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27 червня
Всесвітній день рибальства

28 червня
День Конституції України

25 червня
Міжнародний день моряка
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Вимагайте квиток у водія 
після оплати проїзду! 

Це не просто 
папірець, 
а ваша 

страховка 
на час поїздки
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Відтепер у Житомирі дільничний лікар стане швидшим

Напередодні професій-
ного свята медичних 
працівників 19 червня 

2015 року в Житомирі пре-
зентували двадцять вісім су-
часних легкових автівок, які 
відтепер стануть надійними 
помічниками дільничних лі-
карів поліклінік обох жито-
мирських міських лікарень 
та дитячої міської лікарні. 

Потреба в оновленні авто-
мобільного парку, яким корис-
туються дільничні,  а по-су-
часному – сімейні лікарі, є 
настільки очевидною, що далі 
зволікати було неможливо. 

Адже більшість автомобілів, 
якими щодня користуються жи-
томирські лікарі, що поспіша-
ють на виклик до хворих паці-
єнтів, мають, насправді, досить 
пристойний вік. Житомирські  
лікарі із неприхованою іронією 
часто називають їх раритетами 
ще радянської доби. 

За часів незалежності Укра-
їни потужного оновлення авто-
парку медичних установ міста 
не проводилось. Траплялися, 
щоправда, у Житомирі «щасли-
ві роки», коли на адресу тієї чи 
іншої лікарні або ж полікліні-
ки приходили за рознарядкою 
один-два автомобілі. 

Дехто зі старожилів кому-
нальної медицини пам’ятає 
спекотний червень 2000-го, коли 
напередодні довиборів у Вер-
ховну Раду Житомиру перепало 

декілька «Таврій» від  одного з 
кандидатів у народні депутати. 
Після того міська медицина, а 
точніше – її автопарк, перебува-
ли на голодному пайку. 

Виконуюча обов’язки Жи-
томирського міського голови 
Любов Цимбалюк зауважує, 
що у депутатів міської ради є 
чітке розуміння потреб сучас-
ного дільничного лікаря, який 
щороку обслуговує дедалі біль-
шу кількість пацієнтів. Міська 
дитяча лікарня також має осо-
бливу потребу в сучасних авто-
мобілях. Адже часто виникають 
ситуації, коли дитину треба 
швидко доправити на консуль-
тацію або на лікування до Жи-
томирської обласної лікарні чи 
навіть до столиці України. І ви-
користовувати повністю зноше-
ні автомобілі, які відпрацювали 

мало не чверть віку, щонаймен-
ше ризиковано. 

Тому депутати Житомир-
ської міської ради майже одно-
голосно підтримали виділення 
2,7 мільйона гривень на закупів-
лю автомобілів для потреб ліка-
рень міста. 

Безумовно, видатною подією 
придбання за рахунок коштів 
міського бюджету майже трьох 
десятків автомобілів назвати не 
можна. Проте обов’язок міської 
влади – у першу чергу дбати 
про потреби медицини.

Тому під час церемонії пре-
зентації автомобілів для ліку-
вальних установ міста Любов 
Цимбалюк зауважила, що на-
віть таке потужне поповнення 

автопарку житомирських ліка-
рень та поліклінік не вирішить 
усіх «автомобільних» потреб ме-
дичної галузі міста. Тому міська 
влада знайде відповідні кошти 
для того, щоб лікар потрапляв 
до хворого вчасно і подорожі від 
поліклінік до будинків житоми-
рян відбувалися у безпечних та 
комфортних умовах.

Нові автівки, які передані у 
розпорядження медичних уста-
нов міста Житомира, одразу ж 
були переобладнані під вико-
ристання в якості пального газу 
пропану. Таке технічне переосна-
щення зроблене для того, щоб 
економно використовувати кож-
ну гривню, яку отримує для своїх 
потреб медична галузь міста.

Володимир Першко

Фото з сайту житомирської 
міської ради

Фото з сайту житомирської 
міської ради

Фото з сайту житомирської 
міської ради

Житомирська інтернет-шахрайка ошукала матусь з усієї України
Світлана Скляр

В еру технічного прогресу шахраї 
знаходять все нові й нові спо-
соби, як обдурити довірливих 

громадян. Одним із таких способів є 
шахрайство за допомогою інтернету.

Інтернет-шахраї все активні-
ше наживаються на довірливих 
українцях. Шопінг через мережу 
пропонує великий вибір товару 
та нижчу ціну, ніж у звичних ма-
газинах. Та часто покупці так і не 
отримують замовленої продукції, 
навіть якщо оплатили товар.

У міліції ж запевняють, що ін-
тернет-шахраїв важко покарати, 
адже вони можуть працювати під 
будь-яким іменем.

До редакції газети «20 хвилин» 
звернулася жителька Краматорська 
Анастасія Чанке з проханням про до-
помогу. Вона розповіла про те, що її 
ошукала житомирянка через мережу 
Інтернет продаючи підгузники для ді-
тей. Анастасія замовила товару на суму 
близько 16 тис. грн, але жінка не поспі-
шала їй відправляти обіцяне. 

Тільки після того, як Анастасія поча-
ла активно нагадувати про себе листами 
та дзвінками, житомирянка повернула 
половину суми – 8 тис. грн і зникла. Як 
розповідає краматорчанка, у соціальній 
мережі є спільнота, в якій спілкуються 
матусі з усієї країни, і одна з них написа-
ла про аналогічну ситуацію ошуканства. 

Після чого почали відписувати й 
інші жінки, з якими так само вчинила  
житомирська  шахрайка.  Суми  були  

різні,  як стало відомо –  від 4 тис. грн 
до 200 тис. грн.  Анастасія зверталася у 
міський відділ міліції Краматорська із 
заявою про обман, але її приймати не 
хотіли, посилаючись на те, що резуль-
тату не буде. Хоча в інших містах при-
ймали заяви і навіть радили звертатися 
напряму до Житомирського УМВС.

Як виявляється, це вже не перший 
випадок ошуканства житомирянкою. 
До міськвідділу міліції зверталась жи-
телька Дніпропетровська із заявою про 
те, що її так само обдурили, у результа-
ті чого вона втратила 40 тисяч гривень.

Заявниця розповіла, що у лютому 
2015 року вона знайшла в одній із соці-
альних мереж Інтернету оголошення 
про продаж памперсів. Жінка виріши-
ла їх придбати, для чого звернулась за 
вказаним номером телефону. Домовив-
шись про доставку,  заявниця  перера-
хувала 40 тисяч 48 гривень на вказаний 
їй рахунок, однак ні в установлений 
термін, ні згодом товар так і не надій-
шов, а вказаний номер телефону взага-
лі перестав відповідати.

На даний час Житомирським МВ 
УМВС проводиться досудове розслі-
дування за фактами шахрайство, яке 
підпадає під ст. 190 (Шахрайство) Кри-
мінального кодексу України.

«Встановлено, що від подібного 
ошуканства потерпіли вісім громадян 
із різних регіонів України. І досудове 
розслідування потребує проведення 
значного обсягу слідчих дій, які зараз 
тривають.  Зокрема, нині встановлю-
ються фактичні відомості щодо при-
четності до шахрайства конкретної осо-
би», – зазначають у прес-службі УМВС 
у Житомирській області.

Якщо під час слідства підтвердять-
ся факти шахрайства, вчиненого шля-
хом незаконних операцій з викорис-
танням електронно-обчислювальної 
техніки, житомирянку чекає покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на термін 
від 3 до 8 років. Щодо відшкодування 
завданих збитків потерпілим, це може 
розглядатися в судовому порядку за 
відповідним цивільним позовом, згід-
но з чинним законодавством.

 Суми, на які житомирянка ошукала  матусь по всій країни

Для того, щоб не стати новою жертвою інтернет-шахраїв, слід дотри-
муватися порад експертів.

Передусім, потрібно з̀ ясувати, чи давно існує інтернет-сторінка, на 
якій ви хочете зробити покупку. Якщо її створено нещодавно, це перша 
ознака того, що продавець може бути шахраєм.

Перш, ніж розраховуватися за товар, перевірте номер телефону про-
давця. Просто подзвоніть йому. Якщо номер недійсний або вам відповідає 
інша людина, яка представляється іншим ім’ям, ніж вказано на сайті, на-
пишіть продавцю і попросіть уточнити його дані. Вже з цієї переписки ви 
зрозумієте, з ким маєте справу. Врешті, не забудьте про прізвище та ім’я 
власника картки, на яку перераховуєте кошти. Якщо вони не співпадають 
із записами у соціальні мережі, ймовірно, ви натрапили на шахраїв.
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Bitcoin Trade Company. Зупинемо 

бідність! Заробляйте гарантовано  
від 3 % до 5 % на місяць! Мінімальний 

термін депозиту – 1 місяць!

Доброго дня, шановні читачі! 
Мене звати Олександр Калуць-
кий. Я – директор українського 

представництва BTCompany. У квітні 
поточного року ми відкрили офіс для 
роботи з клієнтами в місті Житомирі. 
Багато хто з Вас за останні півтора року 
відчули тягар військової, економічної 
та політичної кризи. Країна поступово 
відновлюється, але багато людей впали 
у відчай і зневіру. Не варто забувати, що 
зневіра – це смертний гріх. І ми разом з 
Вами подолаємо всі негаразди.

Сьогодні я успішний підприємець у 
галузі IT технологій. І якщо Бог дав мені 
можливість заробляти, то я просто зо-
бов’язаний поділитися цією можливіс-
тю з оточенням. Я чудово розумію, що в 
кожного з Вас є сумнів,  певна недовіра. 
Можливо дехто з Вас зіштовхувався з 
непорядними учасниками фінансового 
ринку. Через це ми розробили найкра-
щу пропозицію на фінансовому ринку, а 
саме: мінімальний термін розміщення де-
позиту – 1 місяць, гарантований прибуток 
за перший місяць – 3 %. Якщо Ви продов-
жуєте договір, то наступного місяця при-
буток становитиме 4 %, а на третій місяць 
– 5 %. Але найголовніше: запам’ятайте, у 
Вас є унікальна можливість розмістити 
депозит на один місяць під 3 %!

Ми з Вами разом повинні зупинити 
наступ бідності за допомогою вигідного 
розміщення своїх заощаджень. На да-
ний момент десятки житомирян стали 
на шлях боротьби з власними страхами 
і бідністю та вже почали заробляти га-
рантовано 48 % річних. Бо кожен із них 
упевнений у тому, що за місяць не може 

нічого статися з жодною фінансовою орга-
нізацією. Поки хтось читає цю статтю або 
вихлюпує негатив на те, що навколо від-
бувається, є люди, які довірили свої гроші 
досвідченим фахівцям та отримують за 
це хороші відсотки.

Я прошу Вас задуматись над цим, і 
якщо Ви хочете кращого для країни та 
оточення, потрібно починати з себе. Ста-
вайте багатими, і ми станемо провідною 
європейською нацією!

 Директор українського представництва 
BTCompany Олександр Калуцький
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Прийшло літо. На ринку та в мар-
кетах почала з’являтись полуни-
ця та черешня. Редакція газети 

«20 хвилин» вирішила з’ясувати у жи-
томирян, чи цікавляться вони вмістом 
нітратів і як вони обирають собі ягоди.

Жанна, повар 
Коли купую, то ніколи 

не цікавлюся. Просто ку-
пую. Довіряю тому продав-
цеві. Все одно ніхто правди 
не скаже про кількість ніт-
ратів у продуктах.

Ірина, домогосподарка 
Ми купуємо полуницю 

та черешню на базарі у зна-
йомих. Знаємо, що вони не 
використовують ніяких до-
поміжних засобів для кра-

щого вигляду товару.

Іван, начальник 
охоронної фірми 

Купую ягоди на база-
рі. Вибираю за зовнішнім 
виглядом. Особливо звер-

таю увагу на колір, щоб не була занадто 
яскрава.

Олена,  продавець 
Ягоди я не купую одра-

зу, як тільки вони з’явилися. 
Бо це тепличні із додаван-
ням різних хімікатів. Чекаю, 
коли почнуть торгувати 

домашніми. Звертаю увагу на зовнішній 
вигляд: щоб не була пом’ятою, гнилою.

Валентина, продавець
Ранні ягоди я взагалі 

не купую. Чекаю декілька 
тижнів. Купую в бабці на 
базарі. Намагаюся потім 
купувати в однієї людини. 

Це одразу видно, що ягоди вирощені не 
в тепличних умовах і не містять ніяких 
зайвих речовин.

Галина, 
домогосподарка

Можна купувати ягоди 
і в маркетах, бо товар там 
швидко розкуповується, не 
залежується. Також можна 

й на базарі. От зараз задумалась над 
цим. Все-таки краще на базарі в якоїсь 
бабусі. Так буде безпечніше.

Валентина, пенсіонер
Купую ягоди в людей із 

села. На базар іду вранці, 
бо знаю, що вони приїздять 
і вибір ягід буде більший. 
Коли з’являється перша по-

луниця, то навіть і не думаю її купити. 
Краще почекаю і тоді придбаю.

Житомиряни 
говорять

Чи цікавитеся вмістом 
нітратів, купуючи 

полуницю, черешню?
Підготувала Ольга Бондарчук

 І СМІХ, І ГРІХ...

Ноу-хау Житомира: бездомні каштани та дух Венеції
Роман Здорик  

Анна Шанська

Дива таки трапляються... Навіть у на-
шому, забутому Богом, провінцій-
ному Житомирі. Після коротких, 

але досить сильних дощів наше місто 
знов місцями «попливло». Але в чому тут 
диво, спитають корінні житомиряни? 

Такі «чудеса» трапляються кожного 
року з приходом осені та опадів. Але цього 
разу дивина таки трапилася – після першо-
го недовгого дощу Житомир не тільки пере-
творився на Венецію з каналами та річками, 
а ще й почав «проростати» несанкціонова-
ною рослинністю. Просто посеред міста із 
каналізаційного люку на одній із централь-
них проїжджих частин виріс... каштан.

Майже тиждень знадобився чино-
вникам Житомирської міської ради, щоб 
виявити це диво природи. І рівно стільки 
ж, щоб збагнути, чий цей каштан і звід-

ки він узявся. Оскільки крайнього ані в 
управлінні житлово-комунального госпо-
дарства мерії, ані в інших структурах не 
знайшлося, виявляється, що і дорога, і 
люк, і каштан – безгосподарні.

Ймовірно, якийсь невідомий казковий 
Джек навмисне посадив цей каштан у не-
відомо чиєму люкові невідомо чиєї доро-
ги, щоб згодом дістатися цим деревом на 
небо до велетня по скарби. Воно й не дивно. 
Адже напередодні – місцеві вибори. А із 
велетневими статками на гречку вистачить 
всім житомирянам. Тож тут заздритимуть 
усі – і Чиж, і Сухомлин, і Цимбалюк...

Бігаючи один поперед одного в намаганні 
зрозуміти, чий же каштан у чиєму ж люкові 
виріс, чиновники, очевидно, так і не втями-
ли вигідності цього дерева. Дивіться, люк і 
каштан знаходяться якраз посередині дороги. 
Отже, дорожні служби завдяки цьому несанк-
ціонованому дереву можуть заощадити на 
дорожній розмітці. Дерево акуратно розділя-

тиме дві зустрічні смуги ще довгі десятиліття.
Вигода друга – з точки зору екології, 

дерево одразу очищатиме повітря від 
шкідливих випарів автомобілів.

Вигода третя і для нашого міста, напев-
но, найголовніша. Під час традиційних вес-
няного та осіннього розливів дощової води 
житомиряни можуть рятуватися від імо-
вірних повеней на креслатому каштанчику 
в центрі міста. Принагідно на дерево ще 
можна повісити ілюмінацію чи світлофор. 

Тим часом житомиряни почали дедалі 
частіше говорити про те, що каштан у цен-
трі міста – це не випадковість. І після того, як 
екс-мер Володимир Дебой «озеленив» фасад 
Житомирської міської ради, подейкують, 
його «правонаступники» вирішили піти 
далі. Тож даєш кожному кілометру проїж-
джої частини в межах міста по каштанові в 
люку! У планах чиновників міста ще висадка 
квітів поблизу сміттєвих баків та бананів на 
пішохідній вулиці Михайлівській.

Житомиряни підтримують  
бойовий дух бійців АТО книгами 

Житомиряни мали змогу під-
тримати українську армію, 
долучившись до акції «Бі-

бліотека українського воїна», що від-
булася у Житомирі 21 червня. 

Захід було організовано громад-
ською організацією «Молодь за Єди-
ну Україну» з ініціативи обласної 
бібліотеки ім. О. Ольжича. Головним 
координатором стала Національна 
парламентська бібліотека України.

Голова правління Житомирської 
молодіжної громадської організації 
«Молодь за Єдину Україну» Олексій 
Проноза зазначив, що першочергова 
мета акції – підняти бойовий дух солда-
тів, розважити їх і трохи відволікти. «Ми 
прагнемо показати їм, що вони не байду-
жі державі. Насправді, не так важливо, 
як саме ми їх підтримаємо: чи передамо 
книги, чи якісь листівки, головне – увага. 

Ми просимо людей залишати якісь поба-
жання у книгах. Особисто я приніс три Біблії, 
декілька творів Панаса Мирного і написав 
солдатам, щоб тримались і знали, що ми в 
них віримо. Наші очікування перевершили 
себе, адже люди почали приносити книги за-
довго до початку акції. Сподіваємося, що ро-
бимо все недаремно і знайдемо відгук у сер-
цях людей», – підсумував Олексій Проноза.

Протягом кількох годин житомиряни 
ділились улюбленими книгами та не при-
ховували своїх емоцій. 

«Хотілося зробити внесок для духовного 
розвитку та підтримки дозвілля нашої армії. 
Сподіваюсь, що книги допоможуть бійцям 
хоча б на хвилинку відволіктися від тих страш-
них подій, що з ними відбуваються», – поді-
лився очікуваннями учасник акції Віктор.

Очільник громадського руху «Народ-
ний контроль», що є співорганізатором 
акції, Світлана Похальчук повідомила, що 
загалом позитивно ставиться до подібних захо-
дів: «Такі ідеї мають стати прикладом для інших 
громадських організацій. Сьогодні ми вирішили 
теж приєднатися і допомогти. Принесли різні 
твори сатиричного змісту, детективні історії».

Упродовж дня жителі міста прино-
сили багато книг із теплими словами 
підтримки для бійців АТО. Організато-

ри сподіваються, що схожі акції стануть 
періодичними і залучать до співпраці 
ще більше небайдужих городян.

 Протягом кількох годин бажаючі житомиряни ділились улюбленими книгами

 Журналіст  «20 хвилин» також долучилася до акції «Бібліотека українського воїна»
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Після зливи хоч потоп: чому вулиці  
Житомира перетворюються на ріки?

Дар’я Гончарова

Житомиряни знають, у нашо-
му світі, де все постійно змі-
нюється – кордони України 

перекроюються за бажанням сусідів, 
вартість іноземної валюти колива-
ється неначе дитяча гойдалка, а ціни 
невпинно зростають, є один елемент 
справжньої стабільності, незалежно 
від того, хто очолює міську раду. Це 
те, що після зливи вулиці обласного 
центру стають річками, а перехрестя 
– озерами.

Чергова злива минулого тижня нага-
дала мешканцям міста про «найгарячіші» 
точки, які під час дощу варто обходити. 
Справжній венеційський канал з’явився 
на перехресті вулиць Котовського і Щор-
са. Стрімкі потоки води заполонили не 
тільки проїжджу частину, а й тротуар.

Житомирянка Оксана згадує, що 
тротуар залило так, що довелось чекати 
маршрутку на сходах магазинчика по-
близу зупинки.

– Води було дуже багато, складалось 
таке враження, ніби річка вийшла з бе-
регів, – розповідає жінка. – Чому, знаю-
чи про проблему, комунальні служби не 
слідкують, принаймні, за найпроблемні-
шими ділянками?

Комунальники виправдовуються: 
мовляв, зробили все від них залежне. Та 
одночасно стверджують, що заміни по-
требують комунікації зливної мережі.

– Таперішня система не може впо-
ратися зі значними об’ємами води, – за-
певняє директор комунального під-
приємства «Експлуатація штучних 
споруд» Володимир Сидорчук. – По-
трібно міняти старі труби на нові, біль-
шого діаметру. Допоки цього не станеть-
ся, складнощі періодично виникатимуть.

Забруднюють зливну каналізацію і 
самі містяни.

– Додає проблем і сміття, – наголо-
шує Володимир Миколайович. – Ви би 
тільки побачили, скільки бляшанок, па-
кетів, стаканчиків, навіть скошеної трави 
ми збираємо під час прибирання. Все це 
значно уповільнює стікання води. А про 
те, що за колекторами ми дійсно стежи-
мо, свідчить те, що після дощу вода про-
тягом години з вулиць сходить.

Перехрестя вулиць Щорса й Котов-
ського не єдине проблемне місце в Жи-
томирі, де після дощів підтоплює вулиці.

– Під час зливи також підтоплює ву-
лицю Вітрука на ділянці від вулиці Вок-
зальної до Шевченка, Корольова біля 
ботанічного саду, Хлібну, – розповідає 
депутат міської ради Едуард Круг-
ляк. – Ці проблеми справді існують дав-
но і вирішувати їх потрібно комплексно. 

 Планувалося виділити гроші на роз-
робку проекту реконструкції колектора 
на перехресті вулиць Котовського і Щор-
са. Та замовлення документації і подаль-
ша реалізація проекту потребують не 
одного мільйона гривень, які поки що не 
передбачені у міському бюджеті.

Проста заміна труби меншого діаме-
тру на більший лише на окремій ділянці 
не вирішить проблеми, вважає заступ-
ник начальника управління комуналь-
ного господарства Житомирської міської 
ради Віталій Шевчук.

– Якщо змінювати комунікації, то від 
початку аж до виходу в річку, а це не один 
кілометр труби, – говорить Віталій Ан-
дрійович. – Заміна лише частини зливної 
мережі, наприклад, на перехресті вулиць 
Щорса і Котовського, може перенести 
проблемне місце з цієї ділянки на іншу. 

До того ж, якщо навіть гроші в міс-
цевому бюджеті знайдуться, то потріб-

но відшукати проектний інститут, який 
зможе взятись за проектування.

Сьогодні в міському бюджеті гро-
шей на створення цього проекту не-
має. Лишається надія, що бюджет 
буде перевиконано, і тоді депутати ви-
рішать, на що витратити ці кошти. Та 
невідомо, чи віддадуть їх на фінансу-
вання проекту реконструкції зливної 
каналізації. 

Не виключено, що в очікуванні не-
обхідних грошей Житомир і надалі то-
нутиме в дощових водах, а чиновники 
знову і знову заплющуватимуть очі на 
наявні проблеми.

 Справжній венеційський канал з’явився на перехресті вулиць Котовського і Щорса

Відзначили найкращих: молоді лікарі Житомира отримали нагороди 
Дар’я Гончарова

Напередодні професійного свя-
та – Дня медичного працівни-
ка, в Житомирі вітали пере-

можців соціального проекту «Разом у 
щасливе майбутнє», кращих молодих 
лікарів. Офіційним медіа-партнером 
заходу виступила газета «20 хвилин». 

– Хочу подякувати лікарям за само-
віддану, відповідальну, високопрофесійну 
роботу, – почав своє вітання організатор 
соціального проекту, голова громад-
ської організації «ХХІ покоління» Ві-
талій Сівко. – Сподіваємося, що наш соці-
альний проект буде своєрідним стимулом 
для вашого подальшого професійного 
зростання. Дякуємо за ваш приклад людя-
ності, який, віримо, перейматиме для себе 
суспільство і, особливо, молоде покоління.

Побачити 22 кращих молодих праців-
ників сфери охорони здоров'я можна на 
сіті-лайтах обласного центру. Професійну 
допомогу надав керівник «Геометрії Жи-
томира» Роман Котиков, а гарні знімки 
зробив фотограф Святослав Шевченко.

Привітав  із професійним святом учас-
ників проекту директор газети «20 хви-
лин» Олександр Васильковський.

– Перш за все, бажаю вам не боятись 
ставити перед собою найсміливіші цілі. 
Тоді ви обов’язково зможете їх досягти, – 
наголосив Олександр Вікторович. – Хоті-
лось би, щоб у держави нарешті з’явилась 
можливість платити вам гідну заробітну 

плату. А також – обладнати медичні за-
клади сучасною апаратурою, яка б допо-
магала вам у щоденній праці.

Одна з переможниць проекту – аку-
шерка пологового відділення Цен-
тральної міської лікарні №1 Олена 
Мазяр, продовжує сімейну династію.

– Мій батько лікар, сестра працює мед-
сестрою, то ж, обираючи професію, вирі-
шила не порушувати сімейних традицій, 
– зізнається Олена. – Працюю вже дев’ять 
років, і з упевненістю можу сказати, що я 
обожнюю свою роботу. Погодьтеся, це ж 
справжнє диво – кожного дня зустрічати у 
цьому світі нову маленьку людину.

Надихають і щасливі очі батьків, у 
яких народилось немовля. Задля цих мо-
ментів готова долати будь-які труднощі.

Подібні проекти підвищують престиж 
професії лікаря, вважає лікар-хірург 
Центральної дитячої міської лікарні 
Микола Степанов.

– Приємно, що в Житомирі є небай-
дужі люди, які хочуть познайомити меш-
канців міста з молодими лікарями, – го-
ворить Микола Степанов. – Не важливо 
чим ти займаєшся, важливо, щоб робота 
приносила тобі задоволення. Я сміливо 
можу сказати, що не помилився з вибо-
ром професії.

Представники міської влади напере-
додні свята традиційно говорили про 
досягнення галузі, перелічували кіль-
кість придбаної апаратури. За словами 
заступника міського голови Олексан-
дра Бочковського, у місті поступово ре-

алізується програма доступності закладів 
охорони здоров’я для людей з особливи-
ми потребами.

– Наприклад, у міській поліклініці 
№ 1 було зроблено не тільки зручний 
вхід для інвалідів, а й обладнано огля-
довий кабінет з сучасним гінекологіч-
ним кріслом-трансформером, – розпо-
вів Олександр Миколайович. – До речі, 
ремонт у кабінеті був зроблений за ра-
хунок постійних партнерів та клієнтів 
газети «20 хвилин».

На глибоке переконання Олександра 
Васильковського, сучасне медичне облад-
нання – лише інструмент, який так потрі-
бен медикам у повсякденній роботі.

– Лікарні мають бути комфортними, 
як для пацієнтів, так і для медиків, – 
впевнений Олександр Вікторович. – Цей 
благодійний внесок ми змогли зробити 
завдяки нашим клієнтам, які довіряють 
газеті «20 хвилин». Хотілося б, щоб дер-
жава звертала увагу на потреби лікарів і 
медичних установ не тільки у святкові дні.

 Директор газети «20 хвилин» Олександр Васильковський привітав  із 
професійним святом учасників проекту
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Леонід Громік 

Завідуючий дру-
гим відділенням Жи-
томирського профе-
сійного політехніч-
ного ліцею

Полірування машини 
в домашніх умовах

Я стримаю дану Вам обіцянку і у цьому 
номері надам декілька рекомендацій 
з питання полірування машини в до-

машніх умовах. Суть полірування полягає 
в тому, що під час розтирання поліролі 
нагрівається фарба і заповнює собою всі 
нерівності, наявні на кузові. 

Поліруйте кузов  
не частіше ніж раз на рік

Для початку попереджаю, що роботи з 
полірування кузова не рекомендується здійс-
нювати частіше одного разу на рік. Щоб підтри-
мувати належний зовнішній стан автомобіля 
достатньо 2–3 рази на місяць натирати машину 
автомобільним воском. 

Перед початком полірування 
вимийте машину вручну

Машину потрібно мити в затінку, уника-
ючи попадання сонячних прямих променів  
на кузов. Помийте, але на витирайте насухо. 
Полірування за допомогою спеціального об-
ладнання рекомендую здійснювати подалі від 
інших автомобілів, домашніх тварин і стін, щоб 
не забризкати часточками фарби. 

Засоби для полірування
Використовуйте м`яку тканину темного 

кольору, бо такий колір найбільш  чутливий до 
механічної поверхневої обробки. Для автомо-
білів світлих відтінків можна використовувати 
більш грубий матеріал. 

Процес полірування
Нанесіть помірний шар поліролі на один із 

елементів кузова рівномірно по всій поверхні, 
за допомогою полірувального кола на середній 
швидкості, максимально паралельно поверхні, 
яка полірується. Наголошую: поверхня, яка 
полірується, повинна бути вологою. 

Коли прозоре покриття почне нагріватись, 
подряпини почнуть зникати. Після закінчення 
роботи або у міру потреби зупиниться, обмий-
те полірувальну насадку (коло) сильним напо-
ром води, щоб на ній не залишилося шматочків 
фарби, а також поліролі, яка в майбутньому 
може подряпати інший елемент чи авто. 

Помийте косяки авто, дверей, капота та 
кришки багажника, дайте машині повністю 
обсохнути. На суху відполіровану поверхню 
нанесіть тонкий шар спеціального воску для 
авто, який приховає всі дефекти поверхні, 
залишені полірувальною машинкою. 

Нанесіть на шлифовальне коло суміш во-
ску та поліролі в співвідношенні 60:40 і рухом 
назад-вперед на середній швидкості, але з 
постійним тиском обробіть поверхню. Витріть 
поверхню мікрофібровим рушником, бо бан-
ний рушник може нашкодити. 

КОЛОНКА

ВОДІЯ
Найближчі 150 років світлофори  

НЕ перестануть ламатися 
Анастасія Кузьмич

Тема непрацюючих світлофорів 
вже давно стала наболілою для 
житомирян. На перехрестях мі-

ста погаслі «кольорові регулювальни-
ки» є причиною виникнення аварій. 
Тому нагальними стали два питан-
ня: «Чому світлофори ламаються?» і 
«Коли ця проблема буде вирішеною 
остаточно?»

За відповіддю на ці та інші питання 
журналіст «20 хвилин» звернулася до Юрія 
Янушевича – директора КП «Міськсвіт-
ло», яке обслуговує світлофори.

З фінансуванням все нормально, 
але світлофори у місті не працюють

«Будь-яка техніка періодично ламаєть-
ся. Сказати, що світлофори більше ніколи 
не ламатимуться, найближчі 150 років не 
можна», – пояснили нам у «Міськсвітлі». 

Окрім того, очільник запевнив, що на 
звернення щодо поломок вони реагують 
одразу. Однак не завжди вдається зроби-
ти це оперативно – трапляється, що не 
має всіх матеріалів для обслуговування 
світлофорів.

І, здавалося б, проблема полягає у фі-
нансуванні, але ні! «З фінансуванням у нас 
все нормально», – не дуже впевнено, однак 
констатував директор КП «Міськсвітло».

Також він зазначив, що у Житомирі 
багато світлофорних об’єктів, яким уже 
понад 30 років. (Не дивно, що вони ре-
гулярно ламаються!) Але на питання, чи 
планується найближчим часом замінити 
застарілі світлофори на нові – бажаної від-
повіді ми не почули. «Потрібні серйозні 
капітальні затрати. Коштів на заміну світ-
лофорних об’єктів на цей рік не передба-
чено», – зауважив Юрій Янушевич.

Не завжди «сліпі» світлофори – 
провина «Міськсвітла»

Наболіле питання ми підняли на 
прикладі непрацюючих світлофорів на 

перехресті вулиць Перемоги та Домб-
ровського, поблизу ТЦ «Дастор». Юрій 
Янушевич розповів, що інколи на вулиці 
Домбровського вимикають електроенер-
гію. «Міськсвітло» отримує сигнал про 
непрацюючий світлофор і відправляє 
бригаду, а після приїзду виявляється, що 
поломки немає.

Але що ж робити житомирянам, коли 
перехрестя переповнене транспортом і 
люди відверто починають нервувати? Адже 
роздратованих водіїв і пішоходів мало хви-
лює, з чиєї вини не працює світлофор, коли 
потрібно якнайшвидше пройти чи проїха-
ти й не потрапити при цьому в ДТП.

Аварійні ситуації створюються не 
погаслими світлофорами, а людьми

Директор КП «Міськсвітло» Юрій 
Янушевич поставив за взірець Індію, де 
світлофорів на дорогах практично немає, 

а потік транспорту – не менший. 
«Якщо не працює світлофор, аварійні 

ситуації не повинні виникати. Є правила 
дорожнього руху, в яких чітко передбача-
ється ієрархія трьох ситуацій. Верхній рі-
вень: працює світлофор і перехрестя про-
їжджають згідно з відповідним сигналом. 
Другий рівень – світлофор не працює, тоді 
керуються наявними дорожніми знаками. 
Третій рівень – коли немає ні світлофорів, 
ні знаків. Тоді потрібно керуватися прави-
лами дорожнього руху, які передбачають 
переїзд перехрестя в такій ситуації», – під-
сумував директор КП «Міськсвітло». Вихо-
дячи з цього, аварійні ситуації створюють-
ся не погаслими світлофорами, а людьми.

Нам залишається сподіватися на те, 
що світлофори ламатимуться як можна 
рідше (раз вже надіятись на те, що вони 
геть не ламатимуться – марно), а нашим 
читачам побажати: вчіть правила дорож-
нього руху й бережіть себе!

