідніх регіонах
Memento more В Україні від початку епідемії померло 174 особи

В условиях эпиде-
мии гриппа потребность 
в профилактических 
средствах увеличилась 
Сегодня на фабрике 
производят до 50 тысяч 
туб оксолиновой мази в 
сутки.

В житомирские ап-
теки препарат поступа-
ет, но в ограниченном 
количестве. А после 
сообщений о том, что 
запасы оксолина на фа-
брике заканчиваются, 
и производство может 
быть приостановлено, 
журналисты «20 хви-
лин» обратились за 
разъяснениями к дирек-
тору фабрики Игорю 
Вишневкому:

- Этот вопрос для 
нас уже не актуален. У 
нас достаточное количе-
ство оксолина, и завод-
производитель уже по-
ставляет необходимую 
для нашего производ-
ства субстанцию. Мы 
временно остановили 
импорт оксолиновой 

мази в связи с эпидеми-
ологической обстанов-
кой в Украине. И теперь 
наша продукция плано-
мерно распространяет-
ся по всей территории 
нашей страны. Конечно, 

западные регионы полу-
чают немножко больше. 
Но в Житомире остаёт-
ся вполне достаточное 
количество.

До недавнего време-
ни Житомирская фар-

мацевтическая фабрика 
«Vishpha» была един-
ственным в Украине 
производителем оксо-
линовой мази. Фабрика 
выпускала 20 тысяч туб 
в день и обеспечивала 

этим препаратом не 
только всю Украину, но 
и страны бывшего СНГ. 

- С 5 ноября оксо-
линовую мазь начала 
производить Киевская 
ф а р м а ц е в т и ч е с к а я 
фабрика «Дарница»: - 
рассказал Игорь Виш-
невский. – Для нас это 
не конкуренция, а хо-
рошая поддержка. Мы 
не можем ещё больше 
увеличить производ-
ство оксолиновой мази, 
потому что просто нет 
мощностей.

Стоимость одной упа-
ковки оксолиновой мази 
на фабрике – 3,60 грн. 

Обратившись в не-
сколько аптек, журнали-
сты «20 хвилин» купить 
мазь так и не смогли. 
Правда, провизоры за-
верили, что мазь в про-
дажу поступает прак-
тически каждый день, 
просто её быстро раз-
бирают. Стоимость оксо-
линовой мази в аптеках 
примерно 4,6 грн.

Область

Кількість захворівших З них госпіталізовано
Померло 
з початку 
епідемії з 

29.10.09

Виписано 
з числа 

госпіталі- 
зованих з 
початку 
епідемії

Всього з 
почат-ку 
епі-демії 
з 29.10.09

Дорослі
Діти 
до 18 

ро-ків

з почат-
ку епі-
демії з 
29.10.09

знаходяться

в 
реані-
мації

на 
ШВЛ

         

Вінницька 34951 1610 972 2032 11 1 3 1099

Житомирська 22859 938 446 1326 3 1 0 139

Івано-
Франківська 92041 2215 1123 6257 67 7 25 2516

Київська 50166 1565 799 1953 1 - 4 73

Львівська 160592 3077 1620 6984 72 10 74 3194

Рівненська 33810 1598 805 2204 24 5 6 1105

Тернопільська 31511 629 372 2256 40 2 18 794

Хмельницька 43833 1635 710 3383 4 - 7 246

Чернівецька 49003 1152 684 3498 66 5 17 843

Чернігівська 27982 1692 864 1017 - - 1 121

м. Київ 68223 5227 2630 1247 4 - 3 305

Всього в Україні 1031597 40814 21536 52742 334 45 174 13486

В Житомир завезли «стратегическую» 
партию марлевых масок

Так же, как и проти-
вовирусный препарат, 
сегодня купить ма-
ску в аптеке доволь-
но сложно. Но и этот 
дефицит постепенно 
восполняется. 

Как сообщил жур-
налистам «20 хвилин» 

заместитель мэра Олег 
Старинец, в Житомир 
уже завезли первую 
партию «стратегиче-
ских» масок - 30 тысяч 
штук.

- В первую очередь 
эти маски будут бес-
платно переданы в 
сферу обслуживания 
населения. – расска-
зал Олег Старинец: 
- У нас уже есть заяв-
ки от руководителей 
таких предприятий. 
Все работники, непо-
средственно общаю-
щиеся с жителями 
города, должны быть в 
масках. Не только для 
безопасности житоми-

рян, но и собственной 
в первую очередь. Мы 
настаиваем, требуем, 
просим всех руково-
дителей наших ком-
мунальных предпри-
ятий, руководителей 
предприятий других 
форм собственности, 
неуклонно выполнять 
решение противоэпи-
демиологической ко-
миссии соблюдать ма-
сочный режим.

Марлевые повязки 
сейчас активно шьют 
на шести фабриках 
Житомирской области. 
Материал для их изго-
товления был выделен 
из госрезерва.

Премьер заявила, что в 
Житомирской области эпидемии нет

В Житомирской об-
ласти эпидемии гриппа 
нет. Об этом официаль-
но заявила премьер-
министр Украины Юлия 
Тимошенко во время 
селекторного совеща-
ния с руководителями 
регионов.

По словам премьера, 
в Житомирской обла-
сти, равно как и в шестви 
других регионах (Крыму, 
Николаевской, Херсон-
ской, Харьковской, Киро-
воградской и Черкасской 
областях) сохраняется 
"относительно благопо-
лучная эпидситуация". - 
В этих областях пока нет 
угрозы приближения к 

эпидемическому порогу, 
- заявила Ю. Тимошенко. 
В то же время "угрожаю-
щей" премьер назвала 
ситуацию в Винницкой, 
Днепропетровской, До-
нецкой, Запорожской, 
Киевской, Луганской, 
Одесской, Полтавской, 
Сумской и Черниговской 
областях.
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Оксалиновой мазью обеспечат не только Житомир, но и всю Украину
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Близько десятка 
молодих житомирян 
влаштували флеш-моб, 
наклеївши на пам’ятник 
Володимиру Леніну пла-
кат із написом «Підлягає 
знесенню згідно Указу 
Президента». 

- Ми вважаємо зну-
щанням над пам’яттю 
мільйонів жертв кому-
ністичного режиму та 
проявом такого собі 
мазохізму той факт, що 
пам’ятник Володимиру 
Ульянову стоїть сьогодні 
на головному майдані 
міста. Ми не проти іс-
торії як такої. Але історії 
місце в музеї, - переко-
нує учасник акції Влад 
Пучич.

Інший учасник, Сер-
гій Бабіч, стверджує, що 
сьогодні є усі підстави 
перенести пам’ятник з 
центрального житомир-
ського майдану: "Він не 
є пам’яткою культури, 
а тому ми не розуміємо 
чому житомирська міська 
рада відмовляється роз-
глянути дане питання".

Пообіцявши влашту-
вати більш дієві акції, 

якщо місцева влада і на-
далі не звертатиме увагу 
на цю проблему, акти-
вісти розійшлися. На-
томість вже за 20 хвилин 
до пам’ятника підійшли 
прихильники комуніс-
тичної ідеї і почали зри-
вати напис.

- Я вважаю, що такі 
акції виникають через 
неправильні дії нашої 
влади, - говорить Зі-
наїда Стрякіна, голова 
фракції комуністів у 
міській раді. – Замість 
того, щоб продовжу-
вати кращі традиції, 
які були закладені у 
Радянській Україні, 
влада ініціює знесення 
пам’ятників. Таким чи-
ном просто відволіка-
ється увага молоді від 
важливих проблем сьо-
годення. Боротися тре-
ба не з пам'ятниками, а 
зі СНІДом, безробіттям, 
смертністю, і закриттям 
великих підприємств.

Оксана Трокоз

наше містоСереда, 11 лИСТОПада 2009наше місто Середа, 11 лИСТОПада, 2009
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Плебисцит Бабушки - альтернативой «комендантcкому часу» Флеш-моб Згідно з Указом Президента, пам'ятник леніну підлягає знесенню

Житомирська молодь проти Леніна у центрі міста 
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Ярёменко Ирина

У меня двое детей – Мак-
сим и Катя, пятнадцать и 
тринадцать лет. Мне повез-
ло, у них есть бабушка, по-
этому я спокойно ухожу на 
работу. Дети дома не одни, 
вовремя будут накормлены. 
К тому же дома у них есть 
компьютер, так что бабуш-
ке забот не много, они сами 
себя развлекают. Разговоры 
об эпидемии я всерьёз не 
воспринимаю, думаю, в них 
больше слухов и страхов. 
По аптекам мы не бегали и 
никакими таблетками, даже 
в целях профилактики, я 
их не кормлю. А вот чеснок 
и фрукты они у меня едят. 
Причём чеснок  - абсолютно 
добровольно едят, упраши-
вать мне их не приходится. 
Вообще такое «витаминизи-
рованное» меню в это время 
мы уже второй год приме-
няем. С тех пор сын у меня 
вообще не болел, максимум 
– это лёгкий насморк. Хотя, 
когда они уходили со шко-
лы на карантин, и у сына, и 
у дочки в классах было уже 
немало заболевших детей.

Оксана Нагорная

Моему сыну Андрею 
четырнадцать лет. Парень 
уже взрослый. Поэтому, 
после того, как объявили 
карантин, неделю он был 
дома один. Особых про-
блем у нас с ним нет, но всё 
равно – возраст подростко-
вый, и контролировать его 
необходимо. А когда целы-
ми днями на работе, сде-
лать это довольно сложно. 
Никогда точно не знаешь, 
чем в данный момент занят 
ребёнок. К счастью, у нас за 
городом есть бабушка и де-
душка. Оба пенсионеры. Так 
что теперь за сыном при-
сматривают они. Конечно, 
сын карантином доволен. 
Он пока не задумывается 
о том, что школьную про-
грамму придётся навёрсты-
вать. Тем более что у него 
выпускной класс. А меня 
это уже беспокоит. Я не ду-
маю, что ситуация с эпиде-
мией настолько ужасна, как 
об этом вокруг говорят. Во 
всех этих слухах и панике 
больше политики, чем се-
рьёзных проблем.

Марианна Щербакова

Детей у меня двое. Стар-
ший Владимир уже учится 
в институте, а младший Да-
нила ходит в детский сад. 
Больничный я не брала, пока 
так выкручиваемся. Сложно, 
потому что раньше ребёнок 
ходил в детский сад, он был 
под присмотром, и я спокой-
но работала до шести вечера. 
Основная нагрузка по при-
смотру за ребёнком лежит в 
основном на муже, потому 
что у него нет такого жёст-
кого рабочего расписания. 
Знаю, что некоторым рабо-
тающим мамам начальни-
ки идут на встречу и дают 
больничные листы. Дома у 
нас все здоровы, даже никто 
из моих знакомых не болеет. 
Мне кажется, что разговоры 
об эпидемии больше наду-
маны, может быть, все эти 
меры работают на опереже-
ние. Каждую осень холодно, 
сыро, все всегда болеют, и 
никто на этом не заострял 
внимание. А когда включили 
отопление, стало тепло в дет-
ском саду, на работе и дома. 
Никто и не болеет.

Карантин: ищем панацею от детской бесконтрольности
Введение карантина в 

житомирских школах и дет-
садах стало очередным ис-
пытанием для родителей. 

Внеплановые каникулы 
заставили пап и мам в сроч-
ном порядке искать куда бы 
пристроить своё чадо в то 
время, пока они на работе. 
Тем более, что и внешколь-
ные заведения на время ка-
рантина также прекратили 
свою работу.

Об актуальности возник-
шей проблемы ярко свиде-
тельствуют данные УМВД 
– с момента введения каран-
тина резко возросла детская 
преступность. 

Только за первую неделю 
более 80 житомирских под-
ростков, предоставленных 
сами себе, были задержа-
ны сотрудниками милиции 
за совершение уголовных и 
административных право-

нарушений.
Власти города объявили 

о введении «комендантско-
го часа» для несовершенно-
летних запретив детям по-
являться на улицах после 
22.00 без сопровождения 
взрослых. 

Хотя многие жители го-
рода не верят в эффектив-
ность этого решения. Ведь 
такое же ограничение было 
введено ещё в мае решени-

ем областного совета.
Единственной панацеей 

от бесконтрольности детей 
большинство житомирян 
считают… бабушек и деду-
шек, которые по мере сил и 
пытаются контролировать 
внуков. 

А само введение каранти-
на жители города считают 
скорее следствием паники, 
чем реальной необходимо-
стью.

8 9

В акції взяли участь близько десятка молодих житомирян

Знесення пам'ятника підтримують 14 громадських організацій

За 20 хвилин плакат з пам'ятника зняли

Влад Пучич: "Ми не проти історії, але історії місце в музеях"
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Грип: підприємців мало не зробили „крайніми”
На хвилі загальної 

грипозної паніки, жи-
томирські підприємці 
мало не стали „край-
німи” – минулого тиж-
ня обласна, а за нею і 
міська влада, оголоси-
ли про заборону робо-
ти промислових ринків 
Житомира.

Як пояснив на-
чальник управлін-
ня охорони здоров’я 
Житомирської ОДА 
Олександр Толстанов, 
це рішення прийняте 
„з метою зменшення 
темпів розповсюджен-
ня захворюваності на 
ГРВІ та грип”. Разом із 
закриттям ринків, об-
ласна протиепідеміч-
на комісія вирішили 
обмежити час роботи 
розважальних закла-
дів (кафе, ресторанів 
тощо) до 21.00.

Реакція підпри-
ємців закритих вла-

дою промринків була 
цілком очікуваною – в 
понеділок, 9 листопа-
да, вони влаштували 
масову акцію протесту 
під стінами обласної 

адміністрації. І таки 
домоглися свого – об-
ласна влада скасувала 
заборону на роботу 
ринків до 12 листопа-
да. Щоправда із однією 

умовою – продавці на 
ринках суворо дотри-
муватимуться масоч-
ного режиму.

Цього ж дня, 9 лис-
топада, вже міська 

протиепідеміологічна 
комісія в свою чергу 
дозволила роботу про-
мринків. Але, навідмі-
ну від обласної влади, 
цей дозвіл не обмеж-
ила в часі.

За словами голови 
міської комісії Оле-
га Старинця, міська 
влада проти дискри-
мінації підприємців 
– тих, що торгують на 
ринку і тих, що пра-
цюють (чи володіють) 
в маркетах, на які, до 
речі, введена заборо-
на не поширюється.

– На ринках тор-
гують принаймні на 
свіжому повітрі, а в 
маркетах – закрите 
приміщення, теж ве-
лике скупчення лю-
дей. То чому ми має-
мо ділити бізнесменів 
на „білих” та „чор-
них”? – зазначив пан 
Старинець.
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Педагогам пропону-
ють під час тритижнево-
го карантину взяти від-
пустку за свій рахунок 
на 5 робочих днів, про 
це повідомив заступник 
Житомирського місько-
го голови з гуманітарних 

питань Олег Старинець. 
Однак, як зауважила 

Тамара Чугаєвська, го-
лова міського комітету 
профспілки працівників 
освіти, відпустка за влас-
ний рахунок не може 
бути примусовою і на-

віть рекомендованою: 
- Є галузева угода, 

в пункті 8.3.4 якої на-
писано, що у випадку, 
коли заняття не прово-
дяться з незалежних від 
працівників причин, їм 
нараховується середня 

заробітна плата. Стаття 
26 Закону України про 
відпустки передбачає, 
надання відпустки без 
збереження заробітної 
плати за угодою між 
працівником та власни-
ком, або уповноважени-
ми органами, тобто за 
власним бажанням пра-
цівника.  

Також Тамара Чуга-
євська повідомила, що у 
Житомирі нема шкіл, у 
яких би вчителів масово 
відправили у відпустку 
за власний рахунок, од-
нак такі випадки непо-
одинокі. За консульта-
цією звернулась велика 
кількість людей, яким 
пропонували написати 
заяви.

- У перші дні ка-
рантину телефон у нас 
був червоний від дзвін-
ків. Мені навіть писали 
смс-повідомлення на 
мобільний телефон з 
проханням допомогти. 
З вчителями і директо-
рами шкіл проводилась 
роз’яснювальна робота і 
проблема вирішувалась.

Оксана Трокоз

Цього року випус-
кники Житомирської 
області гірше склали 
тести, ніж у минулому 
році. Про це повідомив 
Геннадій Кузьменко, ди-
ректор Вінницького ре-
гіонального центру оці-
нювання якості освіти: 

- Результат 2009 року 
дещо нижчий, ніж той, 
який учні показали  у 
2008-му. Тому і рейтин-
гове місце Житомирщи-
ни по Україні знизилось. 
Є школи, які показали 
100%-й результат якості, 
але є і такі, де відмінні і 
добрі оцінки з усієї шко-
ли отримали лише кіль-
ка учнів. А результати 
у різних районах іноді 
відрізняються у 2 або й 
більше разів.

Підтвердив таку ста-
тистику і Олександр 
Пастовенський, началь-
ник управління освіти 
та науки Житомирської 

облдержадміністрації: 
– За результатами тестів 
з української мови ми-

нулого року ми були на 
третьому місці, а цього 
року опинились аж на 

12-му. Нам не зовсім зро-
зуміло, чому відбувся 
такий різкий стрибок. 

Не може бути, щоб за 
одних і тих же вчителі, 
в тому ж масивові учнів  
так різко знизилися ре-
зультати. Це ще може 
говорити про недоско-
налість методики прове-
дення іспитів.

Та шляхи покращен-
ня цієї ситуації є. За сло-
вами Олександра Пасто-
венського, для того, щоб 
мати кращі результати, 
потрібно поглибити ме-
режу спеціалізованих і 
профільних шкіл, шкіл з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів і за-
кладів нового типу. Адже 
виключно вони склали 
десятку найкращих за-
кладів з точки зору прове-
дення ЗНО і предметних 
олімпіад. Також потрібно 
звернути увагу на учнів 
сільських шкіл, забезпе-
чивши їм умови рівного 
доступу до якісної освіти.

Осана Трокоз

иС
то

чн
иК

 Ф
от

о 
- z

Hi
to

m
ir

.iN
fo

Проблема У перші дні карантину телефон профспілки був червоний від дзвінків

Вчителів відправляють у добровільно-примусові відпустки за власний рахунок

Підприємців ринків негайно влаштували акцію протесту

Під час карантину вчителям має зберігатися середня зарплатня

Покращувати ситуацію з тестами будуть поглиблюючи мережу спеціалізованих шкіл

Освіта За результатами тестів з української мови Житомирщина - на 12 місці
ЗНО 2009: житомирські випускники погіршили свої результати 

Довідка:
У разі якщо Вас примусово відправляють у 
відпустку за власний рахунок, звертайтесь за 
консультацією до міського комітету профспілки 
працівників освіти 37-50-42
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Cьогодні майже у 
всіх квартирах жито-
мирян працює опа-
лення. Незабаром має 
з’явитись і гаряча вода. 
Житомир все таки отри-
мав ліміти на газ. Втім, 
якщо не вдасться пога-
сити заборгованість за 
спожите тепло, про га-
рячу воду можна буде 
забути. Але основною 
проблемою теплови-
ків на сьогодні є роз-
рахунки населення за 
отримані послуги. Жи-
томиряни заборгували 
більше 20 мільйонів 
гривень за тепло. А рі-
вень розрахунків лиша-
ється вкрай низьким. Як 
Теплокомуненерго бо-
реться із неплатниками 
і що сьогодні може „сві-
тити” житомирянам ми 
поцікавились у Олега 
Станіславовича Горая, 
начальника юридично-
абонентського відділу 
„Житомиртеплокомун-
енерго”.

- Олег Станісла-
вович, скільки сьо-
годні боржників в 
Житомирі?

- У нас 65 тисяч або-
нентів. І серед них мають 
борги близько 30 тисяч. 
Щоправда, таких борж-
ників, з якими ми пра-
цюємо по судах трохи 
менше – відсотків 70. 

- І як ви боретесь з 
неплатниками?

- Минулого року в 
нас відбулась деяка ре-
організація юридичного 
відділу. У нас з’явились 
контролери юридич-
ного відділу. Зараз, для 
більш ефективної ро-
боти, було введено ще 
додатково шість посад 
контролерів. Вони без-
посередньо працюють 
з боржниками разом із 
виконавчою службою чи 
без них. Ходять по квар-
тирам, з’ясовують, яка 
ситуація і чому люди не 
платять, роз’яснюють 
можливі варіанти пога-
шення боргу. 

- А які є варіанти у 

боржників?
- Можна укласти до-

говір реструктуризації, 
або договір на погашен-
ня боргу безпосередньо 
з нами. Суть одна й та 
сама в обох випадках 
– абонент поступово 
виплачує борг разом 
із поточними платежа-
ми. Наприклад, якщо 
є 1000 гривень боргу і 
укладено договір ре-
структуризації на рік, 
то абонент щомісячно 
протягом цього періоду 
сплачує додатково до 
поточного платежу ще 
по 83 гривні. 

- Яка різниця між 
договорами реструк-
туризації і погашення 
боргу?

- Суть їх однакова. 
Але перший уклада-
ється в межах чинного 
законодавства. Відпо-
відно, процедура там 
більш складна, потріб-
но зібрати ряд доку-
ментів. Це і довідка про 
склад сім’ї, про доходи. 
Потрібно звернутись у 
райвиконком за місцем 
проживання, де є від-
діл реструктуризації, 
щоб вони дали висно-
вок відносно періоду, 
на який можна укласти 
договір. І чи взагалі це 
можливо. 

Якщо договір укла-
дається безпосередньо 
з нами, то потрібно 
прийти в юридичний 
відділ, принести міні-
мальний пакет доку-
ментів. Ми укладаємо 
договори максимум на 
два-три роки. 

В обох випадках 
обов’язковою умовою 
є сплата всіх поточних 
нарахувань. 

Але не всі мають ба-
жання цим займатись і 
ми вимушені подавати 
до суду. 

- Як часто вам до-
водиться звертатись 
до суду?

- З 2007 року у нас до 
суду йде не менш як 500 
боржників щомісячно. 

Всі ці справи ми пода-
ємо в наказному про-
вадженні. Такі справи 
розглядають швидко і 
без нашої участі і учас-
ті відповідача. Суд ви-
носить судовий наказ, 
який одночасно є і су-
довим рішенням і ви-
конавчим документом. 
Як тільки він набере 
чинності, ми забирає-
мо його і передаємо на 
примусове виконання 
до відповідного відді-
лу державної виконав-
чої служби. Держаний 
виконавець виносить 
постанову про відкрит-
тя виконавчого прова-
дження, дає боржнику 
термін на добровільне 
погашення боргу. А в 
подальшому вживають 
заходи для примусово-
го стягнення боргу, за 
рахунок майна чи дохо-
дів боржника. Найчас-
тіше накладають арешт 
на майно.

- Як реагують 
боржники?

- Отримавши судо-
вий наказ, багато хто 
обурений, що його не 
попередили. Але саме 
просте попередження – 
це квитанція, яку щомі-
сячно отримує кожен. В 
ній варто звертати увагу 
не лише на цифри, але 
й на текст. Періодично, 

десь раз на 2-3 місяці ми 
там пишемо звернення, 
де просимо звернутись 
до нас для врегулюван-
ня ситуації, щоб спра-
ва не була передана до 
суду. Сьогодні нема в 
законодавстві такої нор-
ми, яка б зобов’язувала 
нас попереджати. Але 
такі попередження-
претензії у більшості 
випадків розносяться 
нашими контролерами. 

- Наскільки ефектив-
ними є дії виконавчої 
служби? Адже майно у 
боржників вони не за-
бирають зараз.

- Так, майно лиша-
ється. І боржник навіть 
сам може не особливо 
над тим задумуватись 
до якогось часу. Адже 
таке майно не можна ані 
продати, ані поміняти – 
накладається заборона 
на його відчудження. 

Звісно, якщо це 
квартира, то зараз їх не 
часто продають чи мі-
няють. І з цим спожи-
вачі рідко стикаються. 
Але якщо арешт на-
кладено на автомобіль, 
то власник не зможе 
пройти техогляд. А 
без техогляду не змо-
же їздити. Спочатку 
йому доведеться за-
платити борг разом із 
судовими витратами 

та нарахованим вико-
навчим збором у роз-
мірі 10% від загальної 
суми боргу. Буває, що 
арештовуються рахун-
ки боржника. Тому 
набагато краще не до-
водити справу до суду і 
все вирішити на місці. 
Ми також проводимо 
рейди спільно із вико-
навчою службою і му-
ніципальною міліцією 
по квартирам неплат-
ників.

- Але майно у борж-
ників зараз не вилуча-
ється?

- Поки ні, хоча це 
можна робити і тео-
ретично і практично. 
Втім, виконавець описує 
майно і на певний час 
залишає його на збері-
ганні у самого ж влас-
ника майна (боржника). 
Законом передбачена 
кримінальна відпові-
дальність за його по-
шкодження чи продаж. 
Власник зобов’язаний 
належно його зберігати. 
Ми намагаємось піти 
назустріч боржнику і 
даємо можливість йому 
розрахуватись. Багато 
хто ж одразу знаходить 
кошти, а хто підписує 
договори на поступове 
погашення боргу, та-
ким чином відстрочую-
чи можливе вилучення 
майна та його подаль-
шої реалізації з метою 
погашення наявного 
боргу. 

То ж наразі, незва-
жаючи на величезну 
заборгованість грома-
дян, Житомиртеплоко-
муненерго намагається 
знайти найоптималь-
ніший варіант рішення 
для кожного боржника. 
Звісно, якщо той сам 
зацікавлений у такій 
співпраці. В іншому ви-
падку за справу беруть-
ся судові виконавці. І 
якщо поки майно лише 
описується, то вже за-
втра його можуть поча-
ти забирати.

Сергій Роздум

Постановою сержан-
та ДПС на мене було 
накладено штраф за по-
рушення Правил дорож-
нього руху у розмірі 430 
грн. Яким чином пра-
вильно оскаржити цю 
постанову, якщо я з нею 
не згоден? 

Найкращим способом 
для оскарження неправомір-
ної постанови посадової осо-
би ДАІ є звернення до суду з 
адміністративним позовом, 
хоча Ви не позбавлені права 
направити відповідну скаргу 
до прокуратури або до на-
чальника відділення ДАІ, де 
проходить службу посадова 
особа, яка винесла постанову. 

Для звернення до суду  
необхідно виконати низку пе-
редбачених законом умов. 

1. Визначитися з те-
риторіальною підсудністю 
справи. За загальним прави-
лом, позовна заява подається 
в суд за місцезнаходженням 
відповідача. Але якщо Ви 
проживаєте в іншому неселе-
ному пункті, закон, зокрема 
ч.2 ст.19 Кодексу адміністра-
тивного судочинства Украї-
ни (КАС України), надає Вам 
право вибору – у разі знахо-
дження відповідача в іншо-
му населеному пункті, Ви все 
одно вправі подати позовну 
заяву до суду за місцем свого 
проживання. 

2. Визначитися з від-
повідачем. Згідно зі статтями 
3 та 18 КАС України, відпові-
дачем по справі адміністра-
тивної юрисдикції може бути 
суб'єкт владних повноважень, 
тобто орган державної вла-
ди, орган місцевого само-
врядування, їхня посадова 
чи службова особа тощо. Су-
дова практика свідчить, що 

відповідачем по справі про 
визнання неправомірною по-
станови по справі про адмі-
ністративне правопорушення 
краще притягувати не саму 
посадову особу, яка винесла 
оскаржувану постанову, а 
орган держави (УМВС, ВДАІ 
тощо). 

Водіям варто записувати 
прізвище, ім'я, по батькові, 
звання і адресу місця про-
ходження служби кожного 
інспектора ДАІ, який Вас зу-
пинить. Це значно спрощує 
процес оскарження неправо-
мірних дій, у разі такої необ-
хідності. Адже дуже часто 
протоколи та постанови пи-
шуться таким нерозбірливим 
почерком, що потім при скла-
данні позову легко допустити 
помилку. А невірне зазначен-
ня відповідача може потягну-
ти повернення позовної заяви 
судом без розгляду. 

3. Скласти адміні-
стративний позов з відпо-
відними додатками. Незва-
жаючи на наявність великої 
кількості типових зразків по-
зовних заяв, на нашу думку, 
краще це питання довірити 
спеціалісту в галузі права, 
оскільки існує достатньо ве-
лика кількість особливостей, 
без врахування яких позовна 
заява буде повернута судом 
без розгляду, або, що ще гір-
ше, у позові може бути від-
мовлено. Особам, які все ж 
таки вирішать складати позо-
вну заяву самостійно, радимо, 
перш за все, уважно вивчити 
такі статті КАС України, як 
стаття 105 "Форма і зміст ад-
міністративного позову" та 
стаття 106 "Вимоги до позо-
вної заяви". 

4. Оплатити судовий 
збір. За подання адміністра-
тивного позову, відповідно 
до ст.87 КАС України, спла-
чується судовий збір. Роз-

мір судового збору, порядок 
його сплати і звільнення від 
сплати встановлюються за-
коном. Станом на сьогод-
нішній день вказане питан-
ня регулюється Декретом 
Кабінету Міністрів України 
"Про державне мито". Згідно 
з вказаним документом, за 
подання адміністративного 
позову про оскарження по-
станови по справі про адмі-
ністративне правопорушен-
ня сплачується судовий збір 
(державне мито) у розмірі 
3,40 грн (із скарг за неправо-
мірні дії органів державного 
управління і службових осіб, 
що утискають права грома-
дян - 0,2 неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян). 
Додатково див. "Прогалина в 
законі: платити чи не плати-
ти за оскарження постанови 
про накладення штрафу?" 

5. Встигнути офор-
мити і подати до суду по-
зовну заяву. Слід брати до 
уваги, що згідо зі статтею 289 
КпАП України, скаргу на по-
станову по справі про адміні-
стративне правопорушення 
може бути подано протягом 
десяти днів з дня винесення 
постанови. 

В разі пропуску зазна-
ченого строку з поважних 
причин цей строк за заявою 
особи, щодо якої винесено 
постанову, може бути по-
новлено органом (посадо-
вою особою), уповноваже-
ним розглядати скаргу. Але 
автор радить не розрахо-
вувати на цю можливість, 
якщо у Вас немає докумен-
тального підтвердження по-
важності причини пропуску 
строку (наприклад, лікарня-
ний лист, наказ про відря-
дження тощо). А постанову, 
яку ви отримали поштою, 
раджу встигнути оскаржу-
вати у 10-денний строк з 
дня отримання. У такому 
разі Ваше клопотання про 
відновлення пропущеного 
строку, скоріш за все, судом 
буде задоволено. 

Олег Горай рекомендує не доводити справи до суду

Дії автоінспектора завжди можна оскаржити

Компроміси Щомісяця до суду передається 500 позовів за борги по теплу

Майно у житомирян поки не вилучають
Поради фахівців    На запитання житомирян відповідають юристи

Якщо Ви вважаєте, що ДАІшник не правий

На запитання житомирян відповідали юристи  
ТОВ «Юридична компанія «Юріс-Консалт» 
Далі буде

Як оскаржити дії автоінспектора?
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110 
злочинів 
зареєстровано 
черговими ча-
стинами УМВС 
України в області 
упродовж минуло-
го тижня з 2 по 8 
листопада.

61 крадіжку 
чужого майна 
було здійснено в 
області впродовж 
минулого тижня. 
Серед інших  
 
 
злочинів - 1 
розбійний напад,  
 
 12 пограбу-
вань,  
 
 
та 30 
випадків інших 
протиправних 
діянь.     84 зло-
чини спромо-
глися розкрити 
правоохоронці. 
Зокрема 
розбійний напад,  
 
 7 пограбувань,  
 
 40 
крадіжок та   
 
 37 інших 
злочинів.   700 
гривень та банківські 
картки було викраде-
но із кімнати готелю 
у 62-річного жителя 
дніпропетровської 
області
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Вимушені канікули в 
школі стали справжньою 
проблемою для правоохо-
ронців. Впродовж першого 
тижня карантинних заходів 
на Житомирщині було за-
тримано понад 200 дітей, 
11 з яких вчинили злочини 
та 75 - різні адміністративні 
правопорушення.

- Зважаючи на діючі на 
території області обмежен-
ня щодо перебування дітей 
у вечірній час на вулицях 
без супроводу дорослих, 
ще 78 підлітків у віці до 
16 років пояснювали свої 
пізні прогулянки у рай-
відділах міліції, - коментує 
ситуацію начальник кри-
мінальної міліції у спра-
вах дітей УМВС України в 
області Борис Васькевич. 
–   З огляду на це 56 батьків 
притягнено до адміністра-
тивної відповідальності за 

невиконання обов'язків по 
вихованню дітей, 137 – за 
насильство у сім’ї та 13 – за 
доведення підлітків до ста-
ну сп’яніння.

А 4 листопада міліціо-
нери разом з працівника-
ми служб у справах дітей 
обласної держадміністра-
ції та міської ради прове-
ли профілактичний рейд 

по виявленню дитячої 
бездоглядності у м. Жи-
томирі. Типовим можна 
вважати ситуацію з хлоп-
чиком, якого знайшли на 
території автостоянки од-
ного з великих торгівель-
них закладів. Він був нор-
мально одягнений, жваво 
обходив під’їжджаючі 
авто та просив у водіїв 

гривню «на булочку».
Діма, так представився 

юний «бізнесмен», на запи-
тання міліціонерів відповів, 
що живе неподалік, а гроші 
просить уперше. Продо-
вжували розмову з хлопча-
ком уже в кабінеті директо-
ра торгового центру.

Як з’ясувалося, охоронці 
уже давно знайомі з Дімою 
та його своєрідним бізне-
сом. Не раз робили хлоп-
цеві та ще двом його това-
ришам, яких цього разу не 
було, зауваження. Познайо-
митись з батьками хлопця 
правоохоронцям так і не 
вдалось. За таких обставин 
хлопця було доставлено до 
обласного притулку для 
дітей, де йому доведеться 
очікувати, допоки відповід-
ні служби не знайдуть його 
батьків.

Сергій Роздум

Дмитрий Грицких – стар-
ший участковый инспек-
тор. 

ОПМ № 16: улица Витру-

ка, 46/7; телефон 33-40-58.

Район обслуживания – ул. 
Б.Бердичевская с № 97, 
1 Мая с № 66, И. Гонты, 
Витрука с №14, Поле-
вая площадь №№ 2-18, 
Смолянская площадь 
и прилегающие к ним 
улицы.

- Район у меня боль-
шой. Около девятнад-
цати с половиной тысяч 
населения. Но работаю я 
уже не первый год, меня 
многие знают. Так что 
часто вопросы решают-
ся в режиме мобильно-

го телефона. Основные 
проблемы на участке 
создают кафе, работаю-
щие допоздна и ночные 
магазины. Были жалобы 
от жителей домов, на-
ходящихся возле одного 
из ночных гастрономов. 
Мы побеседовали с вла-
дельцем магазина, пред-
ложили охрану, «тре-
вожную кнопку». На 
сегодняшний день там 
поменяли охрану, непо-
далёку всегда находятся 
сотрудники патрульно-
постовой службы. Ко-
личество жалоб умень-
шилось. Ещё у меня на 
участке находится «про-
блемное» училище №15. 
Почти половина обу-
чающихся там – дети-
сироты. Они знают свои 
права, но не знают сво-
их обязанностей. Дети 
очень разные. Случается 
всякое, и кражи, и гра-
бежи. Поэтому с ними 
часто проводятся вос-
питательные беседы, мы 
тесно сотрудничаем с 
воспитателями и препо-
давателями. Кроме нас 

это училище курирует 
также отдел криминаль-
ной милиции по делам 
несовершеннолетних. 
Недавно там была рас-
крыта кража мобиль-
ного телефона. Вообще 
кража мобильных теле-
фонов – это наша «го-
ловная боль». Зачастую 
такие преступления со-
вершаются из-за халат-
ности самих владель-
цев. Большие проблемы 
создают и «любители» 
спиртного. Где водка, 
там и насилие. Страда-
ют семьи, соседи, близ-
кие. За этот год на моём 
участке заведено около 
восьми уголовных дел на 
граждан, торгующих са-
могоном. Часто прихо-
дят ко мне и по поводу 
семейных конфликтов. 
Участковый не просто 
должен быть милицио-
нером. Приходится быть 
и семейным психологом. 
Обращаются и за сове-
том, иногда надо про-
сто человека выслушать, 
провести беседу с члена-
ми семьи.

Не залишайте ваших дітей без нагляду

Знакомьтесь! Ваш участковый инспектор милиции!
Участковый инспектор милиции – это тот, кто уладит 
семейный скандал, конфликт с соседями, прове-
дёт беседу с подростками и многое другое. Сегодня 
участковый должен быть и юристом, и психологом, и 
советчиком, и спасателем.
К сожалению, не каждый знает, что приём граждан 
ведётся не только в рОВд, но и на опорных пунктах 
милиции (ОПМ).
Приём граждан на ОПМ осуществляется:
- вторник – с 9:00 до 11:00,
- четверг – с 18:00 до 21:00,
- суббота – с 10:00 до 13:00.
Кроме того, участковые инспектора очень часто на 
своих пунктах задерживаются допоздна, поэтому об-
ратиться за помощью можно и в другое время.

Проблема Недитячі результати дитячих канікул Карантин В Житомирі - комендантська година 

Карантин для дитячої злочинності Гуляти можна лише до 22.00

Газові плита, колон-
ка і система опалювання 
(котел або грубка) є до-
датковими потенційними 
джерелами небезпеки, 
а часто й надзвичайних 
ситуацій. Так, за цей рік 
вже виникло 17 випадків 
подібних надзвичайних 
подій, внаслідок яких 
одна людина загинула та 
ще троє травмовано.

Але уникнути не-
безпеки можна. Варто 
лише дотримуватись 
правил користування 
цим обладнанням, під-
тримуючи його у справ-
ному стані.

Якщо, увійшовши до 
помешкання, ви відчули 
запах газу — це перший 
сигнал можливої небез-
пеки. Пам'ятайте, що в 
цьому разі забороняєть-
ся вмикати світло — поя-

ва іскри у вимикачі може 
спричинитися до вибу-
ху. Забороняється також: 
запалювати сірники чи 
запальничку. Відчиніть 
вікна та двері, зробивши 
протяг, і перекрити газо-
вий кран. Якщо можли-
во, з'ясуйте причину ви-
току газу і ліквідуйте її. 
Якщо це вам не під силу 
— терміново викликайте 
майстра-газовика.

Балони зі зрідже-
ним газом необхідно 
заправляти лише у спе-
ціалізованих підпри-
ємствах. Основним під-
приємством, яке робить 
всі необхідні безпечні 
процедури, є ВАТ “Жи-
томиргаз”, підрозділи 
якого працюють у кож-
ному районі, або інші 
підприємства, які мають 
відповідні дозвільні до-

кументи. Вони здійсню-
ють належний облік та 
контроль за балонами.

Проте, іноді люди 
заправляють балони на 
автомобільних газових 
заправках, де про безпе-
ку дбають менше всього, 
адже основна мета –  реа-
лізувати газ та отримати 
прибуток. Тому заправ-
ники не звертають уваги 
на терміни випробову-
вання та опосвідчення 
балону. Застосування та-
кого обладнання в жит-
лових будинках може 
привести до трагічних 
наслідків.

Пам’ятайте - не варто 
випробовувати долю, газ 
не лише тепло, зручно 
та швидко, а й велика 
небезпека, яка потребує 
уваги та серйозного став-
лення до себе.

Увага – побутовий газ!

Ж и т о м и р с ь к о ю 
міською радою при-
йнято рішення „Про об-
меження перебування 
дітей у закладах дозвіл-
ля, громадського хар-
чування, комп'ютерних 
клубах, залах ігрових 
автоматів, на вулицях та 
інших громадських міс-
цях м. Житомира". 

Дане рішення обмеж-
ує перебування дітей у 
закладах дозвілля, гро-
мадського харчування, 
комп'ютерних клубах, 
залах ігрових автоматів, 
на вулицях та інших гро-
мадських місцях м. Жи-
томира у вечірній час. 

Дітям, віком до 14 ро-
ків без супроводу батьків 
або осіб, що їх заміню-
ють можна гуляти лише 
до 22.00 години, а дітям, 
віком від 14 до 16 років - 
до 23.00 години.

Прийняття цього 
рішення зумовлене ста-
ном криміногенної об-
становки у підлітковому 
середовищі на території 
міста Житомира, вчи-
нення протиправних дій 
дітьми та у ставленні до 

них, поширення проявів 
вживання неповноліт-
німи спиртних напоїв, 
тютюнопаління, прода-
жу підліткам спиртних 
напоїв та втягнення їх у 
пияцтво.

Статистика
За статистичними 

даними УМВС України 
в Житомирській області 
за 9 місяців 2009 року в 
області 333 неповнолітні-
ми скоєно 347 злочинів ( 
за аналогічний період 
2008 року 349 неповно-
літніх скоїли 347 зло-
чинів). Таким чином, за 
результатами 9 місяців 
поточного року в цілому 
по області кількість не-

повнолітніх, які скоїли 
злочини зменшилась на 
4,5%, в тбй час, як кіль-
кість злочинів залиши-
лась незмінною.

Значною залиша-
ється кількість дітей, які 
скоїли злочини в стан: 
алкогольного сп'яніння 
(9 місяців 2008 року - 28 
дітей, аналогічний пері-
од 2005 року - 27). Най-
більше випадків скоєння 
злочинів в стані алкоголь-
ного сп'янінш відмічено 
поряд з Андрушівським, 
Малинським та Черня-
хівськім районами і в м 
Житомирі. У 2009 році в 
обласному центрі 63 ді-
тьми скоєно 71 злочин.

Сергій Роздум
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Кіно Показом фільму його головний герой відсвяткує власний 70-річний ювілей

Фільм житомирського режисера 
переміг на кінофестивалі «Молодість»

Стрічка про жито-
мирського митця Мико-
лу Васяновича отримала 
нагороду конкурсу «Па-
норама українського 
кіно 2008-2009» на між-
народному кінофести-
валі «Молодість». Жюрі 
віддало перевагу робо-
ті 26-річного режисера 
Максима Васяновича, 
який створив фільм на 
основі історії власної 
родини.

Фільм «Мама помер-
ла в суботу на кухні...»  
не про матір режисера, 
як можна було б поду-
мати з його назви, а про 
батька – заслуженого ді-
яча мистецтв України, 
диригента Миколу Вася-
новича. 

Сьогодні герой філь-
му Микола Васянович - 
доцент Житомирського 
державного інституту 
культури і мистецтв, де 
викладає цикл музич-
них предметів, а до цьо-
го все життя працював 
на ниві культури. 

Зокрема, завдяки 
його авторитету в мис-
тецьких колах та орга-
нізаційному таланту 
обласна філармонія 
провела низку заходів із 
вшанування пам’яті на-
шого славетного земля-
ка Святослава Ріхтера, і 
кульмінацією цієї робо-
ти стало запровадження 
Міжнародного фестива-
лю майстрів мистецтв 
на батьківщині піаніста. 

Саме філармонійній 
діяльності в Житоми-
рі було присвячено 110 
годин документальних 
зйомок – доробок мо-
лодшого сина Миколи 
Максимовича, випус-
кника університету іме-
ні Карпенка-Карого. 

Фільм побудовано 
навколо видатної події 
в житті головного героя 
– останнього концерту 
під його керівництвом 
після десятирічної твор-

чої перерви. З закадро-
вої розповіді ми дізна-
ємося, що метою всього 
життя батька було стати 
відомим диригентом, 
але можливість поїхати 
з провінційного міста 
до Москви на стажуван-
ня, де були реальні пер-
спективи для справж-
ньої творчої реалізації, 
випала на його долю аж 
у 40 років. 

У цей час у нього вже 
була сім’я, і поїздка до 
нового міста без дружи-
ни та двох малих дітей 
видавалася неможли-
вою. Тому Микола Вася-
нович залишився. 

Далі його кар’єра на 
посаді художнього ке-
рівника Житомирської 
обласної філармонії 
протікала без особливих 
змін. Символом цього 
життя є довгий темний 
коридор, показаний у 
перших кадрах фільму, 
коридор, яким батько 
режисера щодня ходив 
на роботу впродовж 20-
ти років. 

Музичні амбіції Ми-
коли Максимовича не 
знаходили достатнього 
задоволення в межах 
Житомирської філармо-

нії, він перестав давати 
концерти, його роз-
радою стали колекція 
старих платівок із за-
писами європейських 
оркестрів і відеозаписи 
відомих диригентів. 
Смерть дружини поси-
лила його самотність, її 
образ присутній у філь-
мі в давніх чорно-білих 
любительських кадрах. 

Це обличчя з по-
смішкою, образ із ми-
нулого, ніби витає над 
усією подальшою до-
лею головного героя, як 
і спогади, що зображені 
в чорно-білих докумен-
тальних кадрах, чи то з 
батькового власного ми-
нулого, чи то з виступів 
відомих радянських ди-
ригентів. 

Як говорить за ка-
дром сам режисер: «Це 
фільм про мого бать-
ка, який так і не став 
відомим». Однак доля 
батька є тут радше як 
загальний символ невда-
лого життя, батько тут – 
уособлення всіх творчих 
амбітних людей, які не 
мали змоги реалізувати 
свої прагнення. 

Мати, яка озна-
чала альтернативний 

вибір приватного, не 
пов’язаного з кар’єрою 
щастя, несподівано вми-
рає (в суботу на кухні, 
коли готувала млинці), 
залишаючи головного 
героя без будь-якої надії. 

Саме для того, щоб 
приглушити це відчуття 
безнадійності, її обличчя 
періодично з’являється у 
фільмі, ніби навіть після 
смерті вона спостерігає 
за долею свого чоловіка. 
Максим Васянович гово-
рить за кадром: «Більш за 
все я боявся скінчити, як 
батько, десь у провінції». 

Це страх того, що та-
лант та ентузіазм не є ви-
рішальними в досягненні 
мети, що поворотні мо-
менти в житті не перед-
бачувані, виринають зне-
нацька, і є зовсім небагато 
часу на роздуми для того, 
щоб зробити життєво 
необхідний вибір. 

Наслідки цього вибо-
ру можуть стати явними 
лише в ретроспективі, 
наприклад, у біографіч-
ному документальному 
фільмі – «знімаючи кіно, 
я зможу зрозуміти жит-
тя», – каже режисер. 

Проблема непевності 
особистого вибору по-

стає у фільмі також у 
тісному зв’язку із загаль-
ною проблематикою до-
кументального кіно. Ще 
на початку режисер роз-
повідає про суперечку 
з оператором довкола 
ситуації, коли в доку-
ментальному фільмі ста-
рі жінки тягнуть вагон. 
Оператор наполягає, що 
не став би знімати це, а 
кинувся б допомагати їм. 

Спостерігати чи дія-
ти? Можливо, це питан-
ня залишилося б суто 
умоглядним, якби не 
реальний випадок, що 
відбувся під час зйомок, 
коли у Миколи Васяно-
вича стався інсульт. Мак-
сим так само розмірко-
вує над цією ситуацією 
в ракурсі вибору: «нам 
доведеться знімати бать-
ка за крок до смерті, а я 
матиму менше хвили-
ни, щоб зробити вибір». 
Цей вибір є етичним і в 
особистому, і в кінемато-
графічному вимірі. 

Врешті камера опи-
нилася під рукою, і 
плівка закарбувала 
батька, який напівпара-
лізований намагається 
накреслити в повітрі 
диригентську фігуру. 
Розповідаючи про це у 
фіналі фільму, режисер 
іронізує, що «це міг би 
бути найдраматичні-
ший кадр фільму з та-
кою драматичною на-
звою», але кадр так і не 
потрапив у фільм, нато-
мість він завершується 
фрагментами з фіналь-
ного концерту батька. 

Відзнака на міжна-
родному кінофестива-
лі «Молодість» – це ще 
одне визнання високих 
якостей української до-
кументалістики. Ми-
кола Васянович планує 
досить оригінально, 
показом цього фільму, 
незабаром відсвяткува-
ти власний 70-річний 
ювілей.
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Головний герой фільму - заслужений діяч мистецтв України, диригент Микола Васянович

редакция газеты "20 хвилин"  поздравляет с Днем рождения

 Давидюка Юрия Валентиновича
управляющего Житомирским областным управлением 

открытого акционерного общества

"Кредитпромбанк"

В этот день, 14 ноября
Hе будем гpомких фpаз мы говоpить -
Вам 50 и что тут скажешь?
а мы хотим Вам много пожелать –
О нем в стихе коpотком не pасскажешь.
Пускай в беде не пpедадут дpузья,
Пускай pодители здоpовы будут,
Веселье, бодpость, веpность, добpота
Вас не покинут и не позабудут,
Пусть уваженье, слава и почет
За тpуд Ваш будет славный
Как нагpада!
а мы Вас чеpез 50 годков
Опять поздpавить со столетьем pады!

R9
00

0

с 2 по 30 листопада

ставка+процент

Осенние краски Житомира

1. Наташа Прокопенко

2. Игорь Донченко

3. Михаил Гребенкин

Представляем вашему вниманию лучшие фото-
графии победителей «Фотоквест-64». Тематика кон-
курса – осень. 
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«Золоте весілля» житомирського подружжя
Родинне свято  Житомиряни Ольга та Петро Ільченко вже півстоліття разом 

наші грошіСереда, 11 лИСТОПада 2009

Что житомирянам делать с гривнами
Деньги  Житомирские эксперты прогнозируют курс доллара на уровне 8,40 грн

- Дай Бог, щоб і наші діти 
прожили таке життя, як ми, - 
говорить Ольга Ільченко у день 
свого „золотого весілля”. 

50 років тому Ольга 
Кирилівна і Петро Олексійович 
Ільченко з с. Троянова стали 
чоловіком і дружиною. Позна-
йомились на танцях і одразу ж 
зрозуміли, що один без одного 
– нікуди. Жили на різних бере-
гах річки, тому на побачення 
потрібно було або переплива-
ти, або пішки обходити через 
міст, але для закоханих відстань  
не перепона. Подружжя зітхає, 
що час пролетів як один день, 
але навіть через півстоліття 
вони у деталях можуть згадати 
день свого одруження.

– Тоді на вулиці було знач-
но тепліше ніж зараз та ще 
й любов гріла, – з усмішкою 
згадує голова сімейства. – Го-
стей було багато, але святку-
вали тоді зовсім по-іншому, 
ніж зараз: за першим столом 
сиділа молодь, потім прихо-
дили дорослі гості, а весілля 
гуляли тільки один день.

– Розкішних подарунків, які 
прийнято робити зараз, ніхто 
не приносив, - додає  Ольга 
Кирилівна. - Бо й купити не 
було де. 

Вже наступного дня після 
одруження наречена переїхала 
жити до чоловіка, звісно, взяв-
ши з собою придане: теля, по-
рося, кролів, курей і ковдру на 

додачу. Так і почали жити довго 
і щасливо.

Як і годиться кожному 
чоловікові, Петро Олексійович 
збудував дім і посадив садок, 
тільки сина не виростив – у под-
ружжя дві дочки, три онучки і 
одна правнучка.

Протягом дня телефон у 
будинку Ільченків не втихав,  
адже родина велика і кожен 
хоче привітати. Святкування 
річниці вирішили перенести. 
Незабаром Ользі Кирилівні ви-
повниться 70, тож, зібравшись 
за святковим столом, сім‘я 
відзначатиме подвійне свято.

У наш час пари, які б 
відсвяткували золоте весілля, 
можна порахувати на пальцях, 
натомість статистика говорить 
інше: третина шлюбів, які 
розпалися на Житомирщині 
у 2008 році, тривала менше 
п’яти років. Але подружжя, 
яке пройшло разом через все 
життя, поділилось секретом, 
як зберегти сімейне щастя. 
Полягає той секрет у любові, 
повазі і умінні прощати один 
одного.

– У житті буває всяке, - 
продовжує Ольга Ільченко, - 
але треба жити, поступатись, 
сходити  з дороги, слухати і 
підтримувати один одного у 
важку хвилину. Бо з висоти 
прожитих років розумієш, 
наскільки це важливо.

Оксана Трокоз

Довідка: 
Торік в області було зареєстровано 4616 розлучень. 1486 пар 
прожили разом менше 5 років, 744 подружжя розлучились після 
20 років спільного життя.

К концу 2009 года 
курс доллар/грив-
на стабилизируется на 
уровне 8,30-8,40 грн, 
а в 2010 году, вероят-
но, достигнет уровня 9 
грн, - отметил Николай 
Ивченко, руководи-
тель информационно-
аналитического центра 
«FOREX CLUB».

Увеличение заработ-
ных плат положительно 
повлияет на внутренний 
спрос в стране. Однако, 
какая-то часть от этих 
средств попадет на ва-
лютный рынок. Это по-
высит спрос на валюту 
на наличном рынке и 
будет способствовать 
обесцениванию гривны. 
Также давление на на-
циональную валюту, в 
случае принятия новых 
социальных стандартов, 
может оказать гривневая 

эмиссия, так как источ-
ников для пополнения 
доходов бюджета прак-
тически не осталось. 

Рост минимальной 
заработной платы до 
конца 2009 года составит 
14,4%, с 650 грн до 744 
грн, а в 2010 году - 23,9% (в 
случае принятия новых 
социальных стандартов). 
Для выполнения данно-
го закона в 2009 году до-
полнительные расходы 
бюджета и дополнитель-
ные расходы пенсион-
ного фонда достигнут 
3,5-4 млрд грн. Допол-
нительные расходы на 
оплату труда в 2010 году 
в бюджете и дополни-
тельные расходы пенси-
онного фонда составят, 
как минимум, 50 млрд 
грн. В таком случае рас-
ходы бюджета могут вы-
расти с 324 млрд грн до 

374 млдр грн, а дефицит 
бюджета достигнет - 81,6 
млрд грн, то есть 6,5%-7% 
от ВВП.

Увеличение социаль-
ных стандартов частич-
но будет нивелироваться 
тем, что новая заработ-
ная плата бюджетни-
ков и сотрудников дру-
гих сфер будет выдана 

только в декабре, в этом 
случае до конца года 
остается один месяц. А 
вот новые пенсии будут 
выданы уже в начале-

середине ноября. Учи-
тывая то, что количество 
пенсионеров в стране по 
данным на начало 2009 
года составляло 13,7 млн 
человек, влияние выплат 
новых пенсий на инфля-
ционные ожидания и 
темпы инфляции до кон-
ца текущего года могут 
быть более существен-
ным. Итоговый годовой 
темп потребительской 
инфляции в 2009 году 
может достигнуть уров-
ня 14% (при условии, что 
НБУ не увеличит объе-
мы изъятия денежной 
массы из экономики), а 
в 2010 году - 13%, вместо 
прогнозируемых 11%. 

Представительство «FOREX CLUB» В Житоми-
ре и Житомирской области: ул. Киевская, 114, т. 
46-00-30.
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К концу года курс доллара стабилизируется на уровне 8,40 грн

Богдана - наймолодша з трьох онучок Ювіляри знають секрет сімейного щастя

Це весілля було ніби вчора, а минуло вже 50 років

З першою онучкою на руках дідусь і бабуся виглядають молодшими
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Футбол економічна криза змінила розстановку сил в чемпіонаті області Футбол Пов’язки роздавали, але в них було незручно кричати футбольні гасла
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Минулорічний чемпіон зійшов з дистанції Житомирським вболівальникам епідемія не страшна
У матчі четвертого 

туру групового етапу Ліги 
Чемпіонів проти мілан-
ського «Інтера» коман-
да «Динамо» не зуміла 
утримати прийнятний для 
себе рахунок, прогавив-
ши шанс очолити групу 
F. Рахунок 1:2. «Динамо» 
опускається на останнє 
місце в групі. 

Навколо цього фут-
больного матчу велося 
багато розмов. Хтось вва-
жав, що гру скасують або 
перенесуть, хтось висував 
припущення, що через 
епідемію грипу трибуни 
стадіону будуть порож-
німи. Але прихильників 
футболу ніщо не наляка-
ло, тож вони заполонили 
київський стадіон ім. Ло-
бановського.

- Це була дуже важли-
ва гра, тому про грип ніх-
то і не думав, - розповідає 
Надія Миколаєнко, пред-
ставниця житомирсько-
коростишівської команди 

вболівальників, яка вже 
протягом 8 років їздить на 
ігри до Києва, Львова, Хар-
кова та Одеси. – Квитки ми 
купили заздалегідь, тому 
незалежно від того, пере-
несли б гру, чи ні, ми б все 
одно на неї потрапили.