 Непрацюючі світлофори на перехресті вулиць Перемоги та Домбровського

У Житомирі облаштовують сміттєзбірні майданчики
Анна Шанська

На щотижневому засіданні 
комунальників у міській 
раді вкотре постало питан-

ня сміття та стихійних сміттєзва-
лищ у Житомирі.

Заступник начальника управ-
ління житлового господарства 
Ірина Ярош зауважує, що проблема 
сміття та забруднення навколишнього 
середовища стосується кожної люди-
ни. Можливість позбавитись відходів 
цивілізованим шляхом є, правда, самі 
люди не воліють дотримуватися пра-
вил благоустрою.

– На сьогодні проблема полягає в 
тому, що приватний сектор не хоче 
укладати договори на вивіз сміття і 
не бажає сплачувати за такі послу-
ги, – зауважила Ірина Ярош. – Люди 
ліквідують сміття шляхом його спа-

лювання, начхавши на заборону під-
палювати пластикові вироби, або ж 
вивозять відходи на сміттєві майдан-
чики багатоквартирних будинків, не 
оплативши послуги вивезення. Влас-
не, з цієї ж причини створюються сти-
хійні сміттєзвалища. 

На думку заступника начальника 
управління житлового господарства, 
тих коштів, що виділяють на при-
бирання сміттєзвалищ більш-менш 
вистачає для успішного проведення 
комунальних робіт, пов’язаних з ути-
лізацією сміття. Певна річ, проблема 
не лише в тому, що житомиряни ігно-
рують прохання перевізних служб. І 
самі комунальники, які мусять приби-
рати сміттєві майданчики після збору 
відходів, на жаль, не завжди добросо-
вісно виконують таку роботу.

– Ми плануємо забезпечити тверде 
покриття між контейнером та землею, 
– продовжила Ірина Ярош. – Сміття 

виділяє певні речовини, які забруд-
нюють надра землі. Покриття з бетону 
або асфальту максимально унеможли-
вить процес забруднення ґрунту. 

Кожна служба, яка здійснює пе-
ревезення побутових відходів, з ви-
значеною періодичністю повинна 
проводити дезінфекцію сміттєвих 
контейнерів. 

Я вважаю, що проблема сміття 
пов’язана не стільки з недоліками в 
роботі комунальних служб чи переві-
зників сміття у місті, а в першу чергу з 
тим, що самі люди не хочуть окульту-
рювати територію навколо себе.

Ірина Ярош запевнила, що сьогод-
ні в місті активно проводяться ро-
боти з облаштування сміттєзбірних 
майданчиків та з очистки стихійних 
сміттєзвалищ, проте першочерговим 
завданням є переконати житомирян у 
важливості договорів зі службами ви-
везення побутових відходів.
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Ефективна енергія: як заощадити  
гроші та зберегти тепло в квартирі

Дар’я Гончарова

У Житомирі в рамках Єв-
ропейського тижня ста-
лої енергетики відбувся 

семінар «Житомир енергое-
фективний – почни з себе», в 
якому взяли участь представ-
ники жителів міста, об’єднань 
співвласників багатоквартир-
них будинків і житлово-буді-
вельних кооперативів. 

Учасники заходу могли оз-
найомитися з сучасними техно-
логіями, які дозволяють суттє-
во економити на комунальних 
послугах, а також дізналися, з 
чого починати енергоефективне 
оновлення житлових будинків.

Нові технології заради 
майбутнього

Новий опалювальний сезон 
впевнено можна назвати особли-
вим. Через різке подорожчання 
комунальних послуг громадяни 
України мусять уже сьогодні за-
мислитись над тим, що потрібно 
зробити, аби заощадити гроші й не 
замерзнути взимку у власній оселі. 

Про потребу енергозбере-
ження розмови точилися давно. 
Та, здається, лише тепер і дер-
жавні мужі, і кожен пересічний 
громадянин відчули, наскільки 
значущі енергоефективність та 
енергозбереження в питанні на-
ціональної безпеки, а отже, і не-
залежності країни, передусім від 
імпортованих ресурсів. 

Від того, як практично ми 
здійснюватимемо економію енер-
горесурсів, залежатиме кінцевий 
економічний ефект. Лише тоді 
зможемо говорити не про те, на-
скільки подорожчав газ чи вирос-
ли комунальні тарифи, а про те, 
що тепло і комфорт у квартирі 
коштують не так вже й дорого.

Виявляється, економити 
просто. Достатньо почати з про-
стих кроків, які допоможуть за-
ощаджувати в побуті: привчити 
себе вимикати світло, коли ви-
ходимо з кімнати, вимикати з 
розетки прилади, коли лягаємо 
спати, закривати кран, коли чи-
стимо зуби, замінити лампочки 
на енергоощадні.

Та окрім найпростіших ме-
тодів збереження енергії, які 
легко застосувати в повсякден-
ному житті, існують і більш 
глобальні. Очевидно, що для їх 
реалізації необхідне залучення 
значних ресурсів, насамперед 
фінансових. На думку кандида-
та технічних наук, наукового 
співробітника ЦЕНТРУ УТЕ-
ПЛЕННЯ (ТОВ «БТК-Центр 
Комплект») Михайла Улано-
ва, ці інвестиції в майбутньому 
допоможуть суттєво заощаджу-
вати на оплаті комунальних 

послуг і не мерзнути у власній 
квартирі. Адже всі ми розуміє-
мо, що нинішнє підвищення та-
рифів не останнє.

– Більшості житлових бу-
динків украй необхідна термо-
модернізація, – наголошує Ми-
хайло Уланов. – Це збільшить 
енергоефективність будівель, по-
кращить комфорт у них, значно 
зменшить споживання енергії 
і, врешті-решт, підвищить вар-
тість квартири, якщо господар 
захоче її продати.

Окрім цього, важливо встано-
вити лічильники тепла, а також 
індивідуальні теплові пункти. 
Останні допоможуть регулювати 
подачу тепла до будинку залеж-
но від зовнішньої температури 
повітря. 

Наприклад, підвищення тем-
ператури за вікном на один градус 
дозволяє заощадити теплоспожи-
вання на п’ять відсотків.

Енергозбереження – 
комплексний підхід

Сьогодні в Україні для грома-
дян, які утеплюють зовнішні стіни 
будинків, встановлюють сучасні 
вікна та засоби обліку (лічильни-
ки), існує державна кредитна 
програма. Тим, хто впроваджує 
енергозбережні технології, дер-
жава компенсує до 30 % вартості 
обладнання та матеріалів. Однак, 
як завжди, незручна процедура 
оформлення таких договорів не 
надто спонукає людей звертатись 
по державну допомогу. 

На щастя, у Житомирі є со-
ціально відповідальні компанії, 
які розуміють наскільки важли-
во створити належні умови для 
споживачів.

– На базі «ЦЕНТРУ УТЕ-
ПЛЕННЯ», який розташований 
на вулиці Вокзальній, 23a, пра-
цює консультативний центр. Це 
пілотний проект, аналогів яко-
му в Україні немає, – розповідає 
начальник торгового відді-
лу «ЦЕНТРУ УТЕПЛЕННЯ» 
Олександр Талько. – Сюди за 
допомогою можуть звернутись, 
як звичайні мешканці, так і пред-
ставники об’єднань співвласни-
ків багатоквартирних будинків, 
а також житлово-будівельних 
кооперативів. Наші спеціалісти 
підготують оптимальне технічне 
рішення саме для вашого будин-
ку чи квартири. 

Також кожен може отримати 
консультацію щодо програми 
компенсації державою коштів 
на придбання енергоефективних 
матеріалів від кредитних експер-
тів кількох банків. 

Усе це дуже зручно, адже вам 
нікуди більше не потрібно ходи-
ти, всі консультації і пояснення 
зможете отримати в одному міс-
ці. За короткий час від початку 

роботи державної програми на 
базі нашого консультативного 
центру вже оформлено 24 кре-
дити. Сподіваюсь, що це лише 
початок.

Спеціалісти компанії – фа-
хівці з багаторічним досвідом, 
адже на ринку вони вже 10 років. 
За цей час довели, що можуть 
забезпечити енергоефективність 
будівель відповідно до європей-
ських стандартів.

– Реалізованих проектів дуже 
багато і не тільки в Житомирі. 
До наших фахівців звертаються 
клієнти з усієї області, – наго-
лошує Олександр Талько. – Се-
ред відомих проектів «ЦЕНТРУ 
УТЕПЛЕННЯ» – утеплення жит-
лового будинку № 73 на вулиці 
Київській, готелю «Житомир», 
відділення «Райфайзен банк 
Аваль», Житомирської облас-
ної філармонії, Житомирського 
Свято-Анастасіївського жіночо-
го ставропігійного монастиря та 
багато інших. 

З моменту їх термомодерні-
зації пройшло шість-сім років, 
за цей час можна оцінити не 

тільки комфорт, але й фінансову 
економію. 

Варто зазначити, що енерго-
витрати скоротились на 40 %.

До речі, «ЦЕНТР УТЕПЛЕННЯ» 
проводить безкоштовний енергоа-
удит будівель. Представники об’єд-
нання співвласників багатоквартир-

них будинків вельми зацікавились 
цією пропозицією. Адже, як відомо, 
лише знаючи, де будинок втрачає 
найбільше тепла, можна розробити 
комплексне рішення, що допоможе 
в майбутньому зберігати теплое-
нергію, а значить, і заощаджувати 
реальні гроші.

 Спеціалісти «ЦЕНТРУ УТЕПЛЕННЯ» допоможуть обрати оптимальне 
технічне рішення саме для вашого будинку чи квартири
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У Житомирі пройде 
фестиваль «Відкрита 

ніч. Дубль 18»
«Відкрита ніч» – фестиваль, покли-

каний що раз відкривати нові українські 
імена у галузі кінематографу та телеві-
зійного виробництва. 18 рік поспіль по-
шановувачі кіно збираються наприкінці 
червня просто неба, щоб насолодитися 
новим, українським кіно. 

Фестиваль спрямований об’єднати твор-
чу молодь з усієї країни, це своєрідна лабо-
раторія з перевірки нових ідей для вітчиз-
няних кінематографістів та пошуку молодих 
талантів, які можуть стати новими обличчями 
українського і світового кіно. 

За 18 років роботи фестивалю у складі 
журі побували понад 100 відомих митців не 
лише України, а й світу. Серед яких: Ліна 
Костенко, Олег Скрипка, Влад Троїцький, 
Юрій Андрухович, Оксана Забужко, кінозна-
вець з Польщі Гжегож Пеньковський, ком-
позитор Вірко Балей (США) та багато інших.

Також, у рамках фестивалю «Відкрита 
ніч» відбудеться фінал пітчингу ідей від 1+1 
медіа «THE NEXT BIG THING-2015». Взяти 
участь у ньому може кожен, хто запропонує 
новаторську ідею телевізійного серіалу.

Дата фестивалю:  ніч з 27 на 28 червня 
2015 року.

Місце: м. Житомир, вул. Івана Фран-
ка, 16. Житомирський коледж культури і 
мистецтв ім. Івана Огієнка.

Житомирян запрошують 
відвідати конференцію 

«Мистецтво  
смаку. Italia menu»

Якщо Ви шукаєте найкращого у сфері 
обслуговування та бажаєте бути у тренді 
останніх подій ресторанної справи Жи-
томира, ласкаво просимо!

Ресторатори поділяться з Вами смачними 
тонкощами та стандартами італійської кухні. 
У ході обговорення Ви можете поставити свої 
питання. Після лекційної частини – дегустація 
італійських страв та вин від сомельє.

Дата конференції: 24 червня о 17:00.
 Місце:  вул. Київська, 13, кінотеатр 

«Україна». Червона зала.

ВАРТО

ВІДВІДАТИ
До Дня молоді та Дня Конституції України 

відбудеться патріотично-мистецький  
захід «Молодь врятує світ – 2015»

У міському парку культури ім. Ю. Га-
гаріна, 27 червня о 16:00 плануєть-
ся відзначення Дня молоді та Дня 

Конституції України. Цього дня біля 
Центральної арки відбудеться великий 
молодіжний патріотично-мистецький 
захід «Молодь врятує світ – 2015».

Творча молодь Житомирщини виріши-
ла відзначити ці дві дати по-особливому, ви-
разивши одностайну підтримку своїй рідній 
Україні. Це добре починання підтримали 
департамент сім'ї, молоді та спорту Жито-
мирської облдержадміністрації та управлін-
ня культури Житомирської міської ради, 
які обіцяють цікаву, насичену, різноманітну 
програму, наскрізь пронизану українським 
колоритом та молодіжною креативністю.

Розпочнеться захід патріотично-мис-
тецьким конкурсом «Українське графіті», 
взяти участь у якому виявили бажання 
безліч юних житомирян.

У новій українській молодіжній ру-
ханці «Україно, будьмо!» візьмуть участь 

не тільки ті, хто вміє танцювати, а й усі 
охочі з присутніх у парку. 

Під час проведення заходу присутні ма-
ють змогу дізнатися про історію прийняття 
основного Закону України та його основні 
положення. До мистецької частини долу-
чаться відомі молодіжні гурти та виконавці.

Презентація нового інтерактивного кон-
курсу «Співай українське» об'єднає велику 
частину студентської молоді, яка з симпа-
тією ставиться до української сучасної та 
народної пісні. Прозвучать кавер-версії 
відомих українських хітів «Червона рута», 
«Водограй», «Тече вода», «Соколята», «Я 
піду в далекі гори», «Тиха вода», «Черем-
шина» тощо. Свою нову програму пред-
ставлять колективи «Ті Сквод», «MTV Stars», 
«Jazz Fankers», «Біт Пауер», «TS-1», «TS-2», «4 
Kids», «Amira Dance» і багато інших.

Майже півсотні юних полісянок змагати-
муться у фіналі поліського конкурсу фотомо-
делей «Чарівна Полісянка – 2015», організова-
ного відомою студією «Elite Brilliant Models». 

Компетентне журі обере переможниць у 
трьох вікових категоріях. Вони отримають 
чудові подарунки від фірми «Оріфлейм» та 
фешн-студії моделей «Elite Brilliant Models».

Відбудуться патріотичні флешмоби, 
новий конкурс сучасних молодіжних суб-
культур і багато іншого.

А наприкінці заходу на всіх присутніх 
чекає справжній сюрприз!

Численні учасники молодіжного па-
тріотично-мистецького заходу «Молодь 
врятує світ – 2015» власним прикладом 
вкотре доведуть житомирянам, як можна 
на практиці підвищити рівень національ-
ної культури молоді Полісся та пропагу-
вати здоровий спосіб життя, займаючись 
улюбленою справою – творчістю та мисте-
цтвом. Адже захід має на меті підтрима-
ти настрій молодих українців, виховувати 
любов до рідного краю та його мистецтва, 
надати можливість молодим талантам 
відчути свою значимість у суспільстві. 

Вл. інф.

 Танцювальна команда «Club Leaders»  Співає Марія Ревінцова

 Молодіжні флеш-моби в парку
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Чому дорожники Житомирщини  
працювали безкоштовно чотири місяці

Світлана Скляр

Житомирські дорож-
ники вже понад чо-
тири місяці не от-

римували заробітну плату. 
Працівники ДП «Житомир-
ський облавтодор» чекали в 
надії, що гроші все-таки ви-
платять,  однак не дочекали-
ся і 16 червня прийшли під 
стіни підприємства із вимо-
гою віддати заборговані кош-
ти.

Працівники підприємства 
бідкалися, що їм нічим годува-
ти сім’ї, розраховуватися за ко-
муналку і сплачувати кредити, 
пеня на яких постійно наростає. 
Дорожники вимагали, аби їм 
виплатили зароблені гроші, і 
навіть  обіцяли перекрити трасу 
Київ – Чоп. За словами учасників 
пікету, їм не тільки затримують 
кошти, а ще з метою економії 
коштів перевели на триденний 
робочий тиждень. Люди кажуть, 

що за таких умов не мають за що 
жити та утримувати сім’ї. 

Після кількох годин супе-
речок і обговорень керівництво 
пообіцяло виплатити частину 
зарплати до 22 червня, праців-
ники погоджуються почекати. 
Але водночас доведені до відчаю 
дорожники не вірять у чергові 
обіцянки і попереджують, що 
пікет переросте у масштабний, 
якщо їм не виплатять зароблені 
кошти. Однак через два дні на 
рахунок облавтодору надійшло 
9 370,1 тисячі гривень на виплату 
зарплати, і працівникам частко-
во погасили заборгованість.

Чому ж затримували кошти 
і коли буде закрита інша части-
на заборгованості журналісту 
«20 хвилин» розповів директор 
ДП «Житомирський облав-
тодор» Петро Удовиченко. Він 
стверджує, що аналогічна нега-
тивна динаміка зростання забор-
гованості із зарплати помітна не 
тільки у Житомирській області, 
а й по всій Україні.

«Така заборгованість заробіт-
ної плати працівникам облав-
тодору була через затримку 
асигнування за травень, яке от-
римали тільки на початку черв-
ня. І тому лише 17 червня казна-
чейство офіційно відпустило 
кошти  по всій Україні, – розпо-
відає директор ДП «Житомир-
ський облавтодор».

Дана ситуація є проблемою 
не тільки нашої області, а й усі-
єї країни. Щодо того, чому ро-
бочих перевели на триденний 
графік роботи, то це одна з умов 
колективного договору. Це засто-
совується в тому випадку, якщо 
на службу зменшується ліміт за-
мовлених робіт. Адже для того, 
щоб не було перевитрат по заро-
бітній платі і щоб підприємство 
не опинилося в збитках, праців-
ників переводять на неповний 
робочий час. Така система робо-
ти діє вже близько 4 років, тому 
цей рік не є винятком. 

17 червня у Києві була се-
лекторна нарада, на якій ві-

це-прем'єр зазначив, що питан-
ня з Мінфіном вирішено і надалі 
все буде більш-менш нормаль-
но», – розповідає Петро Удови-
ченко.

Остаточно із заборгованістю 
перед своїми працівниками ке-
рівництво облавтодору обіцяє 
розрахуватися до кінця червня і 
сподівається, що такої ситуації 
із затримкою коштів більше не 
повториться. 

Нагадаємо, влітку минулого 
року ДП «Житомирський облав-
тодор» керував екс-заступник 
мера Микола Боровець. Після 
звільнення він провів прес-кон-
ференцію, на якій повідомив 
журналістам про проблеми 
підприємства і про те, що його 
звільнили через відмову підпи-
сувати документи про незакон-
ний продаж нерухомості, яка 
належить облавтодору.

Зловмисники пограбували подружжя підприємців,  
які допомагають бійцям на Сході України

Роман Здорик

Подружжя Залужних, 
відоме своєю благо-
дійницькою діяль-

ністю, стало жертвами неві-
домих бандитів. У суботу, 13 
червня, дружину бізнесмена 
Сергія Залужного жорстоко 
побили невідомі на сходовій 
клітині, коли вона підійма-
лася до своєї квартири. Зараз 
жінка перебуває у травмато-
логії міської лікарні.

Залужні опікуються 
дитячим будинком та 
допомагають бійцям АТО

Із Сергієм Залужним зустрі-
чаємося неподалік Житнього 
ринку, де у підприємця пра-
цює кіоск. Бізнесмен приходить 
назустріч дещо із запізненням. 
Має стурбований і заклопота-
ний вигляд. Сергій перепрошує 
за затримку і пояснює, що не 
міг залишити квартиру без наг-
ляду, адже розбійники зірвали 
у його дружини сумку, в якій 
були гроші, золото та ключі від 
квартири та сейфу.

– Дочекався сина та шви-
денько приїхав до вас на зустріч, 
– ніби виправдовується підпри-
ємець.

Подружжя Залужних відо-
ме житомирянам як меценати, 
чесні та порядні люди. Постійно 
опікуються дитячим будинком 
та по можливості допомагають 

нашим бійцям як волонтери. 
Саме ця чесність і порядність, 
очевидно, зіграли проти них.

З чоловіком, у якого мі-
няли золото, знайомі давно, 
розповідає Сергій Залужний. 
Одного разу він вже намагав-
ся «кинути» Залужних. Ми-
нулого разу, коли подружжя 
мало справу із «міняйлом» 
Іваном, той намагався замість 
справжніх коштовностей дати 
їм підробку. На щастя, Сергій 
вчасно виявив це і питання 
вдалося вирішити.

Замість обумовленої 
кількості золота «міняйло» 
купив удвічі менше

Уночі, напередодні того дня, 
коли було здійснено напад на 
дружину Сергія Залужного, 
Іван прислав повідомлення. 
Було домовлено, що він купить 
золота на 53 тисячі гривень. Ро-
дина підготувалася з вечора і 
спокійно лягла спати.

Перший «дзвіночок» був 
уже наступного дня. Оскільки 
сам Сергій був на роботі, мі-
няти коштовності пішла його 
дружина. Але вже в останній 
момент «покупець» змінив 
свою думку і замість обумов-
леної суми купив золота удвічі 
менше. Тож половина золота 
залишилася в сумці Залужної.

– Вона подзвонила мені, коли 
поміняла золото, – згадує Сергій 
Залужний. – Голос був спокій-
ний, не знервований. Зайшла на 

ринок за продуктами й пішла на 
зупинку маршрутки. 

Вийшовши із маршрутного 
таксі, жінка взяла у магазині 
неподалік свого будинку пива 
та покрокувала додому. Ліфт на 
першому поверсі не працював, 
тож підійматися на сьомий по-
верх довелося пішки. 

Нападники ховалися за лі-
фтом між третім та четвертим 
поверхами. Щойно жінка туди 
піднялася – її збили з ніг та зрі-
зали сумку.

Жінка не пригадує, як 
телефонувала чоловікові

Сергій отримав дзвінок від 
дружини близько 17:45. Одразу 
помчав додому. Хоча сама жінка 
не може пригадати, як набирала 
номер чоловіка.

– Коли я приїхав – на місці 
вже були «швидка допомога» та 
міліція. Їх викликали сусіди, – 
пригадує підприємець.

Наразі потерпіла перебуває 
у травматології міської лікарні. 
У міліції напад кваліфікували як 
грабунок. Хоча подумують над 
тим, щоб змінити визначення на 
«розбійний напад».

Тим часом сам Сергій вважає, 
що напад було здійснено за по-
передньою змовою. І, ймовірно, 
тут не обійшлося без нечистого 
на руку «міняйла». Адже золото 
купили не все, грабіжники зна-
ли, де проживає жінка, та до на-
паду добре підготувалися. Ліфт 
було заблоковано за допомогою 

звичайної цеглини, вставленої у 
двері на третьому поверсі.

Сусіди чітко бачили двох 
підозрілих осіб, які заходили до 
під̀ їзду саме перед приїздом За-
лужної. 

– Швидше за все, за нею сте-
жили, – вважає Сергій Залужний. 

Чи буде доведено цю спра-
ву до кінця – покаже час. Адже, 

пригадується, кілька років тому 
на одній із прес-конференцій ко-
лишнього начальника обласної 
міліції запитали про «валют-
ників» та «міняйл». У відповідь 
журналісти отримали дивну від-
повідь, як від людини, яка кож-
ної доби їздить на роботу і з ро-
боти через вулицю Московську: 
«А де ви їх бачили?».  

 Працівники Житомирського облавтодору вийшли на пікет

 Дружину бізнесмена Сергія Залужного Тетяну жорстоко побили неві-
домі на сходовій клітині, коли вона підіймалася до своєї квартири
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Сергій КОВАЛЬЧУК: «Щоб все встигати потрібно  

менше спати та правильно планувати свій час»

В’ячеслав ВОЛИНЕЦЬ: «Команда, світла голова  
та Боже благословення – запорука успішної справи»

Директор  
компанії   
«Проспект- 
Проект»

Власник  
приватного 
підприємства 
«Сила»

Цікавість до проектуван-
ня з’явилась у дитинстві: 
хотів пов’язати своє май-

бутнє з будівництвом. Мій тато 
геодезист, тому в дитинстві я часто 
зустрічався з проектувальниками і 
ловив себе на думці, що мені така 
професія дуже подобається. Певно 
тоді це й було перше натхнення, що 
підштовхнуло до вибору професії.

Коли вступав до будівель-
ного технікуму, не бачив себе 
проектантом, скоріше викон-
робом чи техніком-експертом. 
Думав робити експертні висновки, 
обстеження будівель і споруд. Уже 
після того, як вивчився, розпочав 
пошуки роботи. Влаштувався ін-
женером-проектувальником.

Моя діяльність побудова-
на за принципом кар’єрного 
зростання. Я починав інжене-
ром-конструктором. З часом, 
набравшись досвіду, отримав 
посаду головного інженера, на 
якій пропрацював два роки. 
З’явилось багато організаційних 
та управлінських обов’язків, що 
дало змогу реалізувати себе на 

посаді директора. 
Вирахувати все правильно 

– дуже відповідальна робота. 
Найскладнішим на початку ста-
ли розрахунки залізобетонних 
конструкцій, коли працював 
інженером-конструктором. На 
посаді директора важко було 
поставити правильні завдання, 
щоб робота була плідною та 
ефективною.

Коли починав свою діяль-
ність, то ставив за мету стати 
затребуваним спеціалістом. 
Безперечно, і гроші не остання річ – 
без них у наш час ніяк, хоча великої 
цінності для мене вони не мають. 

Сьогодні починати влас-
ний бізнес дуже важко. Насам-
перед, через далеку від ідеалу, 
непродуману систему оподатку-
вання – якщо є маленький бізнес, 
то держава сприяє тому, щоб він 
якнайшвидше занепав. Немає ні 
допомоги, ні гарантій розвитку 
малого бізнесу в Україні.

Конкуренція – це рух, а 
рух – це природно і нормаль-
но. Це явище, яке стимулює тебе 
до прогресу й розвитку, змушує 
тримати планку, щоб бути кон-
курентоспроможним. Усі люди 
творчі, з власним стилем та під-
ходом до роботи, відповідно за-
мовник шукає тих працівників, 

стиль яких йому імпонує.
Якби одного дня втратив 

все, певно наважився би на 
другу спробу. У цій сфері я не 
перший рік і ні в чому іншому 
себе не бачу.

Люблю свою роботу за ре-
зультат. Найбільше задоволен-
ня отримую, коли приїжджаю 
на вже збудований об’єкт. Тоді 
приходить усвідомлення того, 
що працював не даремно.

Робота займає багато часу. 
І я не завжди є його господа-
рем. А через те, що прагну бути 
конкурентоспроможним, витра-
чаю багато моральних ресурсів 
на самовдосконалення.

Інколи доводиться себе обме-
жувати у спілкування з друзями та 
родиною. Раніше по-різному було: 
сім’я ображалась, що проводжу з 
ними мало часу, були конфлікти. 
Проте зараз вони усе розуміють.

Щоб все встигати потріб-
но менше спати та правильно 
планувати свій час.

Найперше до чого я праг-
ну сьогодні – дати своїм дітям 
правильний поштовх. Інша го-
ловна мета полягає в тому, щоб 
фірма «Проспект-Проект» роз-
робляла найграндіозніші проек-
ти України та Європи.

Успіх – це відчуття, коли 

усе заплановане вдалося.
Успішна людина – відома 

людина, напрацювання якої 
користуються попитом і мрії 
якої здійснилися. 

Щоби відкрити власну справу, 
насамперед варто здобути вищу 
освіту, напрацювати певний дос-
від і домогтися успіху та поваги.

Анна Шанська

Досвід роботи маю 
близько 12 років. Сьо-
годні займаюсь переваж-

но твердопаливними котлами, 
бо вони найбільш актуальні. Ра-
ніше популярними були газові 
котли, газові конвектори, а ос-
танні два роки – твердопаливні, 
які працюють на дровах. 

Починали з малого, але з 
часом розширились. Брали 
кошти в борг, купували котли, 
продавали їх, а із отриманих 
грошей повертали борг і знову 
спочатку. Часом була можли-
вість купувати самостійно, коли 
почали продавати більше. На 
сьогодні половина постачаль-
ників дають свої котли на ви-
ставку. Всі зацікавлені, щоб їхня 
продукція продавалась, а вона 
може продаватись лише тоді, 
коли є в наявності.

Потрібно добре себе за-
рекомендувати та показати 
ділові якості. Саме тому знач-
ного вкладання коштів для цьо-
го бізнесу не потрібно, а гроші 
можна заробити у процесі.

Коли тільки починаєш 

працювати, то робота по-
глинає повністю – з вечора 
до ранку. Потім, коли вся ро-
бота налагоджується, працюєш 
лише в робочі години. 

Маю юридичну освіту, 
але для бізнесу вона не зна-
добилась. Навчався у ЖКТ та 
МАУП. Отримав дві юридичні 
освіти. Робота з юриспруденці-
єю мало пов’язана, а коли по-
трібно, то звертаюсь до колиш-
ніх однокурсників. 

Вибираємо: відпустка чи 
ремонт в домі. Коли фінанси 
дозволяють поїхати у відпустку, 
то ми з сім’єю раз на рік їдемо 
відпочити. Хоча зараз у країні 
така економічна ситуація, що 
доводиться вибирати: або по-
їхати у відпустку, або зробити 
ремонт. Для мене відпочинок – 
з’їздити на риболовлю, до бать-
ків на свята.

У Житомирі більшість 
фірм не конкуренти, а парт-
нери. До конкуренції ставлюсь 
дуже позитивно. Так вдало скла-
лось, що більшість є не так кон-
курентами, як партнерами та 
навіть друзями. Часто виручає-
мо один одного. 

У важкі економічні часи 
треба гуртуватись. Мені така 
система дуже до вподоби, бо це 
має сенс. Є позитив і в фінансо-

вому, і в моральному плані. 
Для того, щоб зайнятись 

своєю справою, треба до-
триматись декількох умов. 
По-перше, команда. Як би не 
було, але починати самому дуже 
важко, навіть якщо буде капітал. 
Від команди залежить дуже 
багато. Партнери будуть допо-
магати, підтримувати тебе та 
роботу. По-друге, світла голова. 
І найголовніше – Боже благосло-
вення. В народі його називають 
«удача». 

Ці фактори є запорукою 
будь-якої успішної справи. Для 
мене як керівника «успіх» у біз-
несі, це коли і тобі добре, і ро-
бітникам не гірше, ніж тобі. 

Одного «хочу» не виста-
чає для роботи. Фактично пів-
року тому я заново почав увесь 
бізнес, тому що був відкритий 
інтернет-магазин. Зараз у цьому 
напрямі активно розвиваємось. 
Довелось все розпочинати з по-
чатку, адже торгівля у роздріб 
та інтернет-торгівля дуже від-
різняються. Щоб успішно про-
давати через інтернет, потрібно 
знати цю тему. 

Треба мати терпіння, пра-
целюбність і докладати макси-
мальних зусиль для того, щоб 
досягти успіху.

Яна Бистрицька

Сьогодні починати власний бізнес дуже важко. Насамперед, 
через далеку від ідеалу, непродуману систему оподаткування – 
якщо є маленький бізнес, то держава сприяє тому, щоб 
він якнайшвидше занепав. Немає ні допомоги, ні гарантій 
розвитку малого бізнесу в Україні.

Для того, щоб зайнятись своєю справою, треба дотриматись 
декількох умов. По-перше, команда. Як би не було, але починати 
самому дуже важко, навіть якщо буде капітал. Від команди зале-
жить дуже багато. Партнери будуть допомагати, підтриму-
вати тебе та роботу. По-друге, світла голова. І найголовніше 
– Боже благословення. В народі його називають «удача». 

 Сергій Ковальчук

 В’ячеслав Волинець
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Матеріали для зовнішнього та внутрішнього утеплення стін

Ольга Бондарчук

Утеплення стін – це додаткове 
збереження тепла взимку. Та-
кож це вбереже від появи гриб-

ка, цвілі.

Утеплення зовнішніх стін
Це варто зробити у багатоповерхівках 

і в приватних будинках теж. Якщо ви про-
живаєте в багатоповерхівці, краще домо-
витися з сусідами про спільне утеплення. 
Не варто утеплювати лише свою кварти-
ру, бо при клаптиковому утепленні не-
можливо герметично прикріпити матері-
ал до стіни. Внаслідок цього між стіною і 
утеплювачем може потрапити волога, яка 

залежно від температури може розширю-
ватися і це призводить до пошкодження 
матеріалу. Також у самій стіні через різне 
утеплення відбуваються фізичні проце-
си, особливо це стосується арматури. Це 
призводить до того, що знижується тер-
мін експлуатації самого будинку.  

Матеріали
На будівельних ринках пропонують 

велику кількість матеріалів. Найпопуляр-

нішими є мінеральна вата, піноласт, те-
пла штукатурка.

Мінеральна вата – це листи, на які на-
несена вата. Вона має гарну тепло- та зву-
коізоляцію, коштує дешевше за піноласт.

Перш ніж кріпити матеріал стіни, 
потрібно проґрунтувати. Після цього 
встановлюють напрямний профіль, який 
тримає перший шар утеплювача. Дру-
гий шар кріплять на спеціальний клей. 
Потім усе це заколюють спеціальними 
цвяхами-грибками та армують клеєм із 
додаванням армівної склосітки.  Останній 
етап – це штукатурка.

Піноласт обов’язково треба кріпити 
лише на рівну проґрунтовану поверхню. 
Перед початком роботи знизу встановіть 
ланки, які допоможуть при роботі. Су-
міш клею потрібно наносити на стіну, а не 
на матеріал. Після повного висихання та-
кож листи варто закріпити спеціальними 
цвяхами-грибками. Після цього встанов-
люють скріплювальну сітку (спеціальний 
клей і скловолокниста сітка). Завершує всі 
роботи штукатурка.

Тепла штукатурка – суміш глини, 
цементу, тирси та паперової маси. Вона 
може продаватися у вигляді сухої суміші 
або листів. Останні набагато легше кріпи-
ти. Суміш можна приготувати й самому. 
Одразу можна  вирівняти стіни. Тільки 
варто звернути увагу на те, що стіни по-
винні бути захищені від вологи спеціаль-
ними засобами.

Внутрішнє утеплення
Це додаткова гарантія збереження те-

пла. Виробники пропонують велику кіль-
кість матеріалів.

Піноласт підходить і для утеплення 
внутрішніх стін будинку. Стіна повинна 
бути очищена від попередніх обробок, 
добре проґрунтована. Листи клеяться 
на стінку. Їх варто укладати так, щоб 
шви не були хрестоподібні. Потім усе це 
шпаклюють.

Пінополіуретан – це матеріал, який 
напилюється на стіну. Утворюється те-
плоізоляційна поверхня. Тут один недо-
лік: матеріал швидко застигає, тому його 
на стіни потрібно наносити поступово. 
Також варто застосувати опалубку.  Далі 
встановлюють гідро- та паробар'єри. Піс-
ля цього зводять додаткову стіну з гіпсо-
картону для штукатурки.

Мінеральна вата укладається лише 
на каркасну основу. Також варто подбати 
про захист від вологи, бо це єдиний недо-
лік матеріалу. Після цього встановлюють 
сітку і поверхню штукатурять.

Керамічна ізоляція – це пастоподіб-
на суміш, яка після висихання утворює 
еластичне покриття. Її перевага у тому, 
що вона захищає стіни від утворення 
іржі. Також це гарний захист від вологи. 
Це екологічний матеріал, тому він є без-
печним для здоров’я.

Її наносять на будь-яку наперед очище-
ну стіну. Якщо цегляна або бетонна стіна 
тонка, то таких шарів має бути 5–6, якщо 
товста, то 3 буде достатньо. Кожен шар 
може сохнути до 12 годин. Після цього 
можна клеїти шпалери, фарбувати стіни.

 Спінений фольгований поліетилен 
варто застосовувати лише тоді, коли між 
стіною, утеплювачем і облицюванням є 
повітряні зазори. Цей матеріал буде ефек-
тивним лише за таких умов. Дуже часто 
будівельники забувають про це, тоді усі 
теплоізоляційні властивості втрачаються. 

Вибір утеплювального матеріалу за-
лежить від самого будинку та бажання 
господарів.

РЕКЛАМА

Утеплення стін – це додатко-
ве збереження тепла взимку. 
Також це вбереже від появи 
грибка, цвілі
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Матеріали для внутрішнього оформлення стін

Ольга Бондарчук

Стіни зведені - і тепер можна 
переходити до внутрішньо-
го оформлення стін. 

Внутрішня обробка стін вима-
гає штукатурних робіт, а вже по-
тім декоративних.

Залежно від матеріалу обирається 
спосіб оброблення. Стіна має бути ош-
тукатурена, відшпакльована й заґрун-
тована. Якщо штукатурка тонкошарова, 

то стіна має бути ідеально перетерта, 
без подряпин чи сколів. Якщо штука-
турка фактурна, то незначні подряпини 
чи нерівності допускаються. Зараз дуже 
популярною є гіпсова машинна шту-
катурка. Це швидко та насправді дуже 
якісно. Таку пораду дала наш експерт 
Марія, директор «ДД студії».

Фактурна та структурна штукатур-
ки вважаються рельєфними. Венеці-
анська – абсолютно рівна поверхня.

Фактурна штукатурка застосову-
ється для оброблення цегляних, бе-

тонних, дерев’яних поверхонь. Вона 
добре приховує всі нерівності по -
верхонь. 

Структурна штукатурка виготов-
лена на силікатній або акриловій ос-
нові. Для внутрішніх стін краще вико-
ристати оздоблення на водній основі, 
що швидко сохне і не має запаху. Має 
стійкість до механічних пошкоджень.

Венеціанська штукатурка виготов-
ляється на основі мармурової крихти 
та гашеного вапна. Венеціанська шту-
катурка є стійким до вологи, грибка, 

вогню, механічних ушкоджень по-
криттям, яке можна використовувати 
не лише у вітальні чи спальні, а й на 
кухні, у ванній і навіть на фасаді.

Це багатошарове покриття. Піс-
ля повного оброблення нагадуватиме 
мармур. Наносять матеріал спеціаль-
ним резиновим шпателем у декілька 
шарів (5–6) після повного висихання 
попереднього. Краще, щоб це робив 
професіонал, бо в разі неправильного 
нанесення можуть утворитися тріщи-
ни, яких неможливо позбутися.

РЕКЛАМА
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Мешканці приватного будинку  
відстоюють право на землю на Прудній, 13

Ольга Бондарчук

До редакції газети «20 
хвилин» звернулася 
житомирянка Тетяна 

Марчук за допомогою. Між 
її батьками Ніною та Михай-
лом Левченко й начальником 
ВЖРЕП № 4 Володимиром 
Тичиною стався конфлікт.

За словами жінки, Володи-
мир Тичина претендує на їх 
землю по вулиці Прудній, 13, 
що дісталася їм у спадок ще 
від дідуся і має вихід до озера. 
Родина Левченко відступила 
декілька метрів землі на бла-
гоустрій озера. Сьогодні в них 
хочуть забрати й ту землю, 
яка залишилася. Начальник 
ВЖРЕП № 4 стверджує, що ця 
земля їм не належить, бо вони 
не мають на неї документів на 
право власності. Сім'я Левченко 
подала відповідні документи 
до управління містобудування, 
але їм відмовили  у дозволі на 
оренду цієї ділянки. Натомість 
документи Володимира Тичини 
щодо облаштування зони відпо-
чинку розглянуті управлінням 
містобудування і позитивно за-
тверджені.

Сім'я стверджує, що від на-
чальника ВЖРЕП надходили 
погрози, щоб вони відмовилися 
від землі. Домовитися з ними ні-
хто не намагався. Робітники, які 
мали зрізати дерева, влаштува-
ли штовханину з господарями 
будинку. Коли просили показа-
ти дозволи, то їм нічого не було 
пред'явлено. Родина зверталася 

до різних інстанцій з прохан-
ням вирішити цю ситуацію.

На цій землі буде зона 
відпочинку

За ко-
м е н т а р е м  
ж у р н а л і с т  
«20 хвилин»  
зв ерн улас я 
до началь-
ника ПП 
ВЖРЕП № 4 
Володимира 
Тичини. За 
його слова-

ми,  земля на вулиці Прудній, 13, 
дісталася сім'ї Левченків у спа-
док. У 90-ті роки «Житомиргаз» 
встановлював там ГРП (газорегу-
ляторний пункт – прим. автора). 
Вартість цієї землі родині Лев-
ченко була сплачена. Вони офор-
мили після цього 15 сотих до 
ГРП і користувалися ними. Інша 
територія була неоформлена.

«Я звернувся до місцевої 
влади стосовно благоустрою 
озера. Подав запит та отримав 
відповідь, що  земля на вули-
ці Прудній, 13, нікому не нале-
жить. Після цього отримав доз-
віл на встановлення МАФ для 
створення зони відпочинку. Усі 
необхідні документи є: паспорт 
прив’язки, експертизи. Планую 
зробити міні-гідропарк», – за-
уважив начальник ВЖРЕП № 4.

Також Володимир Тичина 
стверджує, що лише після цьо-
го родина Левченко почала до-
водити своє право власності на 
землю. Їм був наданий дозвіл на 

збір документів. Але вони ввели 
владу в оману, бо там ніяких бу-
дівель немає, хоча вони вказали, 
що така забудова є. 

Начальник ВЖРЕП № 4 по-
дав запит до міської ради. Звідти 
прийшла відповідь, що родина 
повинна оформити документи 
або звільнити територію. Через 
це на сесії ради винесено рішен-
ня про надання дозволу на збір 
документів. Але за словами Во-
лодимира Тичини родині буде 
відмовлено на законних підста-
вах, бо там знаходяться червоні 
лінії (межі, що відокремлюють 
територію, визначену під за-
гальне користування, від тери-
торії, що призначена під окремі 
земельні ділянки індивідуаль-
ного користування – прим. авто-
ра). Сусіди поруч теж отрима-
ли таку відмову від управління 
містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища. 

Факт погроз Володимир Ти-
чина заперечує. Він, навпаки, на-
магався домовитися з родиною, 
пропонував сплатити вартість 
того, що на цій землі вирощено. 
Левченки відмовилися і влашту-

вали скандал. Вони влаштували 
бійку з робітниками, які повинні 
були зрізати дерева. Після цього 
викликали міліцію і повідоми-
ли, що їм погрожували. З ро-
диною Левченко була проведена 
профілактична бесіда. 

«Було зібрано 137 підписів від 
місцевих жителів, які підтриму-
ють ідею встановлення кіоску. 
Лише родина Левченко проти», – 
підсумував Володимир Тичина.

Місцева влада обіцяла 
посприяти

18 червня журналіст «20 
хвилин» разом із родиною Лев-
ченків прийшли на прийом 
до першого заступника місь-
кого голови Житомира Сергія 
Сухомлина. Він поцікавився, 

чи зустрічалися Левченки з 
керівником управління місто-
будування. З’ясувалося, що ні, 
оскільки зустріч переносила-
ся. Сергій Сухомлин особисто 
зателефонував до начальника 
управління містобудування, ар-
хітектури та дизайну міського 
середовища Євгенії Черкасової 
та попросив прояснити ситуа-
цію. Родина стверджує, що те-
пер їм відмовляють через те, що 
каналізаційні труби лежать на 
їхній землі, хоча по плану вони 
– на території «Водоканалу». 
Перший заступник міського 
голови зазначив, що червоні лі-
нії не є підставою для відмови. 
Управління повинно обгрунту-
вати винесене рішення. Лише 
тоді має бути дозвіл з обмежен-
ням права на будівництво.  

Володимиру Тичині 
було видано висновок, що 
родина Левченко не може 
будувати та обслуговувати 
житлові приміщення, гос-
подарські споруди у зв’яз-
ку з проходженням мережi 
газопостачання, каналiза-
цiї та високовольтних ліній 
електропередач.

 Земля на вулиці Прудній, 13, за яку родина Левченків відстоює право у 
боротьбі з начальником ВЖРЕП № 4

«Будівельна амністія»: як легалізувати  
самовільно збудовані будівлі?

Дар’я Гончарова

Нещодавно Міністер-
ством регіонального 
розвитку, будівництва 

та житлово-комунального 
господарства України видано 
наказ № 79, який визначає по-
рядок прийняття в експлуа-
тацію самовільно збудованих 
об'єктів будівництва. 

Відтепер той, хто свого 
часу побудував житловий, 
дачний будинок та господар-
ські будівлі на присадибних 
земельних ділянках і не от-
римав на будівництво відпо-
відні дозвільні документи, 
може зробити це без штраф-
них санкцій. 

Хто може скористатися пра-
вом легалізувати самовільно 
зведені будівлі, які документи 

для цього потрібні – дізнавались 
журналісти газети «20 хвилин».

– В Україні почала діяти так 
звана «будівельна амністія», – по-
яснює заступник начальника 
управління – начальник ін-
спекційного відділу у місті 
Житомирі Державної архі-
тектурно-будівельної інспек-
ції в Житомирській області 
Сергій Сербін. – Це доступний 
та швидкий спосіб легалізувати 
самочинні будівлі, якщо їх збу-
дували в період з 5 серпня 1992 
по 12 березня 2011 року і не по-
рушили державних будівельних 
норм щодо розміщення об’єкту.

Складна дозвільна система, 
яка існувала до 2011 року, зава-
жала багатьом людям будувати-
ся легально. І хоча це не перша 
будівельна амністія в державі, 
нинішня максимально спроще-
на, жодного адміністративного 

покарання не несе, самобуди 
просто легалізують.

– Для того,  щоб громадяни  заре-
єстрували та внесли в загальну дер-
жавну базу дані про нерухоме майно, 
яке збудували самовільно, їм і вклю-

чили «зелене світло», спростивши 
процедуру узаконення самобудів, – 
зазначає Сергій Леонідович.

– Аби скористатись «буді-
вельною амністією», потрібно 

зібрати певний пакет докумен-
тів, – продовжує Сергій Сер-
бін. – Передусім, документ, що 
підтверджує право власності на 
земельну ділянку, де збудовано 
об’єкт, звіт-обстеження техніч-

ного стану конструкцій споруди 
і технічний паспорт інвентариза-
ції споруди. 

Необхідно також написати 
заяву та заповнити два примір-

ники декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації. Консуль-
тації та подання громадянином 
відповідних документів здійсню-
ється через Центри надання ад-
міністративних послуг (м. Жи-
томир, вул. Михайлівська, 4). 

До речі, отримати бланки 
документів, роз'яснення та ви-
черпну інформацію можна на 
сайті Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції http://www.
dabi.gov.ua в розділі «Скористай-
теся будівельною амністією».

«Будівельна амністія» три-
ватиме до кінця поточного 
року. Порядком передбача-
ється, що органи Державної 
архітектурно-будівельної ін-
спекції впродовж 10 робочих 
днів опрацюють подані доку-
менти та зареєструють декла-
рацію про введення об’єкта в 
експлуатацію.

«Будівельній амністії» підлягають такі об’єкти:
• індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові й дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, збу-
довані в період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;
• побудовані до 12 березня 2011 року  громадські будівлі І та 
ІІ категорій складності;
• побудовані до 12 березня 2011 року будівлі та споруди сіль-
ськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності.
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Квиток у маршрутках: непотрібний папірець чи страховка?

Дар’я Гончарова

Анна Шанська

Для більшості городян 
ранок традиційно почи-
нається з кави та «нади-

хаючої» поїздки в наймобільні-
шому транспорті – маршрутці, 
що здатна, як виявляється, вмі-
стити безмежну кількість паса-
жирів. Аналогічною поїздкою і 
закінчується кожен вечір для 
багатьох жителів міста. 

Окрім «зручностей» і «комфор-
ту» в маршрутних таксі, варто від-
мітити і, на перший погляд, дрібні 
порушення водіїв, які можуть до-
рого коштувати пасажирам. 

Квитки в житомирських 
маршрутках водії видають вкрай 
рідко. Чи зобов’язані вони забез-
печити пасажирів квитками, і для 
чого потрібен проїзний документ 
пасажирам, з’ясовували журналіс-
ти газети «20 хвилин».

Мовчазна згода на 
порушення

Три роки тому житомирян-
ка Олександра почала вимагати 
квиток у водія маршрутки під 
час кожної поїздки. Змусила її 
до цього прикра історія, яка ста-
лася з її другом.

– Кілька років тому мій друг 
Михайло їхав у рейсовому автобусі 
до знайомих у гості, – розповідає ді-
вчина. – Під час подорожі через тех-
нічні несправності автобус спалах-
нув. На щастя ніхто з пасажирів не 
постраждав, всі встигли вискочити 
через терміново відкриті двері, але 
дорогий ноутбук і фотоапарат Ми-
хайла, які лишилися в салоні, згорі-

ли. Компенсувати збитки повинна 
була страхова компанія. Та через 
відсутність квитка довести страхо-
вим агентам, що чоловік має право 
на компенсацію, так і не вдалося. 

Після цього навіть у міських 
маршрутках я обов’язково вима-
гаю у водія квиток. Вважаю що це 
моя страховка.

А ось Євген вважає зайвим ви-
магати квиток у водія.

– Для чого мені цей папірець, 
– щиро дивується хлопець. – У час 
пік така штовханина, мрієш лише 
про одне, аби швидше доїхати до 
університету чи додому.

Водії декількох маршрутних 
таксі стверджують, що не відмов-
ляють пасажирам, і видають квит-
ки за вимогою.

– Я завжди даю квиток, якщо 
він потрібен пасажиру, – розпові-
дає Сергій Петрович, водій марш-
рутки № 5. – Та видавати проїзний 
документ всім не бачу сенсу. Вида-
ча квитків – це зайвий витрачений 
час, особливо зранку та ввечері, 
коли містяни поспішають.

Інколи своє відверте небажан-
ня видавати пасажирам квитки 
водії списують на нібито турботу 
про чистоту в салонах.

– Не всі пасажири охайні, – жа-
ліється водій маршрутного таксі 
№ 4 Андрій. – Ви тільки уявіть 
скільки сміття з’явиться в салоні, 
якщо я буду видавати квиток кож-
ному пасажиру.

Чому порушників не карають?
За поясненням, чи зобов’язані 

водії маршруток видавати квитки 
всім без винятку пасажирам, ми 
звернулися до начальника управ-
ління транспорту і зв’язку Жи-

томирської міської ради Тетяну 
Подорожню. На жаль, особисто 
поспілкуватися з керівником нам 
так і не вдалося. Усних коментарів 
для преси з невідомих причин 
пані Тетяна уникає. Та в сухій офі-
ційній відповіді на наш запит все 
ж можна знайти пояснення.

«Відповідно до Правил надання 
послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту, затверджених 
Постановою Кабінету міністрів 
України № 176 від 18.02.1997 року, 
пасажир автобуса зобов’язаний 
мати при собі квиток на проїзд, во-
дій автобуса зобов’язаний прода-
вати квитки пасажирам до почат-
ку руху автобуса у передбачених 
законодавством випадках».

Цікаво, чому ж ті прості прави-
ла водії на практиці не виконують? 
З цим запитанням ми звернулись 
до виконуючого обов’язки на-
чальника управління «Укр-
трансінспекції» в Житомир-
ській області Юрія Осіпова. 
Виявляється, проконтролювати 
видачу квитків не може і «Укртран-
сінспекция» – організація, яка сте-
жить за дотриманням законодав-

ства на транспорті.
– Починаючи з 5 серпня ми-

нулого року було накладено мора-
торій на будь-які перевірки, – по-
яснює Юрій Анатолійович. – До 
того часу ми регулярно проводи-
ли перевірки і виявляли подібні 
порушення. Та навіть тоді, коли 
проводився контроль і виявлялись 
порушення, застосовувати штраф-
ні санкції ми не могли. У тих ви-
падках, коли інспектори фіксували 
факти порушення, ми мали змогу 
направити лише припис переві-
знику для усунення порушень. 

Після отримання припису 
перевізник у зазначений у ньому 

строк повинен був проінформу-
вати нас про виконання припису. 
Лише в тому випадку, коли цього 
не було зроблено, інспектор міг 
здійснити повторну перевірку і, 
якщо припис не виконано, тоді за-
стосувати штрафну санкцію в роз-
мірі 680 гривень.

При відсутності контролю і 
мізерних штрафах не варто очі-
кувати підвищення свідомості 
водіїв. Та все можна змінити, 
коли ми не будемо байдужими 
до самих себе. Вимагайте кви-
ток у водія після оплати проїз-
ду, адже це не просто папірець, 
а ваша страховка на час поїздки.

З приходом літа на вули-
цях Житомира все ча-
стіше почали з’являтися 

люди без даху над головою. 
Проблема безпритульних не 
нова, і неодноразово підніма-
лась на розгляд. Але чи опіку-
ються такими людьми зараз?

У літні спекотні дні не так 
просто виявилося знайти безхат-
ченка. На зупинці «Музична фа-
брика» журналісти «20 хвилин» 
все ж зустріли бездомного. Наше 
знайомство, на перший погляд, 
почалося звично – він попросив 
гроші. Як виявилось пізніше, таке 
його бажання є зовсім не типовим 
для безхатченків. Адже проси-
ти грошей у перехожих для них 
нижче гідності. Скориставшись 
можливістю, ми заплатили йому 
гроші за спілкування та фото.

Повертатися до колишнього 
життя не хочу

Микола (30 років) живе на 

вулиці вже 7 років. Потрапив у 
погану компанію, його підста-
вили, забрали дім та все майно, 
якого і так було небагато. Певний 
час жив у бабусі, але вона його 
вигнала, бо почав випивати. Так 
і опинився на вулиці.

«За весь час допомоги мені 
ніхто не пропонував, хіба взимку 
ходив «у точку обігріву» на Смо-
лянку, – розповідає Микола. – 
Влітку я і не задумуюсь над жит-
лом – переночувати завжди є де: 
у підвалі, на лавочках біля «Жовт-
ня» чи на бульварі. А ось зимою 
дійсно страшно. Усі місця в підва-
лах зайняті, на теплотрасах теж. 
У нас же тут своя «мафія» – не 
всюди без дозволу поткнешся».

«Чесно кажучи, спочатку хо-
тів все повернути назад: і квар-
тиру, і друзів. Хотів одружитися, 
– продовжує безхатченко. – На 
це потрібні гроші, а щоб їх заро-
бити – треба працювати, а тако-
го бажання у мене немає. Прошу 
милостиню і на пиріжок виста-
чає. Повертатися до колишнього 
життя, де я всім чимось зобов’я-
заний, не хочу.

Допомогу колись пропонували 
друзі, але всі гроші я відверто про-
пивав, тому зараз вони від мене 
відвернулися. І, чесно кажучи, я не 
переймаюся з цього приводу».

У місті відкриють центр для 
безхатченчів

Керівник Центру обліку 
безпритульних осіб та ГО «Ми-
лосердя» Владислав Паламар-
чук повідомляє, що він допомагає 
безпритульним з 2011 року. Але 
лише з 16 грудня 2014 року громад-
ська організація та місцева влада 
на чолі з Любов Цимбалюк під-
писали меморандум «Про спільну 
діяльність з міським виконавчим 
комітетом» та ще рядом інстанцій. 

– На той час існувала громад-
ська організація «Милосердя», ке-
рівником якої я був, і вже безпо-
середньо від неї створено Центр 
обліку бездомних осіб, – повідом-
ляє Владислав Паламарчук.

Восени Центр обліку безпри-
тульних осіб планує відкрити 
уже оновлений та реконструйо-
ваний нічліг. Там розташується 

соціальний патруль та пункт 
ресоціалізації, що розміщений 
у провулку 1-й Іподромний, 15 
а. Поки що це приміщення є не-
придатним до експлуатації.

– Зараз ведемо переговори з 
різними комунальними інстан-
ціями, аби виправити ці огріхи, 
і сподіваємося, що з вересня наш 
центр буде працювати, – продов-
жує Владислав Паламарчук. – На 
вулицях міста на обліку нашого 
Центру зареєстровано близько 
157 осіб. Але думаємо, що їх на-
багато більше – близько 400.

Також Центр обліку безпри-
тульних осіб організовує для 
деяких безпритульних курси ре-
абілітації. Попередньо домовля-
ються з директорами реабілітаці-
йних центрів, хто погоджується 
взяти таку людину безкоштовно, 
проводять потрібні медогляди, 
збирають документацію.

Пенсіонерів  будуть 
працевлаштувати

Пенсіонери-безхатченки, у 
яких немає соціального забезпе-

чення, будуть працевлаштовані. 
– За великим рахунком, ми 

могли б просто організовувати 
харчування таким людям, про-
те це не вихід зі становища. У 
Житомирі достатньо місць, де 
забезпечують їжею і надають 
гуманітарну допомогу. Ми ж 
проти цього, адже, знаючи такі 
місця, безпритульні втрачають 
потребу шукати вихід зі скрут-
ної ситуації. Їх усе влаштовує. 
Наша організація пішла далі, 
зробивши своєю метою соціа-
лізацію бездомних, – зазначає 
керівник Центру обліку безпри-
тульних осіб.

Сьогодні Центр обліку без-
притульних осіб та ГО «Мило-
сердя» підтримують зв’язки з ба-
гатьма колишніми бездомними, 
і варто сказати, що більшість – 
це люди з сім’єю та роботою.

Люди потрапляють на вули-
ці з різних причин, проте най-
більш поширена – сімейна ти-
ранія та насильство. Допомога 
безпритульним є завданням не 
лише громадських організацій, 
але й пересічних людей.

 Вимагайте квиток у водія після оплати проїзду, адже це не просто па-
пірець, а ваша страховка на час поїздки.

«Переночувати завжди є де: у підвалі, на лавочках біля 
«Жовтня» чи на бульварі», – як живуть безхатченки Житомира
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Срібна призерка Європейських ігор Тетяна 

Лавренчук: «Спорт вже не просто робота, це – життя»
Анна Шанська

Скарбничка Украї-
ни на Європейських 
іграх поповнилася ще 

однією срібною медаллю. Її 
здобула Тетяна Лавренчук 
у змаганнях з вільної бо-
ротьби у ваговій категорії 
до 58 кілограмів. 

Тетяна ще не поверну-
лася з Баку, де відбувся 
турнір. Проте нам вдалося 
поспілкуватися зі срібною 
призеркою через skype і 
дізнатись про подробиці з 
перших вуст.

«20»: Доброго дня, Те -
тяно! Щиро вітаємо Вас 
зі сріблом. Це дійсно гід-
ний рівень для України. 
Як Ви готувалися до зма-
гання? І чим довелося по -
жертвувати заради такого 
результату? 

– У мене був напружений 
графік. Спершу готувалася до 
чемпіонату України, під час 
підготовки до якого я травму-
валась і тому навіть не очіку-
вала, що потраплю на Євро-
пейські ігри. Перед самими 
змаганнями травмувала ребро 
на Кубку Світу, за тиждень до 
Європейських Ігор зломала 
ніс. Тому ці змагання були зов-
сім неочікуваними для мене. 
Проте все склалося успішно: 
виграла Кубок України.

Підготовка відбувалася у 
Кончі-Заспі, на олімпійській 
базі: два тижні по три трену-
вання на день. 

З батьками та рідними не 
бачилась уже дуже давно, пев-
но місяці два, адже вони жи-
вуть у Новоград-Волинському 
районі, а я живу та тренуюсь у 
Львові. Страшенно сумую.

Дієти не було, бо моя ваго-
ва категорія 58 кг, мені навіть 
довелося набирати вагу.  Дов-
го  радилися  з тренерами, яку 
категорію обрати краще: 55 чи 
58, та все ж вирішили, що 58 
– краще.

«20»: Таню, чого Ви очі-
кували від змагань? Чи 
справдилися Ваші споді-
вання?

– Чесно кажучи, коли їхала 
думала: «Боже, хоча б потра-
пити у трійку», але коли по-
трапила до фіналу, то вже ці-
лилася на золото. Зрозуміло, 
що  срібло трошки розчарува-
ло, певно чогось не вистачило. 
Можливо, хвилювання зава-
дило або недостатність досві-
ду. Коли вже націлена на пе-
ремогу, а отримуєш срібло, то 
переповнює відчуття поразки.

«20»: Кому завдячуєте 
своєю перемогою?

– Тренерам, які разом зі 
мною працювали на єдиний 
результат. Без них я, напевно, 
не дійшла би до такого рівня. 

Звісно, вдячна рідним, нарече-
ному та друзям, які постійно 
підтримували мене.

«20»: Що Ви відчули в мо-
мент перемоги?

– Важко передати слова-
ми. Коли вийшла до фіналу, 
пам’ятаю, що дуже кричала 
від переповнення радістю. У 
момент такого піднесення ро-
зумієш, що усі зусилля були 
не марні, що все виправдано.

«20»: Ви задоволені со-
бою? 

– Як і кожен спортсмен, не 
скажу, що задоволена собою 
на всі 100 %. У кожного є свої 
помилки. Я насправді занад-
то критична до себе, усі мої 
близькі кажуть, що забагато 
від себе вимагаю. 

«20»: Які плани на май-
бутнє? Чи є місце для пере-
починку?

– Як і в усіх спортсменів, 
мета одна: олімпійське золото. 
Але зараз попереду змагання 
в Польщі, де відбуватиметь-
ся відбір на чемпіонат Світу. 
Дали маленький відпочинок 
на тиждень. Відновлюся – і з 
новими силами далі за пере-
могою.

«20»: Таню, а були якісь 
цікаві історії під час зма-
гань чи відпочинку?

– Ніяких казусів не було, 
хоча нас попереджали, що 
можуть бути сутички з Ро-
сією, але насправді усі дуже 
дружні. У Баку дуже гарно. 
Тут розміщено олімпійське 
селище і кожного вечора ми 
збираємося командою, вітає-
мо один одного. Тут дуже лю-
блять Україну. Ми постійно 
працюємо, тому й відпочива-
ємо дуже мало. 

«20»: Чи знайшли гарних 
знайомих, друзів під час 
ігор?

– З’явилося дуже бага-
то знайомств, спілкуємося з 
українками, які виступають 
у складі збірної Азербайджа-
ну. Та, загалом, я постійно зі 
своєю командою, вони і є мої 
друзі.

«20»: Спорт займає знач-
ну частину Вашого життя. 
Чи заважає це? Чи не шко-
дуєте, що обрали такий 
шлях?

– Я не шкодую взагалі ні 
про що. Якби залишилася вдо-
ма, то, напевно, вчилася б чи 
працювала у рідному селищі. 
Не було б тих можливостей, 
які є зараз. Я встигла побачити 
світ, познайомитися з іншими 
країнами та культурами, зна-
йшла багато гарних знайомих, 
тому жалкувати немає за чим. 

«20»: Чому обрали саме 
спорт? Чи мріяли про 
якийсь інший шлях?

– Я, як і всі діти у школі, 
ходила на безліч гуртків: тан-
ці, співи, футбол, вишивання 

– усе, що тільки могло бути. 
Одного дня приїхав тренер 
із Новограда-Волинського – 
Сергій Миколайович – і за-
пропонував спробувати себе 
у вільній боротьбі. Усі пішли 
– і я пішла. Мама відмовляла, 
мовляв, «не жіночий вид спор-
ту». Усі, крім тата та хрещеної, 
були проти. 

Потім я поїхала до Львова 
на відбіркові змагання. Так і 
вступила до училища фізич-
ної культури. Поступово по-
бачила результат. А зараз на-
віть і не уявляю себе в чомусь 
іншому. 

Усі мої мрії були дуже 
смішними. Спершу хоті-
ла бути журналістом, потім 
співачкою і моделлю, проте 
з моїм зростом у моделі не 
беруть. Далі вирішила бути 
прибиральницею і, насамкі-
нець, рвалася в армію.

Зараз спорт – моє все. Дея-
кі друзі й досі запитують: «Ти 
ще цим займаєшся? Ти досі у 
спорті?». А я відповідаю, що 
це вже не просто робота, це 
– життя. 

«20»: Як сьогодні 
спорт може допомогти у 
становленні молодого по-
коління?

– Спорт дає дуже бага-
то можливостей, допомагає 
вдосконалити себе. Особисто 
мені спорт надав упевненості, 
допоміг самореалізуватися.

У 13 років я вступила до 
спортивного училища, і  бать-
ки  кажуть, що вже тоді я ста-
ла дорослою. Взагалі, я вдячна 
батькам, що вони довірилися 
мені і в 13 років відпустили до 
Львова навчатися. Зараз такий 
шлях обрала моя рідна сестра. 
Вона на 7 років молодша, про-
те також навчається у Львові і, 
як і я, обрала вільну боротьбу.

«20»: Сьогодні усі мріють 
про стрімкий успіх. Як Ви 
ставитесь до такого успіху? 
Чи вважаєте себе достатньо 
успішною спортсменкою?

– Успіх – досягнення найви-
щого щабля п’єдесталу. Будь-
який успіх – це мотивація до 
нових висот. У цій професії 
немає легких шляхів і поняття 
«стрімкий успіх» немає. Ко-
жен спортсмен долає важку 
дорогу до омріяного результа-
ту через піт та кров. 

Поки що не вважаю себе 
успішною спортсменкою. 
Мені ще є до чого тягнутись. 
І про успіх маю говорити не я, 
а мої досягнення та люди, які 
йдуть поруч.

«20»: Що порадите юним 
спортсменам?

– Головне – ніколи не впа-
дати у відчай, не опускати рук 
і не втрачати бойового духу. 
Програш не означає поразку і 
не програмує на постійні не-
вдачі. Завжди треба рухатися 

уперед і прагнути до 
перемоги.

«20»: Таню, 
щиро дякую за 
душевну бесіду! 
І ще раз вітаю зі 
сріблом. Будемо 
сподіватися, що 
це лише початок 
Вашої блискучої 
кар’єри.

Довідка від «20 хвилин»
Улюблений колір: червоний
Улюблений напій: фанта
Улюблена страва: щавлевий борщ
Улюблена країна: Італія
Улюблена пора року: літо
Улюблена книга: Ю. Шилова «Мені личить навіть 
смерть»
Улюблений дизайнер: Андре Тан
Улюблений виконавець: Святослав Вакарчук
Улюблений спортсмен: Саорі Йошида – дівчина-бо-
рець вільного стилю, триразова олімпійська чемпіонка, 
12-разова чемпіонка світу.