Стадіон був заповне-
ний, і хоч при вході у 
сектор роздавали захисні 
маски, їх майже ніхто не 
одягав. Вболівальники 

пояснювали це тим, що 
у пов’язці не можливо ви-
являти емоції, кричати 
футбольні гасла, співати, 
свистіти, курити, лускати 
зернята…

- Та були у натовпі 
вболівальників і диваки. 
Скажімо, я бачила од-
ного чолов’ягу, який був 
роздягнений до пояса, на 
шиї динамівський шарф, 
а на обличчі – марлева 

пов’язка, - продовжує На-
дія. - Іноземці так само, як 
і українські вболівальни-
ки, забули про епідемію 
і пережили одним лише 
футболом. На своїх мас-
ках ми написали рахунок 
гри і залишили їх на згад-
ку у футбольній колекції. 

А згадувати й справді 
буде що. Протягом матчу 
вболівальники пережити 
розмаїття почуттів - від 

стриманого оптимізму до 
ейфорії, від легкої триво-
ги до повного відчаю. 

- Гра була напру-
женою, - ділиться вра-
женнями Надія. – Було 
відчутно, що динамівці 
продовжують свій стиль 
гри на контратаках, та у 
2-му таймі вони трохи 
здали позиції. «Інтер» 
зрозумів, що може до-
тиснути і на останніх хви-
линах забив 2 голи. Дуже 
шкода, що «Динамо» не 
змогло втримати рахунок 
1:1, бо якщо перший гол 
ще можна виправдвти, 
то другий – це виключно 
помилка воротаря: він 
відбив м’яч, хоч міг його 
спіймати. Наша команда 
з 2-го місця опинилась на 
4-му. Звісно, результат гри 
засмутив нас, але бороть-
ба продовжується. Ми 
маємо надію, що «Дина-
мо» зможе показати гарні 
результати. 

Оксана Трокоз

Майже ніхто із вболівальників не одягав захисні маски, які роздавалися на стадіоні

„Хіммаш” – чемпіон області 2009 року

Цьогорічний чемпі-
онат області з футболу 
проходив у важких умо-
вах. Світова економічна 
криза зачепила всіх, в 
тому числі і фінансуван-
ня футболу. 

Це серйозно вплину-
ло на розклад сил. Того-
річний чемпіон області, 
малинский „Металург”, 
навіть не дограв до кінця 
сезону. А перемогу у ви-
щій лізі святкував корос-
тенський „Хіммаш”.

Взагалі ж у вищій лізі 
починали десять команд. 
Дві знялись майже одра-
зу. Це радомишльський 
„Прес” та „Арсенал” 
Бердичівського району. 
Ще дві команди зіграли 
лише перше коло. Три 
команди знялося в пер-
шості. Сам чемпіонат 
розділився на дві части-
ни. Чітко виділялись ко-
манди, що боролись за 
перемогу, і аутсайдери. 

В цьому році до ви-
щої ліги з першої пере-
йшли дві нові команди 
– „Зоря-Енергія” та „Вру-
чий”. Зіграли слабко, від-
чувається різниця в класі 
і рівні гравців. Адже той 

самий ФК „Коростень” 
грав таким же скла-
дом, що й у чемпіонаті 
України. Надзвичайно 
сильною є бердичівська 
команда. Але „Хіммаш” 
мала найкращу матері-
альну підтримку. 

Бажано, щоб було 
більше команд в чемпіо-
наті. Ненормальна си-
туація, коли обласний 
центр представляє лише 
одна команда. Жодна 
команда Житомира не 
грає в першості. Той же 
Брусилів має свого пред-
ставника. Місто малень-
ке, але керівництво міста 
пішло назустріч, допо-
могло створити умови. 
Та й самі футболісти 
зробили все можливе, 
щоб грати. Сьогодні 
для того, щоб відіграти 
сезон у першій лізі по-
трібно мінімум 30 тисяч 
гривень. 

Що буде наступного 
року – невідомо. Ті ко-
манди, що грають в чем-
піонаті, залишаться. Чи 
з’являться нові учасники 
також невідомо. Все зале-
жить від фінансування.

Сергій Роздум

Команда І В Н П М О

1 „Хіммаш”, Коростень 14 11 3 - 28-4 36

2 „Звягель-750” Нов. Волинський 14 9 1 4 41-24 28

3 ФК „Коростень” 14 8 4 2 26-9 28

4 СК „Легіон”, Житомир 14 6 4 4 17-20 22

5 ФК „Бердичів” 14 6 1 7 18-27 19

6 „Вручий-комуніст”, Овруч 14 4 2 8 19-36 8

7 „Зоря - Енергія”, Романів 14 2 2 10 4-25 8

8 „Металург”, Малин 14 1 1 12 8-19 4

Чемпіонат області 2009

Команда І В Н П М О

1 ФК „Бараші”, 
Ємільчинський р-н 18 17 - 1 35-10 51

2 ФК „Авангард”, Довбиш 18 13 3 2 63-9 42

3 ФК „Граніт”,
Малинський р-н 18 13 2 3 37-13 41

4 ФК „Керамік”, 18 11 1 6 23-20 34

5 ФК „Черняхів” 18 10 2 6 29-19 32

6 ФК „Спартак”, Володар 
Волинський 18 3 5 10 8-40 14

7 ФК „Колос”, 
Житомирський район 18 4 1 13 10-11 13

8 ФК „Брусилів” 18 4 1 13 7-38 13

9 ФК „Довбиш” 18 4 1 13 8-43 13

10 ФК „Шахтар”, Коростишів 18 1 2 15 6-23 5

 Першість області 2009

Кращі бомбардири 
чемпіонату
1. Ярослав Корнійчук 
„Звягель-750” (Нов. 
Волинський) – 9 голів
2. Анатолій Домансь-
кий „Звягель-750” Нов. 
Волинський – 9 голів
3. Микола Стус ФК 
„Коростень” – 8 голів
4. Яків Федорчук СК 
„легіон” – 7 голів

Кращі бомбардири 
першості
1. Віктор Чорний – 
17 голів
2. Ігор Шумило – 16 
голів
3. Володимир Кре-
денцев – 10 голів
4. Юрій Чорний – 9 
голів
 всі – „авангард”, 
довбиш
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Шанс  За Житомирський футбольний клуб „альянс” грають італійці, греки і вірмени

Грати у футбол може кожен, незважаючи на             вік, підготовку чи фінансовий стан
Футбол лишається 

грою № 1 як в світі, так 
і в Україні. І Житомир 
в цьому плані не є ви-
нятком. 

Правда, в нашому 
місті футбол більше 
люблять дивитись по 
телевізору, ніж ходити 
на стадіони чи просто 
грати. Але, по суті, і 
ходити-то житомиря-
нам нікуди. Тож скла-
лось стійке враження, 
що у місті у футбол 
грають лише діти та 
спортсмени. 

Віднедавна це трохи 
не відповідає дійсності. 
Пограти у футбол, по-
змагатись із серйозними 
суперниками тепер має 
можливість кожен ба-
жаючий,  незалежно від 
досвіду і віку, завдяки 
аматорській футбольній 
команді „Альянс”. Хоча 
правильніше буде го-
ворити про цілий союз 
аматорського футболу 
в місті. Адже вже зараз 
під егідою Альянсу грає 
три команди – „Альянс”, 
„Тигри” і „Оріон”. 

Тут вдалось зібрати 
людей різного віку, 
фінансового становища, 
новачків і досвідчених 
гравців. Всіх їх об’єднує 
спільна мрія і бажан-
ня грати. Організували 
клуб житомиряни Ва-
силь Кравчук, Олек-
сандр Котюк, Дмитро 
Дубровін та Антон Бол-
тачов. Мета у хлопців 
– дати можливість усім 
бажаючим проявити 
себе на футбольному 
полі. В планах – ство-
рення Футбольного сою-
зу України і організація 
великих турнірів. 

Поки ж хлопці го-
туються до чемпіонату 
міста з футзалу, просто 
тренуються і просто 
грають. 

Ми зустрілись з од-
ним із організаторів ФК 
„Альянс” Василем Крав-
чуком і він розповів нам 
про свій клуб.

- Як виникла ко-

манда?
- Команда почала 

існувати з трьох цифр – 
7-8-9. На сьоме серпня 
2009 року ми вирішили 
призначити зустріч, аби 
пограти у футбол. За-
просили через "Контакт" 
і "Однокласники" усіх ба-
жаючих приєднатись до 
нас. Тоді прийшло мало 
людей, всього чоловік 
вісім наших друзів. Але 
цього вистачило, щоб 
пограти 4 на 4. Відтоді 
почали зустрічатись що-
тижня. Вдруге прийшло 
вже десять чоловік. І так, 
з кожним разом, нас ста-
вало все більше і більше. 
А потім і ми почали тре-
нуватись частіше. 

- І тоді вирішили 
організувати справ-
жню футбольну ко-
манду?

- Коли люди збира-
ються більше двох-трьох 
раз, приходять одні і 
ті ж, то така ідея при-
ходить завжди. Рано чи 
пізно. В нас вона виник-
ла наприкінці серпня.

Запропонував цю 
ідею Максим Гулен-
ко, який в свій час грав 
за „Буревісник”. Він її 
підтримав і всім спо-
добалось.  Тоді з нами 
вже грали Антон Котюк, 
Саша, з’явився Дми-

тро Дубровін. Хлопці 
загорілись ідеєю створи-
ти колектив, який зміг 
би грати на серйозно-
му рівні. Для багатьох з 
нас це була мрія дитин-
ства. Ми почали актив-
но запрошувати своїх 
друзів. Потім купили 
два комплекти форми 
для „Альянсу”. Наші 
основні кольори - зелене 
з білим. 

- Як виникла назва 
ФК „Альянс”?

- Спочатку все це на-
зивалось ЖФСЛ – жито-
мирський футбольний 
союз любителів. Ми всі 
були любителями, а не 
професійними спорт-
сменами. Але, оскільки 
така назва дуже склада-
на і довга, переймену-
вались в ФК  „Альянс”. 
А в її складі вирішили 
створити декілька ко-
манд. Ми хотіли, щоб 
всі мали можливість 
тренуватись і грати. Так 
виникла друга команда 
– „Тигри”. Вона заявле-
на разом з „Альянсом” 
в другу футзальну лігу. 
Зараз ми формуємо тре-
тю команду – „Оріон”. 
Вже набрано вісім 
футболістів. Всього ж 
зараз в нас тренується 
35 чоловік. Плюс є своя 
команда підтримки  - 14 

дівчат, які будуть прихо-
дити на гру, вболівати.

- А за яким принци-
пом ви комплектували 
команди?

- „Альянс” створю-
вався з самих перших 
гравців. Сюди потрапи-
ли перші 15 чоловік, які 
брали участь у самих 
перших зустрічах. Другі 
15 пішли в „Тигри”.

- А кого ви берете у 
свої ряди?

- Грати у нас може 
кожен, незалежно від 
досвіду, рівня підготовки 
чи достатку. До нас може 
прийти будь-хто і трену-
ватись. Аби було бажан-
ня. Це найважливіший 
принцип нашої роботи 
- створити можливості 
для всіх. У нас грають 
абсолютно різні люди 
за віком. Є навіть гравці, 
яким за 47 років. А най-
молодшому всього 13. 
Підбирається цікавий 
контингент.

Зараз у нас грають 
навіть гравці з інших 
країн. Це італійці – 
Давідо Балєно („Тигр”) 
та Фабіо Пасінетті 
("Альянс") і грек 
Арістотель Мурзідіс. 
Італійці зовсім не так 
грають, як ми. В них 
інші футбольні традиції. 
Арістотель раніше грав 

за другий склад одесь-
кого "Чорноморця". Є 
легіонер з Арменії.

- Виходить, що 
в команді одночас-
но грають і сильні 
гравці і зовсім но-
вачки у футболі. Це 
не створює проблем 
всередині команди? 

- Ми не хочемо 
відбирати лише сильних 
футболістів. Всі повинні 
мати можливість грати. 
Тому ми і створюємо 
декілька команд. Тому 
з новачками постійно 
працюють, їм допомага-
ють, їх тренують. 

- Розкажи трохи 
про італійців. Звідки 
вони у вас?

- Давіде Балєно з 
Флоренції. Грав колись 
за молодіжну команду 
„Фіорентини”. Але через 
травму вимушений був 
залишити футбол. Зараз 
у Давіде в  Україні свій 
бізнес, він тут живе. Фабіо 
Пасінетті колись грав 
за молодіжку „Інтера”. 
Він також приїхав в 
Україну продовжувати 
сімейний бізнес. Обидва 
італійці зараз у нас. Гра-
ють вони просто супер, 
в них є чому повчитись. 
Але ми зараз шукаємо 
професійного тренера. 

- Хто тренує ко-
манди зараз?

- Ми й тренуємо. Бал-
тачов Антон тренує ата-
ку. Відпрацьовує удари, 
обводки, інші різні при-
йоми. Я відповідаю за 
центр поля і півзахист. 
Треную навіси, передачі, 
зони, штрафні, кутові 
удари та подібне. Плюс 
я є капітаном „Альян-
су”. Саша Котюк тренує 
захист – підкати, пре-
синг, зональна гра. 
Він відповідатиме за 
„Оріон”. „Тигром” 
опікується Дмитро 
Дубровін. На майбуднє 
ми думаємо створити 
ще одну команду – „Му-
станг”. 

- Звідки такий див-
ний поділ?
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- Просто я граю 
півзахисника, Саша грає 
лівого захисника. Хто 
в чому спеціалізується 
- той за те і відповідає. 
Зараз ми тренуємось 
чотири рази на тиж-
день -  два рази в залі, 
одне тренування на 
вулиці. І раз на тиждень 
ми проводимо тактичні 
збори. Збираємось в 
клубі, спілкуємось, 
розбираємо відео-
записи ігор відомих 
команд. А по суботам 
проводимо на стадіоні 

"Спартак" товариські 
матчі з іншими коман-
дами. Або проводимо 
різноманітні мінікубки. 
Останній був перед ка-
рантином. Грали шість 
команд на виліт. 

- Ви провели серйоз-
ну роботу. Для чого все 
це? Які цілі ви перед со-
бою ставите?

- Спочатку ми про-
сто хотіли грати у фут-
бол. Зараз це переросло 
в щось значно більше. 
Це шанс реалізувати 
свою мрію. Ми всі 
хотіли колись стати ве-
ликими футболістами. 
Зараз в нас з’явився ре-
альний шанс щось ро-
бити в цьому напрям-
ку. Зараз ми беремо 
дітей. Це нормально, 
коли такі діти бігають з 
дорослими. 

- Де можна побачи-
ти ваші ігри?

- Кожної суботи ми 
граємо на "Спартаку". 
Починаємо десь о 15.00. 
Команда укомплекто-
вана, є м’ячі, форма. 
Будь-хто може прий-
ти повболівати. А при 
бажанні навіть спробу-
вати пограти. Ми раді 
всім і відкриті для всіх. 
Плюс це можливість 
більше часу проводити 
з друзями, спілкуватись. 
Ми ведемо здоровий 
спосіб життя. 

Сергій Роздум

Грати задля валсного задоволення

Товариська зустріч

Василь Кравчук

Серед футболістів виключно аматори

Це цікаво
Василь Кравчук почав 
грати у футбол досить 
пізно, у 14 років. Як 
розповів сам Василь, 
поштовхом до занять 
став матч реал – динамо, 
коли наші виграли 2:0. до 
цього він займався греко-
римською боротьбою. 
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Эксклюзив английский бульдог Маня - о себе любимой

Правда и вымысел о породе английский бульдог
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Если вы с детства 
мечтали о собаке, то 
рано или поздно на-
ступит время, когда вы 
всё-таки принесёте щен-
ка домой. Может быть, 
это будет импульсивное 
приобретение, а воз-
можно вы подойдёте к 
вопросу приобретения 
щенка более осознанно. 
И если вы до сих пор не 
решили, какой же поро-
де отдать предпочтение, 
тогда знакомьтесь – ан-
глийский бульдог Мадам 
Брошкина.

- Привет! Меня зо-
вут Маня, мне уже год, 
и я очень люблю гулять 
и знакомиться с новы-
ми людьми. «Маней», 
«Колобком», «Няней», 
«Лизуном» меня на-
зывает моя хозяйка, а 
по паспорту я – Мадам 
Брошкина. Мои дальние 
предки жили в Англии, 
отсюда и название поро-
ды. Люди тогда развле-
кались травлей огром-
ных быков маленькими 
собаками. Отважные 
бульдоги впивались в 
морду быку и висели до 
тех пор, пока бык в из-
неможении не падал на 
землю. Иногда, чтобы 
подчеркнуть упорство 
собаки, её рассекали ме-
чом на глазах у публики. 
А когда зверства стали 
запрещать, англичане 
решили во что - бы то ни 
стало сохранить одну из 
своих «жемчужин» - ан-
глийского бульдога. Мы, 
современные англичане, 
мало напоминаем своих 
бесстрашных предков. 
Ну сами посудите, как 
я на своих коротеньких 
лапках буду прыгать за 
быком? Только на мор-
де остались две глубо-
кие складки кожи, по 
которым должна была 
бы стекать кровь про-
тивника. И нос у меня 
такой коротенький, что 
долго дышать на жаре я 
им не могу. Зубы у меня 
красивые и белые, ниж-
няя челюсть волевая, 

выдвинута вперёд. Это 
тоже признак того, что 
я потомок боевых собак. 
Все эти истории о себе я 
слушаю, когда гуляю с 
хозяином по улицам. Он 
с удовольствием расска-
зывает их всем, кто его 
спрашивает, с кем это 
таким красивым он гуля-
ет. Я очень умная и по-
слушная, хотя, если чем-
то решила заняться, то 
мне сложно объяснить, 
почему я это не долж-
на делать. Моя хозяйка 
утверждает, что упрям-
ство – мой главный враг. 
Наверное, она до сих пор 
сердится из-за луж на 
паркете. А где же их ещё 
было делать, не на ули-
це же? Вообще, тем, кто 
хотел бы иметь рядом с 
собой такого друга, как 
я, имеет смысл посове-
товаться с моим личным 
ветеринарным врачом. 
Его зовут Серёжа, он 
очень хороший и лучше 
меня знает все мои «по-
родные» болезни.

Врач ветеринарной 
медицины Сергей 
Сахнюк:

- О Манином «бур-
ном» детстве можно 
рассказывать до беско-
нечности. При опреде-
лённых обстоятельствах 

английский бульдог ста-
новится просто «скла-
дом» болезней для вет-
врача и источником его 

регулярного дохода. В 
полтора месяца у Мани 
диагностировали «пи-
томниковый кашель». У 

бульдогов эта проблема 
лечится специфическим 
и дорогостоящим препа-
ратом. Через месяц но-
вая, чисто «английская» 
операция по удалению 
третьего века. Бедный 
щенок в течении пятнад-
цати минут не мог по-
нять, почему на неё все 
навалились и не дают 
пошевелить головой. А 
самая распространённая 
болячка – это аллергия. 
Надо отдать должное 
хозяевам Маняши. Они 
с честью вышли из этой 
ситуации с помощью 
«волшебной» диеты – 
сухого гипоаллергенно-
го корма и до сих пор 
никаких проблем. Но 
сколько ещё впереди! 
Желаю мужества всем 
любителям этой замеча-
тельной породы.

Диана Минаева

Иногда дома меня зовут Лизун

Искренне ваша. Маняша
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осенние каникулы могут омрачить 
не только простуда, но и вши

Профилактика Соблюдайте гигиену!

Школа - это не только двой-
ки, неудовлетворительное пове-
дение и родительские собрания. 
Иногда возникают проблемы дру-
гого плана. Осенние дни каникул 
могут омрачиться неприятным 
явлением: головными вшами. Эту 
проблему проще предотвратить, 
чем потом лечить. 

На теле человека паразити-
руют три вида вшей: головная, 
платяная и лобковая. Платя-
ная и головная вши являются 
переносчиками сыпного тифа, 
и некоторых видов лихорадок. 
Поскольку платяные и лобко-
вые вши в настоящий момент 
встречаются очень редко, а ко-
личество головного педикулеза, 
напротив, растет, то речь пойдет 
именно о нем.

Вши мигрируют от одного 
хозяина к другому при тесном 
контакте, через личные вещи 
(одежду, головные уборы, рас-
чески и даже мягкие игрушки). 
Наиболее активно это проис-
ходит при повышенной темпе-
ратуре тела вследствие заболе-
вания, физической нагрузки, 
перегрева в жаркую погоду. Вши 
плохо переносят высокую тем-
пературу. Вследствие этого они 
перемещаются к кончикам во-
лос и, легко отцепляясь от них, 
в ряде случаев находят нового 
хозяина. Итак, как можно обна-
ружить больного педикулезом?

Обнаружить головную вошь 
можно при осмотре волосистой 
части головы, гниды чаще всего 
встречаются в височной и заты-
лочной областях. Гребешком с 
частыми зубьями удается выче-

сывать довольно большое коли-
чество этих паразитов, расстелив 
перед ребенком лист белой бу-
маги. Такая процедура должна 
проводиться в течение не менее 
получаса. Размер головной вши 
колеблется от 2 до 3,5 мм, гниды 
– 0,8 мм. Кроме этого, следует об-
ращать внимание на следующие 
жалобы и признаки: зуд и сле-
ды расчесов на волосистой части 
головы. Довольно легко можно 
определить давность заболева-
ния. Вши откладывают гнид у 
корня волос. Рост волоса за одни 
сутки составляет около 0,5 мм. 
Путем простого измерения ли-
нейкой определяется расстояние 
от гниды до корня волоса и по-
лученная цифра в миллиметрах 
делится на 0,5. Это будет мини-
мальный срок зараженности, 
рассчитанный в днях. 

Но меры профилактики 
всегда должны быть предпри-
няты еще до выявления перво-
го зараженного вшами ребенка. 
На первом месте стоит актив-
ный поиск заболевших. В этом 
важном мероприятии прежде 
всего участвуют медики, при-
влекаются также родители, 
иногда учительский состав. Не 
менее важно – соблюдение лич-
ной гигиены: регулярное мытье 
тела (не реже 2-х раз в неделю), 
смена нательного и постельного 
белья; стирка постельного бе-
лья при высокой температуре, 
проглаживание одежды горя-
чим утюгом, особенно швов, где 
вши обычно откладывают яйца. 
Не следует, также, одалживать 
свою расческу. 
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3693 
порушення правил 
дорожнього руху 
було виявлено 
та припинено 
працівниками 
державтоінспекції 
на автошляхах 
області минулого 
тижня в період з 02 
по 08 листопада. 

997 
водіїв перевищи-
ли швидкісний 
режим їзди. На 
них складено 
адміністративні 
протоколи. 

225 
водіїв затримано за 
керування транс-
портними засобами 
в стані алкогольно-
го сп’яніння.  

На489 
тисяч гривень 
штрафів накла-
дено судами на 
порушників дорож-
нього руху. Загалом 
же упродовж тижня 
стягнено більше 

209 
тисячі гривень на-
кладених раніше 
штрафів.

20 
дорожньо-
транспортних 
пригод було 
зафіксовано за 
тиждень. В них 

7 людей за-
гинуло,  
 
 
ще 21 
отримали тілесні 
ушкодження 
різного ступеню 
тяжкості. 

NEWS
www.20MINUT.UА

Народна мудрість ра-
дить готувати сані до зими 
ще літом. Але більшість жи-
томирських автомобілістів 

починають задумуватись 
про такі речі вже з першим 
снігом. Втім, робити це 
потрібно вже зараз. Затягу-

вання із підготовкою власно-
го авто до зими може дорого 
коштувати як власнику, так і 
оточуючим. В першу чергу 

потрібно подбати про гуму, 
акумулятор, мастила, охо-
лоджуючу рідину, систему 
запалення і двигун. 
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Мы продолжаем зна-
комить наших читателей 
с «азами» правильного 
общения с сотрудника-
ми ГАИ. Знание своих 
прав позволит избежать 
вам многих неприятных 
моментов. Но будьте 
внимательны. Работни-
ку милиции может не 
понравится то, что вы 
умничаете, и, по его мне-
нию, злоупотребляете 
своими правами. Тогда 
он непременно попы-
тается применить к вам 
«воспитательные» меры, 
которые смогут «помочь» 
вам признать свою вину. 

Следует отметить, что, 
если сотрудник ГАИ всё 
же решается применить 
к вам спецприёмы, то, 
как правило, он исчерпал 
все средства и, видя, что 
привлечь к ответственно-
сти шансов всё меньше, 
фактически признаёт, что 
вы на правильном пути. 
Не следует сразу впадать 

в панику, так как закон 
помимо того, что наде-
лил сотрудников ГАИ 
полномочиями, с другой 
стороны существенно 
усложнил подобные «ка-
рательные акции». 

А такими мерами мо-

гут стать административ-
ное задержание, личный 
осмотр (досмотр), осмотр 
вещей (в том числе и ба-
гажника), изъятие вещей 
и документов (в т. ч. прав, 
техталона, техпаспорта, 
сраховки и т. д.). Еще мо-

жет быть временное за-
держание транспортного 
средства (в т. ч. штраф-
площадка), или отстране-
ние от управления транс-
портным средством. В 
крайнем случае - осмотр 
и освидетельствование 

на предмет опьянения. 
Применение любой из 

перечисленных мер воз-
можно. Но следует всегда 
помнить, что они могут 
иметь свои ограниченные 
условия. Целью названых 
выше акций могут быть 
только прекращение 
правонарушения и толь-
ко тогда, когда исчерпаны 
другие средства воздей-
ствия; установление лич-
ности нарушителя или 
составление протокола 
(если его нельзя составить 
на месте), или обеспече-
ние правильного и пол-
ного рассмотрения дела 
(Ст. 260 КоАП). В любых 
других случаях это будет 
превышение служебных 
полномочий. 

А что же делать, 
если инспектор все же 
решил применить один 
из «cпецприемов», мы 
расскажем в следующем 
номере. Следите за пу-
бликациями.

58

«Спецприемы» инспекторов

Не бойтесь защищать свои права

«Вредные советы» Знание своих прав может принести проблемы

Готуємо автомобіль до зими
Профілактика Подбати про безпеку варто зазделегіль
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Екстрим Незабаром стартує гірськолижний сезон

Підготуватись, щоб отримати максимум        задоволення
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Ви ніколи не катались 
на гірських лижах чи сно-
уборді, але цього року 
вирішили виправити си-
туацію? Тоді декілька по-
рад будуть не зайвими.  

Гірські лижі — важ-
ка робота, особливо для 
ніг. Якщо ви не завзятий 
спортсмен, то приблиз-
но за тиждень перед 
поїздкою необхідно під-
готуватися до майбутніх 
фізичних навантажень. 
А найкраще почати го-
туватись, як мінімум, за 
місяць. Ранкові пробіж-
ки в будь-якому випадку 
зайвими не будуть. А в 
горах дозволять повно-
цінно відпочивати. Не 
забувайте й про фізичні 
вправи. Якщо маєте час і 
можливість – запишіть-
ся в басейн. Також не 
зайвим буде почитати 
спеціальну літературу. 
Відомий у цій галузі ав-
тор — французький тре-
нер Жорж Жубер. Біль-
ше половини сторінок у 
кожному з його підруч-
ників займають детальні 
ілюстрації. Багато довід-
кового матеріалу можна 
знайти в Інтернеті. 

Підбираємо одяг
До цього питання по-

трібно поставитись осо-
бливо серйозно. Адже 
від цього залежить ваше 
здоров’я. Кататись в 

джинсах не можна ні в 
якому разі. Вони швидко 
промокають, особливо 
якщо часто падати. 

Куртка має бути так 
само непродуваємою і 
водонепроникною. При 
цьому в ній не має бути 
гаряче під час спуску і не 
холодно просто ходити. 

Шуби, пуховики, 
пальта і подібний „ци-
віл” краще залиште для 
спокійних прогулянок. 
Гірськолижний одяг 
повинен бути функціо-
нальним. Найопти-
мальніший варіант – це 
купити гірськолижний 
костюм – штани і курт-
ку. В Житомирі на стоках 
можна знайти комплек-
ти за 600 – 700 гривень. 
Ще один варіант – шу-
кати одяг в київських 
стоках (наприклад, на 
Петрівці), або в секондах 
(на Шулявці).

Звісно, на одязі кра-
ще не економити, але в 
крайньому разі підійде 
і такий. Вимоги до кур-
ток - зйомна підкладка 
і снігова юбка, анато-
мічний покрій, двосто-
роння блискавка, про-
клеєні шви, наявність 
капюшону. 