 Срібна призерка Європейських ігор Тетяна Лавренчук
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Люди похилого віку більше не стоятимуть у чергах за субсидіями
Радикали поклали край знущанню над пенсіонерами та інвалідами

Недосяжні субсидії 
Ще сонце не зійшло, а перед відділами 

соцзахисту вже довжелезні черги. Стоять 
переважно люди похилого віку. Сиві й втом-
лені. Ноги гудуть, тиск зашкалює, а вони сто-
ять. За субсидіями. Стоять, ніби милостиню 
просять у держави. Заради чого ж тоді вони 
все життя тяжко працювали?!.. Від цього ви-
довища серце краялося на шматки.

Майже усі ці люди усе життя чесно 
і віддано «пахали» на державу, платили 
 податки і, зрештою, заслужили на гідну 
пенсію та щасливу старість. Принаймні, так 
мало б бути. Насправді ж на ті жалюгідні 
копійки, що вони отримують у вигляді пен-
сійних виплат, навіть прожити неможливо, 
не те, що за «комуналку» заплатити. 

Ось і шикуються ці люди у черги за 
субсидіями, щоб хоч якісь копійки з тієї 
пенсії на хліб лишилися. Але ж отримати 
їх – завдання не з легких. Спочатку потріб-
но дізнатися, які довідки потрібно зібрати. 
Інструкції, написані дрібним шрифтом і 
дивною бюрократичною мовою навіть в 
окулярах прочитати і зрозуміти важко. 

Тих, хто задає багато запитань, 
 відправляють на сайт в Інтернеті. А що 
воно таке, той «Інтернет» – бабуся з дідом 
у селі поняття не мають. Спека, духота, 

нерви, купа згаяного часу на отримання 
скупої інформації. А потім – знову тека 
паперів, гроші на проїзд і на таблетки, бо 
нерви не витримують.

Радикальний вихід
Усім зрозуміло, що на субсидії 

 претендують найбільш соціально не-
захищені верстви населення – це переваж-
но пенсіонери та інваліди. Таких у держа-
ві понад 14 мільйонів громадян. Гроші 
для компенсації їм витрат на комуналку у 
бюджеті передбачили – цілих 25 мільяр-
дів гривень. Але ж через бюрократичні 
перепони скористатися цими пільгами 
змогли одиниці – менше 15 % від тих, хто 
на них претендує. 

Більше того: людей відлякує й те, що 
у випадку неправильного заповнення па-
перів їм погрожують штрафом у вигля-
ді  подвійної суми субсидії! Букву не ту 
 написав чи цифру переплутав з переляку 
– і все, з державою не розрахуєшся! Отже, 
ці перешкоди стали для більшості грома-
дян нездоланними, через що вони змуше-
ні відмовлятися від своїх законних прав.

Дізнавшись про ці проблеми, лідер 
Радикальної партії Олег Ляшко обурив-
ся: «Навіщо стареньких і хворих зму-
шують вистоювати черги та приносити 
купу  довідок, якщо вся інформація й так 
міститься у пенсійних фондах? Вони і ма-

ють подавати ці дані до відповідних соці-
альних служб для нарахування субсидій». 
Щоб не бути голослівним і не  відкладати 
проблему у довгий ящик, Ляшко іні-
ціював законопроект про автоматичне 
 нарахування субсидій для пенсіонерів та 
інвалідів. При першій же нагоді радикал 
змусив парламент його ухвалити.

Шкода, що такий простий, але 
 водночас геніальний вихід нікому не 

спав на думку раніше.
Отже, останній крок – підпис Пре-

зидента. Щойно Порошенко завізує 
 документ, він вступить в дію та спростить 
життя 14 мільйонів громадян. Після цього 
старенькі більше не будуть проклинати у 
чергах за субсидіями всіх підряд чиновни-
ків. Замість того, попиваючи чай у себе 
на кухні, будуть згадувати Ляшка, який 
 зекономив їхній час та нерви. 

Микола Образцов

Олександр Вілкул: «Я не прийняв 
рішення балотуватися в мери»
Про свій намір не бало-

туватися в мери заявив 
політик на своїй сто-

рінці у Фейсбуці.
Прочитав вчора заяву Єпи-

фанцевої про моє рішення йти 
в мери Дніпропетровс«ька. Дуже 
здивувався. Особисто я поки та-
кого рішення не прийняв. Я ро-
зумію, що мої однопартійці віта-
ли б такий крок. 

Не буду приховувати, я знаю, 
що достатня кількість городян 
підтримали б мене на виборах. 
Прекрасно знаю, що чутки про 
моє можливе рішення вже ак-
тивно мусуються і навіть відчу-

ваю це по тій кількості бруду, 
який почали лити на мене окре-
мі громадяни, які дійсно мріють 
сісти в крісло мера.

На сьогодні я маю цікаві про-
позиції, як в політиці, так і в про-
ектах пов'язаних з економікою. 
До того ж не виключаю можли-
вість, що в мери балотуватиметь-
ся Куліченко. Він господарник, 
він хороший фахівець, йому не 
раз довіряли місто, і заважати 
йому я не налаштований, швид-
ше допоможу», – написав на сво-
їй сторінці в Facebook народний 
депутат, глава фонду «Українська 
перспектива» Олександр Вілкул.

Анастасія Кузьмич

Роман Здорик

Міністр охорони здо-
ров’я Олександр Кві-
ташвілі під час ро-

бочої поїздки до Житомира 
відвідав комунальну установу 
«Обласний медичний консуль-
тативно-діагностичний центр» 
Житомирської обласної ради. 

Екскурсію для високопоса-
довця провела головний лікар 
центру Валентина Дімова.

Разом із головним лікарем 
Олександр Квіташвілі пройшовся 
кабінетами, ознайомився з облад-
нанням та умовами праці лікарів і 
з’ясував поточний стан справ.

Міністр лишився задоволе-
ний побаченим й зазначив, що 
обласний діагностичний центр 
– це саме та модель, на яку треба 
переходити. Незважаючи на той 
факт, що це державна організа-
ція, вона сама заробляє на себе 
кошти, оскільки з бюджету фі-
нансується тільки заробітна пла-

та і плата за енергоносії. Усім ін-
шим центр забезпечує себе сам 
за рахунок благодійних внесків і 
надання платних послуг особам 
без направлення.

Також міністр познайомив-
ся з принципами та системою 
роботи благодійної організації 
«Лікарняна каса Житомирської 
області». В умовах недостатнього 
фінансування галузі лікарняні 
каси є найбільш оптимальною 
формою участі населення в роз-
витку охорони здоров’я.

Загиблому в зоні АТО 
ві йс ьковос лу жбовц ю 
90-го окремого десант-

но-штурмового батальйону 
81-ї десантно-штурмової бри-
гади Володимиру Гнатюку 20 
червня мало виповнитися 35 
років. Саме цього дня на фаса-
ді Озерненської гімназії було 
встановлено меморіальну до-
шку на честь загиблого героя.  

– Вова не хотів, щоб його рід-
ні знали, що він пішов захищати 
Батьківщину. Тому тримав це у 
секреті, – згадує рідний брат за-
гиблого бійця Микола.

Під час обстрілу Донецького 
аеропорту Володя перебував там 

і на своїх плечах витягнув з-під 
артилерійського вогню 8 своїх 
побратимів.

Загинув Вова 26 лютого у се-
лищі Водяне Донецької області, 
коли російський танк обстрілю-
вав блокпост українських вій-
ськових. 

У школі, згадують одноклас-
ники Володі, він не відрізнявся 
від решти учнів. Був звичайним 
собі хлопцем, як і більшість. 

У Володимира лишилися 
дружина і 6-річна донька. Саме 
вони в день відкриття меморі-
альної дошки отримали орден 
«За мужність» ІІІ ступеня. 

Володя Гнатюк мав чималий 
військовий досвід – був миротво-
рцем у Косово та Іраку. А заги-
нув, обороняючи рідну землю. Я дуже хочу, щоб інші медичні заклади 

України брали приклад з Житомира – 
Квіташвілі про діагностичний центр

Житомирянину  Володимирові  
Гнатюку  відкрили  пам’ятну 
дошку в день його ювілею 

 Пам’ятна дошка військовослужбовцю загиблому в зоні АТО
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Результати п`ятого туру  
чемпіонату та першості 

Житомирської області з футболу

Результати матчів 5-го туру чем-
піонату та першості Жито-
мирської області, що відбулися 

цими вихідними,  20–21 червня.
Андрушівська «Фортуна» після пе-

ремоги над «Авангардом» одноосібно 
очолила турнірну таблицю чемпіонату 

Житомирської області з футболу. «Бер-
дичів» після нічиєї з «Коростенем» з 9 
набраними пунктами закріпився на дру-
гій сходинці. Боротьба за третю сходинку 
точиться одразу між трьома командами: 
СК «Коростень», ФК «Зоря-Енергія» та ФК 
«Металург.

Зміна лідера відбулася й у першості 
Житомирської області. Довбиський «Аван-
гард» вдома переміг ФК «Полісся» (Город-
ниця) з рахунком 4:1 й очолив турнірну 
таблицю. «Миропіль» хоча і програв у звіт-

ному турі «Баранівці», все ж втримався на 
третьому місці. У спину миропільчанам 
дихають житомирський «Стоун», «Поліс-
ся» (Олевськ) та «Автомобіліст», які мають 
у своєму активі по 7 очок.

Команди Рахунок

ФК «Зоря-Енергія» – ФК «Мал» 1:1

ФК «Металург» – ФК «Пулини» 
Лазаренко 3, Сотніченко 10,  

Марченко 20, – Сірик 30,
3:1 (3:1)

ФК «Авангард» – ФК «Фортуна» 
Барчук 45, Корнійчук А. 90+3 0:2 (0:1)

СК «Коростень» – ФК «Бердичів» 2:2

Команди Рахунок

ФК «Баранівка» – ФК «Миропіль» 
Семенчук 29, Круківський 69, 

Дехтярук 90+3
 2:1 (1:0)

ФК «Полісся» (О) – ФК «Спартак» 
Сачковський 45+3, Корнійчук 47, 90+1, По-

кальчук А. Ю. 83, – Данюк О. 56, Данюк А. 78
4:2 (1:0)

ФК «Зоря» – ФК «Стоун» 1:4 (1:1)

ФК «Авангард» – ФК «Полісся»  
(Г) Могильницький 18,  

Кузьмынський +42, Войцеховський 60, 70, – 
Якубов 88,

4:1 (2:0)

ФК «Автомобіліст» – ФК «Оріон»  0:1 (0:1)

Чемпіонат Житомирської області, 5-й тур

Першість Житомирської області, 5-й тур

Під опікою тренера  
з Житомирщини українська 
молодіжна збірна з карате 
здобула в Парижі ІІІ місце

На чемпіонаті Європи з карате, 
що проходив у столиці Фран-
ції Парижі, українська мо-

лодіжна збірна, головним тренером 
якої є звягельчанин Петро Корній-
чук, здобула третє командне місце. 

Змагання проходили не в індиві-
дуальному, а в особливому командному 
розділі, коли за підсумками п’яти поє-
динків до наступного кола проходила ко-
манда, що здобула більше перемог.

Залежно від рейтингу федерації, кра-
їна могла заявити на змагання декілька 
команд-регіонів. Україна ж була пред-
ставлена лише однією. Проте наша «п’я-
тірка», сформована з юніорів і кадетів, які 
напередодні пройшли тренувальні тиж-
неві збори у Львові, спочатку впоралася з 
однією з французьких команд, а тоді – зі 
швейцарською, вийшовши до півфіналу. 
На цій стадії молоді українські каратисти 
поступилися іншій французькій команді, 

але у боротьбі за третє місце перемогли 
«п’ятірку» з Туреччини.

До того ж, завдяки «бронзовому» успі-
ху старших колег по команді, у загально-
командному заліку Україна посіла восьме 
місце серед 22 федерацій.

 Молодіжна збірна з карате зайняла в Па-
рижі ІІІ місце

Житомирська триатлетка 
Юлія Єлістратова виграла 
етап Кубка Європи в Болгарії

Срібним призером Кубка Європи  
в Болгарії став Єгор Мартиненко

«Тигри» виграли дворовий 
чемпіонат Житомира зі стрітболу

Спортсменка з Житомирщини зіграла за 
збірну України на Гран-Прі Європи з регбі-7

Ж итомирянка Юлія Єлі-
стратова виграла етап 
Кубка Європи з триатло-

ну, який 21 червня відбувся в бол-
гарському Бургасі. 

Наша спортсменка показала 
дуже непоганий результат у пла-
ванні, фінішувавши  в  першій  п'я-
тірці  з  відставанням  від  лідера  
всього  на  5 секунд. 

На велоетапі Юлія показала 12-й ре-
зультат, але втрималась у групі лідерів 
і під час бігу змогла вирватися вперед, 
фінішувавши із відривом у 10 секунд від 
найближчої переслідувачки – Chloe Cook 
з Великобританії, яка стала другою. Тре-
тьою фінішувала росіянка Анастасія Гор-
бунова. Четвертою була Інна Рижих з Дні-
пропетровська.

За матеріалами Спортивний Житомир

У чоловічій гонці срібним при-
зером став житомирянин Єгор 
Мартиненко, який програв лі-

деру, французу Brice Daubord всього 
три секунди.

– Сьогодні у мене перший європей-
ський подіум у сезоні 2015! Зовсім трохи 

не вистачило до золота, вплинула втома 
після гонки в Баку. Але в цілому, я був 
дуже радий взяти тут участь. Спасибі 
друзям, уболівальникам, а також усім, хто 
підтримує, – прокоментував свій резуль-
тат Єгор Мартиненко.

За матеріалами Спортивний Житомир

Команда «Tigers» (Наташа Чер-
касова, Даша Бугайчук, Катя 
Тимофіїва) виграла чемпіо-

нат Житомира зі стрітболу серед 
дівчат, який вперше відбувся в на-
шому місті. 

У першому колі дівчата не зазна-
ли жодної поразк. Лише в останньо-
му стиковому поєдинку поступилися 
«Одуванчикам». Але за різницею за-
кинутих-пропущених м’ячів перемогу 
у змаганнях отримали все ж «Тигри». 
Срібні нагороди дісталися «Одуванчи-
кам», а бронза - «Драконам». Всього у 
турнірі дівчат змагалися п’ять команд. 

- Турнір дуже сподобався, було ве-
село і цікаво. На щастя, обійшлося без 
серйозних травм. Класно, що наша ко-
манда перемогла. Хотілося би побіль-
ше таких турнірів, - прокоментувала 
змагання Наталя Черкасова з команди 
«Тигри». 

За словами дівчини, в команді «Ти-
гри» грали її подруги, з якими вона 
товаришує і навчається в ДЮСШ № 1. 

Назву команді запропонувала дати тре-
нер. Зараз дівчата планують відпочива-
ти, хоча тренування теж не залишать.

Нагородження переможців має від-
бутися вже в липні. Поки на баскетболь-
ному майданчику на майдані Перемоги, 
3 продовжаться змагання серед хлопців, 
де грають одразу 12 команд. Ігри старту-
ють щовівторка та четверга о 9.30.

За матеріалами Спортивний Житомир

Спортсменка з Житомирщини 
Світлана Гнатенко зіграла за збір-
ну України на ІІ етапі Гран-Прі 

Європи з регбі-7 серед жіночих команд, 
який  завершився 21 червня у Бриві. 

Українки в чвертьфіналі поступили-
ся збірній Росії і в підсумку опинилися 
лише на дев’ятому місці. А от збірна Росії 
стала третьою. Перемогу ж святкувала ко-
манда Франції, яка у вирішальному поє-
динку перемогла Іспанію і здобула першу 

путівку від Європи на Олімпіаду-2016, яка 
відбудеться в Ріо-де-Жанейро. 

Решта путівок на Олімпіаду буде розі-
груватись на наступних серіях та відбірко-
вому олімпійському турнірі. Збірна Укра-
їни, разом із командами  Іспанії, Ірландії, 
Нідерландів, Італії, Уельсу, Португалії та 
Німеччини зіграють у європейському від-
бірковому турнірі до Олімпіади - «Репе-
шаже».

За матеріалами Спортивний Житомир

 Команда «Tigers» виграла чемпіонат Жи-
томира зі стрітболу серед дівчат
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У 2020 році гепатит стане 
найстрашнішою хворобою у світі!

Анастасія Кузьмич

Ситуація із захворюваністю на 
вірусні гепатити в Україні на-
буває загрозливих форм. На 

думку експертів Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я, у 2020 році саме 
гепатит буде найстрашнішою хворо-
бою у світі.

Вірусні гепатити – група інфекційних 
захворювань, які в першу чергу вража-
ють печінку людини, викликаючи в ній 
запальний процес. Віруси гепатиту дуже 
різняться між собою, тому залежно від 
типу (А, В, С, D та інші) симптоматика 
гепатиту може відрізнятися. Разом із тим 
всі різновиди гепатитів часто називають 
жовтяницею, бо пожовтіння шкірних по-
кривів і білків очей – це один з найбільш 
поширених симптомів гепатиту.

Які бувають гепатити?
Основними типами гепатиту в Україні 

вважаються А, В, С, D, Е. Із них два – ге-
патит А і E – це типова кишкова паличка 
і так звані «хвороби брудних рук». Вони 
виникають там, де санітарно-епідеміоло-
гічні норми низькі. Гепатити, викликані 
вірусом «А» і «E», вважаються доброякіс-
ними. Як у звичайної кишкової інфекції, 
у них чітка циклічність, яка закінчується 
одужанням, і вони дуже рідко призводять 
до цирозу печінки.

Від гепатиту типів А і Е дуже просто 
уберегтися, зробивши щеплення. Зокре-
ма, від гепатиту Е варто вакцинуватися 
людям, які планують мандрівку за кор-
дон, особливо в країни Західної Азії. У нас 
в країні він рідко діагностується.

А от що стосується гепатитів В, С, 
D – тут все набагато складніше. Це так 
звані трансмісійні захворювання печін-
ки. Вони, як правило, передаються через 
кров, за рахунок ушкодження цілісності 
слизових оболонок та шкірного покриву.

Щодо гепатиту В, добре, якщо іму-
нітет міцний, – людина матиме шанс на 
повне одужання. В іншому випадку він 
дуже погано лікується. Можливий варі-
ант переходу в хронічну форму і, як наслі-
док, застосування противірусної терапії 
протягом життя.

Гепатит D є досить імуногенним віру-
сом, не зовсім сформованим у процесі ево-
люції. В організмі людини він закріплю-
ється лише за наявності австралійського 
антигену. Якщо цей ген є, то РНК-віруси 
закріплюються з антигеном, і в людини 
почнеться гепатит D.

Гепатит С – найбільш тяжкий 
різновид гепатиту

Щодо питань, котрі стосуються хро-
нічного гепатиту С, ми поспілкувалися 
з членом робочої групи МОЗ України з 
опрацювання медико-технологічних до-
кументів «Вірусний гепатит С», «Вірусний 
гепатит В», автором брошури «Хронічний 
гепатит С у запитаннях і відповідях» Ла-
рисою Юріївною Бредневою.

Хронічний вірусний гепатит С – це 
інфекційне захворювання, яке виникає у 
результаті інфікування вірусом гепатиту 

С, безсимптомно триває понад 6 місяців 
і призводить до ураження клітин печінки 
різного ступеня тяжкості.

Більшість людей з хронічним гепати-
том С не мають будь-яких симптомів. При 
гепатиті можливі: немотивована втома, 
болі в суглобах і м'язах, депресія.

Шляхи передачі інфекції відомі
ВГС передається під час прямого кон-

такту з кров'ю і біологічними рідинами 
організму інфікованої людини. Підвище-
ний ризик інфікування ВГС вірогідно ма-
ють такі групи осіб:

• реципієнти крові, компонентів кро-
ві, органів від донорів, інфікованих ВГС;

• народжені між 1945 і 1965 роками;
• споживачі внутрішньовенних нар-

котиків у минулому або зараз, і ті з них, 
хто вживав наркотики одноразово і багато 
років тому;

• пацієнти, які знаходяться на гемоді-
алізі;

• пацієнти з ознаками захворювання 
печінки;

• медичні працівники, які контакту-
ють з потенційно інфікованим біологіч-
ним матеріалом під час виконання про-
фесійних обов'язків;

• інфіковані ВІЛ;
• діти, народжені від ВГС-інфікованої 

матері (зрідка).
Інфікування ВГС відбувається під час 

контакту із зараженою кров'ю у разі ви-

користання забруднених бритв, голок або 
інструментів для татуювання або пірсин-
гу, у результаті небезпечних медичних 
маніпуляцій, небезпечного сексу і, зрідка, 
внаслідок вдихання кокаїну.

Хронічний гепатит С в Україні
В Україні офіційна реєстрація хроніч-

них форм вірусного гепатиту С розпоча-
лася у червні 2009 року, але не охоплює 
всю популяцію, у зв'язку з чим існує не-
відповідність між офіційними україн-
ськими та міжнародними статистичними 
даними. Кількість зареєстрованих випад-
ків є лише верхівкою айсбергу. Більшість 
людей і не здогадується, що вони можуть 
бути інфікованими, оскільки гепатит С 
протягом десятиріч може мати безсимп-
томний перебіг. Часто перші ознаки за-
хворювання з'являються, коли печінка 
людини перестає працювати або розвива-
ється рак печінки.

На відміну від таких захворювань, 
як хронічний гепатит В і синдром набу-
того імунодефіциту (СНІД), гепатит С 
може бути вилікуваний. У пацієнтів із 
гепатитом С розвиток цирозу печінки є 
найпоширенішим у віці після 60 років, 
незалежно від того, як довго до цього лю-
дина була інфікована. У зв'язку з цим ре-
комендоване лікування на ранніх стадіях 
захворювання. Підраховано, що протягом 
наступних 20 років кількість пацієнтів із 
захворюваннями печінки буде у 4 рази ви-

щою від теперішнього рівня, а витрати на 
медичне обслуговування пацієнтів із на-
слідками хронічного вірусного гепатиту 
збільшаться в 5 разів.

Лікування хворих  
на гепатит в Україні

Нині в Україні діє «Державна цільова 
соціальна програма профілактики,  діа-
гностики  та лікування вірусних гепати-
тів на період до 2016 року». Згідно з цією 
Програмою лікування має відбуватися 
державним коштом. Хоча є й такі хворі, 
які лікуються за власний рахунок.

Знаменитості теж хворіють
Памела Андерсон стверджує, що 

вона захворіла гепатитом C після обміну 
тату-голкою з її екс-чоловіком Томмі Лі. 
Лі, в свою чергу, заперечує, що має захво-
рювання.

У 2003 році співакові Стівену Тайле-
ру був поставлений діагноз гепатит С. Він 
пройшов 11 місяців лікування.

Гітарист гурту Rolling Stones Кіт Рі-
чардс хворів на гепатит С, але він каже, 
що вилікувався, «просто будучи собою».

Фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers 
Ентоні Кідіс контактував з гепатитом С 
через вживання наркотиків.

Лінда Лавлейс захворіла на гепатит 
С внаслідок переливання крові після того, 
як потрапила в страшну автокатастрофу.
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Острог – серце Волині
Яна Бистрицька

Якщо Ви вирішите подорожу-
вати Рівненською областю, 
то обов’язково варто відвіда-

ти Острог – місто, де кожен буди-
нок має свою історію. Це маленьке 
містечко відоме насамперед Наці-
ональним університетом «Остроз-
ька академія» та старовинним 
Острозьким замком. Але і окрім 
цього в «княжому місті» є на що 
поглянути. 

Замок князів Острозьких
Зараз збереглись чотири будівлі 

із комплексу замку: оборонна Кам’я-
на вежа, Богоявленська церква, вежа 
Нова та дзвіниця, яку побудували пі-
зніше за основні будівлі. Окрім самих 
конструкцій вражає ще й ландшафт, 
все навколо замку говорить про те, що 
це оборонна споруда, тому що він сто-
їть на схилі, а з вікон «Кам’яної вежі»  
видно інші міста, Нетішинську АЕС та 
монастир у Межиріччі.

Острозький краєзнавчий музей
Він розміщений у будівлі замку та 

містить неповторні зразки мистецтва 
та культури Острога та самої України, 
адже місто було головним культурним 
центром України, який знали в усій 
Європі. Саме тут зберігається Остроз-

ька Біблія. Це перше видання Біблії  
церковнослов’янською мовою, над нею 
працювали викладачі та студенти ака-
демії.  Видана книга тут же, в Остроз-
ькій друкарні, яка заснована Іваном 
Федоровичем у 1577 році і є одним із 
найстаріших центрів книгодрукуван-
ня на українських теренах.

Острозька синагога 
Це одна із найстаріших у Східній 

Європі, побудована у XVI столітті 
пам’ятка єврейської сакральної ар-
хітектури. Існує навіть легенда, яка 
каже, що синагога жодного разу не 
горіла, ї ї не знищила повень, але у 
1792 році російські війська вирішили, 
що синагога є оборонним об’єктом, 
тому почали обстріл будівлі. Про-
те гарматні ядра зависали у повітрі, 
не торкаючись стін. Кілька тих ядер 
вмурували у стіну та підвісили все-
редині, як нагадування про містичну 
силу синагоги. 

Музей нумізматики
Фонд музею нараховує близько 11 

тисяч монет, грошових сурогатів, на-
город та цінних паперів. Там зберіга-
ються паперові гроші з різних укра-
їнських міст, експозиції скарбів XVII 
і XX століття. Музей володіє повною 
колекцією, однією з двох в Україні, 
пам'ятних та ювілейних монет Націо-
нального банку України.

Пам’ятник князям Острозьким
На центральній площі міста стоїть 

пам’ятник трьом князям – преподо-
бному Фодосію (Федору), Костянти-
ну Івановичу та Василю-Костянтину. 
Особливістю є те, що кожен із князів 
показують різні сторони життя: один 
тримає в руках Біблію, другий у схи-
мі, третій опирається на меч. Ці пред-
мети є символами кожної постаті та 
характеризують їх.

Татарська брама
Як і інші пам’ятки Острога, має 

свою історію та легенди. Ця будівля 
є одним із рідкісних зразків оборон-

ної споруди – барбакан, який вва-
жається найвизначнішим в Україні. 
На жаль, значна частина всієї брами 
втрачена, але й руїни, які залишили-
ся, вражають подорожніх, змушую-
чи задуматись про минуле міста та 
всієї України.

Подорож Острогом можна порів-
няти із відвідуванням рідного мі-
стечка – затишного та спокійного. 
Атмосфера старовинного княжого 
міста дає людині набагато більше, 
ніж можна отримати у великому ме-
гаполісі. Такий відпочинок ще раз 
покаже, що Україна – красива країна, 
де навіть невеликі міста мають свою 
культуру та історію.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Офісні меблі та техніка
Ольга Бондарчук

Офісні меблі
Для виготовлення офісних меблів 

найчастіше використовують дерево або 
ДСП. Меблі з ДСП коштують дешевше. 
Вони легкі, тому їх легко пересувати.  
Перевагою дерев’яних меблів є їхня міц-
ність, стійкість.

Особливу увагу варто звернути на стіл 
та стілець, на їх зручність, відповідність 
вимогам. Неправильні меблі можуть при-
звести до проблем зі здоров’ям. Тому вар-

то звернути увагу на ергономічні вимоги. 
Основні вимоги до столу – це його 

висота. Краще підбирати такі меблі з 
регулятором висоти. Також варто звер-
нути увагу на його ширину. Вона має 
бути мінімум 70 см. Висота під столом 
– мінімум 60 см. Також зверніть увагу 
на внутрішній об’єм.

Найкраще підбирати стілець від-
повідно до маси користувача. Розмір 
стільця повинен бути не менше як 40 
см. Існують навіть певні визначені па-
раметри для стільця: висота сидіння, 
довжина та ширина билець, кут нахилу, 
висота між бильцями. 

Також не варто забувати про різні сте-
лажі та шафи. Такі меблі не повинні за-
ймати багато місця, тому їх краще підби-
рати з пластику, скла та алюмінію. Офіс 
також можна оснастити й тумбочками. Їх 
дуже добре використовувати для різних 
невеликих речей, паперів.

Ще один елемент – це сейф. Він є у кож-
ному офісі. Сейфи теж відрізняються між 
собою. Вони є різними за розміром. Оби-
раючи сейф, варто орієнтуватися на те, що 
там має зберігатися. Також вони відрізня-
ються замками. Це можуть бути ключі, 
кодові замки, іноді поєднання. Під час ви-
бору треба враховувати стійкість до злому. 

Офісна техніка
На робочому місці повинен бути 

комп’ютер. Монітор повинен розміщува-
тися так, щоб зображення було чітким. 
Відстань до монітора залежить від діаго-
налі монітора. Чим більша діагональ, тим 
більша відстань.

Клавіатура має бути зручною. Най-
краще підібрати багаторівневу модель із 
клавішами. Вона має розміщуватися на 
відстані 10–15 см від краю столу. Мишку 
найкраще добирати під розмір долоні.

Щоб зручніше було працювати, то 
ксерокопіювальну, телефаксну, телефон-
ну техніку краще розмістити на окремо-
му столі. Також варто звернути увагу на 
різні перехідники. Телефони обирайте  
настільні. Так зручніше ним користува-
тися. Радіотелефон потребує постійної 
зарядки. Акумулятори для техніки – важ-
ливий елемент. Зараз навіть існують такі, 
які працюють на сонячній енергії. Кальку-
лятори необхідні для обчислення. Варто 
підібрати такий з великим дисплеєм.

Не менш важливим є догляд за техні-
кою. Усе потрібно протирати м’якою тка-

ниною. Не можна ставити на системний 
блок жодних предметів. Раз на рік потріб-
но його повністю розібрати, щоб очисти-
ти від пилу.

Ще однією деталлю є освітлюваль-
на техніка: галогенна, енергозбережна, 
люмінесцентна. Люмінесцентні лампи 
найчастіше використовують для за-
гального освітлення. Галогенові лам-
пи довше не перегорають. Найкраще 
використовувати енергозбережні лам-
пи. Варто обирати лампу, де регулю-
ватиметься кут падіння світла. Вибір 
потужності лампочки залежить від 
розміру столу. Лампа може стояти злі-
ва (для правші) чи справа (для шуль-
ги). Також для офісу варто придбати 
годинник. Він має бути великим. Ви-
беріть такий, який не «цокає», щоб не 
відволікало увагу.

Офісне приладдя
Олівці, ручки, папки є невід̀ ємним 

атрибутом на робочому місці. Тому краще 
придбати настільну підставку з багатьма 
відділами, куди можна покласти багато 
речей. Також зверніть увагу на підставку 
для паперу. Сюди також можна покласти 
і файли. Не забудьте про папір для нота-
ток, стікери. Їх можна використовувати як 
закладки між різними паперами. 

Під час вибору приладдя варто звер-
нути увагу на його призначення. Так на-
приклад, маркери можуть бути для тек-
сту, для дощок. Купуючи ручки, одразу 
до них потрібно підбирати і стрижні. 
Степлери теж потрібно підбирати зі спе-
ціальними скобами і залежно від при-
значення. Жоден офіс не обходиться без 
штемпелів та печаток. Тому потрібно 
придбати спеціальну фарбу, футляри, 
штемпельні подушки.
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Анатомія музею, або Що мусять знати  
житомирці про обласний краєзнавчий

Валерій Косенко

У спілкуванні зі знайо-
мими житомирцями не 
раз мав змогу пересвід-

читися, що значна частина 
їх має у кращому випадку 
приблизне уявлення про 
те, що власне собою являє 
Житомирський обласний 
краєзнавчий музей (ЖОКМ). 
Житомиром гуляє небезпід-
ставна думка, що це будівля 
на Замковій Горі, праворуч 
від римо-католицького кате-
дрального костелу св. Софії 
(як дивитися від Катедраль-
ної вулиці), або, іншими сло-
вами, будівля колишнього 
вікаріяту, зведена на почат-
ку XX ст. Воно нібито й так, 
та не зовсім...

Розріз перший. Структура музею
Насправді будівля колиш-

нього вікаріяту – тільки одна з 
тих, що належать ЖОКМ. У цій 
пам’ятці історії та архітектури 
містяться картинна ґалерея, 
історичний та етнографічний 
відділи, там же перебуває ад-
міністрація музею, музейна бі-
бліотека, а також зберігається 
головна частина музейних фо-
ндів. Донедавна (тобто до 2010 
року) вхід до цього музею був 
відкритий для відвідувачів – до 
цього ми ще повернемося.

Окрім цієї будівлі, в місті 
Житомирі та області існує ще 
кілька музеїв, які є ВІДДІЛАМИ 
обласного краєзнавчого музею, 
а саме: 1) Житомирський літе-
ратурно-меморіяльний музей В. 
Г. Короленка; 2) Коростенський 
краєзнавчий музей; 3) Літера-
турно-меморіяльний музей Лесі 
Українки в Новограді-Волин-
ському; 4) Музей-садиба роди-
ни Рильських в Романівці По-
пільнянського району; 5) Музей 
партизанської слави Полісся в 
Словечному Овруцького району 
та 6) Брусилівський історичний 
музей імени Івана Огієнка. (До 
речі, дуже раджу всім, хто ці-
кавиться історією нашого краю, 
але ніколи не бував у цих музе-
ях, відвідати їх.)

Ще за адресою вулиця Кате-
дральна, 3 стоїть будівля коли-
шнього маґістрату, в якій нині 
містяться фондосховища музею, 
а також працюють співробіт-
ники відділу природи і відділу 
дослідження пам’яток історії 
та культури. Щоправда, до 2012 
року в Житомирі функціював 
ще один відділ – відділ приро-
ди ЖОКМ, або, як його часто на-
зивають, Житомирський музей 
природи. Та про нього погово-
римо згодом: ця історія заслуго-
вує на окрему розмову. 

Незайве було б означити 
кілька юридичних нюансів. Бу-

дівля вікаріяту, зведеного на 
початку XX століття, сьогодні 
перебуває у власності громади 
Житомирської области, якою 
на законних підставах опіку-
ється обласна рада. Все те, що 
є в цій будівлі: столи, стільці, 
комп’ютери, полички тощо – 
теж, за великим рахунком, об-
ласна власність. А от близько 
сотні тисяч одиниць зберігання 
(тобто музейних предметів) у 
будівлі колишнього вікаріяту 
належать уже не обласній раді 
— це власність Української дер-
жави. (До речі, фонд ЖОКМ ра-
зом з усіма зазначеними вище 
відділами станом на 1 січня 
2015 р. налічував 127969 оди-
ниць зберігання.) Повну мате-
ріяльну відповідальність за ко-
жен музейний предмет несуть 
зберігачі фондів музею (на цих 
посадах працюють не випадко-
ві люди, а наукові співробітни-
ки музею з відповідною освітою 
та досвідом музейної роботи, 
багатьох із них знаю особисто). 
Тож коли, наприклад, хтось із 
них захоче звільнитися із за-
йманої посади, тут нікуди по-
дітися, а доведеться робити 
повне звірення предметів, що 
закріплені за ними, і складати 
акт приймання й передачі.

Розріз другий. Облік 
музейних цінностей

Як же зберігаються музей-
ні предмети, зокрема у будівлі 
вікаріяту? Очевидно, що все 
охороняється згідно з відповід-
ними державними інструкція-
ми і у встановленому державою 
порядку. Наявність музейних 
предметів підтверджується 
періодичними заходами, що 
звуться повним звіренням (для 
когось, можливо, зрозумілі-
шим видасться латинське слово 
«інвентаризація») Музейного 
фонду України.

До того чи іншого сховища 
просто так не можна заходи-
ти – навіть музейним праців-
никам, включаючи директора 
музею, не говорячи вже про 
людей з вулиці, себто про нас з 
вами, вельмиповажний читачу! 
Як розповіла директорка му-
зею Лариса Петрівна Грузська, 
існує (й не тільки існує, а жор-
стко виконується!) ціла проце-
дура – з письмовою фіксацією, 
проставлянням підписів і дати 
та із зазначенням цілі відкрит-
тя того чи того сховища.

Щоб мати приблизне уяв-
лення про те, що таке звірення 
музейних предметів, які збе-
рігаються у фондах, потрібно 
знати принципи функціюван-
ня будь-якого музею, в тому 
числі й ЖОКМ (він тут, звичай-
но ж, не вийняток). Ці принци-
пи формуються, з одного боку, 

законодавством (на сьогодні в 
нашій державі існує ціла систе-
ма нормативно-правових актів, 
що стосуються музейної спра-
ви, починаючи з Конституції 
України, законів України «Про 
культуру», «Про музеї та му-
зейну справу», «Про вивезення, 
ввезення та повернення куль-
турних цінностей», «Про охо-
рону культурної спадщини», 
«Про охорону археологічної 
спадщини» та закінчуючи по-
становами й розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України й 
документами, що ухвалюються 
Міністерством культури Украї-
ни) і, з другого боку, такою ін-
тердисциплінарною наукою, 
як музеєзнавство. Забаганками 
громадян з вулиці, різних орга-
нізацій та установ, які не мають 
стосунку до музейної справи, 
функціювання музеїв не ре-
ґулюється й реґулюватися не 
може в принципі. Врешті, гіпо-
тетичне грубе втручання в ро-
боту музею (а іноді, як ми поба-
чимо, й зовсім не гіпотетичне), 
яке намагаються видавати за 
об’єктивну критику, не відпо-
відає інтересам як українського 
суспільства в цілому, так і гро-
мади Житомирщини зокрема.

Натомість існують і мітоло-
гічні уявлення про наш краєз-
навчий музей. Не вірите? Тоді 
зайдіть, приміром, до будь-якої 
каварні на Михайлівській, де 
реґулярно поцмулюють каву 
(варіянти: чай, коньяк тощо) 
окремі громадяни Житомира 
– як обтяжені вищою освітою, 
так без оної, й попросту заве-
діть мову про наш краєзнавчий 
музей. Вам може пощастити, і 
ви натрапите на тих, хто із за-
доволенням і неабияким знан-
ням справи повідає: та він уже 
з 1988 року не працює! там уже 
все порозкрадали! що вони там 
роблять? хто зна, за що тільки 
зарплатню отримують? Можли-
во, вам іще вдруге пощастить і 
ви одразу почуєте вирок: дирек-
тора – звільнити, а інших му-
зейних працівників... ну і те-де 
і те-пе. Не раз звучали заклики 
негайно провести повну інвен-
таризацію краєзнавчого музею, 
так би мовити, на стихійно-де-
мократичній основі. Причому 
це доводилося чути навіть із 
вуст, здавалося б, поважних лю-
дей: деяких викладачів високих 
навчальних закладів, краєзнав-
ців, громадських діячів. При-
пускаю, що вони, незважаючи 
на величезну кількість титулів, 
учених звань та нагород, припа-
сованих перед прізвищами, ма-
ють дуже приблизне уявлення 
про музейну справу, виносячи 
безапеляційні присуди.

Отже, повернімося до на-
ших баранів. Доречно поясни-
ти, що останнє звірення фондів 

ЖОКМ (згідно з чинним зако-
нодавстом) проводили з 2003... 
аж по 2013 рр. Цей факт під-
тверджується, наприклад, ли-
стом під заголовком «Про про-
ведення повного звірення 
наявності музейних пред-
метів державної частини 
Музейного фонду України 
з фондово-обліковою доку-
ментацією» за підписом ди-
ректора ЖОКМ Л. П. Груз-
ської на адресу начальника 
Управління культури ЖОДА 
Ю. Г. Градовського від 9 черв-
ня 2015 р. У цьому докумен-
ті, зокрема, повідомляється, 
що «у квітні 2013 року було 
завершене повне звірення 
наявності музейних пред-
метів. Матеріали по звірен-
ню були передані на розгляд 
колегії Управління культу-
ри, яка своїм рішенням від 
16.04.2013 р. № 2/2 затвердила 
результати звірення наяв-
ності. З листом управління 
культури № 715-1.20/8-13 від 
31.05.2013 р. документація по 
звіренню була здана в Мініс-
терство культури головному 
спеціалісту відділу музейної 
справи Управління музейної 
справи та нормативно-ме-
тодичного забезпечення 
переміщення культурних 
цінностей Клименко Л. М. у 
вересні 2013 р.». Якщо комусь 
цього листа видасться замало, 
можу в приватному порядку 
підказати адресу Міністерства 
культури України.

Розріз третій.  
10 років – не термін

Цікавим для обивателя 
(принаймні, для такого, як я) 
видасться ось цей факт. Коли 
Житомирський музей у зазна-
ченому вище 2013 році привіз 
до Києва цілі стоси документа-
ції, складеної за результатами 
звірення, в Мінкульті повідоми-
ли, що висновки будуть готові 
через... 5–10 років. Хто дружить 
із такою математично-астроно-
мічною дисципліною, як хроно-
логія, або хоча б не забув шкіль-
ний курс аритметики, може 
легко підрахувати, що інвента-
ризація буде офіційно затвер-
джена державою – приблизно! 
– в період від 2018 до 2023 року.

Отже, майже 130 тисяч оди-
ниць зберігання обласного кра-
єзнавчого музею (разом з його 
відділами, звичайно ж) є дер-
жавною власністю – ще раз на-
голошую на цьому: саме влас-
ністю держави Україна, а не 
міською чи обласною – і пере-
буває під тотальним контролем 
Міністерства культури України. 
Це є фактом, як те, що Земля 
обертається навколо Сонця. По-
просту кажучи, директор му-

зею як посадова особа не те що 
має право, а ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ 
нікого не допускати до фондів 
музею, навіть якщо з «перевір-
кою» прийде комісія «нового 
домоуправлєнія нашого дому» 
у складі особисто товаришів 
Швондера, В’яземської, Пєстру-
хіна і Жаровкіна. Припускаю: 
якщо міліціянт-охоронець, що 
стоїть на варті музею, справно 
виконуватиме свої обов’язки, 
самопальна перевірка акти-
вістами такого «домоуправлє-
нія» може скінчитись велики-
ми неприємностями. Вгадайте, 
кого потім судитимуть від іме-
ни Держави Україна?

Мало того, повідомлю ще 
одну страшну «таємницю». Ні-
хто – ані активісти «домоуправ-
лєнія», ані громадські, ані бла-
годійні організації, ані навіть 
обласна рада (sic!) – не може 
ухвалити жодного рішення про 
«інвентаризацію» музейних 
предметів Житомирського об-
ласного краєзнавчого музею!

Отже, наш музей збері-
гає те, що юридичною мовою 
зветься «державна частина 
Музейного фонду України». 
А тому порядок звірення в на-
шій країні (не в музеї, а в КРАЇ-
НІ УКРАЇНА) ось такий (хоч го-
ловою об стінку бийся): пункт 
перший – Верховна Рада Укра-
їни ухвалює постанову (остан-
ня така постанова – № 140-IV 
від 12 вересня 2002 р., у пункті 
6-му якої, зокрема, сказано: «...
розробити план проведення 
повної перевірки наявності 
пам’яток Музейного фонду 
України та вибіркових екс-
пертиз найбільш цінних 
пам'яток, у першу чергу з 
дорогоцінних металів та до-
рогоцінного каміння»; а та-
кож «доручити виконання 
цього плану Міністерству 
культури і мистецтв Укра-
їни, місцевим державним 
адміністраціям, органам 
місцевого самоврядування, 
Національній академії наук 
України; передбачити у дер-
жавному та місцевих бю-
джетах кошти на ці цілі»); і 
пункт другий — Міністер-
ство культури України (тоді 
воно називалося Міністер-
ством культури і мистецтв 
України) видає наказ (в да-
ному випадку наказ від 29 
жовтня 2003 р. «Про прове-
дення повного звірення на-
явності пам’яток державної 
частини Музейного фонду 
України з фондово-обліко-
вою документацією»). От і 
вся нехитра процедура. 

Далі буде…

Автор користується  
нормами Харківського  

правопису 1929 року
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 
•	 «Fleur parfum»	 проводить	 набір	 дистрибьюторів	
для	 розповсюдження	 французських	 духів	 за	 допо-
могою	 каталогу	 ароматів.	 Акції,	 знижки,	 подарунки	
0990140026;	0989489508
•	 Автомаляр на	 автосервис	 (г.	 Житомир).	 Сроч-
но!	О/р	от	3х	лет	обязателен.	Хорошие	условия	ра-
боты.Г/р	по	договоренности.	З/п	6000грн	067)6628206
•	 Автомойщик График	работы	 -	2	смены,	1	выход-
ной	:пн.-	пт.	-	8:00	-	19:00,	сб.-	8:00	-	16:00,	вс.	-	9:30	
-	16:00	096)5456229
•	 Автомойщик с	о/р	и	навыками	полировщика.	З/п:	
ставка	 +	 %	 Жилье	 предоставляется	 (г.Вишневое)	
050)6919595,(050)7349877
•	 Автомойщицы (-ки)	 г.Киев,	 метро	 Дорогожичи.	
Опыт	 работы	 обязателен.	 З/п	 высокая,стабильная.	
Хорошие	условия	труда.	067)8585858
•	 Автомойщицы (-ки)	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	достойная.	097)9545089
•	 Автомойщицы (-ки)	 срочно	 требуются	 в	 новый	
автосервис.	О/р	необязателен,	обучение	предостав-
ляем.	Г/р	2/2.	З/п	при	собеседовании	050)4101993
•	 Автосварщик на	 постоянное	 место	 работы.	 Уме-
ние	работать	с	аргоновой	сваркой.	З/п	от	3500	грн.	
Официальное	трудоустройство.	067)4119379Максим
•	 Автослесарь в	салон	автомобилей.	О/р	от	года,	г/р	
нормированный,	 сб	 и	 вс	 выходной,	 з/п	 от	 6000	 грн	
063)4459909
•	 Автослесарь на	 постоянное	 место	 работы.	
З/п	 от	 4000	 грн.	 Официальное	 трудоустройство	
067)4119379Максим
•	 Автослесарь приглашаются	на	постоянную	рабо-
ту.	 О/р	 обязателен	 от	 2-х	 лет.	 Г/р	 нормированный.	
З/п	при	собеседовании.	067)4116244,(097)2367921
•	 Автослесарь срочно	требуются	в	новый	автосер-
вис.	О/р	обязателен.	Г/р	2/2.	З/п	при	собеседовании.	
050)4101993
•	 Администратор в	 кафе	 (выполняющий	 частично	
функции	 официанта).	 Стабильная	 и	 своевремен-
ная	 з/п,	 карьерный	 рост	 (развиваем	 сеть).	 Хоро-
ший	 дружный	 коллектив.	 Звонить	 с	 10.00	 до	 19.00	
063)7269414
•	 Адміністратор в	 офіс	 (диспетчер)	 в	 нову	 вироб-
ничу	компанію.	Можливо	без	д/р.	Дохід	2500грн	+%.	
067)2427588,(063)4791961
•	 Аналитик Опыт	работы	желательно.	В/о,пользова-
тель	 ПК,	 коммуникабельность,	 грамотная	 речь.	 З/п	
3800грн	097)1684030,(093)4721692
•	 Бариста (кофевар	 -	 4	 человека).О/р	 желателен.	
Г/р	 договорной.	 Оплата	 от	 1800грн	 до	 3600грн	
093)4692369,(096)9086045
•	 Бармен -официант	 срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу.	067)7760010,(093)1868728,464758
•	 Бармен в	 загородный	 ресторан.	 Г/р	 1/2	
дня.Подвоз,	 питание,	 достойная	 оплата	
093)0506477,(096)7967493
•	 Бармен срочно	требуется	в	вареничную	Шарлотка.	
О/р	желателен	.Стабильная	и	своевременная	з/п	от	
2000грн.	Премии.	Карьерный	рост	(развиваем	сеть).	
Питание	предоставляем.	Хороший	дружный	коллек-
тив.	Звонить	с	10.00	до	19.00.	063)7269414
•	 Бармены требуются	 на	 постоянную	 работу	 в	
кафе.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	
097)2802290Лилия
•	 Бензопильники, вальники,	 пилорамники,	 трак-
тористи	 з	 досвідом	 на	 заготівлю	 лісу,	 висока	 з/п,	 в	
Житомирська	обл.	0968919614
•	 Будівельники всіх	напрямків,	а	також	підсобники	,	
різнороби,	охоронці	потрібні	на	роботу	в	м.Київ,вели-
кі	обєми,	з/п	до	16000	грн,	вахта,	житло,	страховка,	
офіційне	оформлення	0989657426,	0992718815	
• БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ У ВАЖКОДОСТУП-
НИХ МІСЦЯХ, МОНТАЖ, ОЧИЩЕННЯ. ПОШУК І ФІЛЬ-
ТРАЦІЯ ВОДИ. 0938426019,0679827534
•	 Бухгалтер .	 Срочно!	 З/п	 договорная	 (без	
задержек	 !).	 Предоставляем	 общежитие.	
044)2963963,(067)9629810
•	 В м.Київ	потрібні	пакувальники	ковбасних	виробів,	
ч/ж	віком	від	18	р,	вахта,	з/п	від	4500	грн	за	тиждень,-
можлива	щоденна	оплата,	комфортне	житло,	2-х	ра-
зове	харчування	0981119846,	0951390565
•	 В м.Київ	потрібні	різнороби	ч/ж	на	упаковку	молоч-
ної	продукції,	 вахта	14/14,	30/15.	З/п	від	475	 грн	за	
зміну,	виплати	щоденні,	іногороднім	житло,харчуван-
ня,	спецодяг	0951394023,	0962091564

•	 Вантажник на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю.	095)2806719,(095)2831112,375054

•	 Вантажник на	 підприємство.	 Без	 шкідливих	 зви-
чок.	Хороші	умови	праці.	З/п	при	співбесіді	(вул.	Ва-
тутіна,	91/1).	067)4106525

•	 Вантажник на	склад	067)4111303Віктор

•	 Вантажник у	зв’язку	з	відкриттям	нових	продукто-
вих	магазинів	ТОВ	«ТК	Полісся-продукт»	за	адреса-
ми:	вул.	Мануїльського	5/1,	вул.	Малікова	27/9,	вул.	
Бородія,	60а.	Офіційне	працевлаштування,	навчаємо	
098)2193346

•	 Вахтер на	проходную	предприятия.	М/ж,	без	огра-
ничений	 в	 возрасте.	 Г/р	 1/3.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909,553588

•	 Верстатник на	 деревообробне	 підприємство	 на	
постійну	роботу.	З	досвідом	роботи.	З/п	висока,	сво-
єчасна.	Хороші	умови	праці.	067)4807399

•	 Водители кат	 «Е»	 с	 о/р	 на	 тягачах	 DAF,	 MAN	
с	 полуприцепом	 в	 транспортную	 компанию.	 О/р	
от	 3	 лет.	 З/п:	 1грн/км,	 премии,	 командировоч-
ные.	 Работа	 по	 Украине.	 Звонить	 в	 рабочие	 дни.	
050)4923250,(067)8851345

•	 Водители кат	В	(кофейни	на	колёсах).	О/р	желате-
лен.	Г/р	договорной.	Оплата	от	1800грн	до	3600грн	
093)4692369,(096)9086045

•	 Водители Кат	 Е	 требуются	 на	 производство.	 З/п	
при	договоренности.	480403,(096)9382242

• ВОДИТЕЛИ КАТ. Д ТРЕБУЮТСЯ НА МАРШРУТЫ 
Г.КИЕВА. ЗП ОТ 5 000 ГРН. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. 
РЕМОНТ И ЗАПРАВКА ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТЕЛ.: 
0509003444 0676000161, 0956030105
•	 Водители маршрутного	такси	срочно	требуются	на	
постоянную	работу.	Права	кат.В.	О/р	желателен.	Г/р	
договорной.	Полный	соц.	пакет.	З/п	при	собеседова-
нии.	067)2749636,(067)4062413

•	 Водители на	 своих	 автомобилях	 в	 связи	 с	 от-
крытием	 нового	 TAXI	 979.	 О/р	 необязателен,	 г/р	
свободный.	 Знание	 улиц	 города	 Житомира.	 По-
рядочность,	 ответственность,	 пунктуальность.	
063)6044444,(098)4444424

• ВОДИТЕЛИ С О/Р НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕ КА-
МАЗ 7-9 КУБ.М. РОБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В 
Г.КИЕВЕ, ЖИЛЬЁМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ. З/П ДОГОВОРНАЯ 
0674097009
•	 Водители. Наличие	 прав	 категории	 В,	 С.	 Ответ-
ственность,	 без	 судимостей.	 Г/р:	 с	 9.00	 до	 18.00,	
суббота,	воскресенье	-	выходные.	Работа	по	городу	
и	 области.	 З/П	 от	 3000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(здание	банка	Надра,	
вход	со	д	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Водитель (Личный).	 Права	 категории	 «В».	 Беза-
варийный	 опыт	 вождения.	 5-дневка.	 З/пот	 6000грн	
095)7415096

•	 Водитель зерновоза	на	постоянное	место	работы.	
О/р	от	5	лет.	З/п	и	г/р	договорной.	Официальное	тру-
доустройство.	067)4119379Максим
•	 Водитель кат	В	на	фирму,	водительский	стаж	от	
2-х	 лет.	 Ответственность,	 дисциплинированность.	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	
этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Водитель кат	Е.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собе-
седованию.	Хорошие	условия	работы.	067)4126136
•	 Водитель На	доставку.	Права	категории	«В».	Без	
вредных	привычек.	Доставка	товара	в	черте	города.	
З/п5500грн	068)6795798
•	 Водитель-дальнобойщик срочно	 требуется	 на	
предприятие.	Водительские	права	кат	Е.	Свидетель-
ство	ADR.	О/р	обязателен.	Информация	о	предыду-
щих	местах	работы.	550240,(098)2207379
•	 Водитель-курьер рекламных	 образцов	 по	 г.	
Житомир.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 высокая.	
096)3337389
•	 Водитель-экспедитор по	 городу	 срочно	 требу-
ется	 на	 постоянную	 работу.	 Водительские	 права	
кат.	 В.	 Промышленная	 группа	 товара.	 О/р	 обяза-
телен	от	 года.	 Г/р	нормированный.	З/п	договорная.	
067)4114211
•	 Водії кат	Е	машини	 Iveco	TraKKer	 і	MAN	на	дере-
вообробний	 завод	 Європейського	 класу.	 З/п	 від	
17000грн.	 Для	 запису	 на	 співбесіду	 звертатися	 за	
номерами.	099)3732342,(098)8958777
•	 Водії, категорія	Е,	перевага	надається	водіям	із	ДР,	
офіційне	 працевлаштування,	 страхування,	 з/п	 0,85	
-1грн./1км,	 ЛФ	 ТОВ	 «Олан-Транс-Груп».	 Контакти:	
0322420065
•	 Водій автотранспортних	засобів	кат	В,	С,	Е,	(д/р	від	
1	року)	в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	робо-
ти	вахтовим	методом,	надаємо	місце	для	проживан-
ня.	 Виплата	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	
України.	045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Водій навантажувача	 в	 м.	 Обухів,	 Київська	 обл.	
Є	 можливість	 роботи	 вахтовим	 методом,	 надаємо	
місце	 для	 проживання.	 Виплата	 заробітної	 плати	
згідно	 законодавства	 України.	 045)7250532відділка-
дрів,(096)2585142
•	 Волонтеры срочно	 требуются	 на	 работу	 в	 офи-
циальную	благотворительную	организацию.	Комму-
никабельные,	 умение	 общаться	 с	 людьми.	 Оплата	
договорная.	426291,(093)1168870
•	 Газоелектрозварювальник в	м.	Обухів,	Київська	
обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	методом,	надає-
мо	місце	для	проживання.	Виплата	заробітної	плати	
згідно	 законодавства	 України.	 045)7250532відділка-
дрів,(067)4529118
•	 Гипсокартонщики срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу.	 Большие	 обьемы.	 Стабильная	 оплата.	
Иногородним	общежитие.	067)2476573

•	 Горничная срочно	 требуется	в	мини-отель	в	цен-
тре	г.	Киев.	Жилье	предоставляется.	О/р	приветству-
ется.	Вахтовый	метод	работы	7/7	дней.	З/п	1000грн/
нед.	067)2144777
•	 Грануляторщик (управление	 оборудованием	 по	
гранулированию	 древесного	 сырья).	 Работоспособ-
ность,	 ответственность.Обучение	 на	 месте.Работа	
вахтовым	методом.На	территории	предприятия	есть	
жилье.	Предприятию	по	производству	древесных	пе-
ллетв	Житомирская	обл.,	067)6109069,(067)6109818
•	 Грузчик (Подработка).	З/пл	200	грн	за	выход.	Раз-
грузка	продуктов	на	складе.	Постоянная	занятость.	
Оплата	ежедневно.	068)6795798
•	 Грузчик г.	Житомир,	пр.	Мира,	23А	067)3245591На-
талия
•	 Грузчик на	 склад.	 Дневные	 и	 ночные	 смены,	
рассматриваются	 люди	 на	 полную	 занятость	 или	
подработку.	 З/п	 ежедневная.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Грузчики на	 производство	 м/п	 окон.	 Срочно!	 З/п	
сдельная	от	2000грн.	067)4117631,336952,336954
•	 Грузчики срочно	 требуются	 в	 связи	 с	 от-
крытием	 новых	 складов	 и	 магазинов.	 З/п	 от	
3000грн/мес.	 Жильё	 предоставляем.	 Не	 агентство.	
096)5527498,(093)3522102
•	 Дворник В	 жилой	 дом.	 Уборка	 территории.	 Ста-
бильная	 зарплата.	 Выплата	 2	 раза	 в	 месяц.	 З/пот	
3500грн	095)7415096
•	 Детектив Міжнародне	 охоронне	 агентство	 оголо-
шує	набір,	м.	Київ:	 -	Відеооператорів	 -	Детективів	 -	
Охоронників	Чоловіки	й	жінки.	Постійна	робота.	Вах-
та	та	добові	зміни.	099)2642462,(098)2642464
•	 Дизайнер срочно	 требуются	 в	 компанию	 на	 по-
стоянную	 работу.	 Умение	 работать	 в	 программах	
Photoshop,	 Coroldraw.	 Полная	 или	 частичная	 заня-
тость.	О/р	не	обязателен.	Обучение	предоставляем.	
З/п	при	собеседовании.	098)7801900
•	 Директор в	Эко	маркет.	Звонить	с	09.00	до	18.00	
097)2943860
•	 Директор супермаркета	 у	 зв’язку	 з	 відкриттям	
нових	продуктових	магазинів	ТОВ	«ТК	Полісся-про-
дукт»	за	адресами:	вул.	Мануїльського	5/1,	вул.	Малі-
кова	27/9,	вул.	Бородія,	60а.	Офіційне	працевлашту-
вання,	навчаємо	098)2193346

ЕЛ.ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, СЛЮСАРІ-МОНТАЖ, АРМАТУР-
НИКИ, БЕТОНЯРІ, ЕЛЕКТРИКИ, КРАНІВНИКИ БАШТ.
КРАНА В М.ЧОРНОБИЛЬ. ВАХТА. ЖИТЛО, ХАРЧ. 
0442878713, 0504427945

•	 Електрозварник (IV,	V,	V	розряду)	на	ТОВ	Жито-
мир-Агробудіндустрія.	 Зварювання	 металоконструк-
цій,	труб	і	ємкостей	під	тиском.	Офіційне	працевлаш-
тування.	З/п	за	результатами	співбесіди.	332072
•	 Електрозварювальник -коваль	 по	 кованих	 виро-
бах	 у	 м.	 Чуднів.	 З	 досвідом	 роботи.	 З/п	 стабільна,	
своєчасна.	067)4122900
•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	елек-
троустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 в	 м.Обухів,	 Київської	
області.	 Є	 можливість	 роботи	 вахтовим	 методом,	
надаємо	місце	для	проживання.	Виплата	 заробітної	
плати	згідно	законодавства	України.	045)7250532від-
ділкадрів,(096)2585142
•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	095)2806719,375054
•	 Заведующий производством	 кулинарного	 цеха	 в	
супермаркет	 Вопак.	 Хорошие	 условия.	 Достойная	
оплата.	067)2179510
•	 Заведующий складом	 с	 опытом	 работы	 срочно	
требуется	 на	 предприятие.	 Г/р	 нормированный.	 Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	от	2500	грн.	067)4104933
•	 Закупщик товара	срочно	требуется	в	новое	кафе.	
Г/р	 3дня	 в	 нед.	 (Вт.,Чт.,Сб.).	 Требования:	 наличие	
авто,	 выполнение	 закупок	 по	 требованиям	 заве-
дения.	 Предоставляется	 корпоративная	 скидка	 в	
кафе.	З/п	160грн/за	выезд.	Звонить	с	10.00	до	19.00.	
063)7269414
•	 Заправщики картриджей	срочно	требуются	в	ком-
панию	на	постоянную	работу.	Полная	или	частичная	
занятость.	О/р	не	обязателен.	Обучение	предостав-
ляем.	З/п	при	собеседовании.	098)7801900
•	 Инспектор службы	 безопасности	 в	 Эко	 маркет.	
Звонить	с	09.00	до	18.00	097)2943860
•	 Истопник требуется	на	постояную	работу	в	гости-
нично-развлекательный	коплекс	Волна.	Хорошие	ус-
ловия	работы.	З/п	2500грн	067)4102768
•	 Інженер-конструктор Вища	 технічна	 освіта.	 З/п	
4000-4500грн	Безкоштовне	харчування,	повний	соц.
пакет.	 Звертатись	 за	 адресою:	 м.	 Житомир,	 вул.	
Маршала	Рибалки,	44.	259915

•	 Каменщики срочно	 требуются	на	постоянную	ра-
боту.	 Большие	 обьемы.	 Стабильная	 оплата.	 Иного-
родним	общежитие.	067)2476573
•	 Карщик с	о/р.	067)3229835
•	 Карщик терміново!	067)4113013Віктор
•	 Касир на	роботу	в	мережу	продовольчих	магазинів	
м.	Києва.	Надаємо	житло!	Навчаємо!	Телефонуй	вже	
зараз!	067)4446052Оксана,(063)4124565
•	 Касир торговельного	 залу.	 Офіційне	 працев-
лаштування,	 гідна	 та	 стабільна	 заробітна	 плата.	
480305,414645,413711
•	 Кассир в	 Эко	 маркет.	 Звонить	 с	 09.00	 до	 18.00	
097)2943860
•	 Київський птахокомплекс	 запрошує	 відповідаль-
них	ч/ж	від	18	років	на	роботу	різноробами.	Зміна	по	
8-10	год,вахта,	з/п	від	500	грн	за	зміну,	проживання,	
харчування,	 соцпакет.	 Телефонуйте:	 0987328834,	
0502518813
•	 Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	танцори,	офіці-
анти.	Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
kenjob@mail.ru	0972201876;	0936439307
•	 Клиент-менеджер для	 ведения	 клиентской	
базы.	 Опыт	 работы	 не	 обязателен!	 Высокая	 и	
стабильная	 з/п.	 Комфортные	 условия	 работы	
097)8764863,(093)4721692
•	 Комендант на	постоянную	работу	в	мини-общежи-
тие.	 Обязанности:	 размещение	 постояльцев,приём	
оплат	за	проживание,ведение	учётности,уборка	ми-
ни-общежития.	Зарплата	2500-3000	 гривен.	Прожи-
вание	на	объекте.	067)4456686
•	 Комендант с	 обязательным	 проживанием.	 Сво-
евременная	з/п	 -	2000	грн+	бесплатное	жилье	(кой-
ко-место)	 с	 обязательным	 проживанием.Работа	 в	
г.Киев	097)9959336
•	 Комірники .	Офіційне	працевлаштування,	гідна	та	
стабільна	заробітна	плата.	480305,414645,413711
•	 Комплектувальники товарів.	З/п	2000	грн	+	премія	
+	 понаднормові.	 Г/р	 в	 дві	 зміни	 067)3288208Сергій-
Вікторович
•	 Кондитер с	опытом	работы.	г.	Житомир,	пр.	Мира,	
23А	067)3245591Наталия
•	 Кондитеры с	о/р	и	без	(обучаем)	на	кондитерское	
предприятие.	З/п	от	5000грн	 (выплата	2	раза	в	ме-
сяц).	Ненормированный	рабочий	день,	 2	 выходных.	
Работа	в	г.	Бровары,	Киевская	обл.	Предоставляем	
временное	жилье.	067)4688998,(097)2558502
•	 Консультант-оператор елефонной	 линии	 банка.	
Г/р	с	8.00	до	14.00,	с	14.00	до	20.00.	З/п	от	2500грн	
067)8400863,(063)0144749
•	 Консультації щодо	 офіційного	 працевлаштування	
в	Польщі	для	спеціалістів	та	різноробочих.	Різні	види	
вакансій	робіт.	Запрошуються	кандидати	з	відкрити-
ми	робочими	візами.	Зустріч	у	Варшаві	і	супровід	до	
місця	роботи	0673881045
•	 Косметолог и	массажисты	в	компанию	Spa	Jobs.	
Работа	в	5-ти	*отелях.	Длительные	командировки	в	
Турцию.	З/п	от	11800грн.	063)2321270Елена
•	 Косметолог срочно	в	салон	красоты	Идеаль.	Про-
водим	обучение!	Аренда!	063)7334151
•	 Кредитный специалист	 Обучение	 за	 счет	 ком-
пании.	 Гибкий	 график	 работы.	 Официальное	
оформление.	 О/р	 приветствуется.	 З/п	 ставка+%.	
063)3247998,(067)3204654
•	 Кузнец требуется	 на	 работу	 на	 предприятие.	 Хо-
рошие	 условия	 работы,	 з/п	 высокая	 и	 сдельная	
067)5278497
•	 Курсы классического	 массажа	 с	 возможным	 тру-
доустройством	в	будущем.	067)4175251
•	 Курьер -консультант	на	время	каникул.	Возможно	
студенты.	 Активность,	 целеустремленность,	 ответ-
ственность.	Обучаем.	Стажировка	оплачивается.	З/п	
1000грн/нед+бонусы+%.	099)5412843,469045
•	 Курьер Активный,	без	вредных	привычек	З/п:	9000	
грн	 +	 бонусы	 и	 премии,	 своевременная	 выплата	
096)3414118,(0800)501098
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•	 Курьер Активный,	без	вредных	привычек	З/п:	9000	
грн	 +	 бонусы	 и	 премии,	 своевременная	 выплата	
0800)501098,(096)3414118