Взагалі, чим мен-
ше швів – тим краще. 
Тканина куртки має 
бути водонепроникною. 
Можна знайти недорогу 

мембранну куртку. 
Кофта має бути теплою. 

Краще купити в секонді не-
дорогу флісову чи поларову 
кофту. З собою також варто 
взяти з собою одну-дві пари 
запасних шкарпеток. Візьміть і 
другу пару рукавиць. Вони теж 
намокають, а ще початківці їх 
доволі часто гублять. Запас не 
завадить. Одягаєте спочатку 
тонкі рукавички, які можна не 
знімати протягом дня, а звер-
ху натягуєте товстіші, гірсько-
лижні.

Сонцезахисних окулярів до-
сить однієї пари. Залізна опра-
ва тут не годиться. З часом вона 
почне примерзати до мокрого 
обличчя. Тим більше, що при 
падінні можна травмуватися. 

Нехтувати гірськолижними 
окулярами не радимо навіть 
за туманної погоди, тому що 
і розсіяне сонячне проміння 
подразнює очі. Вже наприкін-
ці першого дня ви відчувати-
мете серйозний дискомфорт. 
До цього додасться сніг, що 

буде запорошувати обличчя, і 
швидкість, від якої у багатьох 
людей очі сльозяться.

Тож у вас є одяг, ви визначи-
лись з тим, куди їхати і де буде-
те кататись. Лишились дрібни-
ці – визначити, що вам більше 
підійде – сноуборд чи лижі. Від 
цього залежить стиль катання. 

Лижі чи сноуборд?
Тут, як кажуть, на любителя. 

Навчитись правильно кататись 
на сноуборді набагато легше, 
ніж на лижах і займе менше 
часу. Але і на лижі ви зможете 
стати за пару днів. 

Лижник зможе проїхати 
всюди, де проїде сноубордист. 
І навпаки. І лижі, і сноуборд 
досить травматичні. Краще за-
вчасно визначтесь, щоб не роз-
думувати на місці. Спробувати 
і те, і те ви навряд чи встигнете. 

Взяти ж на прокат лижі чи 
сноуборд можна як безпосеред-
ньо на місці, так і в Житомирі. В 
нашому місті є навіть клуб сно-
убордистів і лижників.

Заощаджуємо
- Беріть з собою власну їжу, інакше обід в якому-небудь 
гірському селі може потягнути на обід в хорошому ресторані, 
розташованому в центрі мегаполісу;
- Купуйте тільки якісний інвентар, інакше вийде набагато до-
рожче, після того, як ваша китайська дошка для сноуборду 
зламається при першому ж спуску;
- Уникайте подорожей на лижні курорти в "лижний час";
- Перевірте ціни на номери у ряді готелів того населеного пункту 
або курорту, куди ви зібралися. Перед святами багато хто ро-
бить знижки, але деякі навпаки, накручують ціни. 

Свій перший спуск ви запам’ятаєте надовго

Гірські лижі – це екстремально

Найцікавіше тільки починається

Підкоріть засніжені гірські схили Ейфорія вільного польоту
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Схоже, в Україні ще 
лишаються люди, які 
всерйоз вірять у можли-
вість перемоги держав-
ницьких сил в Україні

Нещодавно «ФРОНТ 
ЗМІН» збирав близько 
тисячі своїх регіональних 
активістів. Як розповіли 
присутні, на зборах акти-
ву було заявлено, що мож-
ливості платного потра-
пляння до списків партії 
не існує. Арсеній Яценюк 
довго й пристрасно дис-
кутував про «долю Бать-
ківщини», презентуючи 
свою програму «Новий 
курс», причому заявляю-
чи її не лише як передви-
борчу платформу, але й як 
державний підхід до мо-
дернізації країни. Схоже, 
він має серйозний намір 
будувати партію «держав-
ників», яка протистояти-
ме олігархічним партіям 
і кланам - тим, хто, на 
думку «фронтовиків», без-
посередньо причетний до 
розвалу держави.

Суперники і противаги
Наявні близько 10% 

народної підтримки у 
штабі Яценюка назива-
ють поки що лише «кре-
дитом довіри» і всерйоз 
стурбовані тим, аби її 
виправдати. Але замість 
звичайних обіцянок на 
кшталт «земля - селянам, 
фабрики - робітникам», 
декларують незвичні, 
але далеко не наївні цілі 
- відновлення і зміцнен-
ня ролі держави в країні. 
З огляду на те, що їхні 
опоненти - Партія регіо-
нів і БЮТ разом зі своїми 
лідерами - мають «конт-
рольний пакет» під-
тримки виборців, сили 
«державників» Яценюка 
в цій сутичці - один до 
п'яти. Або 10% проти 
50% (20% Тимошенко і 
30% Януковича). 

Імовірно, Арсеній 
Яценюк це добре усві-
домлює. Втім, 10% «дер-
жавників» в якості влади 
здатні домогтися великих 

результатів. Оскільки та ж 
соціалка, медицина, осві-
та можуть реально пра-

цювати, тільки виходячи 
з усвідомлених держав-
них інтересів. Ні олігар-
хи, ні політичні клани не 
зацікавлені утримувати 
сферу, що не приносить 
прибутку. Імовірно, саме 
тому в Україні все нібито 
«державне» зараз або не-
ефективне, або все-таки 
приносить дохід у чітко 
визначені провладні го-
дівниці.

За обіцянками правди не 
скажуть

Політику ми давно від-
несли до циркового мис-
тецтва і періодично апло-
дуємо вдалим трюкам. 
Абонемент на ці видовища 
має вся країна. А от хліба 
вистачає не всім. Тому най-
популярнішою сьогодні 
обіцянкою залишаються 
соціальні пільги й блага. 
Дві найбільші партії гра-
ють із народом в одну гру, 
однією колодою, змагаю-
чись один з одним тільки у 
швидкості роздачі. 

Мантра «у вас все 
буде, робити вам нічого 
не треба, прийдемо «ми», 
хороші, і все вам дамо» - 
це логіка всіх виборчих 
технологій, такий собі 
неолібералізм, який пере-
конує, що держава - це во-
рог, нездатний захистити 
свого громадянина через 
свою недосконалість. І за-
хистити людину може 
тільки... хто? Хто, якщо не 
держава?.. 

Захистити вас може 
влада! - переконують нас, 
заграючи перед вибора-

ми, політики, - дайте нам 
владу і ми вас захистимо. 
Яка гірка іронія!.. І май-
же всі ж уже розуміють: 
щось тут не так. Дали тим 
владу - щастя не бачили, 
вибрали інших - теж не 
посолодшало. Кого ж ви-
брати тепер? Сумнівів – 
мільйон, але так хочеться 
повірити, що от у цих на-
решті все вийде... Майже 
20%, таким чином, спо-
діваються на те, що «все» 
вийде у Тимошенко, інші 
30% - що у Януковича. 
Сподіватися й вірити 
можна. А от упевненими 
бути не дуже виходить. 

Непомітна втрата...
Ми опинилися в зам-

кненому колі «вибір-
влада-розчарування». 
Давайте поміркуємо. 
Ми вибираємо владу: це 
ніби призначаємо «стар-
шого», якого всі кілька 
років повинні слухатися. 
А коли «старший» на-
хабніє, зробити з ним ні-
чого не можна. Вірніше, 
теоретично можна, ми 
ж не на острові собі ва-
тажка вибираємо. У нас 
же держава є, в якій є за-
кони, обмежуючі рамки, 
що визначають правила 
гри для всіх «старших». 

І тепер відповімо собі 
чесно на питання: чи є у 
нас ця держава? Чи не мі-
фом вона стає? Країна як 
територія і влада як «ва-
тажки» - от це в нас точно 

є. А держава з її, нібито, 
законами і правилами - у 
тумані розчиняється. Не 
працює. Іржавіє. Демон-
тується. Під заколисуючу 
казочку олігархічних пар-
тій, саме яким ця держава 
й не потрібна, заважає, 
а цікавою стає тільки в 
комплекті з можливістю 
змінювати все, аж до Кон-
ституції, за першої бізнес-
необхідності.

Антидержавна діяльність 
під прикриттям

Олігархічними пар-
тіями називають ті, що 
купують владу, вико-
ристовують владу для 
бізнесу своїх партійців, 
для інтересів меншості. 
Загалом, протягом усьо-
го періоду незалежності, 
влада в нас була олігар-
хічною. 

Підсумок: за майже 
двадцять років незалеж-
ності Україна так і не стала 
державою. Переважно й 
тому, що кожен керівник 
нашої країни проводив 
антидержавну діяльність.

У 1992 році Україна 
«за власною ініціати-
вою», добровільно, від-
мовилася від статусу 
ядерної держави.

Шляхом привати-
зації держава передала 
промисловість у при-

ватні руки, і кожен, хто 
закликав до здорового 
глузду й пропонував 
хоча би зупинитися і 
проаналізувати ситуа-
цію, отримував ярлик 
комуніста і потрапляв 
до списку динозаврів із 
червоною зіркою. 

Нещодавно був 

успішно здійснений ще 
один антиукраїнський 
проект - вступ України 
до Світової організації 
торгівлі (СОТ), що захи-
щає не інтереси України 
на міжнародному рин-
ку, а інтереси імпортерів 
у нашій країні.

У 2004 році була про-
ведена конституційна 
реформа, що потягла за 
собою знищення верти-
калі влади. Однак зайня-
ті поділом влади маріо-
неткові політики цього 
не зрозуміли, а українці 
не помітили. 

Сьогодні на терито-
рії України реалізується 
ще один антидержавний 
проект - нарощування 
боргів перед міжнародни-
ми фінансовими організа-
ціями: валовий зовнішній 
борг України виріс до 100 
млрд доларів.

У результаті багатьох 
років розпаду держави 
сформувався кланово-
олігархічний прошарок, 
якому й належить сьогодні 
влада в країні. Всі політичні 
партії, представлені в пар-
ламенті, є зацікавленими 
суб'єктами або, як мінімум, 
пасивними співучасни-
ками процесу деградації 
держави. Наївно було би 
думати, що вони зможуть 
зупинити діяльність, у якій 

беруть участь. 
Тому головна інтрига 

й головний шанс держави 
Україна у тому, чи зможуть 
10% державників переко-
нати виборців у серйознос-
ті своїх намірів і одержати 
можливість зупинити то-
тальну деградацію.

Максим Динін

Шанси «державників» і держави

У 2004 році була 
проведена консти-
туційна реформа, 
що потягла за со-
бою знищення вер-
тикалі влади 

Арсеній Яценюк 
має серйозний на-
мір будувати пар-
тію «державників»
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Політична позиція

Епідемія на замовлення
Те, що на «грипозний 

гачок» в Україні потра-
пили мільйони грома-
дян, має кілька причин. 
З а г а л ь н о л ю д с ь к и й 
страх перед незрозу-
мілою загрозою (не-
дарма в перших повідо-
мленнях про епідемію 
увагу акцентували саме 
на «свинячому грипі») 
посилився упевненістю, 
притаманною тільки 
нам: влада завжди при-
меншує небезпеку, що 
загрожує людям.

Коли прем’єр рап-
том заговорила про 
десятки тисяч хворих, 
люди, пам'ятаючи про 
те, як колись від них 
приховували реаль-
ний вплив радіації чи 
викидів хімічних за-
водів, зробили висно-
вок: йдеться ледь не 
про мільйон. Країна 
здригнулася, начепила 
саморобні пов'язки і 
кинулася по аптеках – 
закуповувати про запас 
хоч що-небудь.

Характерно, що па-
ніка почалася навіть у 
містах, де не було жод-

ного (!) випадку "свиня-
чого грипу", а кількість 
хворих на сезонні ГРВІ 
була меншою, ніж у ба-
гато з останніх десятків 
років. Це відкриття ще 

встигли зробити ті, хто 
в перші години після 
оголошення про епі-
демію поцікавилися 
документами на сайті 
МОЗ. Пізніше повідо-
млення про рівні за-
хворюваності на грип і 
ГРВІ до 2006 року при-
брала з сайту МОЗ чи-
ясь дбайлива рука...

Хроніка стрімкої 
«вірусолізації»

Із 30 жовтня гро-
мадян почали випро-
бовувати на стійкість 
до стресів, поширю-
ючи в ЗМІ, як зведен-
ня з фронту, дані про 
хворих і контрзаходи 
влади. Негатив поши-
рювався так активно, 
що багато людей не 
відразу зрозуміли: про 
захворювання, плута-
ючись у цифрах і тер-
мінах та лише посилю-
ючи паніку (чого варта 
заява одного з канди-
датів у президенти 
про епідемію легеневої 
чуми), говорять полі-
тики і чиновники. Але  
не лікарі.

Думаєте, це випад-
ковість і у медиків про-
сто не було часу на ко-
ментарі, тому що вони 
рятували хворих? Зо-
всім ні. 2 листопада ві-

домий педіатр Євгеній 
Комаровський у своєму 
Інтернет-щоденнику 

(блозі) http://www.
komarovskiy.net/ де-
тально розповів, як дві 
доби по телефону за-
спокоював пацієнтів 
і пояснював, як пово-
дитися під час грипу. 
І розуміючи, до яких 
наслідків може при-
звести паніка, намагав-
ся домовитися з різни-
ми теленачальниками 
про короткий виступ 
на ТБ, щоб кваліфіко-
вано розповісти про 
заходи профілактики. 
Але йому скрізь від-
мовляли: весь ефірний 
час був зайнятий полі-
тиками...

Тим часом увімкне-
не вмілої рукою «сара-
фанне радіо» працю-
вало на повну. Однак 
політтехнологи не-
дарма попереджають, 
що чутки, як різновид 
«вірусного маркетин-
гу», іноді можуть ста-
ти небезпечними і для 
своїх творців. Так тра-
пилося й цього разу: 
паніка почала вихо-
дити з-під контролю. 
Згадайте лише дзвін-
ки від знайомих із різ-
них регіонів України, 
які лунали 30 жовтня 
в квартирах киян: «За-
чиняйте вікна й дві 
доби не виходьте з 
дому! Сьогодні вночі 
у вас із вертольотів 
будуть розпилювати 
засіб від вірусів, не-
безпечний і для лю-
дини». Поширювати 
паніку – навіть тим, 
кому нині вигідно 
введення надзвичай-
ного стану, – ставало 

дедалі небезпечні-
шим. Тож прем'єру 
довелося визнати: 

кількість хворих – у 
межах листопадової 
сезонної норми, а два 
роки тому за 9 місяців 
2007-го перехворіли 
на грип і ГРВІ... май-
же на 900 тисяч людей 
більше! (РБК).

Навіщо ж тоді ля-
кали?!

«Свиняча перемога»
А «віртуальна епі-

демія» вже зробила 
свою справу. Ось лише 
основні її наслідки, на 
які вказують аналіти-
ки (їх думки навела 
«Українська правда»): 
1. Налякані громадяни 
забули про невиконані 
обіцянки: підвищення 
зарплат і пенсій та по-
вернення вкладів, не 
кажучи вже про «пе-
дофільський скандал» 
та інші неприємності. 
Якщо на хвилі «епіде-
мії» показати себе як 
рятівник Батьківщини, 
то можна «перезаван-
тажити» репутацію.

2. Тритижневим 
(поки що) карантином 
і забороною масових 
заходів істотно зни-
жуються шанси кан-
дидатів у президенти, 
які не перебувають 
при владі (крім ліде-
ра опозиції, який вва-
жає, що вже завоював 
свій електорат і веде 
кампанію лише фор-
мально): донести свою 
позицію вони можуть 
тільки з телеекранів. 
Але чи часто ви бачите 
на екранах когось, крім 
прем'єра й іноді пре-
зидента?

3. Верховна Рада 
вирішила виділити 
з резервного фонду  

1 млрд грн на боротьбу 
з епідемією. Не варто й 
казати, як складно про-
контролювати їх цільо-
ве використання, коли 
медикаменти щодня 
приходять з усього світу, 
і багато з них – як гума-
нітарна допомога? І на 
що можуть витрачати-
ся кошти, коли прем'єр 
одночасно ще й канди-
дат у президенти?

4. Наші хвороби – 
це мільярдні прибут-
ки фармацевтичних 
концернів. І хтозна, чи 
об’єктивно лише пев-
ні препарати визнані 
ефективними на рівні 
Міністерства охорони 
здоров'я?

5. У розпал епідемії 
прем’єр заявила, що 
кабмін ось-ось ство-
рить мережу аптек. 
Готується новий пе-
реділ фармринку чи 
уряд просто вирішив 
заробити напередодні 
виборів?

І ще одне. Рівно 
п'ять років тому в 
свідомість виборців 
почали вкорінювати 
почуття небезпеки. У 
західних і централь-
них областях боялися 
російського спецназу, 
який готовий ось-ось 
увірватися до Украї-
ни. На сході – «доне-
цьких», які «прийдуть 
і відберуть бізнес». У 
результаті – в країні 
грянув «помаранче-
вий» Майдан... Цього 
разу ми потрапили 
на гачок «грипозної 
паніки».

Марія Ніколайчук

Наші хвороби – це мільярдні 
прибутки фармацевтичних 
концернів 

Політична реклама

Сергій ТІГІПКО: «Моя мета – заможна Україна»
Який президент нам 

потрібен? Щоб відпові-
сти на це запитання, ми 
повинні спочатку зрозу-
міти, в якій країні хоче-
мо жити. «Україна – не 
Росія», – сказав Леонід 
Кучма. Віктор Ющенко, 
який  змінив його на по-
сту президента, нічого не 
зміг додати до цього ви-
значення. Тепер повинна 
прийти  команда управ-
лінців, яка завершить 
формулювання концеп-
ції та створить проект 
розвитку країни, запро-
понує національну ідею, 
що об’єднає українців.

Це потрібно всім нам. 
І якщо ми повіримо, що 
керівники держави став-
лять перед собою й наці-
єю довгострокові завдан-
ня, які здатні надихати, 
то успіх обов’язково буде. 
Нинішня державна елі-
та виявилася нездатною 
формулювати хоч якісь 
стратегічні завдання. А 
час спливає. Наша еко-
номіка – замучена не-
помірними податками, 
суспільство – розчаро-
ване у владі, внутрішня 
та зовнішня політика – 
слабкі. 

Я йду в Президенти 
України, щоб повернути 
втрачену довіру народу 
до влади. Ми повинні 
залишити багату країну 
своїм дітям та онукам. 
Головною метою, яка 
об’єднає український на-
род, я вважаю, має стати 
соціально-економічний 
розвиток, коли забезпе-
чений громадянин пи-
шатиметься життям та 
роботою в своїй країні. 
Я вірю, що Україна буде 
сильною! Переконаний, 
що нашу державу  до 
успіху може привести 
новий довгостроковий 
курс, який базуватиметь-
ся на трьох важливих 
складових: конкурент-
носпроможна економі-
ка, cильна держава, роз-
винена демократія.

ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА – 
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА 
КРАЇНА  

Подолання кризи 
та створення умов для 
економічного зростан-
ня я вважаю першочер-
говими пріоритетами 
влади. Тому необхідно 
вжити термінові заходи 
для оздоровлення еко-
номіки країни. Одним із 
перших кроків має стати 
оживлення банківської 
системи та кредитного 
ринку. Не можна більше 
допускати криміналь-
ні валютні спекуляції 
– гривня має всі підста-
ви бути стабільною, я в 
цьому переконаний і як 
економіст, і як банкір. 

У нашій державі за-
раз спостерігається по-
вне домінування велико-
го олігархічного бізнесу 
– при тому, що малий і 
середній животіє на за-
двірках економіки краї-
ни. Це – нонсенс, бо у всіх 
розвинених країнах саме 
малий бізнес є основою 
економіки, він дає до 
трьох чвертей ВВП, з 
нього виростають вели-
кі підприємства й навіть 
транснаціональні корпо-
рації. Тому я виступаю за 
зменшення податкового 
навантаження на бізнес. 
Саме спрощення подат-
кової системи та знижен-
ня основних податків до-
зволить зробити перший 
крок до покращення 
інвестиційного клімату 
в країні. З іншого боку, 
зменшення податків не 
має поширитися на під-
приємства, які продають 
за кордон сировину та 
напівфабрикати. Навпа-
ки, слід підтримуватиме 
виробників кінцевого 
продукту. В Україні не-
обхідно запровадити ре-
гуляторну реформу, яка 
різко зменшить кількість 
погоджень та дозволів 
для ведення економіч-
ної діяльності та чітко 
окреслить повноважен-
ня чиновників. 

Я також перекона-
ний, що село має пере-
творитися на зону роз-
витку. Україна повинна 
насправді стати житни-
цею Європи.  

ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ
Корупція й без-

відповідальність вла-
ди  – це ракові пухлини 
нашої державної ма-
шини. Україні потрібна 
комплексна програма 
боротьби з корупцією, 
яка передбачатиме ши-
роке застосування адмі-
ністративних покарань. 
Очолити цю боротьбу 
має президент – силь-
ний за повноваження-
ми і сильний як осо-
бистість. Необхідно 
повернути персональну 
відповідальність депу-
татів перед виборцями. 
Верховну Раду потрібно 
формувати на основі від-
критих партійних спис-
ків, а виборці повинні 
мати дієвий механізм 
відкликання депутатів 
всіх рівнів та мерів через 
референдум. 

 Важливо провес-
ти глибокі зміни в са-
мій системі державної 

служби для того, щоб 
радикально підвищити 
її ефективність та лікві-
дувати підґрунтя для ко-
рупції. Найперше, слід 
скасувати політичні кво-
ти на державні посади та 
запровадити заборону 
на політичну діяльність 
чиновників. Розумію, що  
будь-яка бюрократична 
система до останньо-
го опиратиметься усім 
спробам що-небудь в ній 
змінити, зробити її ді-
яльність прозорою. Але 
сила політичної влади і 
визначається саме тим, 
здатна вона змусити 
бюрократичний апарат 
служити народові чи ні. 

Потрібно реформу-
вати систему місцевого 
самоврядування в краї-
ні. Всі ключові рішення, 
пов’язані з наданням пу-
блічних послуг грома-
дянам, вважаю, мають 
ухвалюватися органами 
влади на місцях. Їм слід 
передати більшу части-
на владних та бюджет-
них повноважень.

Звичайно, неможли-
вим є повноцінний роз-
виток суспільства без 
підтримки державою 

систем освіти й медици-
ни. Потрібна реформа 
охорони здоров’я, яка 
мала б на меті змістити 
пріоритети у бік профі-
лактики захворювань. У 
галузі освіти слід вдоско-
налити систему загаль-
ного тестування, забез-
печити рівні умови для 
отримання вищої осві-
ти. Але головне – підви-
щити соціальний статус 
педагогів. 

МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ
Історія нам довела, 

що сильна внутрішня 
політика держави за-
вжди переходить в силь-
ну зовнішню. Очевидно, 
що наша країна остан-
нім часом серйозно 
втратила свої позиції на 
міжнародній  арені. Для 
їх реанімації я вважаю 
необхідним встановлен-
ня рівноправних стосун-
ків з ЄС на основі догово-
ру про асоціацію та зону 
вільної торгівлі. З Росі-
єю потрібно відновити 
найширші гуманітарні 
стосунки й економічні 
зв'язки, в тому числі – у 
військово-промисловій 
галузі. Економічна ди-
пломатія має стати го-
ловною в зовнішніх від-
носинах України.  

Останні п'ять років 
наша держава перебува-
ла в стані перманентної 
політичної кризи, ви-
снажливої боротьби між 
гілками влади, яка пара-
лізувала систему управ-
ління країною, розділила 
народ. П'ять років були 
втрачені для розвитку. 
Наразі головне завдан-
ня порядку денного для 
українського суспільства 
– об'єднатися.  Я вірю, 
що наші суперечності  
відійдуть у минуле. У нас 
надто багато справ, які ми 
зможемо зробити тільки 
спільно. І я вірю, що нам 
вистачить сил перетво-
рити Україну на сильну 
та розвинену державу  в 
центрі Європи.

64 65

Налякані громадя-
ни забули про не-
виконані обіцянки: 
підвищення зарп-
лат і пенсій та по-
вернення вкладів, 
не кажучи вже 
про «педофіль-
ський скандал» та 
інші неприємності 
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Агенты • по недвижимости,коммуникабе
льность,желание работать,выгодные усло-
вия оплаты.Наличие домашнего телефона 
обязательно.Опыт работы не обязателен.
ОБУЧАЕМ.Возраст 25-50лет. т. 421127, 
0975115522 

Агроном–в/о,о/р • от 3-х лет,з/п-высокая. 
«HR-Сервис» ул.Победы,26, 0679841817 
447337,0975865621 

Адміністратор • відділу логістики(обробка 
замовлень).Знання ПК,вік 20-45 рок,ЗП 
від 1500 грн.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Бармен • в ночной клуб,с опытом 
работы,коммуникабельность,гр\р 19.00-
3.00,з\п от 1500 грн. 0412375065, 0505169152 

Бармен • – ж,возраст до 35 лет,з/п-высокая.
Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Бригада • рабочих на разборку домов, без 
вредных привычек, за городом, з\п 80-120 
грн. в день + проезд, оплата каждую неделю. 
0412375065, 0505169152 

Бухгалтер • – ж,о/р 2г,возраст до 35 
лет,не студент,з/п–по результ.собесед.
Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Бухгалтер.Досвід • роботи від 1 року.Зна-
ння 1С.ЗП від 1600 грн.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Бухгалтер–в/о,о/р • от 2х лет,з/п–по 
результ.собеседования.«HR-Сервис» ул. 
Победы,26, 0679841817 447337,0975865621 

В ресторан • запрошуються:адмініс
тратори,бармени,офіціанти,посудоми
йки.ЗП стабільна,від 1200 грн.в залеж-
ності від вакансії.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Водитель • кат. «В» «С» на газель,опыт 
работы,знание города,исполнительный,
ответственный. ЗП 2000 грн. 0412375065, 
0505169152 

Водитель • кат. «Е» международные пе-
ревозки по Европе, ОР, ЗП достойная. 
0412375065, 0505169152 

Водитель • руководителя–использ.свое-
го авто,з/п от 2800 грн.РА «HR-Сервис»ул.
Победы,26, тел:0679841817 447337, 
0975865621 

Водитель • с личным автомобилем 3 тонны 
(15 куб.),перевозки Житомир и область.
Официальное оформление.ЗП от 3000 грн. 
0412375065, 0505169152 

Водитель-автопогрузчика,с • опытом 
работы,наличие удостоверения,гр/р. 
1нед./1нед.,ЗП по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Водитель-экспедитор-о/р • на 
аналогичной должности от 1 года,з/

п–по результ.собеседования.«HR-
Сервис» ул.Победы,26,0679841817 
447337,0975865621 

Водії • різних категорій.ЗП 2500-5000 
грн.Вік 22-60 рок.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов. 
0932401847 448767, 0675884282 

Главный • бухгалтер–в/о,о/р от 3 лет,от 25 
до 40 лет,з/п–от 3500 грн. Рекрутинговое 
агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
академии МАУП 80679841817 447337, 
0975865621 

Главный • механик–в/о,о/р от 2 лет,возр 
до 45 лет,з/п– по результ собесед «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Главный • энергетик на 
производство,высшее образование,опыт 
работы не менее 5-ти лет,знание ПК. ЗП 
высокая. 0412375065, 0505169152 

Главный • энергетик–в/о,о/р от 5 лет,м.до 
45 лет,з/п–по результ.собеседования.«HR-
Сервис» ул.Победы,26, 0679841817 
447337,0975865621 

Головний • бухгалтер.Досвід роботи від 3 
років.Знання 1С.Вік 23-55 рок.ЗП від 3000 грн.
КА «Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Грузчики • на предприятие,гр/р 
посменный,ЗП 1400 грн. 0412375065, 
0505169152 

Дизайнер • по мебели на мебельное 
производство,с опытом работы,знание 
программ Pro100,гр\р 9-18,з\п ставка + %. 
0412375065, 0505169152 

Директор • супермаркета–о/р на руко-
водящих должностях,з/п–2700 грн.«HR-
Сервис»ул.Победы,26,тел:0679841817 
447337, 0975865621 

Директор–в.о,о.р.на • руковод должн не 
мен 3 лет,возр до 40 лет,опыт продаж,знание 
догов работы, хор коммуник навы.З/п–по 
договор.«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
академии МАУП 447337, 0975865621 

Експедитор.ЗП • стабільна,від 1500 грн.
КА «Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Если • вы остались без работы, приглаша-
ем в финансовый бизнес, чтобы заработать 
деньги. 0672164414 

Зав.склад– • м,о/р от 3х лет,возр до 35 
лет,з/п–по результ собесед «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Закройщик • на обувное 
производство,можно без ОР,знание ПК,гр./р. 
посменный,ЗП высокая. 0412375065, 
0505169152 

Заместитель • главного бухгалтера–в/
о,о/р от 3лет,о/р на производ,з/п по результ 
собесед.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Инспектор • отдела кадров–в/о,ж до 30 

лет,з/п–1500 грн.«HR-Сервис» ул.Победы,26, 
0679841817 447337,0975865621 

Инспектор • службы безопасности 
–в/о,мужчи до 50 лет,о/р в правоохранит 
органах,з/п–по результ собесед. «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Каменщики(кладка • цегли).ЗП 
висока,від виробітку.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Касир • торгового залу.Вік до 40 рок.Можли-
во без досвіду роб.ЗП від 1200 грн.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Кассир • в торговый зал, жен-
щина от 20 лет,опыт работы 
ж е л а т е л ь н о , и с п о л н и т е л ь н о с т ь , 
ответственность,гр./р. 3 дня/3 дня,ЗП до-
стойная. 0412375065, 0505169152 

Кладовщик • на производство,м/ж до 50 
лет, ОР,график работы посменный. ЗП от 
1200 грн. 0412375065, 0505169152 

Кладовщик-комплектовщик • на торговую 
фирму,можно без опыта работы,без вредных 
привычек,от 25-40 лет,гр\р посменный,з\п до 
2000 грн. 0412375065, 0505169152 

Кладовщик–м/ж • до 50 лет,о/р от 2х 
лет,график с 7 до 19,з/п–2500 грн.Рекрутин-
говое агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26 
447337, 0975865621 

Коммерческий • директор –в/о,о/р не ме-
нее 5 лет на аналогич должн,мужч,возр до 40 
лет,з/п высок.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Кондитер • – ж,возраст до50 лет,з/п 60 грн 
в день. агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26 
тел:80679841817 447337, 0975865621  

Кухар,помічник • кухаря.Робота у пре-
стижному ресторані.Бажано досвід робо-
ти.ЗП від 1500 грн.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Логист–м/ж,о/р • в транспортной логистике 
от 2х лет,з/п – по результ.собеседования.«HR-
Сервис»ул.Победы,26,тел:0679841817 
447337, 0975865621 

Майстер • по обслуговуванню домофон-
них систем(телефоніст,електромонтажни
к).ЗП від 2000 грн. КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Маркеры • на бильярд,можно без опыта 
работы,коммуникабельность, желание 
работать,до 35 лет, гр\р 10-2,2/4,з\п 1200 грн.  
0412375065, 0505169152 

Мастер • цеха на производство мебели,опыт 
работы с мебелью,ответственность,коммуни
кабельность,з\п по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Машинист • мостового крана–технич 
образов,о/р от 2 лет,возр от 20 лет, рассма-
трив молодые спец,з/п–от 1500 грн. «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Менеджер • гуртового продажу меблів.
Можливо без досвіду роб.Бажано мати 
власне авто.ЗП від 2500 грн.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Менеджер • по закупкам –в/о,о/р от 2х лет 
на аналогич должн,з/п–по результ собесед. 
«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 
447337, 0975865621 

Менеджер • по закупках оргтехніки.ЗП від 
1500 грн.Вік 22-50 рок.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Менеджер • по недвижимости–м/ж,возраст 
до 45 лет,з/п-по результ.собеседования.«HR-
Сервис»ул.Победы,26,тел:0679841817 
447337, 0975865621 

Менеджер • по персоналу,девушка от 
22 лет,высшее образование,грамотная 
речь,приятная внешность,знание ПК,комм
уникабельная,общительная. 0412375065, 
0505169152 

Менеджер • по подбору персонала–
девушка,от 20 до 25 лет,рассматривается 
кандидатура студента,частичная 
занятость,з.п–по результ собесед. «HR-
Сервис»ул.Победы,26 447337, 0975865621 

Менеджер • по продажам в/о,опыт работы 
в продажах,возраст до 35 лет,з/п–по ре-
зул собесед.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис»,ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Менеджер • по продажам 
стройматериалов,парень с ОР,высшее 
образование,наличие прав категории 
«В»,возможны командировки,коммуник
абельный,ответственный. ЗП высокая. 
0412375065, 0505169152 

Менеджер • по продаже 
услуг(грузоперевозки)–в/о,о/р от 1 
года,возр до 35 лет,з/п–дог(ставка+%)«HR-
Сервис» (центр трудоустройства) 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
80679841817 447337, 80975865621 

менеджер • по продаже эфирного време-
ни – желание работать, компания обучает, 
з/п ставка+% Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

менеджер • по работе с корпоративними 
клиентами–в/о,о/р,уверенный польз. ПК,з/п 
ставка +% Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП тел: 447337, 0975865621 

Менеджер • по рекламе в рекламное 
агентство,желательно с опытом работы,ко
ммуникабельность,активность,гр\р 9-18,з\п 
ставка + %. 0412375065, 0505169152 

Менеджер • по туризму с опытом 
работы,коммуникабельность,гр\р 11-
21,2/2,з\п ставка+% 0412375065, 0505169152 

Менеджер • –в/о,о/р,з/п–по результатам 
собеседования.Рекрутинговое агенство 
«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание акаде-
мии МАУП 447337, 0975865621 

Менеджер-консультант • в салон 

мебели,девушка с ОР в продажах,ВО,гр/р 
9.00-18.00,один выходной,ЗП от 1500 грн. 
0412375065, 0505169152 

Менеджер-рекрутёр • –в/о,о/р–менедж 
по продаж от 1 года,з/п–по догвор.«HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Мерчендайзер(викладка,промоакці• 
ї).Вік до 35 рок,ЗП від 1500 грн.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Наладчик • ЧПУ на производство,с опытом 
работы,без вредных привычек, гр/р. 9.00-
18.00,13.00-14.00 обед,з\п от 1500 грн. 
0412375065, 0505169152 

Начальник • отдела кадров,высшее 
образование,опыт работы не менее 2-х 
лет,знание делопроизводства,ПК,1 СБ. Гр./р. 
8-ми часовой рабочий день,5-ти дневка. ЗП 
от 2500 грн.  0412375065, 0505169152 

Начальник • отдела кадров–ж,возраст до 40 
лет,в/о,о/р от 5 лет.«HR-Сервис» ул.Победы,26, 
0679841817 447337,0975865621 

Начальник • отдела снабжения–в/о,ж/м 
от 28 до 45 лет,о/р от 5 лет в области 
закупок,з/п по договор. агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26, 80679841817 447337, 
0975865621  

Начальник • производства 
металлопластиковых окон,ОР,40-50 
лет,бывший военный,трудолюбивый,коммун
икабельный,организаторские способности. 
ЗП высокая. 0412375065, 0505169152 

Начальник • производства по изготов-
лению мебели,опыт работы не менее 3-х 
лет на аналогичной должности,высшее 
образование,от 30-45 лет,без вредных 
привычек,организаторские способнос-
ти. ЗП высокая,по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Начальник • производства–в/о технич,о/р 
на руковод должн,з/п–по результ собе-
сед.Ркрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Начальник • торгового отдела,мужчина 
от 30-45 лет,опыт работы на руководя-
щих должностях не менее 3-х лет в пи-
щевой промышленности. ЗП достойная. 
0412375065, 0505169152 

Начальник • транспортного отдела–в/о,м.
до 45 лет,о/р от 5 лет,з/п-по рез.собесед.«HR-
Сервис» ул.Победы,26, 0679841817 
447337,0975865621 

Няня • для ребёнка,женщина с высшим пед.
Образованием,опыт работы с детками,гр/р. с 
10.00-16.00,суббота-воскресенье - выходные.
Оплата почасовая. 0412375065, 0505169152 

Няня • на полную занятость с 9.00-19.00,опыт 
работы с детками,аккуратная,внимательная. 
ЗП от 1500 грн. 0412375065, 0505169152 

Объектный • менеджер на производство 
строительных материалов,ОР в продаже 
стройматериалов,наличие автомобиля или 
опыт вождения кат»В»,знание ПК,желательно 
1СБ,коммуникабельность,активность. 
Гр/р 8.30-17.30,ЗП 1500 грн. +% от продаж. 
0412375065, 0505169152 

Оконтовщик • камня – о/р,работа на 
производстве,з/п – по результатам собе-
седования.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Оператор • в цех молочной продукции,можно 
без опыта работы,без вредных привычек,гр\р 
посменный,гр\р 1200 грн. 0412375065, 
0505169152 

Оператор • дитячого ігрового залу.Бажа-
но досвід роботи з дітьми.ЗП від 1000 грн.
Графік роботи тиждень/тиждень.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Офис-менеджер • - о/р,в/о,уверен.поль-
зов.ПК,знание 1С Бухгалтерии,возраст до 
20-35 лет,ЗП-дог.Рекрутинговое агенство 

«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Офис-менеджер • с высшим юри-
дическим образование,девушка от 23-
27 лет,коммуникабельная,грамотная 
речь,приятная внешность. 0412375065, 
0505169152 

Офис-менеджер–о/р,до • 30 лет,знание 
1С ,з/п-по результ собесед.Рекрутинговое 
агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
академии МАУП 80679841817 447337, 
0975865621 

Официант • в кафе,желательно 
с опытом работы,приятная 
в н е шн о с т ь,ко мм у ник аб е ль н о с т ь, д о 
25 лет,гр\р 09.00-23.00,3\3,з\п 1000 
грн,(вовремя. 0412375065, 0505169152 

Офіс-менеджер.Вища • освіта,знання 
ПК,вік 20-35 років,ЗП від 1500 грн.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4пов. 0932401847 448767, 
0675884282 

Охоронник.Робота • на підприємстві.
Сутки через троє.ЗП від 1000 грн.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Охранники • на автобазу в Киеве (вахтовый 
метод),без вредных привычек,от 20-45 
лет,гр\р 2нед./2нед.,з\п от 1400 грн.+ прожи-
вание и питание. 0412375065, 0505169152 

Парикмахер • в салон красоты,с 
опытом работы от года,приятная 
в н е ш н о с т ь , д и п л о м и р о в а н н ы й,г р\ р 
9-20,1/1,з\п сдельная. 0412375065, 
0505169152 

Пекарь–о/р • от 1 года,выпечка 
хлебобулочных изделий,з/п – по ре-
зульт.собеседования.«HR-Сервис»ул.
Победы,26,тел:0679841817 447337, 
0975865621 

Повар • в семью,порядочная 
женщина,умение хорошо готовить с 10.00-
20.00,закупка продуктов,приготовление 
пищи,уборка кухни. ЗП от 1500 грн. 
0412375065, 0505169152 

Повар • на холодные закуски,опыт 
работы,наличие санитарной книжки,гр/р. 
1 нед/1нед.,з/п по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Повар • –о/р от 2 лет,возр до 40 лет,з/
п–по договор,агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
80975865621 

Подсобные • рабочие –фасовка,возр от 
20 до 45 лет,з/п–от 1500 грн.«HR-Сервис» 
ул.Победы,26 здание МАУП 447337, 
80975865621 

Посудомойка • в ночной клуб,наличие са-
нитарной книжки,гр/р. 17.00-до утра. ЗП 90 
грн. за смену. 0412375065, 0505169152 

Посудомойка • в пицерию,женщина 
25-40 лет,гр/р. 14.00-22.00,понедельник-
выходной,ЗП 1500 грн.,наличие санитарной 
книжки. 0412375065, 0505169152 

программисты • -программирование в 
.NET, C#: -опыт работы; - участие в проектах; 
-знание английского языка – желательно, ра-
бота в Виннице, Житомире, Киеве, резюме 
на e-mail: hr-service.at@mail.ru Рекрутинговое 
агенство «HR-Сервис» (центр трудоустрой-
ства) 447337, 0975865621 

Продавец • бытовой химии в ларёк на 
рынок,женщина с опытом работы,гр/р 9.00-
18.00,понедельник – выходной,ЗП по итогам 
собеседования. 0412375065, 0505169152 

Продавец • в магазин тканей в 
Киев,девушка ОР в торговле или швейное 
образование,жильё предоставляется. ЗП 
по итогам собеседования.  0412375065, 
0505169152 

Продавец • на фурнитуры в магазин 
тканей,девушка 25-30 лет,ОР в продажах 
или швейное образование. Гр/р. 9.00-19.00,2 
выходных. ЗП 1500 грн. Официальное 
оформление. 0412375065, 0505169152 

Продавец • прод. группы в магазин,с 
опытом работы,к\а,коммуникабельность,
аккуратность,от 25-45 лет, з\п договорная. 
0412375065, 0505169152 

Продавец • продукты питания – ж,от 45 до 
55 лет,продажа овощи/фрукты,зп–50 грн в 
день.Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Продавец • –до 55 лет,продукты 
питания,рабочее время 8 час в день,зп- по 
договоренности.Рекрутинговое агенство 
«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Продавец-консультант • в салон мо-
бильной связи,девушка от 20-30 лет,ОР 
в продажах не менее 1 года,приятная 
внешность,коммуникабельная. Гр/р. 10.00-
21.00.ЗП высокая. 0412375065, 0505169152 

Продавец-консультант • в салон,девушка 
от 23 лет,ОР в торговле (желатель-
но стройматериалы),знание 1СБ,гр/р 
8.00-17.00,ЗП от 1500 грн. 0412375065, 
0505169152 

Продавці • продовольчих товарів.
Вік до 45 рок.Можливо без досвіду роб.
Порядність,чесність.ЗП від 1500 грн.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Продавці.Вік • від 18 рок.Можливо без 
досвіду роботи.Порядність,чесність.
ЗП від 1500 грн. КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Промоутери.Активна • молодь для ре-
кламної роботи(акції,презентації,виставки).
Вік до 30 рок, ЗП 30-100 грн./день.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Психолог • в информационно-
консалтинговую фирму,выпускники 2008-
09 года с красным дипломом,желание 
работать,гр\р 9-18,з\п 1200 грн. 0412375065, 
0505169152 

Работа • для студентов без опыта работы,ак
тивность,коммуникабельность,от 17 лет,гр\р 
свободный,з\п сдельная. 0412375065, 
0505169152 

Работник • склада-полный рабочий 
день,з/п от 1400 грн.«HR-Сервис»ул.
Победы,26,тел:0679841817 447337, 
0975865621 

Разнорабочие • на производство,парни 
до 25 лет,можно без ОР, физически 
здоровые,гр/р 9.00-18.00,выходные. ЗП 
высокая,с динамикой роста. 0412375065, 
0505169152 

Разнорабочий • на производство–фас
овка,погрузка,сортировка,возраст до 35 
лет,наличие вод.прав кат.В,з.п.-от 1200 
грн.Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Региональный • менеджер-м/ж от 25 лет 
–в/о технич.или строит.,о/р регион.предста-
вит. не мене 1г,налич комп. и Интернета,з/п 
ставка+%.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Региональный • менеджер–в/
о,о/р в активных продажах от 2х 
лет,наличие автомобиля,з/п–по ре-
зульт.собеседования.«HR-Сервис»ул.
Победы,26,тел:0679841817 447337, 
0975865621 

Резчик-скульптор • по дереву (дубу)в лест-
ничную мастерскую. 80672948346 

Різноробочі(порізка • ДСП,фарбувальник 
столярних виробів).Г/р вільний.Вік 20-55 ро-
ків.ЗП від 2000 грн.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Руководитель • отдела продаж–в/о,о/р 
от 2х лет,возр до 35 лет,з/п–ставка +% 

от продаж.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Руководитель • формовочного цеха–в/о 
технич,о/р от 3 лет,возр от 30 лет,з/п–достой-
«HR-Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 
447337, 0975865621 

Сборщик • и обивщик мягкой мебели–о/
р,з/п-сдельная.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул. Победы,26,здание академии 
МАУП 447337, 0975865621 

Сборщик • корпусной мебели с опытом 
работы,без вредных привычек,гр\р 8.00-
16.30,з\п по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Сборщик • мебели - до 40 лет, о/р обяза-
тельно, з/п от 1500 грн. Рекрутинговое аген-
ство «HR-Сервис» (центр трудоустройства)г. 
Житомир, ул. Победы, 26, здание академии 
МАУП тел:  447337, 0975865621 

Сварщик • 4-6 розряд на производство 
металлоконструкций,с опытом работы ,без 
вредных привычек,гр\р 8-17,з\п сдельная. 
0412375065, 0505169152 

Сварщик • –о/р,з/п–договорная.Ре-
крутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Системный • администратор,парень/
девушка до 30 лет,знание ПК,логистики. 
Гр/р.9.00-19.00,ЗП от 1200( испытательный 
срок). 0412375065, 0505169152 

Слесарь • на станцию технического 
обслуживания,с опытом работы,желание 
работать,гр\р 9-18,з\п по итогам собеседо-
вания. 0412375065, 0505169152 

Слесарь-инструментальщик • 5-6 
разряд на производство,ОР,гр/р 9.00-
17.00,выходные. ЗП высокая,официальное 
оформление. 0412375065, 0505169152 

Слесарь-ремонтник • 6 разряда –обра-
зов сред,возр до 55 лет,о/р от 2х лет,з/п–от 
2000 грн. «HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
МАУП 447337, 0975865621 

Специалист • по нормированию труда на 
производство,с опытом работы на анало-
гичной должности,знание ПК,гр\р 9-18,з\п от 
2500 грн + соц.пакет.(резерв предприятия). 
0412375065, 0505169152 

Столяр-станочник • с опытом работы,без 
вредных привычек,гр\р 8-17,з\п высокая 
0412375065, 0505169152 

Столяр–о/р • от 3х лет,мебельное 
производство,работа за предела-
ми г.Житомира,з/п по результ.собесед.
Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Стропальщик–технич • образо,возр до 
45 лет,о/р на аналогич должн от 1 г,з/п–от 
1000 грн.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Супервайзер • на торговую фирму по дис-
трибьюции продуктов питания,с опытом 
работы,л\а,коммуникабельность,активн
ость,гр\р и з\п по итогам собеседования. 
0412375065, 0505169152 

Супервайзер-о/р • от 5 лет,работа по 
г.Житомиру,прод.питания,з/п-по рез.
собесед.«HR-Сервис» ул.Победы,26, 
0679841817 447337,0975865621 

Супервайзер–о/р,до • 35 лет,о/р в активных 
продажах,з/п–ставка+%.Рекрутинговое 
агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
академии МАУП 80679841817 447337, 
0975865621 

Таможенный • брокер–в/о,до 55 
лет,о/р на аналогичной должности от 
2х лет,з/п–от 3500 грн.«HR-Сервис»ул.
Победы,26,тел:0679841817 447337, 
0975865621 

Территориальный • менеджер по Жито-
мирской области,опыт работы в строитель-
ном бизнесе, высшее образование,актив



R9
00

0

ный,ответственный. Гр/р 9.00-18.00 (само-
стоятельное планирование). Предоставля-
ется автомобиль,моб. связь. ЗП высокая. 
0412375065, 0505169152 

Т е х н о л о г – с о о т в е т с т в у ю щ е е • 
образование,о/р от 2 лет,возраст до 55 
лет,з/п–по результ.собеседования.«HR-
Сервис»ул.Победы,26,тел:0679841817 
447337, 0975865621 

Товаровед–о/р • в торговле,2дня/2дня,з/п 
от 1500 грн.РА «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,т.0679841817 447337, 
0975865621 

Токарь • – о/р,работа на производстве,з/п–по 
результатам собеседования.Рекрутинговое 
агенство «HR-Сервис» ул.Победы,26,здание 
академии МАУП 447337, 0975865621 

Токарь-фрезеровщик • метал –о/р 
от 2х лет,полная занятость,работ на 
производ,з/п–по результ собесед.«HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Торгові • представники.Можливо без до-
свіду роботи.Бажано мати водійське посвід-
чення кат«В».ЗП 2500-7000 грн.КА «Актив-
Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 
пов 0932401847 448767, 0675884282 

Торговый • агент на торговую фирму по 
дистрибьюции бытовой химии и косметики,с 
опытом работы,коммуникабельность,до 
35 лет,з\п от 2000 грн.+% 0412375065, 
0505169152 

Торговый • агент: о/р,знание активних 
продаж,обязательно права кат. В и С з/п – 
дог.Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП тел: 
447337, 0975865621 

Торговый • представитель в торговую фир-
му по дистрибьюции продуктов питания,с 
опытом работы,права кат. «В» активность
,коммуникабельность,з\п от 1500 грн. + % 
0412375065, 0505169152 

Требуется раскройщик дубовой до-• 
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ски на продольном станке с о/р, з/п 
от выработки, минимальная 1800. 
80677222478 

Уборщица • в маркет,гр./р. 2/2 дня с 8.00-
22.00,ЗП от 850 грн. 0412375065, 0505169152 

Финансовый • директор на производ-
ство с/х растений,м/ж от 27 лет,ОР,высшее 
экономическое образование,знание англий-
ского языка,знание ПК,1СБ. ЗП высокая. Соц. 
Пакет. 0412375065, 0505169152 

Формовщик • ЖБИ–образов средн 
спец,о/р от 2 лет,з/п–от 1500 грн. «HR-
Сервис» ул.Победы,26,здание МАУП 447337, 
0975865621 

Фрезеровщик • на производство по 
камнеобработке,с опытом работы,без 
вредных привычек,гр\р посменный,з\п от 
1500 грн. 0412375065, 0505169152 

Фрезеровщик– • о/р, работа на 
производстве,з/п – по результатам собе-
седования.Рекрутинговое агенство «HR-
Сервис» (центр трудоустройства)г.Житомир, 
ул. Победы, 26, здание академии МАУП 
0679841817 447337, 0975865621 

Швеи • на пошив женской одежды,с опытом 
работы,гр\р 9-18,з\п 2000 грн. 0412375065, 
0505169152 

Шлифовщик–о/р • от 3х лет,мебельное 
производство,з/п по результ.собесед.
Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Экспедитор-о/р,з/п-дог • высокая.
Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 
447337, 0975865621 

Электрик • на производство,с опытом 
работы,без вредных привычек,з\п по итогам 
собеседования. 0412375065, 0505169152 

Электрик • –о/р от 1года,работа на 
производстве,з/п–по результатам собеседо-
вания.Рекрутинговое агенство «HR-Сервис» 
ул.Победы,26,здание академии МАУП 

447337, 0975865621 

Юрисконсульт • на производство,с 
опытом работы от 3 лет,знание всех видов 
законодательства,от 30 лет,гр\р 8-17,з\п от 
2500 грн. 0412375065, 0505169152 

Юрист • можно без опыта работы,высшее об
разование,коммуникабельность,гр\р 9-18,з\п 
по итогам собеседования. 0412375065, 
0505169152 

ШУКАЮ РОБОТУ

Бармена,офіціанта.Розгляну • всі 
пропозиції.Дуже хочу працювати.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Будівельника.Досвід • роботи 10 
рок.Розгляну всі пропозиції.Дуже хочу 
працювати.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Водія.Відкриті • всі категорії.Досвід ро-
боти 5 рок.Розгляну всі пропозиції.Дуже 
хочу працювати.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Головного • бухгалтера,бухгалтера.
Досвід роботи 5 рок.Розгляну всі про-
позиції.Дуже хочу працювати.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Директора,начальника • відділу.Досвід 
роб на керівних посадах 8 рок.Розгляну 
всі пропозиції.Дуже хочу працювати.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Доглядальниці • за хворими.Медична 
освіта,досвід роб.Розгляну всі пропозиції.
Порядна жінка і дуже хочу працювати.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 

«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Домогосподарки.Досвід • робо-
ти 5 рок.Розгляну всі пропозиції.Дуже 
хочу працювати.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Менеджера,офіс-менеджера.Маю • 
досвід роб.Розгляну всі пропозиції.Дуже 
хочу працювати.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

Няні,гувернантки.Маю • досвід роб.
Розгляну всі пропозиції.Дуже люблю ді-
тей і хочу працювати.Є рекомендації.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Охоронця.Розгляну • всі пропози-
ції.Дуже хочу працювати.КА «Актив-
Б і з н е с » , в у л . Д о м б р о в с ь к о г о , 3 ,Т Ц 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Прибиральниці.Розгляну • всі про-
позиції.Дуже хочу працювати.КА 
«Актив-Бізнес»,вул.Домбровського,3,ТЦ 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Продавця.Розгляну • всі пропози-
ції.Дуже хочу працювати.КА «Актив-
Б і з н е с » , в у л . Д о м б р о в с ь к о г о , 3 ,Т Ц 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Промоутера.Розгляну • всі пропо-
зиції.Дуже хочу працювати.КА «Актив-
Б і з н е с » , в у л . Д о м б р о в с ь к о г о , 3 ,Т Ц 
«Дастор»,4 пов 0932401847 448767, 
0675884282 

Різноробочого,грузчика.Фізично • 
здоровий.Розгляну всі пропозиції.Дуже 
хочу працювати.КА «Актив-Бізнес»,вул.
Домбровського,3,ТЦ «Дастор»,4 пов 
0932401847 448767, 0675884282 

НЕРУХОМІСТЬ
DOM.RIA.UA

ПРОДАМ 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ
Б.Бердичевская • ул. 4/5 к.,32/16,5/6,б/

н/з. 29 000 у.е. 447712,80677241394 

Бальзаковская • ул. 2/5 к.,17,3 кв.м, 13 
800 у.е. 447726,80975272057 

Бальзаковская • ул. 2/5 к.,18 кв.м.,пл/
окна,ремонт,с/у на 2 хоз. 13 500 у.е. 
463750,80674934990 

Богуния • 2/3 к.,33/18/6,ремонт. 34 000 
у.е. 447719 

Вацковский • пер. 6/9 к.,39/20/9. 34 000 
у.е. 80931934440,80964932996 

Витрука • ул. 4/9 к.,31/18/6,не угловая. 26 
000 у.е. 447702,80976752940 

Витрука • ул. 6/9 к.,31/18/5,б/з,хор.со-
стояние. 25 000 у.е. 447727,80967520970 

Восточная • ул. 4/4 к.,12/кухня на 4 хоз. 
10 000 у.е. 463770,80972622414 

Г.Потапова • ул. 13 кв.м.,с/у на 2 семьи. 
11 000 у.е. 462625,80674917886 

Г.Потапова • ул. 9/9 к.,не угловая,13 
кв.м.,с/у на 2 семьи. 11 000 у.е. 
447715,80972519312 

Гагарина • ул. 1/5 п.,33/17,5/5,5,б/
з,колонка. 29 500 у.е. 
447704,80975681700 

Гоголя • ул. 1/5 к.,32/17,5/6. 30 500 у.е. 
80931934440,80964932996 

Гоголя • ул. 4/9 к.,39/19,5/8,5,б/з,ниша. 
33 500 у.е. 550556,80674956849 

Довженко • ул. 4/5 к.,18/5,6,с/у,без ре-
монта. 25 000 у.е. 447702,80976752940 

Жукова • ул. 1/10 к.,37/17/7,8,б/з,не угло-
вая. 29 000 у.е. 447712,80677241394 

Жукова • ул. 1/10 к.,37/17/8,б/з. 28 500 
у.е. 550556,80674956849 

Жукова • ул. 1/10 к.,38/18/8,б/з,кух.
мебель,док.готовы. 29 500 у.е. 
460316,80674128346 

Жукова • ул. 1/9 к.,37/18/9,б/з,не 
угловая,новая сантехника. 28 000 у.е. 
463770,80972622414 

Жукова • ул. 1/9 к.,37/18/9,б/з,новая сан-
техника. 28 000 у.е. 447726,80975272057 

Кибальчича • ул. 2/9 к.,20 кв.м.+ ниша,б/з. 
29 600 у.е.  463770,80972622414 

Кибальчича • ул. 8/9 
к.,25/12,5/5,5,тел.,жилое состояние. 20 
500 у.е. 463770,80972622414 

Кибальчича • ул. 9/9 к.,37/21/8,б/з,ниша. 
31 000 у.е. 447719 

Киевская • ул. 13/14 к.,36/18/8,б/
з,встроенная кух.мебель. 31 500 у.е. 
464660,80673887654 

Киевская • ул. 2/5 к.,31/17/6,тел. 28 500 
у.е. 463750,80674934990 

Киевская • ул. 2/5 
п.,32/19/5,5,тел.,хорошее состояние. 29 
000 у.е. 447727,80967520970 

Киевская • ул. 3/5 к.,18/6,б/н/з,не 
угловая,колонка,свободна. 29 000 у.е. 
447708,80677430260 

Киевская • ул. 3/5 к.,32,7/18/6,б/з,косм.
ремонт. 30 000 у.е. 447706,80935187296 

Киевская • ул. 3/5 к.,32,7/18/6,не угловая 
29 000 у.е. 447702,80976752940 

Киевская • ул. 3/5 к.,32,7/18/6,пустая. 29 
500 у.е. 550556,80674956849 

Киевская • ул. 3/5 
к.,32/17/6,колонка,пустая. 29 000 у.е. 
460316,80674128346 

Киевская • ул. 3/5 к.,33/17,5/5,5. 31 000 
у.е. 80931934440,80964932996 

Киевская • ул. 3/5 к.,33/18/6,5,колонка. 
29 000 у.е. 338807,465086,80677374201 

Киевская • ул. 3/5 к.,33/18/6,б/з,не угло-
вая. 29 000 у.е. 447719 

Киевская • ул. 3/5 к.,33/18/6,док.готовы. 
29 500 у.е. 462625,80674917886 

Киевская • ул. 3/5 к.,33/18/6,косм.ре-
монт. 29 000 у.е. 447703,80969999432 

Киевская • ул. 3/5 п.,29/17/5,5,б/
з,колонка,не угловая. 29 500 у.е. 
447725,80982831342 

Киевская • ул. 3/5 п.,не угловая,19 кв.м.. 