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ: 
ПОЛЬЩА, ШВЕЦІЯ, ІТАЛІЯ, ГОЛЛАНДІЯ, ЧЕХІЯ, ЕС-
ТОНІЯ, ДАНІЯ, ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК, 
РІЧНІ РОБОЧІ ДОЗВОЛИ, ШЕНГЕН-ВІЗИ, WWW.TRUD-
EU.СOM, E-MAIL: TRUD.EU@UKR.NET, ЛІЦ. МСПУ АВ 
№585136 ВІД 30.03.2012Р. 0968046313, 0501832602

•	 Листогиб-оператор (специалист	 по	 гибке	 метал-
ла)	на	производство.	З/п	от	4000грн	067)9025282

•	 Литейщик на	обувное	пр-во.	З/п	от	3000грн.	Зво-
нить	с	09.00	до	18.00	067)4119783,(093)3405407

•	 Маляр на	 металообробне	 підприємство.	 Бажа-
но	 з	 досвідом	 роботи	 з	 порошковими	 фарбами.	
Iногороднім	 надаємо	 житло.	 Робота	 -	 м.	 Боярка	
067)4402321ОлександрВікторович,(067)2091

•	 Маляр требуется	на	работу	на	покраску	деревяных	
изделий.	 Хорошие	 условия	 работы,	 з/п	 высокая	 и	
сдельная.	067)5278497

•	 Масажист/ка в	 масажний	 салон	 в	 центрі	 Киє-
ва.	 Без	 інтима!	 Оплата	 щоденна,	 премії	 та	 бонуси	
096)2019951Олена

•	 Массажисты (-ки)	 срочно	 приглашаются	 в	 са-
лон	 красоты	 Идеаль.	 Проводим	 обучение!	 Аренда!	
063)7334151

•	 Мастер ногтевого	 сервиса	 срочно	 требуется	 на	
постоянную	 работу.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 нормиро-
ванный.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 достойная.	
063)1876242

•	 Мастер по	 установке	 кондиционеров	 Без	 в/п.	 З/п	
гарантирована.	097)3808042

•	 Мастера маникюра-педикюра	 срочно	 приглаша-
ются	в	салон	красоты	Идеаль.	Проводим	обучение!	
Аренда!	063)7334151

•	 Мастера по	 пошиву	 штор.	 З/п	 при	 собеседова-
нии.	 Г/р	 нормированный	 (пн-пт,	 с	 9.00	 до	 18.00).	
063)3019912

•	 Международное охранное	 агентство	 объявляет	
набор	в	г.Киев	видеооператоров,	детективов,	охран-
ников.	Мужчин	и	женщин,	постоянная	работа,	вахта	
и	суточные	смены	0992642462,	0982642464

•	 Менеджер з	 продажу	 сантехніки.	 Бажано	 д/р	 в	
сфері	 продажу.	 З/п	 за	 домовленістю.	 Г/р	 з	 9-00	 до	
18-00	096)5517479

•	 Менеджер по	персоналу	Координирование	работы	
офиса.	Подбор	персонала,	ведение	переговоров.	В/о	
(желательно),коммуникабельность,быстрая	 обуча-
емость,внимательность.	097)1684030,(093)4721692

•	 Менеджер по	 продажам	 (автозапчастей,	 автома-
сел,	шин)	приглашаются	на	постоянную	работу.	О/р	
обязателен	от	2-х	лет.	 Г/р	 нормированный.	З/п	при	
собеседовании.	067)4116244,(097)2367921

•	 Менеджер по	продажам	приглашается	в	сеть	АЗС	
Ультра	торговая	компания	Манго	-	Трейд.	О/р	жела-
телен,	 но	 не	 обязателен.	 Обучение	 предоставляем	
бесплатно.	 Г/р	 с	 9.00	 до	 18.00,	 Сб.,Вс.	 -	 выходные.	
З/п	договорная.	050)4489993

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	для	ра-
боты	в	офисе.	Осуществление	приема	заказов,	веде-
ние	клиентской	базы.	Возможно	без	о/р.	Предостав-
ление	жилья.	З/п	высокая.	096)5527498,(093)3522102

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуются	в	ком-
панию	на	постоянную	работу.	Полная	или	частичная	
занятость.	О/р	не	обязателен.	Обучение	предостав-
ляем.	З/п	при	собеседовании.	098)7801900

•	 Менеджер по	 продажам	 строительных	 и	 елек-
трических	 материалов.	 Работа	 по	 Житомиру	 и	 об-
ласти.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 не	 нормирован.	 З/п	 от	
3500грн.	Хорошие	условия	работы.	Карьерный	рост.	
050)4147578Владимир

•	 Менеджер по	продажам	финансовых	услуг.	Поль-
зователь	ПК,	грамотное	речь,	умение	вести	перего-
воры.	Обучение.	График	пятидневка,	з\п	ставка+%.	
063)1157871

•	 Менеджер по	 работе	 с	 клиентами	 Работа	 с	 дей-
ствующей	 базой	 клиентов,	 консультирование.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 ставка	 +	 %	
063)4502953,445535

•	 Менеджер по	 рекламе	 опыт	 работы	 в	 call-центре	
или	в	рекламном	бизнесе	 (желательно),	 уверенный	
пользователь	 ПК	 и	 интернет,	 владение	 грамотной	
речью,	 умение	 находить	 общий	 язык	 с	 клиента-
ми	 (вступать	 в	 контакт).	 З/п	 2800грн(ставка)+%	
418189,(067)5105075
•	 Менеджеры по	 продажам	 полиграфии	 срочно	
требуются	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 обязателен.	
Техническое	 образование.	 Оплата	 договорная.	
426291,(093)1168870
•	 Механик на	обувное	пр-во.	З/п	от	2500грн.	Звонить	
с	09.00	до	18.00	067)4119783,(093)3405407
•	 Механик по	 ремонту	 с/х	 машин	 приглашают-
ся	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 обязателен	 от	 2-х	
лет.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 при	 собеседовании.	
067)4116244,(097)2367921
•	 Міжнародне охоронне	агентство	оголошує	набір	у	
м.Київ	відеооператорів,	детективів,	охоронників.	Чо-
ловіків	і	жінок,	постійна	робота,	вахта	та	добові	зміни	
0992642462,	0982642464
•	 Молодші інспектори	 відділу	 режиму	 охорони.	 Ви-
моги:	відсутність	судимості,	фізично	здорові,	військо-
возобов`язані.	Г/р	1/3	добу.	З/п	от	1600	грн.	Праців-
ники	бронюються	від	мобілізації.	097)4870271

НА БАЗУ ОТДЫХА В ПГТ. КИРИЛЛОВКА ИЩЕМ "ВКУС-
НОГО" ПОВАРА С ОПЫТОМ РАБОТЫ 0676122551

•	 Няня на	довготривалий	термін	для	дівчаток	1	рік	10	
міс.	 і	8	міс.	Часткова	зайнятість	по	2-3	год./день	(за	
домовленістю).	Розвиваючі	ігри	в	домі	та	прогулянки	
надворі.	Оплата	30грн/год.	с.	Зарічани.	Проїзд	марш-
рутним	таксі	оплачуємо.	097)7052096Лілія
•	 Няня. Отсутствие	 вредных	 привычек.	 Приятная,	
чистоплотная.	Организация	досуга	ребенка,	прогул-
ки,	кормление.	Г/р	с	9.00	до	17.00,	суббота,	воскре-
сенье	-	выходные.	З/П	от	3000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (здание	 банка	
Надра,	вх	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Оператор 1С	 в	 Эко	 маркет.	 Звонить	 с	 09.00	 до	
18.00	097)2943860
•	 Оператор Call-центра	Требования:	свободное	вла-
дение	 русским	 и	 украинским	 языками,	 правильная	
грамотная	 речь,	 знание	 ПК	 на	 уровне	 уверенного	
пользователя.	 Работа	 с	 абонентами	 на	 входящих	
звонках,	 информационно-справочное	 обслужива-
ние,	обработка	запросов	аб	096)5433303Надежда
•	 Оператор відеоспостереження	 Міжнародне	 охо-
ронне	 агентство	 оголошує	 набір,	 м.	 Київ:	 -	 Віде-
ооператорів	 -	 Детективів	 -	 Охоронників	 Чоловіки	
й	 жінки.	 Постійна	 робота.	 Вахта	 та	 добові	 зміни.	
099)2642462,(098)2642464
•	 Оператор на	 АЗС	 (кассир)	 срочно	 требутся.	 Г/р	
посменный.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 1500грн	
063)9969612АлёнаАнатолевна
•	 Оператор печатного	 оборудования	 (обучение	 за	
счет	компании)	на	ООО	Грайф	Флексиблс	Украина.	
067)4107071,445210
•	 Оператор технической	поддержки	требуется	на	р	
аботу	в	 г.	Бердичев.	З/п	1500грн	+	премия.	Знание	
ПК.	О/р	в	програме	1С	098)0046328,(093)1299377
•	 Оператор-приймальник товарів	на	роботу	в	мере-
жу	продовольчих	магазинів	м.	Києва.	Надаємо	житло!	
Навчаємо!	Телефонуй	вже	зараз!	067)4446052Окса-
на,(063)4124565
•	 Официант (-ка)	Г/р	4/4,	з/п	от	2000	грн	097)4500993
•	 Официант -	 продавец	 срочно	 требуется	 в	 конди-
терскую	«Ненажерка».	Г/р	нормирован.	З/п	высокая.	
Хорошие	условия	работы.	067)3775913
•	 Официант в	 загородный	 ресторан.	 Г/р	
1/2	 дня.Подвоз,	 питание,	 достойная	 оплата.	
093)0506477,(096)7967493
•	 Официант с	о/р,	р-н	Гидропарка.	067)2817628
•	 Официантки (-ты)	 в	 кофейню-пекарню	 Франс.	
ya.	 О/р	 необязателен.	 Активные,	 ответственные,	
коммуникабельные.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 от	 2000	
грн.	 Резюме	 на	 e-mail:	 natalia.sergeieva@gmail.com	
097)9104222
•	 Официанты требуются	 на	 постоянную	 работу	 в	
кафе.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	
097)2802290Лилия
•	 Охоронець в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	
роботи	вахтовим	методом,	надаємо	місце	для	прожи-
вання.	 Виплата	 заробітної	 плати	 згідно	 законодав-
ства	України.	045)7250532відділкадрів,(096)2585142

•	 Охоронець з	виконанням	додаткових	робіт.	Г	
р	позмінний,	з	
п	договірна.	Хороші	умови	праці.	067)2392506

•	 Охоронець на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Жи-
томирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	
З/п	за	домовленістю.	375054,(095)2831112,(095)2806
719

•	 Охоронець на	склад	067)4113013Віктор

•	 Охоронці (контроль	 пропускного	 режима	 на	 об	
єктах,	 охорона	 матеріально-технічних	 цінностей)	 з	
д/р.	Служба	в	армії	чи	в	правоохоронних	органах,	хо-
роша	 фізична	 форма.	 Відповідальність,	 бажано	 во-
дійські	 права,	 наявність	 травмзброї.	 Своєчасна	 з/п.	
093)3257668

•	 Охоронці .	 Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	 та	
стабільна	заробітна	плата.	480305,414645,413711

•	 Охоронці .	Робота	в	м.	Києві,	Київській	обл.	та	ін-
ших	регіонах	України.	Вахта	20/10	діб.	Спецодяг.	З/п	
від	130грн/добу	 (своєчасна	виплата).	Телефонувати	
з	 10.00	 до	 17.00	 (крім	 вихідних	 та	 святкових	 днів).	
044)2468362,(067)4490042

•	 Охоронці З/п	від	150грн/день.	Проїзд	на	місце	ро-
боти	та	проживання	за	рахунок	компанії.	067)8915870

•	 Охоронці Потрібні	 молоді	 люди	 для	 роботи	 в	
м.	 Київ.	 Хороші	 умови	 праці.	 Вахтовий	 метод	 1/2	
тиж.	 Надаємо	 харчування	 та	 житло.	 З/п	 договірна.	
067)7869928

•	 Охоронці приватному	 охоронному	 підприєм-
ству.	 Вахтовий	 метод	 роботи.	 З/п	 від	 3000грн.	
Проживання	 та	 харчування	 безкоштовно.	
096)0486130,(099)1734405

•	 Охоронці терміново	 потрібні	 в	 охоронну	 фірму.	
Чоловіки	 та	 жінки.	 Проживання	 та	 проїзд	 безкош-
товний.	Вахтовій	метод	роботи.	Гідна	стабільна	з/п.	
098)8964090

•	 Охоронці терміново	потрібні	для	роботи	вахтовим	
методом.	 З/п	 договірна.	 Г/р	 7/7,	 15/15,	 20/10.	 Своє-
часна	виплата	з/п.	095)0906191,(097)6213267Тетяна

•	 Охоронці Чоловіки	та	жінки.	Вахтовий	метод	роботи.	
З/п	2500	-	3500	грн/місяць	050)6829788,(068)3079758

•	 Охранник В	жилой	 дом.	Без	пристрастия	 к	 алко-
голю.	 Без	 судимости.	 ЗП	 250	 грн/смена	 без	 задер-
жек.	 Оформление	 после	 испытательного	 срока.	
095)7415096

•	 Охранник срочно	 требуются	 в	 охранную	
фирму.	 Вахта/суточные.	 Иногородним	 предо-
ставляется	 жильё.	 З/п	 за	 15	 дней	 от	 2500грн.	
093)8204700,(097)1200826

•	 Охранники (на	заправку,	офисный	центр,	 склад).	
Г/р	1/2,	1/3	суток	или	ночные	смены.	Своевременная	
з/п,	2000грн,	полный	соцпакет.	КА	Вакансия+	Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909

•	 Охранники срочно	требуются	в	связи	с	открытием	
нового	филиала.	Возможно	без	о/р.	Предоставляем	
жильё.	З/п	высокая.	096)5527498,(093)3522102

•	 Охранники срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту.	Вахтовый	метод	работы.	Официальное	оформле-
ние	067)9110959ВладимирВладимирович,(050)358

•	 Охранники требуются	для	работы	в	торговом	зале	
гипермаркета	 г.	 Киева.	 Г/р	 15/5.	 Предоставляется	
жилье.	067)2188175

•	 Охранники требуются	 на	 постоянную	 работу	 на	
сельхоз	 предприятие.	 График	 работы	 :	 7/7,	 15/15,	
20/10,	 30/15.	 Жилье	 и	 питание	 предоставляется.	
068)6285296,(095)3895768

•	 Охранники. Вахта,	 7/7,	 15/15,	 20/10.	 Ответствен-
ные,	не	пьющие.	Охрана	разных	объектов	(коттедж-
ные	городки,	школы,	гимназии,	здания,	предприятия	
и	др.).	З/П	от	3000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.Львовс-
кий,	 2,	 3-й	 эт.,	 оф.1	 (здание	 банка	 Надра,	 вход	 со	
двора)	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Парикмахеры срочно	 приглашаются	 в	 салон	
красоты	 Идеаль.	 Проводим	 обучение!	 Аренда!	
063)7334151

•	 Пекарь в	 Эко	 маркет.	 Звонить	 с	 09.00	 до	 18.00	
097)2943860

•	 Переводчики. Знание	 английского	 языка.Пись-
менный	и	устный	перевод.	Г/р:	полная	или	частичная	
занятость.	Можно	студенты	на	подработку.	Работа	в	
офисе	или	на	дому.	З/П	от	4000	грн.	ЦТ	Актив-Биз-
нес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1.	552086,(067
)5884282,(093)2401847

•	 Персонал для	 дома.	 Компетентные:	 сидел-
ки-домработницы,	няни-горничные,	работа	с	прожи-
ванием	в	семьях	или	почасовой	посменный	график.	
З/п	от	2500-4000грн.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небес-
ной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплат-
ное.	063)4459909

•	 Пилорамники на	деревообробне	підприємство	на	
постійну	роботу.	З	досвідом	роботи.	З/п	висока,	сво-
єчасна.	Хороші	умови	праці.	067)4807399

•	 Пилорамщики (бригада)	 на	 постоянну	 работу.	
Срочно!	 Работа	 в	 Киевской	 области,	 Бородянский	
р-н,	 с.	 Лубянка.	 Жилье	 предоставляется.	 Хорошие	
условия	труда.	З/п	высокая.	097)4021975Александр

•	 Пилорамщики (бригада)	срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	(г.	Овруч).	Вахтовый	метод.	
Жильем	обеспечиваем.	Оплата	от	выработки	от	150	
грн	и	выше.	068)5581285

•	 Пилорамщики в	г.	Новоград-Волынский.	О/р	обя-
зателен,	вахтовій	метод	работы.	З/п	70-80грн	за	м3.	
067)4805958Владимир

•	 Пилорамщики на	 ленточную	 пилораму.	 Сроч-
но!	 Отличные	 условия	 работы.	 З/п	 достойная.	
067)9941171,(093)3675848

•	 Пилорамщики на	 предприятие.	 Срочно!	 О/р	
желателен.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 от	 выработ-
ки	 (от	 4000-5000грн).	 Хорошие	 условия	 работы.	
063)6040051АнатолийИванович

•	 Пилорамщики с	опытом	работы	на	деревообраба-
тывающие	 предприятия.	 З/п	 сдельная.	 Жилье	 пре-
доставляется	г.	Бровары.	099)2434610,(067)4029482

•	 Пилорамщики с	опытом	работы	на	ленточную	пи-
лораму.	 З/п	 высокая	 (от	 выработки).	 Без	 вредных	
привычек.	098)6176434,(097)0300577

•	 Пилорамщики. О/р	на	ленточной	пилораме.	З/п	от	
6000грн.	По	необходимости	предоставляется	жилье.	
Вахтовый	 метод	 работы.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909,553588

•	 Плотник срочно	требуются	на	постоянную	работу.	
О/р	 обязателен.	 Работа	 по	 сборке	 деревянных	 щи-
товых	домов	и	деревянной	мебели	в	цеху.	З/п	досто-
яная.	067)4104933

•	 Повар -заготовщик	 (гарячий	 процес).	 О\р	 обя-
зателен.стабильная	 и	 своевременная	 з\п,	 премии,	
карьерный	 рост	 (развиваем	 сеть),	 питание.	 Хоро-
ший	 дружный	 коллектив.	 Звонить	 с	 10.00	 до	 19.00	
063)7269414

•	 Повар в	 загородный	 ресторан.Подвоз,	 питание,	
достойная	оплата.	093)0506477,(096)7967493

•	 Повар в	кафе	Терасса	(с.	Станишовка).	Возможно	
без	о/р.	Обучаем.	Подвоз	в	 город.	З/п	своевремен-
ная.	Официальное	трудоустройство.	067)9366992

•	 Повар в	кафе.	Р-н	Гидропарка	067)2817628

•	 Повар в	кафе.	Срочно!	Г/р	и	 з/п	при	собеседова-
нии.	097)3809498

•	 Повар Г/р	4/4,	з/п	от	2000	грн	097)4500993

•	 Повара требуются	 на	 постоянную	 работу	 в	 кафе.	
Г/р	 договорной.	 З/п	 высокая	 и	 своевременная.	
097)2802290Лилия

•	 Подсобник срочно	 требуются	 на	 постоянную	 ра-
боту	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Сборка,	 покраска,	
шлифовка	изделий	со	сруба.	Жилье	предоставляем.	
З/п	достойная.	067)9032799,(093)5701674

•	 Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	требу-
ются	 на	 постоянную	 работу	 в	 г.	 Киев.	 Хорошие	 ус-
ловия	 работы.	 Жилье	 предоставляем.	 З.п	 высокая.	
063)2922886,(096)8560507

•	 Полировщик на	 камнеобработку.	 работа	 в	 г.	 Ир-
шанск.	Оплата	40грн/кв.м.	Жилье	предоставляется.	
093)9651539Сергей

•	 Полировщик на	постоянную	работу	по	обработке	
камня	в	 г.	Коростышев.	Жилье	предоставляем.	З/п	
высокая.	067)5045740

•	 Полировщик срочно	 требуются	 на	 камнеобраба-
тывающее	предприятие	в	Коростышевском	р-не.	Без	
в/п.	 О/р	 приветствуется.	 Удобный	 г/р.	 З/п	 высокая.	
сдельная.	 Для	 иногородних	 предоставляем	 прожи-
вание.	С	нашей	стороны-порядочность	гарантируем	
097)4701101

•	 Помічник керівника	 (секретар)	 в	 нову	 виробничу	
компанію	для	роботи	в	офісі.	Можливо	без	д	/	р.	Дохід	
2500грн	+%.	067)2427588,(063)4791961

•	 Помощник менеджера	 по	 экспорту.	 Работа	 в	
смт.	 Черняхов.	 Желательно	 высшее	 образование.	
Обучение	 в	 процессе	 работы.	 Г/р	 нормированный.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 достойная.	
041)3441436,(097)5526322

•	 Помощник оператора	на	АЗС	срочно	требуется.Г/р	
посменный.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 1200грн	
063)9969612АлёнаАнатолевна

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 кафе,	 р-н	 Гидропарка	
067)2817628

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 кафе.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
при	собеседовании.	068)7541723,(063)9490055

•	 Посудомойщица/ик в	 уютное	 кафе.	 Посмен-
ный	 г/р,	 3/3	 дня,	 возможны	 только	 ночные	 смены.	
З/п	 1500грн.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909

•	 Працівники (чоловіки/жінки)	 запрошуються	 на	
службу	до	Житомирської	виправної	колонії	№	4.	До-
даткова	інформація	при	співбесіді.	096)7298882

•	 Працівники для	 ремонту	 побутової	 техніки	 в	
майстерню.	 Можливо	 без	 досвіду	 роботи	 (на-
вчаємо).	 Детальна	 інформація	 по	 телефону.	
097)5082036,(063)2148081

•	 Предприятию в	 Киеве	 на	 склад	 макулатуры	 тре-
буются	 сортировщицы	 и	 сортировщики,	 возможен	
вахтовый	 метод,	 предоставляется	 общежитие,	 зп	
160	грн/день.	0959101556	0677448231,	0506875665

•	 Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Робота	в	3	змі-
ни.	3/2	дні,	можливі	нічні	зміни.	З/п	своєчасно.	Фор-
мою	забезпечуємо.	095)4566856

•	 Прибиральниця (-ник)	для	прибирання	приміщень.	
Пропонуємо	 денні	 та	 нічні	 зміни,погодинну	 оплату.	
З/п	3300-6900	грн	Повна	зайнятість.	Робота	в	м.	Київ.	
Іногороднім	допомога	з	житлом.	095)0750318,(098)73
76942,(063)7624005
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•	 Прибиральниця (-ник)	на	постійне	місце	роботи	в	
ресторан.	067)4106655

•	 Прибиральниця (-ник)	службових	приміщень	в	м.	
Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	
методом,	 надаємо	 місце	 для	 проживання.	 Випла-
та	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	 України.	
045)7250532відділкадрів,(096)2585142

•	 Прибиральниця (-ник)	у	зв’язку	з	відкриттям	нових	
продуктових	 магазинів	 ТОВ	 «ТК	 Полісся-продукт»	
за	адресами:	 вул.	Мануїльського	5/1,	 вул.	Малікова	
27/9,	вул.	Бородія,	60а.	Офіційне	працевлаштування,	
навчаємо	098)2193346

•	 Провізори-фармацевти Вища	або	середня	освіта,	
д/р,	 користувач	 ПК,	 знання	 касового	 апарату	 (1С),	
комунікативні	 навики.	 Офіційне	 працевлаштування.	
З/п:	 ставка	 +	 %.	 Місце	 роботи:	 м.	 Житомир	 та	 об-
ласть.	 Резюме	 на	 е-mail:	 s.nikolenko@nasha-apteka.
com.ua	044)2013101,(095)2702928

•	 Продавец в	продовольственный	магазин	(с.	Заре-
чаны).	Срочно!	О/р	желателен.	Обучаем.	Г/р:	с	8.00	
до	 22.00	 посменный	 4/4.	 Хорошие	 условия	 работы.	
З/п	при	собеседовании.	067)2762198ТатьянаЮрьев-
на

•	 Продавец в	 продовольственный	 магазин	 на	 по-
стоянную	 работу.	 З/п	 достойная.	 Требования:	 о/р,	
порядочность,	желание	работать.	Хорошие	условия	
работы.	067)4105711,(067)4102339

•	 Продавец в	Эко	маркет.	Звонить	с	09.00	до	18.00	
097)2943860

•	 Продавец косметики	срочно	требуется	на	работу.	
Активные	продажи,	можно	без	о/р.	Г/р	5/2,	соцпакет.	
З/п	ставка+%	096)7036400

•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу	
в	магазин	Автотовары.	О/р	приветствуется.	Знание	
компьютера	 обязательно.	 быстрообучаемость.	 Г/р	
с	пн	по	пт	с	8.00	до	19.00	 (договорной0.	Оплата	от	
3000грн	-	до	6000грн	067)1111535

•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
О/р	в	продуктовом	магазине	в	гастронамии	-	обязате-
лен.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Центр	города.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	договорная	067)4727925Екате-
ринаВасильевна

•	 Продавец-кассир .	Обращаться	по	адресу:	г.	Жи-
томир,	пр-т	Мира,	23а	067)3245591Наталия

•	 Продавец-кассир требуется	 в	 кофейню-пекарню	
Франс.	ya.	О/р	необязателен.	Активные,	ответствен-
ные,	коммуникабельные.	Г/р	посменный.	З/п	от	2000	
грн.	 Резюме	 на	 e-mail:	 natalia.sergeieva@gmail.com	
097)9104222

•	 Продавец-консультант в	 сферу	 торговли.	 актив-
ные	 люди,	 которые	 действительно	 хотят	 зараба-
тывать.	Есть	перспектива	карьерного	роста.	З/п	вы-
сокая,еженедельная.	093)2762642,469220

•	 Продавець в	магазини	сантехніки.	Досвід	роботи.	
З/п	2500	грн	Г/р	з	9-00	до	17-00.	096)5517479

•	 Продавець на	роботу	в	мережу	продовольчих	ма-
газинів	 м.	 Києва.	 Надаємо	 житло!	 Навчаємо!	 Теле-
фонуй	вже	зараз!	067)4446052Оксана,(063)4124565

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 «Торговий	
дім	«Смачний	світ»	в	мережу	магазинів	та	кіосків.	Ви-
моги:	чесність	і	порядність,	доброзичливість	та	кому-
нікабельність,	 вміння	рахувати.	Д/р	необов’язковий.	
Офіційне	працевлаштування.	Проводимо	на	418861
,(093)3231930,(096)1038001

•	 Продавець продовольчих	 товарів.	 Терміново!	
067)9976789

•	 Продавець-консультант З/п	 від	 3000	 грн.	 Графік	
роботи	позміний,	офіційне	працевлаштування.	Робо-
та	в	ТЦ	Глобал.ua	063)3451269

•	 Продавці -касири	 у	 зв’язку	 з	 відкриттям	 нових	
продуктових	 магазинів	 ТОВ	 «ТК	 Полісся-продукт»	
за	адресами:	 вул.	Мануїльського	5/1,	 вул.	Малікова	
27/9,	вул.	Бородія,	60а.	Офіційне	працевлаштування,	
навчаємо	098)2193346

•	 Продавці продовольчих	 товарів.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування,	 гідна	 та	стабільна	заробітна	плата.	
480305,414645,413711

•	 Продавці-консультанти на	роботу	в	магазин	елек-
троніки	та	побутової	техніки	Comfy	в	м.Житомирі.	Ці-
леспрямованість	 та	 відповідальність.	 Консультуван-
ня	 клієнтів	 та	 продаж	 техніки.	 Виконання	 планових	
показників	продаж.	067)6224389

•	 Продавцы продтоваров,	 мороженного.	 Ответ-
ственность,	честность,	порядочность.	Можно	без	о/р.	
Г/р	неделя/неделю.	З/П	2500-2800	грн.	за	2	недели.	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	(здание	банка	Надра,	вход	со	двора).	552086,(067)
5884282,(093)2401847

•	 Продавцы срочно	требуются	в	продовольственный	
магазин	на	постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	
Звонить	до	18.00.	Адрес:	ул.	Домбровского,	59	б,	ТЦ	
Житомир.	067)6930268,(093)2499131

•	 Продавцы-консультанты срочно	 требуются	 в	
связи	с	открытием	новых	магазинов.	З/п	от	2500грн.	
Работа	 в	 г.	 Житомир.	 Жилье	 предоставляем.	 Не	
агенство.	096)5527498,(093)3522102

•	 Проектант срочно	 требуется	 на	 работу.	 Работа	 с	
чертежами.Производство	 лесниц,	 деревяных	 фаса-
дов,	 мебели,	 домов.	 Хорошие	 условия	 работы,	 з/п	
высокая	и	сдельная.	067)5278497

•	 Промоутер р-н	 Академгородка	 Иногородним	
жилье.	093)7093557,(044)3604346,(050)0861003

•	 Промоутер терміново	потрібен	на	постійну	роботу.	
Продаж	стартових	пакетів.	Г/р	гнучкий	(від	3	до	5	го-
дин	в	день).	Оплата	100грн/день.	067)2427592

•	 Промоутеры срочно	 требуется	 в	 связи	 с	 рас-
ширением	 компании.	 Карьерный	 рост.	 Жилье	
предоставляем.	 З/п	 от	 3000грн/мес.	 Работа	 в	 г.	
Житомир.	 Жилье	 предоставляем.	 Не	 агентство.	
096)5527498,(093)3522102

•	 Прораб -отделочник.	 Срочно!	 З/п	 договорная	
(без	 задержек	 !).	 Предоставляем	 общежитие.	
044)2963963,(067)9629810

•	 Работа .	 Медичний	 центр	 запрошує	 взяти	 участь	
у	програмі	донації	 яйцеклітин	жінок	репродуктивно-
го	 віку.	 Виногорода	 13000грн.	 Ліц.	 МОЗ	 України	 №	
197377	 від	 01.08.2013	 р.	 044)4503607,(044)2200003,
(044)2234888
•	 Работа .	Работники	в	лесоперерабатывающий	цех	
и	 цех	 по	 производству	 пеллет.	 Возможно	 без	 о/р,	
обучаем.	Без	в/п.	Принемаем	переселенцев.	Оплата	
сдельная.	р-н	Крошни.	097)2628892,(050)7672091
•	 Работа .	Разнорабочие	мужчины/женщины	в	район	
Коблево	на	базу	отдыха.	Срочно!	Жилье	и	питание	
бесплатно.	З/п	от	1400	грн.	067)6311096Александр
•	 Работа .	 СОТРУДНИЦЫ/ки.	 У	 нас	 лучшие	 усло-
вия	 в	 городе!	 Можно	 совмещать	 с	 основной	 ра-
ботой,	 высокая	 заработная	 плата,	 удобный	 для	
вас	 график.	 Иногородним	 предоставляем	 жилье.	
063)7839244,(093)7613283
•	 Работа .	 СОТРУДНИЦЫ/ки.	 У	 нас	 лучшие	 усло-
вия	 в	 городе!	 Можно	 совмещать	 с	 основной	 рабо-
той,	удобный	для	вас	график.	Ежедневная	выплата.	
Иногородним	 предоставляем	 жилье.	 Безопасность	
гарантируем.	Высокий	уровень	заработка	от	Вашего	
желания	зарабатывать!	067)9445005,(099)5548880
•	 Работа в	 США	 по	 контракту:	 отели,	 АЗС,	 строи-
тельство,	 семьи,	 супермаркеты,	 з/п	 от	 45000	 грн.,	
проживание,	 страховка	 оплачиваются	 работода-
телем,	 авиа	 в	 кредит.	 ПП	 Пасифик	 Юниверсал	
Груп	 Украина.	 Киев,	 Константиновская,	 24,	 ЛМСПУ	
АВ547342	от	21.11.10	тел.:		0636779150,095419292
•	 Работа Жінки	до	35	років,	які	мають	дітей,	запрошу-
ються	в	центр	із	лікування	безпліддя,	взяти	участь	в	
програмах:	донації	яйцеклітин	(6000-10000	грн),	суро-
гатного	материнства	(до	220	000	грн).	Ліцензія	МОЗУ	
АВ	№	554391	від	22.07.10.	097)0887887,(099)0302963
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•	 Работа за	рубежом	Автомеханіки,	з/п	до	18	000грн	
Робота	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	допо-
можемо	дістатися	місця	роботи.	Проживання	для	всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Арматурники,	з/п	до	22	000грн	
Робота	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	допо-
можемо	дістатися	місця	роботи.	Проживання	для	всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	096)206
0705,(093)7007171,(044)5411363
•	 Работа за	рубежом	Далекобійники,	з/п	до	25	000грн	
Робота	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	допо-
можемо	дістатися	місця	роботи.	Проживання	для	всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	 рубежом	 Зварювальники,	 з/п	 до	 22	
000грн	 Робота	 в	 Польщі.	 Допоможемо	 отримати	
візу	 +	 допоможемо	 дістатися	 місця	 роботи.	 Прожи-
вання	 для	 всіх	 вакансій	 надається	 безкоштовно-
!www.pelekh.agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	
25.12.2014	 р.	 044)5411363,(093)7007171,(096)20607
05
•	 Работа за	рубежом	Кухар,	з/п	до	21	000грн	Робота	
в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	дістатися	міс-
ця	роботи.	Проживання	для	всіх	вакансій	надається	
безкоштовно!www.pelekh.agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	
460964	від	25.12.2014	р.	044)5411363,(093)7007171,(
096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Муляри,	з/п	до	18	000грн	Робо-
та	 в	 Польщі.	 Допоможемо	 отримати	 візу	 +	 допомо-
жемо	 дістатися	 місця	 роботи.	 Проживання	 для	 всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	 рубежом	 Обивщики	 меблів,	 з/п	 до	 18	
000грн	 Робота	 в	 Польщі.	 Допоможемо	 отримати	
візу	 +	 допоможемо	 дістатися	 місця	 роботи.	 Прожи-
вання	 для	 всіх	 вакансій	 надається	 безкоштовно-
!www.pelekh.agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	
25.12.2014	 р.	 044)5411363,(093)7007171,(096)20607
05
•	 Работа за	 рубежом	 Покоївки.	 З/п	 до	 20	 000	 грн	
Робота	 в	 Польщі.	 Допоможемо	 отримати	 візу	 +	 ді-
статися	місця	роботи.	Проживання	для	всіх	вакансій	
надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	Ліцензія	
ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)5411363,(09
3)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Працівники	на	лісопилку,	з/п	до	
18	 000грн	 Робота	 в	 Польщі.	 Допоможемо	 отримати	
візу	 +	 дістатися	 місця	 роботи.	 Проживання	 для	 всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Працівники	на	погрузчик,	з/п	до	
18	000	грн	Робота	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	
візу	 +	 дістатися	 місця	 роботи.	 Проживання	 для	 всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705