29 500 у.е. 463770,80972622414 

Киевская • ул. 33/18/5,5,не угловая,3/5 к. 
29 000 у.е. 464690,80976488138 

Киевское • шоссе 45/30/9,душ.
кабина,с/у на 2 семьи 
462625,80674917886 

Клоссовского • ул. 2/9 п.,32/19/6,б/з. 32 
000 у.е. 464660,80673887654 

Королева • ул. 4/5 
п.,31/18/5,5,тел.,колонка. 27 000 у.е. 
463750,80674934990 

Королева • ул. 5/5 п.,32/18/6,б/з,колонка. 
28 000 у.е. 464660,80673887654 

Королева • ул. 8/9 п.,19/7,тел.,б/з,пл/
окна. 27 500 у.е. 463770,80972622414 

Королева • ул. 9/9 п.,32/18/6,5,хор.
состояние,б/з,счетчики. 25 000 у.е. 
447702,80976752940 

Космонавтов • ул. 3/5 п.,18/5,6,не угло-
вая. 27 000 у.е. 463770,80972622414 

Космонавтов • ул. 4/5 
п.,33/18/5,5,б/з,колонка. 27 700 у.е. 
447704,80975681700 

Космонавтов • ул. 5/5 к., 13 000 у.е. 
447713,80975193589 

Космонавтов • ул. 5/5 к.,25/18,6. 13 000 
у.е. 447706,80935187296 

Котовского • ул. 1/5 к.,18/12,свой с/у. 
462625,80674917886 

Котовского • ул. 3/5 к.,20 
кв.м.,б/з,тел.,емонт. 32 000 у.е. 
463770,80972622414 

Котовского • ул. 3/5 к.,36/19/7,б/
з,ремонт. 31 500 у.е. 550556,80674956849 

Котовского • ул. 3/5 к.,36/19/7,не 
угловая,ремонт. 31 500 у.е. 
463690,80976488138 

Котовского • ул. 3/5 к.,чш,36/19/7,б/з. 31 
500 у.е. 447708,80677430260 

Котовского • ул. 5/5 к.,18 кв.м. 12 000 у.е. 
80931934440,80964932996 

Котовского • ул. 6/9 
к.,28/14,5/6,5,тел.,б/з. 27 000 у.е. 

447706,80935187296 

Котовского • ул. 6/9 к.,30/14,5/5,5. 27 
000 у.е. 80931934440,80964932996 

Котовского • ул. 6/9 п.,30/15/7,б/з. 26 
000 у.е. 447704,80975681700 

Крошенская • ул. 5/9 
п.,33/19/6,тел.,новая сантехника,кафель. 
30 000 у.е. 447713,80975193589 

Крошенская • ул. 5/9 
п.,35/19/6,2,тел.,новая столярка. 29 500 
у.е. 447712,80677241394 

Крошенская • ул. 5/9 п.,35/19/6,2,тел.,пл/
окна,новая сантехника,столярка. 30 000 
у.е. 447708,80677430260 

Крошенская • ул. 6/9 к.,30/15/7,б/
з,бойлер,встроенная кух.мебель. 29 000 
у.е. 464660,80673887654 

К р о ш н я , 3 / 9 , к . , 3 9 / 1 9 / 5 , 8 , б /• 
з,неугл.,жил.сост.29000у.е. 551520, 
0673379942 

Л.Украинки • ул. 3/5 к.,12,5/5,колонка. 24 
000 у.е. 460316,80674128346 

Л.Украинки • ул. 5/5 к.,24/12/5,не угло-
вая. 20 500 у.е. 463690,80976488138 

Л.Украинки • ул. 5/5 
к.,25/12,7/5,балкон,колонка. 20 500 у.е. 
447704,80975681700 

Л.Украинки • ул. 5/5 
к.,34/19/5,б/з,СРОЧНО! 25 000 у.е. 
447706,80935187296 

Л.Украинки • ул. 5/5 к.,34/19/5,л/
з,колонка. 22 000 у.е. 460316,80674128346 

Л.Украинки • ул. 5/5 к.,34/19/5. 25 500 
у.е. 80931934440,80964932996 

Л.Украинки • ул. 5/5 
к.,35/19/5,л/з,колонка. 24 500 у.е. 
447704,80975681700 

Леваневского • ул. 5/9 
п.,38/18,5/9,отличный ремонт. 35 000 у.е. 
80931934440,80964932996 

Малеванка,1/9,п.,33/17/8,6,высок• 
ийцоколь,решетки,б/з,жилоесост. 
551520, 0673379942 
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ПРОДАМ 4-КІМНАТНУ КВАРТИРУ

ПРОДАМ БУДИНКИ
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ПРОДАМ 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ

Маликова • ул. 4/9 к.,38/18/9,тел.,л/з. 29 
500 у.е. 463750,80674934990 

Маликова • ул. 40/18/9,тел.,жилое состо-
яние. 30 500 у.е. 447713,80975193589 

Мира • пр-т. 2/9 п.,31/19/6,тел.,косм.
ремонт,счетчики. 32 000 у.е. 
447715,80972519312 

Офицерская • ул. 2/3 к.,22/48/6,б/з,не 
угловая,новая колонка,столярка и сантех-
ника. 34 000 у.е. 447702,80976752940 

Офицерская • ул. 2/3 к.,32/18/6,б/
з,колонка,встроенная куон.мебель. 
447712,80677241394 

Офицерская • ул. 2/3 к.,32/18/6,б/
з,колонка,хорошее состояние. 
447725,80982831342 

Офицерская • ул. 2/3 
к.,32/18/6,колонка,встроенная мебель. 37 
000 у.е. 464660,80673887654 

Полевая • пл. 7/9 п.,15 кв.м.,2 с/у,бойлер. 
10 500 у.е. 338807,465086,80677374201 

Самойловича • ул. 8/9 к.,30/16/7. 28 000 
у.е. 80931934440,80964932996 

Старочудновская • ул. 2/5 
к.,27/12/6,с/у см,пл/окна. 24 000 у.е. 
464690,80976488138 

ул.Кибальчича • МС 4/9к 12,5/5 не 
угловая,лоджия застеклена,без ремонта 
т. 421127, 0975115522 

ул.Котовского • 9/9 кирп.,40/20/8 
тел,бойлер,с нишей.ц. 35000 у.е. т.  421127, 
0975115522 

ул.Леси • Украинки МС,5/5 кирп.,комн 
18,5 кв.м,лоджия на кухню и комн.
застеклена,колонка, 26000 у.е. т. 421127, 
0975115522 

ул.Пушкинская • 8/9 к 40/20/8 не 
углов,АО,евроремонт 45000 у.е. т. 421127, 
0975115522 

Циалковского • ул. 5/5 п.,34/18/5,5,б/
з,не угловая,колонка. 29 000 у.е. 447719 

Чапаева • ул. 9/10 к.,40/22/8,авт.отопле-
ние. 32 000 у.е. 460316,80674128346 

Чапаева • ул. 9/10 к.,40/22/8,новострой. 
33 500 у.е. 80931934440,80964932996 

Черняховского • ул. 2/4 к.,20 кв.м. 13 500 
у.е.  460316,80674128346 

Черняховского • ул. 3/9 к.,39/20/8,5,с/у 
р.,тел.,б/з. 53 000 у.е. 447719 

Чехова • ул. 5/5 к.,33/17,5/6. 33 000 у.е. 
80931934440,80964932996 

Шелушкова • ул. 8/9 п.,32/19/6,б/
з,ремонт. 30 000 у.е. 464660,80673887654 

Якира • ул. 1/2 к.,20/11/6,5,тел.,косм.ре-
монт. 17 200 у.е. 463690,80976488138 

Якира • ул. 1/2 к.,20/11/6,5,тел.,отд.
вход,газ,вода,косм.ремонт. 17 200 у.е. 
464690,80976488138

Автовокзал • Вацковский пер.
разд.,54/29/7 кв.м.,7/9 эт.,кирп.,удовл.
сост.дверь брон.окна пластик.
на стенах обои,кафель,на полу 
линолеум,керам.плитка,доска,сануз.
разд.,балкон заст.,есть тел.в кварт.есть 
интернет,бойлер,не угловая 47000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Автовокзал • Вокзальный 
п е р.3/5,к ,47/2 9,5/6,р а з д ,т е л,б/з,н е 
угл,теплая,колонка,ж/с. 38000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Автовокзал • угол Гоголя/
Бородия,6/9,к,58/9,б/з,ж/с,не угл. 43000 
у.е. 0674126593,0630678337 

Б.Бердичевская • ул. 8/9 к.,50/30/8,5,не 
угловая,столярка,хорошее состояние. 46 
000 у.е. 447702,80976752940 

Б.Тена • ул. 6/9 п.,50/30/9,тел.,б/з. 41 000 
у.е. 463750,80674934990 

Б.Тена • ул.8/9,п.,51,9/30/9,с/у 

разд.,бойлер,б/з 39500 у.е. 445569, 
0988089970 

Богуния • Проспект Мира 3/14к,не 
угл.,49/28,5/8,2,б/з,паркет,ж/с 45000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Богуния • Шевцовой 5/9к,45/26/8,с/
у/с,не угл.,торг,без ремонта 41500 у.е. 
0674126593,0630678337 

Бородия • ул. 12/14 к.,48/30/8,угловой 
балкон,бойлер,паркет. 43 000 у.е. 
464660,80673887654 

В.Печь • пгт. 5/5 
п.,46/32/6,3,счетчики,паркет. 15 000 у.е. 
463690,80976488138 

Войкова • ул. 5/5 к.,46/29/6,б/з,тел.,не 
угловая. 33 500 у.е. 447713,80975193589 

Вокзал • 6/9 к.,52/29/8,б/з,не 
угловая.,бойлер,жилое состояние. 41 000 
у.е. 447715,80972519312 

Вокзальная • ул. 2/5 п.,47/32/6,б/
з,тел.,колонка,жтлое состояние. 36 000 
у.е. 447713,80975193589 

Вокзальная • ул. 3/5 
к.,49/29/6,1,колонка,не угловая. 36 000 
у.е. 464690,80976488138 

Вокзальная • ул. 3/5 
к.,49/29/6,3,не угловая. 36 500 у.е. 
80931934440,80964932996 

Вокзальный • пер. 3/5 
к.,48/28/6,5,тел.,колонка. 39 000 у.е. 
550556,80674956849 

Гоголя • ул. 6/9 к.,29/8,б/з,тел. 41 500 у.е. 
447712,80677241394 

Гоголя • ул. 6/9 к.,52/28/8,тел.,не 
угловая,б/з. 41 500 у.е. 
447708,80677430260 

Гоголя • ул. 6/9 к.,52/28/9,жилое 
состояние. 41 500 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Довженко • ул. 2/5 к.,50/28/7,2,тел.,л/
з,кафель,стеклопакеты. 55 000 у.е. 
463750,80674934990 

Довженко • ул. 2/5 к.,55/30/9,тел.,б/
з,мебель. 54 000 у.е. 463770,80972622414 

Домбровского • ул. 5/5 к.,42/29/6,б/
з,чистая продажа. 33 500 у.е. 
464660,80673887654 

ДОС • 3/5 к.,52/29/7,перепланировка,авт.
отопление,ремонт. 447715,80972519312 

Жукова • ул. 2/9 к.,51/28/8,5,тел.,пл/
окна,б/з,не угловая. 39 500 у.е. 
550556,80674956849 

Жукова • ул. 2/9 к.,52/30/9,б/
з,тел.,жилое состояние. 40 000 у.е. 
447715,80972519312 

Жукова • ул. 2/9 к.,53/30/9,б/л/з,пустая. 
40 000 у.е. 460316,80674128346 

Жукова • ул. 2/9 к.,53/30/9,тел.,б/з 
из кухни,жилое состояние. 40 000 у.е. 
447726,80975272057 

Жукова • ул. 2/9 к.,53/30/9,ьел.,б/з. 39 
000 у.е. 463770,80972622414 

Жукова • ул. 6/9 к.,49/30/7,5. 45 000 у.е. 
462625,80674917886 

Заречаны • с. 1/5 к.,54/29/8,тел.,авт.ото-
пление. 41 000 у.е. 463750,80674934990 

Ивница • с. 5/5 к.,50/31,6/11,новый дом. 
19 000 у.е. 463690,80976488138 

Ивница • с. 5/5 к.,новый дом,50/31,6/11. 
19 000 у.е. 464690,80976488138 

Кибальчича • ул. 3/5 
п.,46/31/5,5,тел.,колонка. 37 500 у.е. 
447702,80976752940 

Киевская • ул. 2/5 к.,46/28/6,евроремонт. 
46 000 у.е. 80931934440,80964932996 

Киевская • ул. 3/5 к.,30/6,3,тел.,колонка,б/
н/з,свободна. 37 500 у.е. 
447708,80677430260 

Киевская • ул. 3/5 к.,42/31/5,5,жилое со-
стояние. 32 500 у.е. 550556,80674956849 

Киевская • ул. 3/5 к.,44/26/6,2,б/
з,не угловая,колонка. 32 500 у.е. 
447726,80975272057 

Киевская • ул. 3/5 к.,44/26/6,5,не 
угловая,без ремонта. 33 500 у.е. 
463690,80976488138 

Киевская • ул. 3/5 к.,44/26/6. 34 500 у.е. 
80931934440,80964932996 

Киевская • ул. 3/5 к.,44/27/6,б/
з,чистая продажа. 33 000 у.е.  
464660,80673887654 

Киевская • ул. 3/5 к.,44/27/6. 33 000 у.е. 
462625,80674917886 

Киевская • ул. 3/5 
к.,48/30/6,колонка,тел.,б/з,хорошее со-
стояние. 34 500 у.е. 447712,80677241394 

Киевская • ул. 5/5 к.,б/з,окна пл. 38 000 
у.е. 464660,80673887654 

Клоссовского • ул. 3/9 п.,50/28/9,б/
з,тел.,новая столярка,не угловая. 43 800 
у.е. 447712,80677241394 

Клоссовского • ул. 3/9 п.,50/28/9,не 
угловая,новая столярка. 43 800 у.е. 
464660,80673887654 

Клоссовского • ул. 3/9 п.,50/28/9,тел.,б/
з,новая столярка,не угловая. 43 800 у.е. 
447708,80677430260 

Клоссовского • ул. 3/9 п.,50/30/9,бойлер. 
43 500 у.е. 447702,80976752940 

Клоссовского • ул. 4/9 
п.,52/33/9,4,б/з,счетчики. 46 000 у.е. 
463690,80976488138 

Королева • ул. 2/9 к.,54/30/10,пл/окна. 
43 000 у.е. 550556,80674956849 

Космонавтов • ул. 1/5 п.,б/з,тел.,колонка. 
35 000 у.е. 447719 

Космонавтов • ул. 2/5 
п . , 4 5 / 3 3 / 5 , 5 , т е л . , к а ф е л ь , н о в а я 
столярка,хорошее состояние. 32 300 у.е. 
447726,80975272057 

Космонавтов • ул. 3/5 
п.,46/31/5,5,тел.,колонка. 35 500 у.е. 
460316,80674128346 

Космонавтов • ул. 5/5 к.,45/31/5,5,тел. 32 
500 у.е. 463750,80674934990 

Космонавтов • ул. 5/5 п.,45/31/5,5,тел.,б/
з,колонка. 31 500 у.е. 463770,80972622414 

Котовского • ул. 1/5 п.,47/32/6,отл.
ремонт,л/з,тел.,колодец. 45 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Котовского • ул. 5/5 к.,43/30/6,тел.,новая 
столярка и сантехника,евроремонт. 40 
000 у.е. 447727,80967520970 

Крошня • Крошенская 6/9к,жилое 
состояние,б/з,не угл.,срочно 41000 у.е.  
0674126593,0630678337 

Крошня • Щорса 1/5к,51/37/7,чешка,бр/
д,м/п/о,с/у/р 42000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Л.Шевцовой • ул. 5/9 к.,49/28/9,тел.,б/
з,бойлер. 43 000 у.е. 447713,80975193589 

М.Бердичевская • ул. 2/9 
к.,50/29/8,5,тел.,б/л/з,не угловая. 45 500 
у.е. 460316,80674128346 

М.Бердичевская • ул. 8/9 
к.,44/26/6,б/з,пл/окна. 46 000 у.е. 
464660,80673887654 

М.Бердичевская • ул. 8/9 к.,50/30/8,5,не 
угловая,столярка,хорошее состояние. 45 
000 у.е. 464690,80976488138 

Мануильского • ул. 5/5 к. 34 000 у.е. 
80931934440,80964932996 

Мира • пр-т. 1/9 п.,52/29/9,б/з,тел.,не 
угловая.,столярка,хорошее состояние. 42 
000 у.е. 447713,80975193589 

Мира • пр-т. 2/9 к.,54/30/9,б/з. 46 000 у.е. 
447704,80975681700 

Мира • пр-т. 5/9 к.,37/19,5/8,б/з,ниша. 35 
000 у.е. 447704,80975681700 

Мира • пр-т. 9/9 п.,б/з. 41 000 у.е. 447719 

Мира • ул. 1/14 к.,70/30/8,л/
з,евроремонт,можно под бизнес. 85 000 
у.е. 463690,80976488138 

Мира • ул. 1/9 п.,50/29/9,новая сто-
лярка и сантехника. 43 500 у.е. 
80931934440,80964932996 

Мира • ул. 4/5 п.,63/45/6,квадратный холл. 
43 000 у.е. 80931934440,80964932996 

Московская • ул. 3/5 к.,46/28/6,б/
з,тел.,колонка. 40 000 у.е. 
447713,80975193589 

Московская • ул. 4/5 
к.,46/30/7,5,перепланировка. 37 500 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Московская • ул. 4/5 п.,30/6,тел.,новая 
сантехника,кафель,не угловая. 37 500 у.е. 
447708,80677430260 

Московская • ул. 4/5 п.,47/30/7,б/з. 37 
000 у.е. 447712,80677241394 

Н.Боровая • с. 3/5 к.,57/35/10,с/у 
р.,тел.,б/з. 25 000 у.е. 447719 

Новогуйвинск • пгт. 1/5 к.,52/29/8,6,б/
з,пл.окна,бойлер,погреб. 38 000 у.е. 
464660,80673887654 

Полевая • 8/9 к.,30 кв.м.,с/у на 2 
семьи,кухня на 4 семьи,док.готовы. 25 
000 у.е. 447708,80677430260 

Полевая • Королева 
2/5п,45/28/6,разд.,с/у разд.,б/
з,телефон,кладовка 38500 у.е. 
0674126593,0630678337 

Полевая • пл. 8/9 к.,30 кв.м.,бойлер,кухня 
на 4 хоз.,с/у на 2 хоз,чистая продажа. 25 
000 у.е. 447706,80935187296 

Рыльского • ул. 1/5 
к.,44/28/5,5,тел.,решетки,под бизнес. 65 
000 у.е. 447703,80969999432 

ул.Вокзальная • 1/5п 45/31/6 р/су,тел,б/
з,м/п окна,решетки,бр.дверь 36000у.е. т. 
421127, 0975115522 

ул.Шелушкова • 4/5к,47/28/6,комн.
разд.,колонка,хор.состояние 40000 у.е.  
421127, 0975115522 

Хлебная • ул. 3/5 
к.,44/25/6,5,тел.,колонка. 32 500 у.е. 
460316,80674128346 

Хлебная • ул. 5/5 п.,45/31/5,5,жилое 
состояние,колонка. 40 000 у.е. 
463690,80976488138 

Центр • Киевская 2/5к,41/24/6,с/
у/с,б/з,телефон,ж/с 40000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Киевская 
5 / 14 к , 4 0/ 2 5 / 9 , е в р о р е м о н т, к у х н я -
студио,встроенная кухня,хороший 
ремонт,оригинальная планировка,торг 
45000 у.е. 0674126593,0630678337 

Центр • Короленко 4/5к,50/36/9,б/з,х/с, 
47000 у.е. 0674126593,0630678337 

Центр • Л.Толстого 3/5п,36/17,5/6,не 
угл.,ж/с,бр/д,новая сантехника 40000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Л.Украинки 2/5п,45/30/6,ко
лонка,телефон,комнаты смежные,б/
з,с/у/р,без ремонта 40000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Мануильско-
го 3/5к,44/28/6,смежные,м/п/
о,косметический ремонт 42000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Площадь Согла-
сия 2/5к,48/32/6,разд.,не 
у г л . , е в р о р е м о н т , в с т р о е н н а я 
мебель,колонка 43000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Соборная пл. 
5 / 5 , к , ч е ш к а , 1 5 + 1 2 / 8 , б е з 
ремонта,кладовка,центральная горячая 
вода 27000 у.е. 0674126593,0630678337 

Центр • Табачный пер 
4/4 к ,с м е ж н ы е,16 , 5/14 , 5/ 6 ,с/ у/с , ж /
с,телефон,крыша- шифер 40000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Чехова 3/5п,45/32/6,с/у/р,б/
з,телефон,счетчики,не угл,новая сантех-
ника 36000 у.е. 0674126593,0630678337 

Центр • Шелушкова 
3/5,к,43/28/5,5,смеж,с/у разд,б/з,больш.
кладовка,колонка,х/с,торг 39000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Шелушкова 45/31/6 кв.м,2/5-эт.
пан.дома,не угловая,с/у раздельный,те
лефон,колонка,балкон застеклен,есть 
подвал,без ремонта 38000 у.е. 
0674126593,0630678337 

Центр • Шелушкова 5/9,к,60/9,разд,не 
угл,отличное состояние.Р-н Ломбарда 
50000 у.е. 0674126593,0630678337 

Чапаева • ул. 4/5 к.,44/32/7,1,хорошее 
состояние,док.готовы. 46 000 у.е. 
462625,80674917886 

Чехова • ул. 3/5 к.,47/33/5,5,тел.,хорошее 
сотояние. 40 000 у.е. 447727,80967520970 

Шевченко • ул. 5/9 к.,с/у см,не угловая. 
30 000 у.е. 447719 

Шевченко • ул. 6/9 к.,51/29/7,5,тел.,б/
з,бойлер. 50 000 у.е. 447713,80975193589 

Шелушкова • ул. 2/5 п.,46/31/5,5,б/з. 37 
700 у.е. 464660,80673887654 

Шелушкова • ул. 4/5 п.,45/31/5,5,авт.
отоплоение,пл/окна. 42 000 у.е. 
464690,80976488138 

Б.Бердичевская • ул. 5/5 
к . , 7 4 / 4 3 / 1 3 , е в р о р е м о н т . 
447725,80982831342 

Б.Тена • ул. 1/9 п.,73/41/9,не угловая,пл/
окна,кафель,отличное состояние. 60 000 
у.е. 447727,80967520970 

В.Печь • пгт. 1/5 п.,58/44/9,с/у разд.,док.
готовы. 25 000 у.е. 447727,80967520970 

Витрука • ул. 3/9 п.,68/40/9,б/л/з,бойлер. 
48 000 у.е. 447704,80975681700 

Гоголя • ул. 4/5 к.,64/40/8,авт.
отопл.,стены и потолки пошпаклеваны. 52 
500 у.е. 338807,465086,80677374201 

Домбровского • ул. 3/9 к.,65/39/8,5,без 
ремонта. 53 000 у.е. 447702,80976752940 

Ждомбровского • ул. 5/5 п.,48/33/5,5, 
40000 у.е. 80931934440,80964932996 

Кибальчича • ул. 2/5 п.,65/45/5,4,не 
угловая,бойлер. 45 000 у.е. 
463690,80976488138 

Кибальчича • ул. 2/5 п.,65/45/5,4,тел.,б/з. 
46 000 у.е. 447702,80976752940 

Кибальчича • ул. 2/5 
п.,65/45/5,5,бойлер,б/з. 45 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Клоссовского • ул. 2/9 п.,68/40/8,6,б/
л/з,чистая продажа. 44 500 у.е. 
447725,80982831342 

Клоссовского • ул. 2/9 п.,68/40/8,6,тел.,б/
н/з. 44 500 у.е. 447712,80677241394 

Клоссовского • ул. 2/9 
п.,68/40/8,6,тел.,не угловая. 44 500 у.е. 
460316,80674128346 

Космонавтов • ул.,5/5,п.,комн.разд.,авт
ономноеотопл.,крышапослеремонта.480
00у.е.,торг 551520, 0673379942 

Котовского • ул. 2/5 к.,57/42/6,5. 42 500 
у.е. 550556,80674956849 

Котовского • ул. 2/5 к.,б/з,ремонт,тел. 62 
000 у.е. 447719 

Котовского • ул. 3/4 к.,57,5/40/6,5,тел.,
колонка,счетчики воды,б/н/з. 45 000 у.е. 
447713,80975193589 

Красный • пер. 6/10 
м.,75/44/10,ремонт,новый дом,свободна. 
65 000 у.е. 463750,80674934990 

Крошенская • ул. 1/9 
п.,67,8/39/7,5,тел.,с/у р.,счетчик,косм.
ремонт,не угловая. 44 000 у.е. 
447726,80975272057 

Л.Украинки • ул. 2/5 к.,67/43/8,2 б/з.  
462625,80674917886 

Л.Украинки • ул. 2/5 
к.,67/43/8,тел.,колонка,не угловая. 52 000 
у.е. 447712,80677241394 

Л.Украинки • ул. 2/5 
к.,67/43/8,тел.,колонка,не угловая. 53 500 
у.е. 460316,80674128346 

Л.Украинки • ул. 2/5 
к.,67/43/8,тел.,колонка,не угловая. 54 000 
у.е. 447708,80677430260 

Л.Украинки • ул. 2/5 к.,68/40/9,не 
угловая,б/з,колонка. 53 500 у.е. 
463770,80972622414 

Леваневская • ул. 7/9 п.,72/42/8,6,кафел
ь,бойлер,хорошее состояние. 39 700 у.е. 
447726,80975272057 

Лукьяненко • ул.2/9к.,65/38
/ 1 0 , е в р о р е м о н т , м е б е л ь , а в т .
отопл.,джакузи,кондиционер,док.готовы. 
95000 у.е. 447703,80969999432 

Максютова • ул. 1/2 к.,78/54/10,авт.ото-
пление. 57 000 у.е. 447713,80975193589 

Мира • пр-т. 3/14 к.,99/54/13,тел.,2 
с/у,ламинат,3 б/з,встроенная прихожая. 
120 000 у.е. 447708,80677430260 

Московская • ул. 3/5 к.,48/30/6,5 35 500 
у.е. 80931934440,80964932996 

Московская • ул. 5/5 к.,58,3/41,4/5,5,тел. 
41 500 у.е. 447712,80677241394 

Народицкая • ул. 5/9 к.,68,5/45/9,с/у 
р.,пл/окна,б/л/з. 70 000 у.е. 
447727,80967520970 

Народицкая • ул. 7/9 к.,72/40/9,5,авт.
отопление,л/з,новострой. 60 000 у.е. 
447719 

Победы • ул. 2/2 
к.,65,2/43/8,2,тел.,колонка. 51 500 у.е. 
447713,80975193589 

Победы • ул. 68/40/8,с/у р.,б/л/з,частично 
новая столярка,домофон. 46 500 у.е. 

447725,80982831342 

Победы • ул. 9/9 к.,68/38/9,тел.,б/л/з,не 
угловая. 46 500 у.е. 460316,80674128346 

Польский • бул. 1/9 п.,76/45/6,кап.ре-
монт. 55 000 у.е. 447703,80969999432 

Продам • з-х кв. 58 м.кв. ул. Киевская. 
Хозяин. 0632225045 

Селецкая • ул. 6/9 к.,68/40/12,б/н/з. 52 
000 у.е. 447704,80975681700 

Чапаева • 3/5к ЧШ 3р 65,2/40/8 су/р,б и 
л/з,ц. 57000 у.е. т. 421127, 0975115522 

Шевченко • ул. 1/9 
п.,110/80/13,перепланировка с 5-ти 
комн.,евроремонт,авт.отопление. 73 000 
у.е. 463690,80976488138 

Шевченко • ул. 1/9 
п.,110/80/13,перепланировка с 5-ти 
комн.,евроремонт,авт.отопление. 73 000 
у.е. 464690,80976488138 

Шевченко • ул. 8/9 к.,65/42/9,новая 
столярка,2 бойлера,(2)б/з,ремонт. 54 000 
у.е. 463690,80976488138 

Щорса • ул. 3/4 к.,57,5/40/6,5,тел.,ко
лонка,счетчики воды,б/н/з. 45 000 у.е. 
447706,80935187296 

Щорса • ул. 3/4 к.,58/40/6,5,колонка,б/
з,счетчики,свободна. 45 000 у.е. 
447708,80677430260 

Щорса • ул. 3/4 к.,58/40/6,5,колонка,б/
з,счетчики. 45 000 у.е. 
447712,80677241394 

Щорса • ул. 4/9 п.,70/40/9,тел.,хорошее 
состояние. 50 000 у.е. 
447727,80967520970 

Щорса • ул. 9/9 к.,70/42/9,кух.
мебель,бойлер,быт.техника. 63 000 у.е. 
463690,80976488138

Продам з-х кв. 58 м.кв. ул. Киевская. • 
Хозяин. 0632225045

Домбровского • ул. 5/10 
к.,77/60/8,тел.,2 л/з,новая сантехника 
и столярка,кафель,счетчики. 65000 у.е. 
463750,80674934990 

Домбровского • ул. 5/9 
к.,77/48/5,5,кухня-студия,ламинат,шкаф-
купе. 65 000 у.е. 447702,80976752940 

Котовского • ул. 4/9 п.,80/70/9,тел.,(2)
Л/З,НОВОСТРОЙ. 65 000 у.е. 447719 

Щорса • ул. 3/5 к.,68/50/7,5,не угловая. 
38 000 у.е. 463770,80972622414 

Щорса • ул. 4/5 к.,62/45,5/5,5,тел.,новая 
колонка,без ремонта. 42 000 у.е. 
447715,80972519312 

Щорса • ул. 4/5 к.,62/45/6,нужен ремонт. 
38 000 у.е. 463750,80674934990 

Щорса • ул. 4/5 к.,62/48/6,5,колонка,без 
ремонта. 38 500 у.е. 550556,80674956849

Центр  р-н Богунского райисполкома, • 

крыша м/ч, красный  кирпич, пеноблок, 
воздушная прослойка. Обшит пеноплас-
том,  под короед, 237 м.кв. 10 соток, 2 
этажа, центральная канализация, 2 сей-
фа, сигнализация, камеры видеонаблю-
дения. Цена 290000 , хороший торг.

Барашевка • с. дом 2 эт.,3 см/
р,110/27/20,газ,вода,гараж,25 соток. 63 
000 у.е. 447706,80935187296 

Барашевская • ул. часть 
дома,23/14/6,док.готовы.Срочно! 16 000 
у.е. 447706,80935187296 

Богуния,Колхозный • пер.,дом,4комн.
с м . р а з д . , 7 0 / 5 6 / 8 , г а з , в о д а , 6 с о т.
земли,выгр.яма 68000у.е.,торг. 445572, 
245612 

Буки • с. ветхий дом,28 соток земли. 25 
000 у.е. 550556,80674956849 

Вересы • с. дом,51/23,5/13,5,газ в 
домме,есть печка,колодец,сарай,летняя 
кухня,25 соток. 14 000 у.е.  
463690,80976488138 

Вокзал • часть дома,2 р,22/9,1,газ.
котел,с/у,колодец. 28 000 у.е. 
447708,80677430260 

Глубочица • с. дом 2007 г.,110/14,5/14,3 
р.,пл/окна,колодец,8 соток. 45 000 у.е. 
464690,80976488138 

Глубочица • с. дом без 
в н . р о б о т , 1 0 0 / 5 5 / 1 4 , п л /
о к н а , п р о в о д к а , я м а , к о л о д е ц , 8 
соток,ограждено. 43 000 у.е. 
463690,80976488138 

Дворец • с. недострой 2 эт. 14 000 у.е. 
550556,80674956849 

Довжик • с. дом кирп.,2 комн.,50 кв.м. 
общ.,все удобства,7 соток. 48 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Дом • 250 м.кв. недострой 70% готов-
ности. Солнечное 70 000 у.е. Хозяин. 
0632225045 

Домбровского • ул. часть дома,1/1 
д.,15/6,все удобства. 24 000 у.е. 
463770,80972622414 

Забрыддя • с. 4 км от 
Черняхова,новый дом 4 комн. 15 000 у.е.  
447704,80975681700 

Заречаны • с. дом 6 р.,119/70/11,водяное 
о т о п л е н и е , к о л о д е ц , в р е м я н к а , н о
вый сарай,дому 8 лет. 55 000 у.е. 
447713,80975193589 

Ивановка • с. дом,4 комн.,100/65/12,те
л.,газ,вода,ремонт.,15 соток. 70 000 у.е. 
447719 

Ивница • с. дом 
кирп.,52/47/10,колодец,времянка на 2 
комн. 15 000 у.е. 447726,80975272057 

Клитчин • с. дом,6 комн.,232 кв.м.,все 
удобства,10 соток. 125 000 у.е. 447719 

Кодня • с. дом 5 р.,100 кв.м.,колодец,газ 
рядом,колодец,гараж. 16 000 у.е. 
447706,80935187296 

Кодня • с. дом,100//18,д/к,7 комнат.,газ 
на участке,хоз.постройки. 16 000 у.е. 
447725,80982831342 

Красный • пер. часть дома,3 см/
р.,52/33/7,газ,вода,котел. 42 000 у.е. 
550556,80674956849 

Левков • с. дом 2 эт.,кирп.,5 комн.,240 
кв.м.,авт.отопление. 85 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Левков • с. дом дер.,72/40/8,хорошее 
состояние,41 сотка приват.земли,новый 
забор,гараж,сарай,летняя кухня. 30 000 
у.е. 447727,80967520970 

Лищин • с. дом кирп.,3 р.,все 
удобства,гараж кирп.,колодец,25 
соток,летняя кухня. 45 000 у.е. 
462625,80674917886 

Мартыновка • с. дом,101/80/25,5,6 
комн.,60 соток. 6 000 у.е. 
447725,80982831342 

Мира • ул. часть 
дома,22/13/5,газ,сарай,отд.туалет,1 со-
тка. 22 000 у.е. 447706,80935187296 

Московская • ул. ч/дома,43/31/7,2 
см.,газ,вода. 31 000 у.е. 
447706,80935187296 

Недострой • 300 м.кв. 85% готовности 
Пряжево 30 соток.Хозяин. 170 000 у.е. 
0632225045 
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Новополь • с. дом 4 комн.,колодец,сарай. 
5 200 у.е. 447706,80935187296 

Пряжево • с.,дом,без внутр.р-
т,150кв.м.,все коммуник.,витражные 
с т е к л а , 3 0 с о т . з е м л и .1 5 0 0 0 0 у . е . 
0979100820, 0639438429 

Руданского • ул. недострой,2 эт.,кирп.,5 
комн.,150 кв.м.,10 соток,все коммуника-
ции. 55 000 у.е. 447703,80969999432 

Саенко • ул. новострой,термобл.,3 
комн.,120 кв.м.,гараж,забор,газ 
рядом,10 соток. 50 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Сельскохозяйственная • ул. 
дом,кирп.,230/80/20,газ,вода,5 комн.,2 
с/у,9 соток,евродом. 370 000 у.е. 
447727,80967520970 

Станишовка • с. 1/1 к.,85/25/14,газ 
рядом,хорошее место. 27 000 у.е.  
462625,80674917886 

Степок • с. дом д/к,86/48/9,летняя 
кухня,сарай,67 соток. 6 500 у.е. 
447713,80975193589 

Танкистов • ул. дом кирп.,2 
см,38/29/6,газ-котел,13 соток. 36 000 у.е. 
447726,80975272057 

Тетеревка • с.,ч/дома,красный 
кирпич,3ком,газподведен к 
дому,колодец,15сот.земли,жилая летн.
кухня60кв.м.,2комн.разд.,31000у.е.,торг 
445572, 245612 

Ф.Чоповского • ул. ч/дома,1 
комн.,19,5/14,5/5,газ,центр.канализа-
ция и вода,место под гараж 11 200 у.е. 
447726,80975272057 

Ф.Чоповского • ул. часть дома,1 
д/к,19/14,5/4,вода,газ. 11 500 у.е. 
463690,80976488138 

Ф.Чоповского • ул. часть 
дома,19/14,5/4,вода,газ,отд.двор. 11 500 
у.е. 464690,80976488138 

Хлебная • ул. часть дома,1/1 кирп.,60,3/4
0,9/7,5,колонка,газопечное отопл.,3 окна 
на улицу. 37 000 у.е. 447725,80982831342 

Центр • дом д/к,55/43//,2 комн.,7,5 
соток.,крыша перекрыта,док.готовы. 65 
000 у.е. 447725,80982831342 

Центр,Хлебная • ул.,ч/дома,2комн.25+
15кв.м.,кухня7,5кв.м.,ванная,туалет,газо
печноеотопление,сч-ки,выгребнаяяма, 
можноподофис,магазин,склад 35000 у.е. 
445572, 245612 

Ч/будинку • по вул.Войкова,40. Газифіко-
ване опалення, с/у спільні, сарай, погріб, 
частка землі. 80952831722,80969209861 

Часть • дома,2 комн.,28/16/6,газ 
котел,отд.двор,3,5 соток. 33 000 у.е. 
447708,80677430260 

Черняхов • дом кирп.,155/102/20,4 
см/р,20 соток,вода подведена,выгр.
яма,колодец,летняя кухня,гараж. 47 000 
у.е. 447725,80982831342 

Чумацкий • шлях ул. часть дома,кирпич.,2 
см.,54/30/10,газ,гараж. 43 000 у.е. 
447727,80967520970 

Щорса • ул. недострой,300 кв.м.,гараж 
в цоколе,баня,газ,вода,10 соток. 115 000 
у.е. 338807,465086,80677374201 

Недострой 300 м.кв. 85% готовности • 
Пряжево 30 соток.Хозяин. 170 000 у.е. 
0632225045

Дом 250 м.кв. недострой 70% готов-• 
ности. Солнечное 70 000 у.е. Хозяин. 
0632225045

ПРОДАМ ДІЛЯНКИ ТА ДАЧІ

Антоновича • ул.,участок 10сот.25000у.е. 
0979100820, 0639438429 

Барашевский • массив дача 2 эт. 33 000 
у.е. 550556,80674956849 

Барашевский • массив дача 2 
эт.,3 комн.,2 балкона,подвал на 

весь дом,11 соток,колодец,летняя 
кухня,сарай,5 теплиц,сад. 13 000 у.е. 
447713,80975193589 

Барышев.м-в • Лесной дача кирпич,1 
комн+кухня,прихожая,внутри обшита 
деревом,печка,колодец,15 сот земли,2-й 
этаж без внутренних работ,подвал 
для гаража,бани. 11000 у.е. торг 
553023,0630678337  

Барышевский • массив Барвинок 
Дача 2 эт.,1 комната,кухня,гараж в 
цоколе,панельные перекрытия,ограж
дено,сад,печка,зимний в-т 20000 у.е. 
553023,0630678337  

Барышевский • массив Барвинок 
Дача-дом,д/к,2 эт.,гараж в цоколе,1 
ком,кухня,5 сот земли,недострой 7000 
у.е. 553023,0630678337  

Барышевский • массив Барви-
нок Дом-недострой,без внутренних 
работ,2 эт.,3 ком,мансарда,кухня,газ 
р я д о м , с а д , к а п и т а л ь н ы й 
забор,скважина,удобное сообщение,под 
жилье 20000 у.е. 553023,0630678337  

Барышевский • массив Лесной 
Дача зимний вариант,недострой,2 
этажа с мансардой,1-й 
э т а ж , к о м н а т а , к у х н я , к о р и д о р , 2 - й 
этаж 2 комн.,гараж в цоколе,ведется 
газ,камин,печка,5 сот земли приват,торг. 
13000 у.е. 553023,0630678337  

Барышевский • массив ул.Сосновая Дача 
3 эт.,1-й эт.-цоколь гараж,мастерская,2-й 
эт.-каминный зал 30м2,3-й эт-мансарда,2 
комнаты,4 сот.земли,скважина,эл-во,газ 
ведут,камин,сад,красивая ограда,рядом 
сосновый лес,отличный вариант для жилья 
и отдыха 20000 у.е. 553023,0630678337  

Березовка • с. дача 2 эт.,3 комн.,ку
хня,печка,гараж,колодец. 12 500 у.е. 
463690,80976488138 

Березовка • с. дача 2 
эт.,кирп.,2 комн.,28/4,печь,10 
соток,сарай,теплица,док.готовы. 7 000 
у.е. 447708,80677430260 

Березовка • с. дача 2 эт.кирп.,3 
р.,кухня печка,гараж,6 соток. 12 500 у.е. 
464690,80976488138 

Березовка • с.,участок 25сот.
земли,лес,свет,газ рядом 15000у.е. 
0979100820, 0639438429 

Березовский • массив 7 соток,2 
водоема,рядом лес. 3 000 у.е. 
447706,80935187296 

Березовский • массив дача 2 эт.,3 
комн.,колодец,4,5 соток. 6 500 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Дубовец • с. 25 соток под застройку. 9 
500 у.е. 460316,80674128346 

Заречаны • с.,уч.20сот.под коммерцию,ф
асад,ворота,забор,свет,вода рядом,док.
готовы 2500у.е./сот. 0979100820, 
0639438429 

Заречаны • с.,уч.ОСГ,под садоводство 
по 17сот.,уч.35сот.под садоводство от 
1500-2000у.е./сот.,уч.14,16сот.подстр-
во,подлесом 3500у.е./сот. 0979100820, 
0639438429 

Каменка • с.Дача дерево/штукатурка,2 
к о м н а т ы , с а р а й , ц е н т р а л ь н ы й 
водопровод,4,5 сот земли,50м до 
озера,рядом лес,прекрасное мес-
то для отдыха и рыбалки 7700 у.е. 
553023,0630678337  

Корчак • с. 21 сотка,рядом коммуника-
ции. 18 000 у.е. 463770,80972622414 

Крошня • 20 соток под застройку. 11 000 
у.е. 462625,80674917886 

Левков,30сот.подзастр.,вкрасивом• 
месте,недорого. 445569, 0988089970 

Максютова,участок • 10сот.под 
застройку 25000у.е. 0979100820, 
0639438429 

Малеванка • 7сот,асфальт,свет,газ рядом 

15000 у.е.СРОЧНО 421127, 0975115522 

Малеванка • р-н 7 соток,газ,свет неда-
леко. 10 000 у.е. 447704,80975681700 

Междуречье • Дача 2эт.,кирпич,2 
ком,зимний в-т,кухня,печка,гараж 
в цоколе,сад,ухоженный 
участок,колодец,живописное место,вид 
на реку,рядом лес,торг 25000 у.е. 
553023,0630678337  

Новогуйвинск • Дача-дом кирпичный,под 
жилье,3 ком,спальня,кухня,веранда,сара
й,газ в доме,колодец,асфальтированный 
двор,ограждено 30000 у.е. 
553023,0630678337  

Новогуйвинск • Дом на 2 
эт.,1,5кирпича,(зимний в-т)1-й 
эт-2 ком,холл,2-й эт-1 ком.Газ 
р я д о м , к о л о д е ц , с а д ,т е п л и ц а , х о з .
постройки,рядом лес,река 18000 у.е. 
553023,0630678337  

Новогуйвинск • Заводской 
Дача 4*6,кирпич,окна м/п,5 сот 
земли,фундамент под дом,рядом лес,река 
18000 у.е. 553023,0630678337  

Пряжево • с. 17 соток рядом 
лес,речка,колодец,док.готовы. 15 000 у.е. 
338807,465086,80677374201 

Пряжево • с.кооп."Труженик" 
Дача 2 эт.,к.,гараж в цоколе,ж/б 
перекрытия,1,5 кирпича,зимний 
вариант,печка,2 ком.,кухня,6 сот 
земли,рядом озеро,лес,торг 18000 у.е. 
553023,0630678337  

Пряжево • с.Труженик Дача 2 
эт.,кирпич,зимний в-т,гараж в цоколе,газ 
в доме,сад,4,5 сот.земли,участок 
ухожен,обработан,ограждено 32000 у.е. 
553023,0630678337  

Пряжево • с.Труженик Дача-дом,2 
эт.,кирпич,3 ком,60м2,колодец,огра
ждена,ухожена,газ в доме 30000 у.е. 
553023,0630678337  

Садки • с. Садовый участок 5 соток. 2 500 
у.е. 447703,80969999432 

Саенко • ул. 11 соток под застройку. 8 600 
у.е. 447704,80975681700 

Саенко • ул.,уч.10сот.
подзастр.,вхорошемместе, 445569, 
0988089970 

Смаковка • 7,5 соток под застройку. 5 
500 у.е. 460316,80674128346 

Смаковка • 9 соток с правом застройки. 
25 000 у.е. 447713,80975193589 

Соколов.м-в • Дача 1 эт.,кухня,печка,
комната,сад,колодец,бетонированные 
дорожки,ограждено,сарай,торг 13000 у.е. 
553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача 2 эт.,б/
к,обшита деревяной вагонкой,3 
ком,гараж,коридор,печь,4,5 сот,колоде
ц,времянка,сарай,сад,ограждение торг 
20000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача 5*6,без внутренних 
работ,зимний в-т,печка,нет полов,4,5 сот.
земли,сад 8000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача зимний в-т,кирпич,к
омната,кухня,коридор,печка,колодец,6,5 
сот.земли,сарай,виноградник. торг 12000 
у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача кирпич 6*6, 2 ком
,коридор,веранда,сарай,колодец,огра
да,ухожено,в центре массива,зимний 
вариант,с печкой,4,5 сот.земли торг 12500 
у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача кирпич,1 ком,кух
ня,веранда,подвал,печка,сарай,5 сот.
земли,ограждено,сад, удобный подезд 
11500 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача 
кирпич,2 эт.,зимний вариант,3 
к о м , п е ч к а , к о л о д е ц , с а д , б о л ь ш о й 
сарай,внутри обшита деревом,4,5 сот.
земли торг 14000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача кирпичная-

недострой,без внутренних работ,зимний 
в-т,печка,2 ком,кухня,веранда,сарай,
колодец,4,5 сот.земли,сад 10000 у.е. 
553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача-дом кирпич,2 
ком,зимний в-т,ломаная крыша,кухн
я,печка,сад,камин,ограждено,5 сот.
земли,рядом остановка,ухожена,торг 
15000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача-дом кирпич,без вну-
тренних работ,2 ком,4,5 сот земли,колодец 
8000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача-дом,2 
эт.,недострой,1 ком,кухня,кладовка,пог
реб,сарай,сад,печка,зимний вариант,4,5 
сот.земли 10000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дача-
недострой,5*8,накрытая коробка,2 к
о м,в е р а н д а ,к у х н я,ко л о д е ц ,о г р а ж д
ено,печка,зимний вариант,4,5 сот.
земли,удобное месторасположение 7000 
у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Дом-дача 
3 5 м 2 , с а й д и н г , р е м о н т , в с е 
уд о б с т в а ,к у х н я,в е р а н д а ,в а н н а я,с/
у,ж/б забор,стены 
у т е п л е н ы , г а р а ж , к о л о д е ц ,у д о б н о е 
транспортное сообщение 25000 у.е. 
553023,0630678337  

Соколов.м-в • кооп.Ябло-
ня Дача 3*4,5,шлакоблок,10 сот.
земли,не ограждено,сад 4500 у.е. 
553023,0630678337  

Соколов.м-в • Медики Дача 
кирпич,2эт.,зимний вариант,90% 
готовности,нет полов,колодец,ограждена 
9000 у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Старт Дача кирпичная,2 
ком,веранда,коридор,кухня,печка,колод
ец,4,5 сот.земли,сад,уч-не ухожен 11000 
у.е. 553023,0630678337  

Соколов.м-в • Старт Дача-дом 7*5 
кирпич,без внутренних работ,печка,кухн
я,комната,постелены полы,зимний вари-
ант 10000 у.е. 553023,0630678337  

Соколовский • массив дача 1 эт.кирп.,2 
см,25/18/6,хорошее состояние,4,5 соток. 
10 000 у.е. 447708,80677430260 

Соколовский • массив дача зимний 
вариант,док.готовы 462625,80674917886 

Соколовский • массив дача,1 эт.кирп.,2 
комн.,гараж,газ,4,5 сотки. 10 000 у.е. 
447727,80967520970 

Соколовский • массив.Дачи на лю-
бой вкус,для постоянного проживания 
и отдыха.От 7000 до 25000 у.е.Большой 
выбор 553023,0630678337  

Солнечное • с. 10 соток под застройку. 
10 000 у.е. 463770,80972622414 

Солнечное • с. 26 соток,комуникации ря-
дом. 10 000 у.е. 463690,80976488138 

Солнечное • с. дача 2 
эт.,кирп.,печь,вода,туалет,4,5 сотки. 19 
500 у.е. 447703,80969999432 

Солнечное • с. Дача 2 эт.,кирпич,зимний 
в-т,печка,колодец,ограж дено,сарай,6 
сот.земли,сад,газ возле дома,ограждено 
13000 у.е. 553023,0630678337  

Солнечное • с. Дача-недострой 3 
эт.,130м2,без внутренних работ,10 сот.
земли,колодец,копанка,рядом лес,озеро 
13000 у.е. 553023,0630678337  

Солнечное • с.,уч.6 сот.2500у.е. 
0979100820, 0639438429 

Солнечное • с.Дом-дача 1,5 
кирпича,5*4,5, 2 ком,кухня,камин,печка,2 
с а р а я , к о л о д е ц , с в о й 
водоем,ограждено,сад,рядом газ,озеро 
в 300м,удобное сообщение 25000 у.е. 
553023,0630678337  

Станишевка • с. Дача 2 
эт.,4 ком,кухня,газовое 
о т о п л е н и е , к о н в е к т о р , к о л о д е ц 
рядом,5 сот.приват.,зимний 
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вариант,ограждена,угловая 25000 у.е. 
553023,0630678337  

Станишевка • с.Дача кирпич,2 эт.,зимний 
в-т,веранда,прихожая,2 ком,хороший рем
онт,печка,камин,ухожено,ограждено,4,5 
сот.земли,газ,колодец,вода в доме,сарай 
28000 у.е. 553023,0630678337  

Станишевка • с.Дом 5*6,5,кирпич,2эт.,3 
к о м , к у х н я , в е р а н д а , к о л о д е ц , г а з 
рядом,камин,5 сот.ограждено 18500 у.е. 
553023,0630678337  

Тетеревка • с.,10сот.подзастр.Сторона-
реки. 445569, 0988089970 

Тетеревский • массив дача 2 эт.,нов.
проводка,столярка,печка,11 соток. 10 000 
у.е. 338807,465086,80677374201 

Троянов • с.,16сот.подзастройкусветхим
домом,недорого. 445569, 0988089970 

Черняховский • р-н Вышполь с.Дача 
в кооп."Березка" 3 эт., 4*8,кирпич,без 
внутренних работ,10 сот.земли,рядом 
газ,озера,лес торг 15000 у.е. 
553023,0630678337  

Бердичев • г. действующее кафе 2 
км по трассе Бердичев-Хмельницкий
,оборудование,лицензия,17 соток,120 
кв.м.,постоянные клиенты. 120 000 у.е. 
463690,80976488138 

Бердичев,Ленина,84; • склад 1300 
кв.м, к, h=6 м, охраняемая тер-я. 445569, 
0988089970 

Жуйко • ул.,участок под 
коммерцию,1,2га,фасад(70сот.документы 
п о д С ТО,м о й к у,с т о я н к у,5 0 с о т.О С Г ). 
0979100820, 0639438429 

Киевская • ул. помещение 88 кв.м.,2 
подсобных помещения,2 с/у,тел. 150 000 
у.е. 463690,80976488138 

Крошня,старый • клуб,нежилой фонд,ч 

дома,фасад на ул.Щорса,без ремонта,6 
сот.земли 200000у.е. 0979100820, 
0639438429 

Мануильского • ул. произв-ное помеще-
ние 200 у.е. кв.м.,кирп.,вода,свет,потолки 
4 м.,офис 30 кв.м.,14 соток. 180 000 у.е. 
447703,80969999432 

Манульского • ул. помещение 
под бизнес,200 у.е. кв.м.,офис 30 
кв.м.,14 соток,ограждено. 180 000 у.е. 
463750,80674934990 

Подбизнес: • офис, магазин, склад,1/1
,к.,2комн.,60/40/7,5,3окнавыходятнаул.
Хлебную.35000у.е. 445572, 245612 

Производственно • - складское по-
мещение 1500 у.е. кв.м.+офис.пом. 
70 кв.м.,все коммуникац 200000 у.е. 
463750,80674934990 

Тетеревка • с.,р-
н « З в е р о ф е р м ы » ,у ч .14 с о т. п р и в а т.
для коммерческих целей,асфальт.
подъезд.8500у.е.,торг 445572, 245612 

Центр; • Шелушкова/Гоголевская; 1/9, п, 
3 комн.кв. под офис/магазин; 70000 у.е. 
445569, 0988089970 

Бердичев, • Ленина, 84, склад 1300кв.м, 
к,h=6м, охраняемая тер-я. 445569, 
0988089970 

Довженко/Бердичевская, • 10, 20, 
30кв.м под офис,нежилойфонд. 445569, 
0988089970

1-2 • х ком квартиру в любом 
р-не,рассмотрю любые предложения. т. 
421127, 0975115522 

2-3-4х • ком квартиру в любом 
р-не,рассмотрю любые предложения. т. 