•	 Работа за	рубежом	Працівники	на	сезонні	роботи	
(збір	полуниці,	малини,	омідорів,	огірків,	 грибів),	з/п	
до	20	000	грн	Робота	в	Польщі.	Проживання	для	всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	 рубежом	 Працівники	 на	 ферму,	 з\п	 10	
000	-	15	000грн	Робота	в	Польщі.	Допоможемо	отри-
мати	візу	+	дістатися	місця	роботи.	Проживання	для	
всіх	 вакансій	 надається	 безкоштовно!www.pelekh.
agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	
096)2060705,(044)5411363,(093)7007171
•	 Работа за	 рубежом	 Работа	 в	 Польше!	 Водители	
кат	С,	Е.	Предоставляем	информационно-консульта-
тивные	услуги.	097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	 рубежом	 Работа	 в	 Польше!	 Повара	
в	 гостинницы	 и	 пансионаты	 на	 Балтийское	 море.	
097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	 рубежом	 Работа	 в	 Польше!	 Работники	
на	ферму.	Предоставляем	информационно-консуль-
тативные	услуги.	097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	рубежом	Работа	в	Польше!	Рабочие	в	ме-
бельные	цеха.	Предоставляем	информационно-кон-
сультативные	услуги.	097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	рубежом	Работа	в	Польше!	Строители.	
Предоставляем	 информационно-консультативные	
услуги.	097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	рубежом	Ремонтні	роботи	(гіпсокартон,	
плитка,	малярка),	з/п	до	25	000	грн	Робота	в	Польщі.	
Допоможемо	отримати	візу	+	дістатися	місця	роботи.	
Проживання	для	всіх	вакансій	надається	безкоштов-
но!www.pelekh.agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	
25.1	044)5411363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Столярі,	З/п	до	20	000	грн.	Ро-
бота	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	допомо-
жемо	 дістатися	 місця	 роботи.	 Проживання	 для	 всіх	
вакансій	надається	безкоштовно!www.pelekh.agency.	
Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	№	460964	від	25.12.2014	р.	044)541
1363,(093)7007171,(096)2060705
•	 Работа за	рубежом	Швачки,	з/п	до	16	000грн	Робо-
та	в	Польщі.	Допоможемо	отримати	візу	+	дістатися	
місця	роботи.	Проживання	для	всіх	вакансій	надаєть-
ся	безкоштовно!www.pelekh.agency.	Ліцензія	ДЦЗ	АЕ	
№	460964	від	25.12.2014	р.	096)2060705,(093)700717
1,(044)5411363
•	 Работа Компанія	запрошуе	комуникабельних,	від-
повідальних.	 Консультантів	 для	 работи	 в	 офісі	 (м.	
Житомир).	Гідна	зарплата.	Хороші	умови	праці.	Офи-
циальное	оформление.	Кар`єрне	зростання.	Офіцій-
не	оформлення.	098)6677686с9.0018.00
•	 Работа на	дому	3-4	часа	в	день.	Обработка	и	ана-
лиз	 информации	 .Пользователь	 ПК,В\О	 (желатель-
но).З/п	2500грн	097)8764863
•	 Работа на	камнекольные	станки	срочно	требуется	
в	г.Новоград-Волынский.	О/р	обязателен.	Г/р	норми-
рованный.З/п	при	собеседовании.	097)5087965
•	 Работа Нужен	 человек	 для	 стирки	 постель-
ного	 белья	 у	 себя	 на	 дому.	 З/п	 оговаривается.	
097)1295329(097)1295329

•	 Работа специалисты	 высокого	 класса	 по	 корпус-
ной	 мебели.	 О/р	 обязтелен	 от	 3-х	 лет.	 Г/р	 с	 8.00до	
17.00,	сб,вс	-	выходные.	З/п	высокая,	по	договорен-
ности.	067)7062877
•	 Рабочие В	подсобное	хозяйство	5	коров(кормить,	
дойка	 аппаратом).Продажа	 молочной	 продукцию	
на	базаре.	Предоставляем	жилье	2	км	от	г.Одессы.	
097)4988707,(067)9075032
•	 Рабочие на	камнеобрабатывающее	предприятие	в	
Черняховском	р-не.Хорошие	условия	работы.	Опла-
та	достойная.	097)9175634
•	 Рабочие на	 плетение	 венков	 из	 искусственной	
хвои,	без	о/р.	Г/р	дневные,	вечерние,	ночные	смены.	
З/п	ежедневная	100грн/смена.	КА	Вакансия+	Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Рабочие на	 плетение	 сырной	 косички,	 частное	
молочное	 производство.	 Мужчина	 или	 женщина,	
трудоспособные,	активные.	Г/р	нормированный,	есть	
подвоз	на	работу,	з/п	2500грн	063)4459909
•	 Рабочие на	 производство	 и	 установку	 бетонных	
заборов	 в	 город	 Киев.	 О/р	 обязателен.	 Жилье,	 пи-
тание	предоставляем.	Вахта.	З/п	от	7000грн.	e-mail:	
3311910@ukr.net	 098)7611117,(095)0467111,(093)75
31117
•	 Рабочие на	 сборку	 электроприборов,	 сидячая	 ,	
кропотливая	 работа.	 О/р	 не	 требуется,	 г/р	 8-ми	 ча-
совой	 08:00-17:00,	 полный	 соц.	 пакет,	 спец.	 форма	
выдаётся.	З/п	2500грн	063)4459909
•	 Раздатчики листовок	 р-н	 Академгородка	 Иного-
родним	 жилье	 093)7093557,(044)3604346,(050)0861
003
•	 Разнорабочие в	 цех	 ТОВ	 Живой	 квас.	 Сменный	
г/р	 (1	 неделя-5	 дней,	 сб.,вс.,	 выходной,	 с	 07.00	 до	
19.00;	2	неделя-5	дней,	сб.,	вс.,	выходной,	с	19.00	до	
07.00).	 Официальное	 трудоустройство.	 Соц.пакет.	
З/п	стабильная,	от	2500грн.	067)3225491
•	 Разнорабочие З/п	 високая.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.Умеющие	 и	 желающие	 работать!	
097)2230023Александр
•	 Разнорабочие на	 Корнинский	 кирпичный	 завод.	
Срочно!	 О/р	 не	 обязателен.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 от	
3500грн.	098)4130552,(097)7769511Вячеслав
•	 Разнорабочие с	 опытом	 работы	 (можно	 без)	 на	
ленточну	пилораму.	З/п	высокая	(от	выроботки).	Без	
вредных	привычек.	098)6176434,(097)0300577
•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Сборка,	 покраска,	
шлифовка	изделий	со	сруба.	Жилье	предоставляем.	
З/п	достойная.	093)5701674,(067)9032799
•	 Разнорабочие требуются	 на	 производство.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	 договоренности.	
480403,(096)9382242
•	 Разнорабочие-подсобники в	строительную	фир-
му.	Без	о/р,	помощь	в	монтаже	натяжных	потолков,	
шпаклевке,	 укладке	 плитки	 и	 других	 строитель-
ных	 работах.	 З/п	 от	 3000грн.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Разнорабочие. ЗП	 150-200	 грн/день.	 Возможна	
выплата	ежедневно.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовс-
кий,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(здание	банка	Надра,	вход	со	
двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Разнорабочий на	 производство	 на	 постоянное	
место	работы	в	город	Киев.	Предоставляем	жилье,	
питание.	Вахтовый	метод	работы.	З/п	5000-	7000грн	
098)7611117,(095)4671117,(093)7531117
•	 Рамщик срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу	
в	Коростышевском	р-не.	Сборка,	покраска,	шлифов-
ка	изделий	со	сруба.	Жилье	предоставляем.	З/п	до-
стойная.	093)5701674,(067)9032799
•	 Расклейщик Работа	на	постоянной	основе.	 (2дня	
обязательная	 стажировка).	 Выдаём	 объявления,	
клей,	 маршрутные	 листы.	 Маршруты	 рассчитаны	
на	6-8	рабочих	часов	или	же	на	4-6	станций	метро.	
Зарплата	 2000-4000	 гривен.	 Иногородним	 предо-
ставляем	бесплатное	жильё.	066)4655108
•	 Реализатор морепродуктов	 по	 пляжу	 (Азовское	
побережье).	 З/п+	 бонусная	 система,	 %	 от	 продаж.	
Работодатель	050)2287691,(050)6679200
•	 Реализаторы на	 море.	 Проезд	 и	 проживание	 за	
счет	работодателя.	093)4482309,(098)5975482
• РЕСТОРАННАЯ СФЕРА. ШЕФ-ПОВАР. РАБОТА БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ, ПЕРЕЕЗД В Г.ЛЬВОВ. ПОЛНАЯ ЗАНЯ-
ТОСТЬ. ЕСТЬ ОПЫТ. Г.ДНЕПРОПЕТРОВСК 0973806216
•	 Різноробочі на	виробництво	дерев	яного	вугілля.	
З/п	від	3000грн.	Г/р	нормований	(можливий	вахтовий	
метод).	Робота	в	м.	Олевськ.	Житлом	забезпечуємо.	
098)0482471

•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю.	095)2831112,375054,(095)2806719
•	 Різноробочі на	 деревообробне	 підприємство	 на	
постійну	роботу.	З	досвідом	роботи.	З/п	висока,	сво-
єчасна.	Хороші	умови	праці.	067)4807399
•	 Різноробочі на	 деревообробне	 підприємство.	 Ба-
жано	досвід	роботи.	З/п	3000	 грн	Деталі	 обговорю-
ються.	067)4101935
•	 Робота в	 Києві.	 Потрібні	 сортувальники	 сміття	 та	
водії	на	мусоровоз	Мерседес	на	сортувальний	завод.
Житлом	забезпечуємо	0679533884
•	 Робота в	 м.Київ.	 Потрібні	 сортувальники	 се-
конд-хенду,	 вахта	 15/15,	 з/п	 до	 8000	 грн,	 робота	 в	
теплому	приміщенні.	Житлом,	спецодягом	та	харчу-
ванням	забезпечимо	0954874330,	0979101086

РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВІДКРИТТЯ РОБОЧИХ ВІЗ ДО ПОЛЬ-
ЩІ. ВІДКРИТТЯ ШЕНГЕН ВІЗ ДО ЄВРОПИ. ВІЗИ ДО АНГ-
ЛІЇ, КАНАДА, США. ШУКАЄМО РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕД-
СТАВНИКІВ У ВАШОМУ РЕГІОНІ. СЕРІЯ АВ№547294 ВІД 
27.08.2010 ТЕЛ.: 0674550664, 0996348031 0632154039, 
0342232083

•	 Робота в	 Польщі.	 Завжди	 працевлаштовуємо	
оббивальників	 м’яких	 меблів.	 Досвід	 роботи	 від	 1	
року.	 Зарплата	 від	 12000	 грн.,	 робочій	 контракт,	
житло	 надається.	 Л.МСПУ-АВ585193-25.07.2012	
0672886077,	0992583013
•	 Робота за	кордоном	Працевлаштовую	на	роботу	у	
Польшу	 без	 посередників.	 Допомога	 в	 оформленні	
віз:	національно	робочої,	шенген	візи.	Інформація	по	
Італії	(догляд	за	людьми	похилого	віку).	Ліц.	серія	АВ,	
N585064	от	08.12.2011р.,	видана	МСПУ.	067)2737165
•	 Робота за	кордоном.	Працевлаштування	в	країнах	
Західної	 Европи	 та	 Скандинавії:	 будівництво,	 фер-
мерство,	 готельно-ресторанний	 бізнес,	 підприєм-
ства,	 різноробочі.	 Проїзд	 за	 рахунок	 роботодавців.	
Лiц.	МСПУ	АВ	№585024	от	05.10.2011	0677651811
•	 Рубщики металла	на	гельетину.	З/п	от	4000грн	Хо-
рошие	условия	067)9025282
•	 Сборщики деревянных	 поддонов	 на	 ленточную	
пилораму.	 Срочно!	 Отличные	 условия	 работы.	 З/п	
достойная.	067)4288954
•	 Сборщики на	производство	м/п	окон.	Срочно!	З/п	
сдельная	от	2000грн.	067)4117631,336952,336954
•	 Сборщики обуви	на	обувное	пр-во.	З/п	от	3500грн.	
Звонить	с	09.00	до	18.00	067)4119783,(093)3405407
•	 Сварщик для	сборки	кованых	елементов.	О/р	же-
лателен.	Без	вредных	привычек.	067)4122283
•	 Сварщик с	 о/р	 приглашаем	 на	 производство	 ме-
таллоконструкций.	 Официальное	 трудоустройство.	
Г/р	нормированный.	З/п	4000	грн	067)9971453
•	 Сварщик-сборщик требуется	на	работу	для	изго-
товления	 кованых	 изделий.	 Хорошие	 условия	 ра-
боты,	з/п	высокая	и	сдельная.	067)5278497
•	 Сварщики. Образование	 среднее	 специальное	
профильное.	 Электросварочные	 и	 монтажные	 ра-
боты.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 18.00,	 пятидневка.	 З/п	 от	 4000	
грн.,	 выплачивается	 2	 раза	 в	 месяц	 без	 задержек!	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	(здание	банка	Над	552086,(067)5884282,(093)2401
847
•	 Сиделка. Обязанности:	 присмотр	 за	 женщиной.	
Приготовление	 пищи,	 кормление,	 помощь	 по	 дому,	
общение.	 Понимание	 данной	 работы,	 добросове-
стность.	 З/П	 от	 2500	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(здание	банка	Надра,	
вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Слесари по	ремонту	автомобилей	срочно	требует-
ся	на	предприятие.	О/р	от	2-х	лет.	Г/р	с	9.00	до	16.00.	
Зп	при	собеседовании.	362363,(097)7585616
•	 Слесарь механосборочных	работ.	З/п	от	3000грн.	
Подробности	при	собеседовании.	067)4102756
•	 Слюсар -зварювальника.	 Металообробне	 під-
приємство	 в	 м.	 Боярка.	 Iногороднім	 надаємо	 житло	
067)4402321ОлександрВікторович,(067)2091
•	 Слюсар з	 контрольно-вимірювальних	 приладів	 та	
автоматики	 на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Жито-
мирський	 картонний	 комбінат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	
З/п	за	домовленістю.	095)2806719,375054
•	 Слюсар-електрик з	ремонту	електроустаткування	
на	виробниче	підприємство	ТОВ	Житомирський	кар-
тонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домов-
леністю	375054,(095)2806719,(095)2831112
•	 Слюсар-електрик З/п	 та	 г/р	 договірні	
511425,(050)4631256
•	 Слюсар-ремонтник (IV,	 V,	 VI	 розряду)	 на	 ТОВ	
Житомир-Агробудіндустрія.	Ремонт,	 обслуговування	
мостових	 кранів,	 конвеєрів,	 ремонт	 метало	 форм,	
складання	металоконструкцій.	Офіційне	працевлаш-
тування.	З/п	за	результатами	співбесіди.	332072
•	 Слюсар-ремонтник на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю	375054,(095)2806719
•	 Сортувальник сміття	 на	 сміттєсортувальний	 за-
вод.	 З/п	 своєчасно,	 гідна.	 Робота	 в	 м.	 Київ.	 Житло	
надаємо.	067)9533884Рудольф
•	 Сортувальник та	пресувальник	вторсировини	в	м.	
Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	
методом,	 надаємо	 місце	 для	 проживання.	 Випла-
та	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	 України.	
045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Сотрудники в	офис	График	пн-пт	с	9.00	до	17.00.	
Запись	на	собеседование	093)4721692
•	 Сотрудники в	офис	Компанія	запрошуе	комуника-
бельних,	 відповідальних.	 Консультантів	 для	 работи	
в	офісі	(м.	Житомир).	Гідна	зарплата.	Хороші	умови	
праці.	Официальное	оформление.	Кар`єрне	зростан-
ня.	Офіційне	оформлення.	098)6677686с9.0018.00

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ
ОГОЛОШУЄ НАБІР на 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 30 років, що мають 
інвалідність:

На базі 9 класів. (Термін навчання З р.)
l Оператор комп'ютерного набору. Секретар керівника l Кухар. Кондитер l Опе-

ратор комп'ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічиль-
но-обчислювальних машин.

На базі 11 класів.(Термін навчання 1,5 р.)
l Оператор комп'ютерного набору. Конторський (офісний) службовець (бухгал-

терія); l Оператор комп'ютерного набору. Соціальний робітник. l Слюсар-електрик 
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. l 
Взуттьовик з пошиття l Кухар. Кондитер.
На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом.

(Термін навчання 1,5 р)
l Взуттьовик з пошиття l Кухар. Кондитер
Учні отримають стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, проживан-

ням в гуртожитку. 
Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. 
Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43, ztvpui@gmail.ru
Телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс) моб. (068) 677-

62-03: (093) 408-32-47
НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ЦІЛОДОБОВЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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•	 Старший касир	на	роботу	в	мережу	продовольчих	
магазинів	м.	Києва.	Надаємо	житло!	Навчаємо!	Теле-
фонуй	вже	зараз!	067)4446052Оксана,(063)4124565
•	 Старший кассир	в	Эко	маркет.	Звонить	с	09.00	до	
18.00	097)2943860
•	 Старший продавець	 З/п	 4500	 грн.	 Графік	 роботи	
позміний,	офіційне	працевлаштування.	Робота	в	ТЦ	
Глобал.ua	063)3451269
•	 Столяр Опыт	 работы.	 Г/р	 с	 09.00	 до	 18.00.	 З/п	
сдельная.	Возможно	официальное	трудоустройство.	
098)5996978
•	 Столяр по	дереву	(5-6	разряда)	срочно	требуется	
на	предприятие.	Без	в/п.	Работа	в	 г.	Коростышеве.	
З/п	 6000	 грн	 Резюме	 на	 e-mail:	 nedilko@astek.ua	
050)4004067
•	 Столяр-станочник требуется	на	работу	для	изго-
товления	 дверей,	 окон,	 фасадов.	 Хорошие	 условия	
работы,	з/п	высокая	и	сдельная.	067)5278497
•	 Столяры в	мастерскую.	Возможно	студенты	(обу-
чаем	и	предоставляем	стажировку).	З/п	высокая.	Г/р	
договорной	097)9302008
•	 Столяры срочно	требуются	на	постоянную	работу.	
О/р	 обязателен.	 Работа	 по	 сборке	 деревянных	 щи-
товых	домов	и	деревянной	мебели	в	цеху.	З/п	досто-
яная.	067)4104933
•	 Стоматолог -терапевт	 в	 приватну	 стоматологіч-
ну	 клініку.	 Терміново!	 Д/р	 обов	 язковий.	 Повна	 за-
нятість.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 та	 умови	
роботи	при	співбесіді.	Резюме	на	e-mail:	dent.zt.ua@
gmail.com	096)8793435
•	 Строители (рабочие	 строительных	 специальнос-
тей)	 на	 постоянное	 место	 работи.	 Срочно!	 Подроб-
ности	оговариваются.	098)1512382

•	 Строители на	обувное	пр-во.	З/п	от	2500грн.	Зво-
нить	с	09.00	до	18.00	067)4119783,(093)3405407
•	 Стропальник на	постійну	роботу.	З/п	 та	 г/р	дого-
вірні	511425,(050)4631256
•	 Супервайзер в	 кондитерську	 компанію.	 Прово-
димо	 стажування.	 Д/р	 необов’язковий.	 Нам	 потріб-
ні	 ті,	 хто	 бажає	 працювати,	 заробляти,	 розвива-
тись.	 www.deyson.com.ua,	 robota@deyson.com.ua	
067)3401991,(099)0601351
•	 Терміново на	роботу	в	Польщі	потрібні:	водії,	швеї,	
будівельники,	зварювальники,	різнороби	чоловіки	та	
жінки.	Відкриття	шенген	віз	в	країни	евросоюзу.	Ліц.	
АЕ	№272382	от	13.12.2013	0960138091,	0937143600
•	 Технолог кондитерских	 изделий	 срочно	 требу-
ется	в	 кафе	Ненажерка.	 Г/р	 сменный.	З/п	высокая.	
067)3775913
•	 Технолог на	 швейную	 фабрику.	 Срочно!	 З/п	
3000грн.	Обеспечиваем	жильем.	Официальное	тру-
доустройство.	 Г.	 Барановка,	 Житомирская	 область	
093)3259229,(097)8854802
•	 Технолог по	обуви	на	обувную	фабрику	Белста	(г.	
Белгород-Днестровский).	 В/о.	 О/р	 от	 3-х	 лет.	 Г/р	 с	
08.00	до	17.00.	Жилье	предоставляем.	Соц.пакет.	З/п	
достойная	и	стабильная.	096)3177442,(04849)35062
•	 Технолог по	 переработке	 пластмасс	 (пенополи-
уретана,	 ПВХ,	 Eva)	 на	 обувную	 фабрику	 Белста	 (г.	
Белгород-Днестровский).	 В/о.	 О/р	 от	 3-х	 лет.	 Г/р	 с	
08.00	до	17.00.	Жилье	предоставляем.	Соц.пакет.	З/п	
достойная	и	стабильная.	096)3177442,(04849)35062
•	 Товарознавець у	зв’язку	з	відкриттям	нових	про-
дуктових	 магазинів	 ТОВ	 «ТК	 Полісся-продукт»	 за	
адресами:	 вул.	 Мануїльського	 5/1,	 вул.	 Малікова	
27/9,	вул.	Бородія,	60а.	Офіційне	працевлаштування,	
навчаємо	098)2193346

•	 Токар на	 постійну	 роботу.	 Терміново!	 З/п	 ви-
сока.	 Робота	 в	 м.	 Житомир	 (пров.	 Котовського).	
067)4100962Ярослав

•	 Токарь на	 постоянное	 место	 работы	 (возможна	
аренда	места).	Хорошие	условия	труда.	Г/р	и	з/п	до-
говорные.	067)6075592

•	 Торговий представник	 в	 кондитерську	 компанію.	
Проводимо	 стажування.	 Д/р	 необов’язковий.	 Нам	
потрібні	ті,	хто	бажає	працювати,	заробляти,	розви-
ватись.	 www.deyson.com.ua,	 robota@deyson.com.ua	
099)0601351,(067)3401991

•	 Торговий представник	в	м.	Бердичів.	Власне	авто.	
Наявність	посвідчення	кат	В	або	можливо	без	водій-
ських	прав.	Дзвонити	з	08.00	до	18.00.	098)3573506

•	 Торговые агенты	 Консультирование	 людей	 в	 фи-
нансовой	сфере.	Поддержка	и	сопровождение	пре-
доставляются,	 при	 необходимости	 бесплатное	 обу-
чение.	068)5866560,445565

•	 Торговые представители	 Работа	 в	 городе.	
З/п	 фиксированная.	 Предоставляется	 обуче-
ние.	 Не	 агентство.Запись	 на	 собеседование	
099)6198250,(063)0181727

•	 Торговый представитель	с	авто.	Г/р	и	з/п	при	собе-
седовании.	063)7530400

•	 Торговый представитель	требуется	на	постоянное	
место	 работы.	 Клиентская	 база	 и	 авто	 предостав-
ляется.	Опыт	приветствуется,	возможность	обучения	
в	процессе	работы.	Г/р	5/2.	З/п	от	4000грн/мес	+	%.	
Пол	не	имеет	значения.	Карьерный	рост.	Официаль-
ное	трудоустр	097)7217383,(063)0142465

•	 Тракторист в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	
роботи	вахтовим	методом,	надаємо	місце	для	прожи-
вання.	 Виплата	 заробітної	 плати	 згідно	 законодав-
ства	України.	045)7250532відділкадрів,(096)2585142

•	 Транспортировщик (обучение	 за	 счет	 компании)	
на	ООО	Грайф	Флексиблс	Украина.	Гарантированная	
з/п.	Хорошие	условия	работы	067)4107071,445210

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР В КАФЕ "ЛЮЦИНА" С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. ЗП ДОГОВОРНАЯ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО, 94 
0963627656

• ТРЕБУЮТСЯ КРОВЕЛЬЩИКИ, КАМЕНЩИКИ НА ГА-
ЗОБЛОК И КИРПИЧ, ПЛИТОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
РАБОТА В Г.КИЕВ ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА. ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ, АВАНС 0986669630; 0939957247

•	 Требуются уборщики	 в	 г.Киев.	 Вахта,	 помощь	 с	
жильем.	День,	ночь.	З/п	своевременная	0504645598,	
0445991363

•	 Трейдер С	 предварительным	 обучением.	 Ком-
фортные	 условия	 работы,	 постоянный	 доход.	
068)5866560,445565
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•	 Уборщик/ца, фирма/офисы.	Полная	занятость	или	
возможен	 частичный	 график	 работы,	 почасово	 2-3	
часа.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	
2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Уборщики (-цы)	в	гипермаркет	Караван	(офисные	
помещения).	 Г/р	 4дня	 (	 с	 7.00	 до	 16.00)	 2	 вых.,	 (	 с	
13.00	до	22.00)	2	вых.	З/п	80грн/смена.	093)4500709
•	 Уборщики (-цы)	в	торговые	центры,	развлекатель-
ные	комплексы,	гипермаркеты.	Срочно!	Жилье	пре-
доставляем.	З/п	от	3000грн.	096)9361049
•	 Уборщики (-цы)	требуется	на	постояную	работу	в	
гостинично-развлекательный	 коплекс	 Волна.	 Хоро-
шие	условия	работы.	З/п	2500грн.	067)4102768
•	 Уборщица (-ик)	 (Неполная	 занятость).	 Уборка	
офисных	 помещений.	 З/П	 150-200	 грн	 за	 уборку.	
068)6795798
•	 Уборщица (-ик)-посудомойщица	 (-ик)	 срочно	 тре-
буется	 в	 загородный	 ресторан	 под	 Киевом.	 С	 про-
живанием.	 Полная	 и	 неполная	 занятость,	 хорошие	
условия	работы.	З/п	достойная.	050)3309915

УДАЛЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, ОТ 18 
ЛЕТ. РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ, НАВЫКИ НЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫ. ЗАРПЛАТА ОТ 300 ГРН. ЕДИНОРАЗОВО ЗА 
ЧАС РАБОТЫ, НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ДО 3000 ГРН. 
0662912401

•	 Упаковщик На	 склад	 колбасных	 изделий.	 Канди-
даты	рассматриваются	до	конца	недели.	З/п3600грн	
068)6795798
•	 Упаковщики-фасовщики на	 производство	 го-
товых	 изделий.	 Нормированный	 график,	 пн.-пт.,	
09.00-18.00,	есть	посменный.	З/п	2500грн.	КА	Вакан-
сия+	Адрес:	 ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Тру-
доустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Упаковщицы-фасовщицы. Требования:	 актив-
ность,	 честность,	 порядочность.	 График	 работы	 с	
8.00	 до	 17.00,	 суббота,	 воскресенье	 -	 выходные.	
Работа	находится	в	Житомире.	З/П	от	2500	грн.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	
(здание	 банка	 Надра,	 	 552086,(067)5884282,(093)24
01847
•	 Фасовщики готовой	продукции	собственного	про-
изводства	 срочно	 требуются	 в	 связи	 с	 открытием	
новых	складов	и	магазинов.	Жилье	предоставляем.	
З/п	высокая.	Не	агентство.	096)5527498,(093)3522102
•	 Фасувальники у	 зв’язку	 з	 відкриттям	 нових	 про-
дуктових	 магазинів	 ТОВ	 «ТК	 Полісся-продукт»	 за	
адресами:	 вул.	 Мануїльського	 5/1,	 вул.	 Малікова	
27/9,	вул.	Бородія,	60а.	Офіційне	працевлаштування,	
навчаємо	098)2193346
•	 Фрезеровщик срочно	требуются	на	камнеобраба-
тывающее	предприятие	в	Коростышевском	р-не.	Без	
в/п.	 О/р	 приветствуется.	 Удобный	 г/р.	 З/п	 высокая.	
сдельная.	 Для	 иногородних	 предоставляем	 прожи-
вание.	С	нашей	стороны-порядочность	гарантируем.	
097)4701101
•	 Фрезеровщики на	постоянную	работу	по	обработ-
ке	 камня	 в	 г.	 Коростышев.	 Жилье	 предоставляем.	
З/п	высокая.	067)5045740
•	 Фрезерувальники на	постійну	роботу.	Терміново!	
З/п	висока.	Робота	в	м.	Житомир	(пров.	Котовсько-
го).	067)4100962Ярослав
•	 Фрезерувальники Робота	в	с.	Стрижівка,	Корости-
шівського	р-н.	Деталі	обговорюються.	067)4543341
•	 Хостесс в	 загородный	 ресторан.	 Г/р	 3/3	
дня.Подвоз,	 питание,	 достойная	 оплата	
093)0506477,(096)7967493
•	 Швачки на	 підприємство.	 Офіційне	 працевлаш-
тування,	 повний	 соц.пакет.	 Район	 Мальованка.	
Іногороднім	 надається	 гуртожиток.	 З/п	 висока.	
418693,(067)4122598
•	 Швеи .	 Срочно!	 З/п	 высокая.	 Г/р	 нормированный	
(пн.-пт.,	с	09.00	до	18.00).	097)7771507

•	 Швеи в	 связи	 с	 расширением	 приоизводства	 по	
пошиву	 женской	 одежды	 (костюмы,	 платья).	 О/р	 от	
года.	 Нормированный	 г/р,	 с	 08.00	 до	 17.00,	 пн.-пт.	
З/п	2500-3000грн.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909
•	 Швеи на	обувное	пр-во.	З/п	от	2500грн.	Звонить	с	
09.00	до	18.00	067)4119783,(093)3405407
•	 Швеи на	 постоянную	 работу	 приглашает	 ООО	
Круг.	 Г/р	 08.00-16.30.	 Хорошие	 условия	 работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	при	собеседова-
нии.	067)2571270
•	 Швеи на	производство	на	пошив	спецодежды	(во-
зможно	без	о/р).	Своевременная	и	достойная	оплата	
труда.	098)0526014
•	 Швеи приглашаем	 на	 швейное	 производство	 в	 г.	
Житомир.	Хорошие	условия	работы.	З/п	и	г/р	дого-
ворной.	Официальное	трудоустройство.	097)3463737
•	 Швея (обучение	за	счет	компании)	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.	067)4107071,445210
•	 Швея на	швейную	фабрику.	Срочно!	З/п	3000грн.	
Обеспечиваем	 жильем.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	 Г.	 Барановка,	 Житомирская	 область.	
093)3259229,(097)8854802
•	 Шлифовщик по	 дереву	 срочно	 требуется	 на	
предприятие.	 Обучаем.	 О/р	 желателен.	 Работа	 в	
г.Коростышев.	 Без	 в/п.	 З/п	 6000грн.	 Резюме	 на	
e-mail:nedilko@astek.ua	050)4004067
•	 Штукатуры срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту.	Большие	обьемы.	Стабильная	оплата.	Иногород-
ним	общежитие.	067)2476573
•	 Экспедитор На	 доставке.	 Работа	 на	 автомобиле	
компании	 с	 водителем.	 Сопровождение	 товара	 по	
городу.	График	работы:	5/2.	З/п3800грн	095)7415096
•	 Экспедитор-консультант фасованного	 товара.	
Возможны	командировки	в	ближнее	зарубежье.	Оп-
лата	от	4500	грн	в	неделю.	063)0111768,(098)104464
9,(066)2823591
•	 Экспедитор. Коммуникабельность,	 честность,	
трудоспособность.	 Сопровождение	 груза,	 приём	
и	отпуск	товара	по	накладным.	Г/р	с	9.00	до	18.00,	
пятидневка.	З/П	от	2800	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(здание	банка	Надра,	
вход	со	двора	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Электрик срочно	на	постоянное	место	работы.	Г/р	
с	8.00	до	17.00.	Желательно	 IV	группа	допуска.	З/п	
договорная.	482698,(097)5352687ЕленаАлексеевна
•	 Электрогазосварщики срочно	 требуются	 на	 по-
стоянную	работу.	Большие	обьемы.	Стабильная	оп-
лата.	Иногородним	общежитие.	067)2476573
•	 Электромеханик для	 ремонта	 авто	 приглаша-
ются	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 обязателен	 от	 2-х	
лет.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 при	 собеседовании	
067)4116244,(097)2367921
•	 Электросварщик приглашаются	на	постоянную	ра-
боту.	О/р	обязателен	от	2-х	лет.	Г/р	нормированный.	
З/п	при	собеседовании.	067)4116244,(097)2367921