421127, 0975115522 

Земельный • участок в городе или 
пригороде,рассмотрю все предложения. 
т. 421127, 0975115522 

Малосемейку • или общежитие в любом 
р-не,рассмотрю любые предложения. т. 
421127, 0975115522 

Тетеревка • с.,уч.под застройку до 
10000у.е. 445572, 245612 

Частный • сектор в городе или 
пригороде,рассмотрю все предложения. 
т. 421127, 0975115522

Організація купує торгівель-• 
ні приміщення більше 400кв.м. у 
м.Житомир та районних центрах. 
Тел.068-373-94-97

Коляску • детскую летнее-зимнюю в 
отличном состоянии. т. звонить 18.00-
20.00 0974834858

                                       

                                                 МЕБЛІ                                                 

                                        В ІД К Р АЩИХ ВИ Р ОБ НИК І В
                                  З Р ОБ ЛЯ ТЬ ВАШ В І Д ПОЧИНОК
                                  К ОМФО Р ТНИМ ,  А ОСЕ ЛЮ
                                  З А ТИШНОЮ

М .  ЖИТОМИР
В .ДОМБРОВСЬКОГО ,  38
“РЕМПОБУТТЕХНІКА” ,  2  ПОВЕРХ
ТЕЛ . :  8 (041 2)4 2074 9

МЕБЛІ
ПРОДАМ

Производственная • мясоруб-
ка с электрическим приводом и 
дополнительным оборудованием. 
0677894239;467839 

Телевизор • на 
запчасти."Универсам". Германия. 
0677894239;467839 

Холодильный • шкаф,б/у. шх-0,8 
0677894239;467839

Новый профессиональный • 

стол, новые фишки и карты. ул. 
Львовская,11 227516 

Покерные столики на колесах. • 

ул. Львовская,11 227516 
Столы б/у с фишками и кар-• 

тами. Сукно для столов. ул. 
Львовская,11 227516

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ
ПРОДАМ

Продам • садово-парковую ме-
бель, изделия и мебель из лозы, 
доска пола, вагонка, black-house, 
пиломатериалы в ассортименте. т. 
8 050 463 15 56.  496060, 447629

АВТОМОТОТЕХНІКА І ЗАПЧАСТИНИ
ПРОДАМ

IVECO. Оригинальные и • 

не оригинальные запчасти. 
Сайт: www.a-technika.com 
0972358885
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Фітнес-центр • "Екстрім" запро-

шує усіх бажаючих на професійні 
заняття та тренінги з АЕРОБІКІ та 
ЙОГИ. Безкоштовні консультації. 
80975654064, 80935051797

Свідків аварії, яка сталася на • 
об"їздній м.Коростишів, Жито-
мирська обл., 110км траси Київ-
Чоп о 15год.10хв, 26.09.09р.
прохання зателефонувати : 
8-097-884-28-58, Михайло

Брачное • агенство “Диана”. Если 

Вы ищете свою половинку, ждете 
встречи с мужчиной или женщиной 
своей мечты – звоните! Для всех воз-
растов и характеров. Фото + заявка. 
ФОП Василькова Д. Л.   (096)3793265, 
(0412)250766

Брачное • агенство “Диана”. 
Ищете свою половинку? Звоните.
Для всех возрастов и характеров. 
Фото+заявка. 0963793265,250766 

Красивый • обеспеченный муж-
чина познакомится с привлека-
тельной девушкой.Возможна ма-
териальная поддержка или брак. 
0963793265,250766 

Молодая • красивая девуш-
ка познакомится с интересным, 
состоятельным мужчи-
ной для приятных встреч. 
0963793265,250766 

Лот № 1. Приміщення кафе "Зустріч" (загальною площею – 294,9 кв. м) за 
адресою м. Житомир, вул. Вокзальна, 6. 

Розміщення приміщення: кафе розташоване поблизу Залізничного 
та Автовокзалів. Поряд знаходиться усі соціально важливі заклади, 
транспортні магістралі, продовольчі та універсальні магазини.

Характеристика приміщення: стіни та перегородки цегляні; 
залізобетонні плити перекриття; вікна дерев'яні, подвійні, металеві 
вітражі; двері дерев'яні, серійного виробництва; електропостачання (380В), 
центральне опалення, водопостачання, каналізація, телефон, пожежна та 
охоронна сигналізація.

Стартова ціна -2355658,20 грн. (без ПДВ).
Гарантований внесок – 70669, 75 грн. (з ПДВ), який вноситься на р/р ПП 

"Нива – В. Ш.": ЄДРПО 33668915, р/р 26008228003200 в АКІБ "УкрСиббанк", 
МФО 351005.

Прилюдні торги відбудуться 17 листопада 2009 р. о 10.00 год. за адре-
сою: м. Житомир, вул. Рильського, 3, оф. 1а. Кінцевий термін подачі заяв 
– 17 листопада 2009 року о 09.00 год.

Філія 06 ПП "НИВА – В. Ш."
Проводить прилюдні торги 

з реалізації арештованого нерухомого майна

Надішліть • СМС зі своїм ім'ям по 
телефону 0937324938,та, станьте 
консультантом Оріфлейм і отримай-
те подарунок один із трох на вибір 
від лідера компанії.Консультанти та 
діти участь в акції не беруть. 448720  

Фітнес-центр • "Екстрім" запрошує 
усіх бажаючих на професійні заняття 
та тренінги з АЕРОБІКІ та ЙОГИ. Без-
коштовні консультації. 80975654064, 
80935051797 

Козырьки, • ворота, калитки, перила, ре-
шетки на окна и др. изделия из металла. 

Низкие цены! Изготовление и установка за 
1-3 дня! Вызов мастера беслатно! т.466815, 
0675271945

Металопалстикові • вікна, двері, балкони, 

лоджії. Житомир, вул. Довженка, 44. Тел. 34-
05-01, 43-06-07, (067)906-87-24.

БУДІВНИЦТВО
DOM.RIA.UA

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, САНТЕХНIКА
продам

АРТ-БАСТІОН. • Конструкції з полікарбона-
ту. Вітрука,9, оф.115, з-д «Промавтоматіка». 

т. 465856; 80675278497

Изготовление • эксклюзивных лестниц из 

дуба. Резьба. т. 80672948346, 493766

Художня • ковка. Ворота, огорожі, ві-

конні грати та інше. Вироби з металу. 
ПП Лешуков Д.А. т.8-0412-55-12-45, моб. 
8-096-452-42-54

АРТ-БАСТІОН. • Широкій вибір художньої 

продукції з металу. Вітрука,9, оф.115, з-д 
«Промавтоматіка». 465856; 80675278497

Металопалстикові • вікна; двері; жалюзі, 

ролети; підвісні стелі. Житомир, вул. Пере-
моги, 75. Тел. (0412)55-08-68, 44-68-68, 
(063)206-62-58, (063)812-33-14

Вагонка деревяна • 
вільха.1сорт,ціна 55грн/м.
кв,європрофіль доставка безко-
штовна 0674104134, 0504616202 

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, • 
ДВЕРІ. вул. Ольжича 23 оф.3 
0674103282,0930179294 

М е т а л о п л а с т и к о в і • 
вікна;двері;жалюзі;ролети, під-
вісні стелі. вул.Перемоги,75.т. 
0 6 3 2 0 6 6 2 5 8 , 0 6 3 8 1 2 3 3 1 4 
550868,446868 

Плиты бетонные 6х1,20 м.; б/у, не-• 
дорого.  0677894239;467839

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, САНТЕХНIКА
послуги

Продаж: газових • 
та електрокотлів, 
колонок, бойлерів, 
радіаторів, труб, га-
зових та водяних лі-
чильників, фільтрів 
для води. Гарантія 
10 років, з сервісним 
о б с л у г о в у в а н н я м . 
Ліц. АВ №340917 до 
23.05.12  т.0934432992 
 

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ • ВІКНА, ДВЕ-

РІ, м. Житомир, вул. Ольжича 23 оф.3. Тел 
(067)4103282, (093)0179294

Монтаж з гарантією: • 
автономного  опалення, 
водопровода, каналіза-
ції, водяних та газових 
лічильників, бойлерів, 
газових колонок. Дозвіл 
та проектна документація 
(швидко). Ліц.АВ№340917  
до 23.05.12  т.0934432992 

Ремонт или заме-• 
на с гарантией (ко-
лонок, котлов, бой-
леров, насосных 
станцый, газовых 
плит, газовых конвек-
торов, стиральных ма-
шин, посудомоечных 
машин). Лицен-
зия АВ №340915 до 
23.05.12 т.0934432992 

Газофікація будинків, з внутрішньою • 
і дворовою розводкою, монтаж і за-
міна газових лічильників, колонок, 
котлів, конвекторів, документи: до-
звіл та проектна документація. Лиц.
АВ №340915 до 23.05.12 т.0934432992 

Ремонтно-строительные работы - • 
плитка, шпаклевка, покарска, любые 
обои, гипсокартонные конструкции 
любой формы, кладка кирпича, арки, 
сруктурная штукатурка, ламинат, 
подвесные потолки и др. работы. С 
гарантией. Александр, 51-21-80б 093-
841-95-24, 096-982-58-40

ПОСЛУГИ ПОБУТОВІ

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ,
ПРОДАМ

АВТОМОБІЛІ ІНШІ,
ПРОДАМ

ЗНАЙОМСТВААВТОМОБІЛІ ІНШІ,
КУПЛЮ

КОНТАКТИ
ПОВІДОМЛЕННЯ, ПРОХАННЯ

ПОСЛУГИ АВТОРЕМОНТНІ

Спутниковое • телевидение. ул. Ге-
роев Пожежних,122, оф.5 (ф-ка "Крок") 
80967347376,445695 

Выполняем • сварочные,рихтовочны
е,покрасочные работы автомобилей т. 
245471, 0674186860 

Химчистка, полировка автомоби-• 
лей. 0632225045 

Продам • BMW-520, 2Оі, АКПП 1991 

г.в., пробег 250 тыс.км, цвет гранат, 
светлый велюр, климат-контроль, 
электропакет, тонировка, тюнинг, ABS, 
AERBAG, музыка, сабвуфер, ксенон, 
обвес, диски, комплект зимних колес, 
7500у.е. Тел. 097-22-999-55, 093-44-32-
992, 44-82-85. 

Автомобіль ГАЗ 3307 фургон-• 
ізотермічний. Газ метан 2005 р/в 
- 45000 грн. 2003 р/в - 30000 грн. 
0503745032 

Куплю авто после ДТП. • 

0632225045 

Заява про наміри 
Газифікація офісного центру ТзОВ «СЕРВІС БУД» за 

адресою вул. Чапаєва, 7 в м. Житомирі
З метою гарячого водопостачання та тепло забезпечення в опалю-

вальний період офісного приміщення ТзОВ «Сервіс Буд», за адресою 
вул.. Чапаєва, 7 в м. Житомирі.

Замовником виконання проектних робіт та проведення будівництва 
об’єкту є ТзОВ «Севіс Буд».

Виконавцем проектно-кошторисної документації – ПП. «Інтер-
Сервіс».

Негативний вплив при діяльності об’єкту на навколишнє атмос-
ферне середовище здійснюватиметься під час роботи газо регулюючо-
го (ШРП) та теплогенеруючого обладнання (котельня). Рівень забруд-
нення не повинен перевищувати встановлені норми ГДК (ОБРВ) для 
атмосферного повітря. Викидатимуться такі забруднюючі речовини: 
ртуть металева, азоту діоксид, вуглецю оксид, бутан, метан, пропан, 
етан, азоту закис, азот молекулярний, діоксид вуглецю.

Плановим джерелом водопостачання є існуюча водопровідна ме-
режа м. Житомир.

Вплив на водні ресурси здійснюватиметься за рахунок утворення 
технічних стічних вод у результаті хімічного підготування води для 
підживлення тепломережі, що відводитимуться до існуючої міської 
каналізаційної мережі з наступним повним механічним та біологічним 
очищенням на очисних спорудах м. Житомир.

Охорона поверхневих вод забезпечуватиметься за рахунок 
каналізування об’єкта. Охорона підземних вод – за рахунок асфальто-
бетонного планування території.

Для зниження негативного впливу на земельні ресурси при 
будівельних роботах планується оснащення робочих місць і будівельних 
майданчиків контейнерами для побутових і будівельних відходів із на-
ступним вивозом їх до місцевого звалища. Під час експлуатації об’єкту 
утворюватимуться господарсько-побутові відходи, що при накопиченні 
відвозитимуться на місцеве звалище.

Керівництво підрядної організації зобов’язується забезпечити 
екологічно безпечні безаварійні роботи по газифікації об’єкта згідно 
з нормами і правилами охорони паці, з урахуванням техніки безпе-
ки, промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе 
відповідальність у порядку, встановленому діючим законодавством 
України.

Із пропозиціями та зауваженнями стосовно планової діяльності 
просимо звертатися до органів місцевого самоврядування, або за адре-
сою замовника проектних робіт: м. Житомир, вул. Чапаєва, 7

R9
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Котенок,•  в хорошие руки. Отдам сиам-

скоу кошечку. Приучена к лотку, домашняя. 
(067)-648-56-00
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гороскоп на неделю
Овен
 В центре внима-
ния могут оказаться 
светские события, ко-

торые позволят окружающим за-
метить ваше обаяние. Эта неде-
ля затронет взаимоотношения, 
связанные со взрослым поколе-
нием вашей семьи, начальством 
или представителями властных 
структур. 

Телец
На первый план вы-
ступят образова-
ние, политические 

интересы и вопросы культуры. 
Возможно романтическое увле-
чение. Предстоит решение про-
блем, связанных со здоровьем 
кого-то из ваших близких.

Близнецы 
Значительную роль 
будут играть вопросы 
совместных доходов и 

социального положения, приоб-
ретенного благодаря браку или 
деловому партнерству. Особая 
активность ожидается в сфере 
светских контактов и романтиче-
ских увлечений.

Рак 
Центр событий сме-
щается к окружаю-
щим вас людям, 

особенно это касается ваших 
деловых партнеров. Кроме того, 
вероятны перемены, связанные 
с юридическими вопросами и 
связями с общественностью, а 
также доходами близких вам 
людей. 

Лев
Неделя будет отмече-
на гармонией. даже 
если обстоятельства 

не требуют подобной гармонии, 
весьма полезно будет наладить 
добрые взаимоотношения с кол-
легами. Обратите пристальное 
внимание на свое здоровье. 

Дева 
если вы желаете 
привнести в свою 
жизнь немного ро-

мантики, не пренебрегайте 
светскими мероприятиями. Это 
время благоприятствует укре-
плению связи с вашим любов-
ным партнером и расширению 
круга знакомств. 

 Весы 
Наслаждение при-
несут домашние раз-
влечения и участие в 

развлекательных мероприятиях 
вместе с членами вашей семьи. 
Вероятно проявление повышен-
ного стремления к убранству свое-
го дома, приобретению предметов 
искусства для улучшения его об-
становки. 

  Скорпион 
Неделя будет свя-
зана с повышенным 
обаянием и обо-

стренным чувством юмора. Ве-
роятна активизация взаимоот-
ношений с соседями и людьми, 
которых вы встречаете каждый 
день. 

Стрелец 
На первый план вый-
дут вопросы дружбы 
и личного финансо-

вого состояния. Вероятно прояв-
ление повышенного стремления 
к покупке предметов роскоши. В 
той или иной форме возникнет 
вопрос о богатстве, связанном с 
вашим социальным статусом. 

Козерог 
Ваше обаяние, жела-
ние сотрудничать и 
чувство юмора замет-

но изменят существующее поло-
жение вещей. Важно выглядеть 
привлекательными и аккуратны-
ми, поскольку ваша внешность 
способна оказать такое же суще-
ственное влияние на исход дела, 
как и качества характера.  

Водолей 
Вы, скорее всего, 
будете сторониться 
общества, пользуясь 
различными, иногда 

неоправданными предлогами. 
романтические увлечения могут 
быть тайными или присутствовать 
только в мире ваших фантазий.

Рыбы 
Будут заняты своими 
личными интересами 
и тем удовлетворени-

ем, которое доставляет им, или 
же наоборот не доставляет, роль 
в жизни окружающих вас людей. 
Ваша светская жизнь в этот пе-
риод может поспособствовать 
романтическим увлечениям.
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Гамбургеры 
Состав: 50мл, сахар 10г, оливковое масло 
10мл, соль 5ч.л., яйцо 2шт., мука 200г, дрожжи 
сухие 10г, кунжут 30г, говяжий фарш 350г, сыр 
твердый 100г, помидоры 200г, салат 30г.
Приготовление: В теплой смеси молока и воды 
растворить дрожжи и сахар, оставить на 5 минут, 
затем добавить масло, соль и яйцо, подсыпая муку, 
замесить тесто. Убрать в теплое место на 1 час. 
Когда поднимется, поделить тесто на 8-9 шариков. 
Противень застелить промасленной бумагой, пере-
ложить булочки, слегка примять их руками, смазать 
яйцом и посыпать кунжутом. Поставить в теплую 
духовку. Выпекать до золотистого цвета. В фарш 
добавить яйцо, соль и перца по вкусу. Слепить би-
точки побольше, обжарить до готовности на ско-
вороде. Булочки разрезаем вдоль, обе половинки 
смазываем майонезом, кладем листик салата, 
ломтик помидора, котлету, кетчуп, сыр, накрываем 
второй половинкой.

Что правда? Как это проверить?
Словами можно многое создать…
Что делать? Можно только верить
И то, чем дорожим, не разрушать.

Вера Гатина

вартість розміщення оголошення на 1 - 3 
публікації підряд.

оголошення звичайне: 
до 100 символів – 3 грн.
до 200 символів – 4 грн.

оголошення виділене жирним шрифтом:
до 100 символів – 5 грн.
до 200 символів – 7 грн.

оголошення у тонкій рамці:
до 100 символів – 10 грн.
до 200 символів – 12 грн.

оголошення виділене жирною рамкою: 
до 100 символів – 12 грн.
до 200 символів – 14 грн.

план-схема:
до 100 символів – 14 грн.
до 200 символів – 16 грн.

фотооголошення:
до 100 символів – 14 грн.
до 200 символів – 16 грн.

вартість розміщення оголошення на 4 - 7 
публікації підряд.

оголошення звичайне: 
до 100 символів – 2,50 грн.
до 200 символів – 3,50 грн.

оголошення виділене жирним шрифтом:
до 100 символів – 4,50 грн.
до 200 символів – 6,50 грн.

оголошення у тонкій рамці:
до 100 символів – 9,50 грн.
до 200 символів – 11,50 грн.

оголошення виділене жирною рамкою: 
до 100 символів – 11,50 грн.
до 200 символів – 13,50 грн.

план-схема:
до 100 символів – 13,50 грн.
до 200 символів – 15,50 грн.

фотооголошення:
до 100 символів – 13,50 грн.
до 200 символів – 15,50 грн.

1. Нерухомiсть: 
продам або обмiняю:
1.0:  Кращі пропозиції
1.1:  Однокiмнатнi 
квартири
1.2:  Двокiмнатнi 
квартири
1.3:  Трикiмнатнi 
квартири
1.4:  Чотирикiмнатнi 
квартири
1.5:  П’ятикiмнатнi 
квартири
1.6:  Будинки
1.7:  Дачi
1.8:  Дiлянки
1.9:  Гаражi
2. Нерухомiсть: здам в 
оренду
2.0:  Кращі пропозиції
2.1:  Квартири
2.2:  Будинки
2.3:  Дачi
2.4:  Дiлянки
2.5:  Гаражi
3. Нерухомiсть: куплю
3.0:  Кращі пропозиції
3.1:  Квартири
3.2:  Будинки
3.3:  Дачi
3.4:  Дiлянки
3.5:  Гаражi
4. Нерухомiсть: 
винайму
4.0:  Кращі пропозиції
4.1:  Квартири
4.2:  Будинки
4.3:  Дачi
4.4:  Дiлянки
4.5:  Гаражi
5. Комерційна 
нерухомість
5.0:  Кращі пропозиції
5.1:  Продам
5.2:  Куплю
5.3:  Різне

6. Будiвельнi 
матерiали:
6.0:  Кращі пропозиції
6.1:  Продам
6.2:  Куплю
6.3:  Ремонтно-
будiвельнi послуги
Все для дому
7. Меблi, побутовi 
товари, побутова 
хiмiя:
7.0:  Кращі пропозиції
7.1:  Меблi продам
7.2:  Побутовi товари 
продам
7.3:  Товари для дітей
7.4:  Побутову хiмiю 
продам
7.5:  Куплю
7.6:  Послуги

8. Автомобiлi
8.0:  Кращі пропозиції
8.1:  Продам або 
обмiняю
8.2:  Здам в оренду
8.3:  Куплю
8.4:  Вiзьму в оренду
8.5:  С/г технiка та 
iнвентар
8.6:  Автозапчастини 
продам
8.7:  Автозапчастини 
куплю

8.8:  Авторемонтнi 
послуги
8.9:  Транспортнi 
послуги
8.10: Паливно-
мастильні матеріали

9. Робота:
9.0:  Кращі пропозиції
9.1:  Пропоную
9.2:  Шукаю
Навчання
10.0:  Кращі 
пропозиції
10.1:  Навчу
Продукти харчування
11. Продукти 
харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г 
продукцiя:
11.0:  Кращі 
пропозиції
11.1:    Продам
11.2:   Куплю
11.3:    Послуги

12. Промислове 
обладнання, 
сировина, метали:
12.0:  Кращі 
пропозиції
12.1:  Продам
12.2:  Куплю

13. Комп’ютери, 
оргтехніка, периферія, 
копіювальна техніка, 
витратнi матерiали, 
канцтовари:
13.0:  Кращі 
пропозиції
13.1:  Продам
13.2:  Куплю
13.3:  Послуги

14. Мобільні 
телефони, 
аксессуари, картки, 
сервіс та ремонт:
14.0:  Кращі 
пропозиції
14.1:  Продам
14.2:  Куплю
14.3:  Послуги

15. Аудiо-, вiдео-, 
фототехнiка, 
телефони, факси, 
АТС:
15.0:  Кращі 
пропозиції
15.1:  Продам
15.2:  Куплю
15.3:  Послуги
15.4:  Фотопослуги
15.5:  Свята та 
урочистоті

16. Галантерея, одяг, 
косметика:
16.0:  Кращі 
пропозиції

16.1:  Продам
16.2:  Куплю
16.3:  Послуги

17. Юридичнi послуги, 
фондова бiржа:
17.0:  Кращі 
пропозиції
17.1:  Пропоную
17.2:  Потребую

18. Медичнi послуги:
18.0:  Кращі 
пропозиції
18.1:  Пропоную
18.2:  Потребую

19. Спорт, туризм, 
хобi:
19.0:  Кращі 
пропозиції
19.1:  Спорт, туризм - 
продам
19.2:  Спорт, туризм 
- куплю
19.3:  Хобi, тварини, 
антикварiат - продам
19.4:  Хобi, тварини, 
антикварiат - куплю
19.5:  Різне
20. Знайомства:
20.1:    Вона пише
20.2:    Вiн пише
20.3:    Клуб знайомств
21. Загубив-знайшов
21.1:  Загубив
21.2:  Знайшов
Різне
22. Загальні 
оголошення
22.0:  Кращі 
пропозиції
22.1:  Продам
22.2:  Куплю
22.3:  Рiзне
Поздоровлення, 
вітання!
23. Поздоровлення
23.1:  Поздоровляю!

Список скорочень
А/м — автомобіль
В/п — вантажо-
пасажирський
Г/п — 
гідропідсилювач
Ц/з — центральний 
замок
З/ч — запчастини
М/а — мікроавтобус
Б/н — без номера
С/г — сільгосптехніка
З/л — зимово-літній 
варіант
2-ст. — двостульча-
тий
2-конф. — двокон-
форний
Ф/а — фотоапарат
Ч/б — чорно-білий
В/м — 
відеомагнітофон
В/к — відеокамера
В/з — всі зручності
Ч/з — часткові

рубрики в газеті Платні оголошення. Ви бажаєте, щоб ваше оголошення 
було виділене серед інших і вийшло в певному номері газети? 
скористайтеся можливістью – розмістіть платне оголошення. У газеті 
«20 хвилин» є 4 типи платних оголошень.

Типи оголошень

1 тип

ФотооголошенняПлан-схема

оголошення звичайне: 
до 100 символів – 3 грн.
до 200 символів – 4 грн.

до 100 символів – 14 грн.
до 200 символів – 16 грн.

до 100 символів – 14 грн.
до 200 символів – 16 грн.

Звичайне, рудого забарвлення, хлопчик, ціна 
договірна, 1,5 міс. 8(050)000-0000

• MITSUBISHI Pagero Pinin, 2000 р; 1,8 л, 
шоколадний металік, цз, сіг, маг, люк, клімат. 
контр, л. пак; діск, Mul- t-Lock, airbag, АКП, 16900$
8(067)000-0000

Спеціальна пропозиія!
1 тип - ПРОСТИЙ 2 тип - ЕКОНОМ

Всі типи оголошень за бажанням замовника можуть прийматися на будь-яку кількість публікацій. 
оголошення можуть бути зняті з публікації за бажанням замовника без повернення коштів. заміна 
одного оголошення іншим не дозволяється.

Не публікуються
Згідно з вимогами законодавства України та редакційними правилами не публікуються: оголошення та 
реклама про купівлю-продаж документів, наркотиків, зброї, отрути, внутрішніх органів, крові та плазми, 
незареєстрованих комп’ютерних програм, державних нагород, пропаганду проституції, оголошення, які 
містять інформаціїю, котра не повинна бути передана іншим особам, політичного та релігійного характеру; 
такі, що дискредитують фізичних та юридичних осіб, неприйнятні з етични міркувань, а також оголошення 
з проханням про матеріальну допомогу, з пропозиціями попередньої оплати або пересилання поштою 
грошових сум та інших цінних вкладів як засіб сплати за товар та послуги; оголошення, в яких вказано засіб 
зв’язку "до запитання" на номер документа, що суперечить чинному законодавству.

Цегляний, 9/9 - пов, 74/29/7 кв.м., h=2.8м., відм. 
ремонт, вбуд. меблі, код. замок, 75000у.о.
8(050)000-0000

вул. Рильського Кошеня

2 тип

3 тип

оголошення виділене жирним 
шрифтом:
до 100 символів – 5 грн.
до 200 символів – 7 грн.

оголошення у тонкій рамці:
до 100 символів – 10 грн.
до 200 символів – 12 грн.

• MITSUBISHI Pagero Pinin, 2000 р; 1,8 л, 
шоколадний металік, цз, сіг, маг, люк, клімат. 
контр, л. пак; діск, Mul- t-Lock, airbag, АКП, 
16900$ 8(067)000-0000

• MITSUBISHI Pagero Pinin, 2000 р; 1,8 л, 
шоколадний металік, цз, сіг, маг, люк, клімат. 
контр, л. пак; діск, Mul- t-Lock, airbag, АКП, 
16900$ 8(067)000-0000

4 тип
оголошення виділене жирною рамкою: 
до 100 символів – 12 грн.
до 200 символів – 14 грн.

• MITSUBISHI Pagero Pinin, 2000 р; 1,8 
л, шоколадний металік, цз, сіг, маг, клімат. 
контр, л. пак; діск, заг. двигуна, під. сид; нов. 
гума, мультикермо., Mul- t-Lock, airbag, АКП, 
16900$ 8(067)000-0000

НЕРУХОМІСТЬ
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JJJ
"Оптимальное соотно-
шение цены и качества", 
как правило, означает 
"фигня, зато дешево".

JJJ
- Между прочим, "Я" - по-

следняя буква в алфавите!
- Правильно. Когда этот ал-

фавит писали, о себе говорили - аЗ!

JJJ
еще пару дней без инета и я стану пове-
лителем косынки!

JJJ
Это очень забавно - наблюдать, как люди, 
насмехающиеся над научной фантасти-
кой, слушают метеорологов и экономи-
стов.

JJJ
Культура - это то, что заставляет челове-
ка ковыряться в носу не так, как бы ему 
хотелось.

JJJ
В жизни абсолютно невозможны три 
вещи. Изобрести вечный двигатель,
обмануть еврея и понять женщину. Впро-
чем, попытки изобрести вечный
двигатель хотя бы были.

JJJ
- Ой, какие у вас красивые тройняшки!!!
Как же вы так филигранно копии сдела-
ли?
- Трафарет показать?

JJJ
- Почему будущие отцы так хотят, чтобы у 
них родился сын?
- Чтобы иметь еще одну законную воз-
можность поиграть в машинки.

JJJ
В магазине:
- Ну, раз уж вы взвесили вместе с колба-
сой и свой палец - то отрежьте и его...

JJJ
Грибы растут в местах с повышенной 
влажностью, поэтому они имеют форму 
зонтика.

JJJ
азовское море: за буйки Не ЗаХОдИТЬ!

JJJ
На самом деле все великие дела начи-
наются не со слов "Я смогу! Я сделаю! Я 
достигну этой цели и пойду дальше!", как 
принято говорить на бизнес-семинарах и 
писать в книгах типа "Как стать миллио-
нером". Все великие дела начинаются со 
слов "Ну фиг с ним, давай попробуем..."

20 хвилин Beauty
Девушка номера

Катя - студент-
ка Житомирского 
института медсе-
стринства.

В жизни увлека-
ется косметологией 
и обожает путеше-
ствовать по городам 
Украины. Любимый 
город - Львов, кото-
рый в ближайшее 
время и планирует 
посетить.

Как известно, 
самые красивые 
девушки живут 
именно в нашем 
городе – Жито-
мире. И именно 
они теперь своей 
красотой запол-
нят последнюю 
страницу газеты 
«20 хвилин» :) 

Екатерина Храпатина

Фото предоставлено 

Возраст:

20 лет

рост: 173 см.
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