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 
•	 Продам 2-х	ком.кв.	Житомирская	обл.,	Емильчинс-
кий	р-н,	г.Емильчино,	ул.Блюхера,	8.	49,7/27/7,5	кв.м,	
5/5	 эт.	 Жилое	 состояние.	 Без	 Комиссии.	 Цена:	 275	
000	грн.	0672485558,	0672485569

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ КВАРТИРУ ПО ВУЛ.БОРОДІЯ. ЄВРОРЕМОНТ, 
НОВИЙ БУДИНОК, 2-Х ЯРУСНА, ПОВНІСТЮ ОБЛАДНА-
НА, ДОРОГІ МЕБЛІ ТА САНТЕХНІКА, 85 КВ.СМ. ЦІНА 
2242500 ГРН. ТОРГ. ТЕРМІНОВО. 0674125547

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 4-Х КІМ.КВ., 4/9 ПОВЕРХ., ПЛОЩА 86/50/8 
КВ.М, БАЛКОН ЗАСТЕКЛ. 6КВ.М, ЛОДЖІЯ 9 КВ.М, М/П 
ВІКНА, ЦЕНТРАЛ.ОПАЛЕННЯ, ТУРБОКОЛОНКА. ЦІНА ДО-
ГОВ. ПРОВ.ВАЦКІВСЬКИЙ, Р-Н ГЛОБАЛА. 0680462892

2.5. Продам 5-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 5-КОМ.КВ., 1/5 ЭТАЖЕЙ, 120М/0М/0М, ЖИ-
ТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.БАРАНОВКА, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 
40 Б. ЦЕНА 421 177 ГРН. 0977694262

2.8. Продам Будинки в передмісті 
• ПРОДАМ 1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
БАРАНОВСКИЙ Р-Н, С.ЗЕРЕМЛЯ. ЦЕНА 631 765 ГРН. 
0977694262

ПРОДАМ БУДИНОК 80-100М.КВ. В ПГТ ДОВБИШ. 
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 10-12 СОТ. ПРОВЕДЕНИЙ 
ГАЗ,Є КОЛОДЯЗЬ,САРАЙ.ЦІНА 450 000ГРН. ТОРГ. 
0983252685,0507011278

•	 Ратнів, центр,	 10км	 від	 Луцька,	 1,5-пов.	 будинок	
поштукатурений,	житл.пл.	160	кв.м,	цокольне	примі-
щення	160	кв.м,	комунікації:	газ,	світло	3	фази,	вода,	
приват.	 ділянка	 0.30га,	 господарська	 споруда.	 Тел:	
0982641079	0982641078;	0990025251

2.9. Продам Частина будинку 
• ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА НОВОСТРОЙ (2009 Г.) СРОЧ-
НО, В РАЙОНЕ ЖИТНЕГО РЫНКА. ПЕНОБЛОК, БЕЛЫЙ 
КИРПИЧ, 2 КОМНАТЫ. ЦЕНА 57 000 ГРН. ТОРГ. 
0980158385, 0680727841

2.10. Продам Дачі 
•	 Продажа дачного	дома.	Житомирская	обл.,	Бара-
шевский	массив,	СО	«Барвинок»,	уч.	131.	Ивановс-
кий	с/с.	Площадь:	43,1.	Хорошее	состояние.	Участок	
4,	5	соток	(Гос-Акт).	Без	Комиссии.	Цена	160	000	грн.	
0672485558,	0672485569

2.11. Продам Ділянки в місті 
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ В 
Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 6 644 0685892882

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
• ПРОДАМ ДІЛЯНКИ ПІД ЗАБУДОВУ. ЗАРІЧАНИ, ЦЕНТР, 
12 СОТОК ЗЕМЛІ, 160 000ГРН. ПОРЯД УСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ. 0981926391
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ ЖИТО-
МИРСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРДИЧЕВ, УЛ.ЯБЛУНЕВА, 26. ЦЕНА 
84 235 ГРН. 0639668208

2.14. Продам Комерційна 

ПРОДАМ МАГАЗИН ПРОМ-, ПРОДТОВАРІВ. М.ЖИ-
ТОМИР, ВУЛ.ОФІЦЕРСЬКА,3 (БОГУНІЯ), 164 КВ.М ТА 
7,6 СОТОК ПРИВАТИЗ. ЗЕМЛІ. ОКРЕМА БУДІВЛЯ ЗІ 
ВСІМА КОМУНІКАЦ. ВДАЛЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 
РОЗШИРЕННЯ БІЗНЕСУ РІЗНОГО НАПРЯМКУ, ПОСЕ-
РЕДНИКІВ НЕ ТУРБУВАТИ 0674100544

2.16. Здам в оренду 
• ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ АВТОМАЙСТЕРНЯ З ПІДЙОМ-
НИКАМИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ. ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. 0676075592
• ЗДАМ В ОРЕНДУ АБО ПРОДАМ БУДИНОК С.КЛІТЧИН. 
ЛІТНЯ КУХНЯ, БАНЯ, ЄВРОРЕМОНТ, 33 СОТ. ЗЕМЛІ. ВСІ 
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 0673911769
• ЗДАМ В ОРЕНДУ АБО ПРОДАМ БУДИНОК С.ЛЕВКІВ, 
ПОРУЧ РІЧКА, ЛІС, 42 СОТ. ЗЕМЛІ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0673911769
• ЗДАМ В ОРЕНДУ МІСЦЕ ДЛЯ МАЙСТРА-ПЕРУКА-
РЯ ТА МАЙСТРА-МАНІКЮРУ НА ВУЛ.ТЕАТРАЛЬНІЙ. 
0679106988
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬ-
НЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
• ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ 
(103 КВ.М, 200 КВ.М, 130 КВ.М) ТА СКЛАДСЬКЕ ПРИ-
МІЩЕННЯ - 125 КВ.М; АВТОЗАПРАВОЧНА СТАНЦІЯ. 
ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКИ, 25. 0980267650
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В 
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 8 КВ.М, В 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПО УЛ. ПОБЕДЫ. ЦЕНА 800 ГРН. С КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. 0983252685,0507011278

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 
•	 Скутери, мопеди,	вантажні	мотоцикли,	мотоцикли,	
квадроцикли,	 запчастини.	 Низькі	 ціни!	 Гар.!	 Дост.!	
www.motogorod.com	0986628170,	0951202364

3.2. Автомобілі. Продам 
•	 Продам Mercedes	 Vito,	 запчастини.	
0938186825,0987075757

•	 Продам фаркоп	прицепное	на	авто	Mersedes-124.	
Цена	договорная	067)4119180,(093)3253524

3.3. Автомобілі. Куплю 

АВТОВИКУП БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, ДО 50 000 ГРН. 
0976484669

• АВТОВЫКУП. ВЫКУПИМ ВАШЕ АВТО В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ: Б/У, ПОСЛЕ ДТП, ПОСЛЕ ПОЖАРА, КРЕДИТ-
НЫЕ, НЕ РАСТАМОЖЕННЫЕ 0934414633
• КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ 
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, 
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИД-
КО. 0939944229,0976646575
• КУПЛЮ АВТОМОБІЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖ-
НОГО ВИРОБНИКА. 0962494994

3.5. С\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	 Асенізатор ЗІЛ-130,	газ/бензин,	5,5	куб.м,	115.000	
грн.	0673840620

•	 Комбайни зернозбиральні	«Джон	Дір-1032»,	«Мой-
сей-Фергюсон-20»,	жатки	-	2,9м,	3,0м,	жатки	для	ку-
курудзи,	4-,6-рядні,	преси	«Вельгор-41»,	-	42»,	плуги	
оборотні,	 3-,	 5-корпусні,	 комбайн	 картоплезбираль-
ний,	1-рядний	0973850784,	0975847243

• КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, 
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ІНОЗЕМНОГО В-ВА, 
ТРАКТОРИ МТЗ-80, -82, Т-25, ДОСТАВКА 0508462159, 
0986306600

•	 Комбайни зернозбиральні:	 «Вольво»,	 «Клаас»,	
«Джон	 Дір»,	 «Массей-Фергюсон»,	 бурякозбиральні,	
картоплезбиральні,	 прес-підбирачі,	 на	 замовлен-
ня	 із-за	 кордону,	 можлива	 доставка	 0501849978,	
0987421737

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ, ПРЕС-ПІДБИРА-
ЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ ІНОЗЕМНОГО В-ВА, 
ТРАКТОРИ МТЗ-80, -82, Т-25, ДОСТАВКА 0508462159, 
0986306600

•	 Косарки, грабарки,	 підбирачі,	 трактори	 МТЗ,	
комбайни	 зерно-	 та	 картоплезбиральні,	 копачки,	
плуги,	 ін.	 с/г	 техніка,	 доставка.	 Тел.(050)6905983	
0966809590,	0969302249

•	 Косарки, гребки,	оприскувачі,	плуги,	культиватори,	
фрези,	борони,	картоплекопалки,	розсіювачі	добрив	
(все-Польща)	+	з/ч	0667845959,	0673908739

•	 Мінітрактори, мотоблоки.	 Навесне	 обладнання	
до	 них.	 Запчастини.	 Доступні	 ціни!	 Гарантія!	 www.
motogorod.com	0986628170,	0951202364

•	 Мотоблоки, мінітрактори,	 трактори,	 з/ч.	 Навісне	
обладнання	до	мотоблоків/тракторів	(Польща,	Укр.).	
www.motogorod.com	0987219227,	0501008672

• НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МІНІТРАКТОРІВ УКРА-
ЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ЯКІСТЬ, 
НАДІЙНІСТЬ, ДОСТУПНІ ЦІНИ, ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬ-
ТАЦІЇ. ЯПОНСЬКІ МІНІТРАКТОРИ. ДОСТАВКА БЕЗКО-
ШТОВНА. WWW.TRAKTOREC.COM.UA 0503772131, 
0673772131 

•	 Плунжерні пари	для	тракторів	(на	усі	сучасні	мар-
ки	та	виготовлені	в	СРСР).	Ремонт	паливних	насосів.	
www.okadizel.com.ua	0505860463,	0975347025

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ, МІЖСЕЗОННІ ЗНИЖКИ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. 0509242613 0505158585, 
0679040066

•	 Прес-підбирачі: «John	Deere»,	«Claas»,	«Welger»,	
«Deutz-fahr»,»Sipma»,	 «New	 Holland»,	 трактори	
Т-25,	 доставка	 по	 Україні,	 можливо	 на	 замовлення	
0679407710,0979379649

•	 Продам с/г	 техніку	 б/в,	 комбайн	 «Maral».	 Ремені.	
Рукава.	 Ланцюги.	 ГТВ.	 Ковальський	 молот.	 Ком-
пресор	промисловий.	Двигуни	і	багато	чого	іншого	з	
бази	0667245511,	0981030724

• ПРОДАМ ТРАКТОР ЮМЗ ТА ПРИЧЕП. 
0673911769,491856

• ПРОДАМ ТРАКТОРИ МТЗ 80, ЮМЗ-6, Т-40, Т-25, 
Т-16 І ВУЗЛИ ТА АГРЕГАТИ ДО НИХ. САМОСКИД ГАЗ-
52, ЕКСКАВАТОР ЕО 2621, ПРИЧЕПИ 2 ПТС-4, ПЛУГИ, 
ДИСКИ, ДИСКОВІ БОРОНИ, КУЛЬТИВАТОРИ, ГНОЄРОЗ-
КИДАЧ РОУ-6 ТА ІН. 0973201599,0503514355

•	 Сіялка СУПН,	 УПС,	 Тодак-8,	 СЗ-3,	 6	 (5,	 4).	 Куль-
тив.КРН.	Диск.	борона	АГ.	Оприск.	ОП,	Nodet	3200л.	
Жатка	кукур.	КМС	0667245511,	0981030724

3.6. С\Г техніка, та запчастини. Куплю 
• КУПЛЮ ТРАКТОРИ, ГРУЗОВІ АВТОМОБІЛІ, ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ ТА ІН. 0503514355,0973201599
•	 МТЗ-82, причеп	 до	 ЗІЛа,	 у	 будь-якому	 стані	
0977010875
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3.7. Автозапчастини. Продам 

•	 Двигуни до	будь-яких	 іномарок	в	робочому	стані.	
В	наявності	та	під	замовлення.	Доставка	в	будь-який	
город	 України.	 Срок	 виконання	 замовлення	 1-3	 дні	
0981510493

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М РЕНО-ТРАФІК, -КАНГУ, СІТРОЕ-
Н-БЕРЛІНГО, -ДЖАМПЕР, ОПЕЛЬ-ВІВАРО, -КОМБО, ІВЕ-
КО, ФІАТ-ДУКАТО, -ДОБЛО, ФОРД-КОННЕКТ-ТРАНЗИТ, 
ПЕЖО, ФОЛЬКСВАГЕН T-4, T-5, -КАДДІ, ХЮНДАЙ H-1. 
RAZBORKA-BUS.COM.UA. 0953333141, 0633333141

• ЗАПЧАСТИНИ ФОРД-ТРАНЗІТ, ЛДВ-КОНВОЙ, 
ЛДВ-МАКСУС, ОПЕЛЬ-ВІВАРО, РЕНО-ТРАНЗИТ, БОГ-
ДАН 0962514748
•	 Зарядні автомобільні	 імпульсні	 «АЇДА».	 Пуско-за-
рядні.	 Інвертори.	 Відновлюють	 старі	 АКБ.	 Асорти-
мент.	www.аида.укр	0996161373,	0676161373

•	 Поршнева група,	вкладиші,	прокладки,	фільтри	до	
вітч.	 та	 імп.	 техніки.	 З/ч	 КАМАЗ,	 МТЗ,	 ГАЗель.	 До-
ставка	0675702202,	0507190073,-74

3.8. Автозапчастини. Куплю 

КАТАЛІЗАТОРИ ВСІХ ВИДІВ, ВЖИВАНІ АБО ВІДПРАЦЬО-
ВАНІ, ЦІЛІ І НА ВАГУ, РІЗНИХ МАРОК. ФАХОВА ОЦІНКА 
ЗА ХВИЛИНУ ЧАСУ. КУПУЄМО ДОРОГО 0672659482, 
0500719557

•	 Коленвал, блок,	или	двигатель:	МАЗ	«зубренок»,	
Д-240,	Д-245,	MAN,	Mercedes	и	др.	0676313635

•	 Компрессор от	цементовоза,	асинизатора,	или	ва-
куумный	насос,	з/ч	к	нам	0676313635

•	 Купимо лебідку	ЛПГ-150М,	ДІСС-15,	Ядро-1А,	КОД	
ДОД,	 приводні,	 вантажні	 ланцюги,	 сполучні	 ланки,	
підшипники	всіх	типів	0506050867

• КУПУЄМО БУДЬ-ЯКІ ВІДПРАЦЬОВАНІ АВТОМО-
БІЛЬНІ КАТАЛІЗАТОРИ, ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРА-
ЇНІ, ОЦІНЮЄМО ШВИДКО! ДОРОГО! E-MAIL:AKIPER 
2008@YANDEX.RU WWW.AVTOKATALIZATOR.COM.UA 
0503703513; 0985599922

3.9. Автосервіс, авторемонт. Послуги 
•	 Ремонт гидравлики	:	гидроцилиндров,	гидроусили-
телей,	гидрораспределителей,	гидромоторов,	гидро-
насосов,	рулевых	реек,	рулевых	колонок,	гидро-пне-
вмо	механизмов.	0505442769

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	 отсев,	 раствор,	 бетон.	 Доставка	
а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

ПРОДАЖА ПЕСКА, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, БУТ, ЩЕБЕНЬ ВСЕХ 
ФРАКЦИЙ, БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ОТСЕВ. ГРУЗОВЫЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 40 ТОНН. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. 0983252685,0507011278

• ПРОДАМ ПЕСОК, БУТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРО-
ВА, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ПОДШИБКА. ДО-
СТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
0938436692,0976949302СЕРГЕЙ

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. Послу-
ги 

•	 Басейни: будівництво,	обслуговування;	запрошує-
мо	до	співпраці	спеціалістів.	0507230398,0981772777

• БРИГАДА ДІВЧАТ ПРОФЕС. НАДАЄ МАЛЯРНІ ПОСЛ.: 
ШПАКЛЮВ. СТІН, СТЕЛЬ, ГІПСОКАРТ., ВІДКОСИ, ШПА-
ЛЕРИ; ДЕКОРАТ. ОБРОБЛ.: ВЕНЕЦІЯ, МАРФЕЛКА, ОТО-
ЧЕНТО, ТРАВЕРТІНО ТА ІН. УТЕПЛ. БУД. З ПОДАЛЬШИМ 
ОБРОБЛ.: КОРОЇД, БАЙРАМІКС, ШУБКА ТА ІН. ЯКІСТЬ, 
ПОРЯДНІСТЬ ТА ГАРНІ Ц 371904,ТЕЛ.:0982599951,-
0633571633ЗОЯ

•	 Будівельно-монтажні роботи.	 Ремонт	 швів	 па-
нельних	будинків,	утеплення	будинків.	Куплю	армату-
ру	10,	12	мм	та	метал	листовий	8,10	мм.	0975214144

• ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬ-
НИХ РОБІТ (ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ, РЕКОН-
СТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ, ПРОМИСЛОВ. ТА С/Г БУ-
ДІВЕЛЬ), А ТАКОЖ НАДАЄМО КОНСУЛЬТАЦІЇ З 
ПРИВОДУ БУДІВНИЦТВА. ШВИДКО, ЯКІСНО, НАДІЙНО! 
0680198969,0636505862ОЛЕКСАНДР

• ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ, А ТАКОЖ НАСТІННІ ПАНЕЛІ ТА 
РОБИМО ТЕПЛУ ПІДЛОГУ. САЙТ WWW.KOMFORT-
TEPLO.IN.UA. 0974010082,0508155579

• ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ВНУТРИ ПОМЕЩЕ-
НИЙ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКА-
ТУРКА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРИКА 
И САНТЕХНИКА. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
И ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. Г.ЖИТОМИР 
0636864333

• РЕМОНТНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. ПРОДАЖА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЫ, 
ПРОДАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОДАЖА 
САЙДИНГА. 0677380160ВИКТОР
• СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БЕ-
СЕДКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ. ВСЁ ДЛЯ ОБРАБОТ-
КИ ДЕРЕВА. ОФИС-МАГАЗИН «ДЕРЕВЯННЫЙ 
ДВОР», УЛ. КОСМОНАВТОВ, 11 WWW.DOMOY.IN.UA 
0678318425,0667373030

4.3. Інструмент будівельний. Продам 
• ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ – ПРОДАЖА НОВЫХ, РЕМОНТ 
СТАРЫХ (СВАРКА, ЗАТОЧКА, РАЗВОДКА). ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА. УЛ. БАРАНОВА, 60. 0673911769,0962461677

•	 Оренда вібротрамбовки,	 віброноги,	 вібросто-
пи.	 Оренда	 техніки,	 яка	 ріже	 бетон,	 асфальт,	 т.п.	
0936970907

4.17. Металопрокат, труби. Продам 
•	 Лист г/к	 2-200мм	 ст.3,	 09Г2С,	 10-15ХСНД,	 20,	
20К,	 35,	 45,	 20Х,	 40Х,	 65Г,	 РСА,	 ХВГ,25-30ХГСА,	
У8А,	 60С2А,	 20-40Х13,	 6ХВ2С,	 9ХС,	 Х12(МФ),	
NICRODUR400,	 450,	 500(HARDOX).	 Порізка.	 Мар-
керовка.	 Доставка.	 Опт.	 intersteel@mail.ru	 тел.:	
0676320512	(056)7894711,	7881054,	7882072

4.22. Столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

• ДОСКА ПОЛА СУХАЯ, ВАГОНКА, БРУС, 
МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА, СТОЛЯРНАЯ ДОСКА, ОБНА-
ЛИЧКА, ПЛИНТУС, ШАЛЕВКА. УЛ. КИЕВСКАЯ, 99. 
0969093459,0636908824
• ПРОДАЕТСЯ ДОСКА ПОЛА СУХАЯ СТОГАНАЯ В 
ШПУНТ 0673911769,491856

4.25. Буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

•	 Буріння свердловин.	0677584536

•	 Буріння свердловин.	0677855627

•	 Буріння скважин	у	важкодоступних	місцях,	пошук	
води.	Гарантія.	Ремонт	скважин,	насоси,	комплекту-
ючі,	монтаж.	0962959796,0938353200

•	 ТОВ Бурвод.	 Буріння	 свердловин.	 вул.	 Київська,	
81.	361565

4.26. Цегла, блоки, камінь. Продам 
• ПРОДАМ КИРПІЧ 100 І 125, БЕЗ БРАКУ ЦЕГЛИ, ПО 
ДОГОВІРНІЙ ЦІНІ, З ДОСТОВКОЮ. МОЖЛИВИЙ ТОРГ. 
0674119180,0933253534

4.31. Кондиціонери, системи вентиляції. 
Продам 

• КОНДИЦІОНЕРИ, ВОДОНАГРІВАЧІ, ЕЛЕКТРОКОНВЕК-
ТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНІ ПУШКИ, ГАЗОВІ КОЛОНКИ І КОТЛИ. 
ПРОДАЖ, МОНТАЖ, ГАРАНТІЯ, СЕРВІС. 0982245111

4.34. Покрівельні матеріали. Продам 
•	 Руберойд РКК,	 РКП	 від	 виробника	 в	 Харко-
ві.	 Товар	 сертифікований.	 Якість	 підтвердже-
на	 10-ти	 річним	 досвідом	 виробництва	 та	 реа-
лізації	 по	 всій	 Україні.	 Форма	 оплати	 будь-яка	
0675702811,0675582811Олександр

5. МЕДИЦИНА 

5.1. Медичнi послуги 

АЛКОГОЛІЗМ, НЕВРОЗИ, АНОРЕКСІЯ, ОБРИВ ЗА-
ПОЮ НА ДОМУ. ЛІКУЄ ЛІКАР ПСИХОЛОГ-НАРКО-
ЛОГ. PSYCHIATRIA.COM.UA. ЛІЦ МОЗУ АВ №567371 
25.12.12 0505423834; 06671911590

• НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ДОКТОР БЛАГО ПЛЮС» В 
ОДЕСІ ПРОВОДИТЬ ЛІКУВАННЯ МЕТАДОНОВОЇ, ГЕРО-
ЇНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ І АЛКОГОЛІЗМУ. ІМПЛАНТАЦІЯ 
НАРКО- І АЛКОБЛОКАТОРІВ, РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ. 
ЛІЦ. АВ №567544 ВІД 28.10.2010Р. МОЗУ 0487023424, 
0972422922

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 
• АДВОКАТ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ У КРИМІ-
НАЛЬНОМУ, ЦИВІЛЬНОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ. СУДОВІ ТА ДОСУДОВІ СПОРИ З БАНКА-
МИ, СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ; ПРИПИНЕННЯ ПОРУ-
КИ; ІНШІ ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, КОНСУЛЬТАЦІЇ 
БЕЗКОШТОВНО. 0976154664

6.4. Фото, відеозйомка 

ФОТО ВЕСІЛЛЯ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ. ПРОФЕСІЙНІ ФО-
ТОПОСЛУГИ, СТУДІЙНА ТА РЕКЛАМНА ЗЙОМКА. E-MAIL: 
FOTOOMY@GMAIL.COM, 0980195001,0637545475

6.5. Кредити. Ломбарди 
• НАДАМО ДОПОМОГУ В ОТРИМАННІ КРЕДИТУ ПІД 
14% РІЧНИХ ДО 400000 ГРН. А ТАКОЖ НЕОФІЦІЙНО 
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИМ І ПРИ ЧОРНОМУ СПИСКУ. ГА-
РАНТІЯ 100 % 0971249026, 0660994214
• ПРАЦЮЄТЕ НЕОФІЦІЙНО АБО ПОГАНА КРЕДИТНА 
ІСТОРІЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ! КРЕДИТ ПІД 15% РІЧНИХ 
ДО 500000 ГРИВЕНЬ. ГАРАНТІЯ ОТРИМАННЯ 100%. 
ЛІЦ. НБУ №92 ОТ 10.10.11 0992845630, 0974536752

ЧАСТНЫЙ ЗАЙМ!!! КРЕДИТЫ ОТ 10 ТЫС. ДО 3 МЛН. 
ГРН. ЧЕРЕЗ НОТАРИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД 35% 
ГОДОВЫХ! ВЫГОДНО, ПРОСТО И РЕАЛЬНО! ЛИЦ. НБУ 
22 ОТ 28.04.2002Г. 0956910963, 0988068438

6.7. Вантажоперевезення. Спецтехніка 
• АВТО + ВАНТАЖНИКИ. БУДЬ-ЯКІ НАВАНТАЖУВАЛЬ-
НО-, РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. ВАНТАЖОПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ 0935125433,0961552719
• АВТОЕВАКУАТОР, ПЕРЕВОЗКИ ПО ЖИТОМИРУ ОТ 
250 ГРН, ПО ОБЛАСТИ ОТ 3 ГРН/КМ. КРУГЛОСУТОЧНО! 
WWW.VYZOV-EVAKUATORA-24H.PROM.UA 0986008091
• АВТОУСЛУГИ ПО ГОРОДУ, УКРАИНЕ, РОССИИ, БЕ-
ЛОРУССИИ. OPEL VIVARO ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,2 
ТОНН. ОБЪЁМ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 2200Х1600Х1400. 
МЫ ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ. 0985992107,0934602309
•	 Вантажні перевезення	по	Україні,	за	кордоном,	а/м	
в/п	до	22т,	до	120куб.м.	0673688715

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА 
АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540

6.11. Туризм. Оздоровчий відпочинок. 
•	 Отдых у	моря,	пгт.	Затока,	Одесская	область,	цена	
договорная	0677842107,	0505760204

6.13. Ремонт техніки 
• РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ВИЇЗД ПО РАЙО-
НУ ТА МІСТУ, ГАРАНТІЯ, ПЕНСІОНЕРАМ ЗНИЖКА. 
0975082036,0632148081

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮ-
ЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. 
0974050878,0932929225

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАПРАВКА ФРІОНОМ, 
ГАРАНТІЯ. 445571,0632240272,0972984271
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ТОРГОВО-ХОЛО-
ДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. 
0677143049

6.17. Послуги. Iншi 
•	 Вирішу будь-які	 проблемні	 квартирно-житлові	
питання,	 спори,	 виписка,	 фінанс.	 інвестиція.	 До-
поможу	 в	 реалізації	 майна	 та	 залучені	 інвестора.	
0637138343,0676600729ЮліяАнтонівна

• ДОПОМОЖУ ПРИДБАТИ АВТО НА УКРАЇНІ 
0957976157, 0975759549
•	 Інформаційні послуги	по	 Італії.	Консультації,	ана-
літичний	огляд	ситуації	з	багатьох	питань	 (заміж	за	
італійця,	робота	в	Італії,	в	Італію	на	ПМЖ).	Відвідайте	
наш	сайт:	http://all-italy.info/

• МАСТЕР НА ЧАС. ГРУЗЧИКИ ПЛЮС ТРАНСПОРТ. 
РАЗБОРКА, СБОРКА МЕБЕЛИ. ОПЕРАТИВНО И КАЧЕ-
СТВЕННО. 0979078022

• МУЗИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ВЕСІЛЛІ ТА ВЕЧО-
РИНКАХ В М.ЖИТОМИР ТА ОБЛАСТІ. ПОСЛУГИ ТАМА-
ДИ. 0674119180,0933253524

7. ВСЕ ДЛЯ ДОМУ 

7.1. Меблі для дому. Продам 
• МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КУХНІ, ШАФИ-КУПЕ, ВІ-
ТАЛЬНІ, ОФІСНІ ТА ТОРГІВЕЛЬНІ. 0963865113

7.5. Ремонт, перетяжка меблів. Послуги 
•	 Перетяжка мягкой	 мебели,	 замена	 пружинных	
блоков,	 брусков,	 замков,	 механизмов.	 Гарантия	 ка-
чества.	0989751657,0934806096

8. РІЗНЕ 

8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 
•	 SECOND HAND.	Англія	(конт.збір).	Ірландія,	Англія	
(дом.збір).	 Сортировка	 (Германія,	 Польща,	 Англія).	
Сток.	Ветош.	Опт.	Доставка	0675611445

•	 Англійський дешевий	 одяг.	 Секонд-хенд.	 Гуртов-
ня.	Оригінал.	Домашній	збір.	Сортування.	Літній	мікс.	
Дитячий	 мікс.	 Фліс.	 Пряме	 постачання.	 Низькі	 ціни.	
Доставка	0973009835

8.5. Продукти харчування. Продам 

ПРОДАМ МЁД ЦВЕТОЧНЫЙ. ЦЕНА 250 ГРН. ЗА 3 Л.  
0967054426

8.6. Продукти харчування. Куплю 
• КУПИМО СУХОФРУКТИ, ВІД 1 ТОННИ: СУХЕ ЯБЛУКО 
(ЧИПСА), ГРУШУ, ШИПШИНУ, КИЗИЛ, ЧОРНУ СМОРО-
ДИНУ. ВОЛОГІСТЬ НЕ БІЛЬШЕ 10%. ІНШІ СУХОФРУК-
ТИ НЕ ПРОПОНУВАТИ. ДЗВОНИТИ З 9.00 ДО 18.00 
0972799901

•	 Куплю гречиху	та	кукурудзу	від	500	кг.	0972503499

•	 Куплю кукурудзу	та	гречиху	0677756629

8.10. Обладнання для харчової промис-
ловості. Продам 

•	 НТЦ «ЧАРУНКА»	-	медогонки	від	виробника.	Якість	
і	 ціна	 Вас	 приємно	 здивують.	 www.pchela.kh.ua	
0993784342,	0675710436

•	 Продам аппарат	 для	 производства	 мороженого.	
0953166059

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Верстати д/вир.	шлакоблоків,	бруківки.	Бітонозмі-
шувач.	Форми	кілець.	Перетворювач	напруги.	Пакув.	
п/автомат.	www.semechka.com	0676039323

Всіх небайдужих, прошу надати 
фінансову допомогу на лікування, для 
дочки Котляр Марини Вікторівни, котра 
знаходиться у комі в Бельгії. Перераху-
нок коштів на картку Приватбанк № 
4149497817078522, отримувач Поштарев 
Віктор Володимирович.
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•	 Виготовляємо котли	 твердопаливні	 10-1000	 кВт.	
Закладка	палива	5-10	г.	Аналогів	НЕМАЄ.	Не	потре-
бує	високої	труби,	не	димить	0671173407
•	 Мотокоси, бензопили,	 мотопомпи,	 мотоблоки,-
генератори,	 стабілізатори,	 насоси,	 насосні	 станції.	
www.motogorod.com	0987219227,	0501008672
•	 Обладнання для	виготовлення	кованих	виробів	та	
металопластикових	 вікон.	 Боковини	 для	 лавок.	 Ла-
вочки	і	качелі.	www.decorzabor.prom.ua	0973588260
•	 Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	 ви-
робництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	по-
лублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709
•	 Прес д/макул,	 ПЭТ-пляшок.	 Дозатор	 шнековий	 д/
борошна	і	ваговий.	Формувач	і	запаечний	стіл	д/па-
кетів.	Лего-Цегла.	semechka.com	0662423973
• ПРОДАМ ДЕРЕВООБРОБНІ ВЕРСТАТИ: БАГАТО-
ПИЛЬНІ, ФУГУВАЛЬНІ, РЕЙСМУСНІ, ТОКАРНІ, ФРЕ-
ЗЕРНІ, З ШИПОРІЗНОЮ КАРЕТКОЮ, ПІД ЗАМОВЛЕН-
НЯ З ЄВРОПИ, В НАЯВНОСТІ ПОНАД 150 ВЕРСТАТІВ 
0501013021,0963336818

8.13. Вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

•	 Куплю відходи	 пластмаси,	 металопластикових	 ві-
кон,	плівки,	стрейтчу.	Ліц.	АЕ	№287054	від	03.12.2013	
року,	МЕПРУ	0679905433

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТ-
МАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

КУПУЄМО МАКУЛАТУРУ, СКЛОТАРУ ТА ПЛАСТИКОВІ 
ПЛЯШКИ. ДОРОГО. 0503132000

8.16. Хобі, тварини. Продам 
•	 Ослик, хлопчик,	вік	3	міс.,	бурої	масті.	Добрий,	по-
кірний	0666305680

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК МО №400854, ВИДА-
НИЙ НА ІМ`Я ГРИЦЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 
•	 Європіддони продам.	Різних	модифікацій	1,2*0,8м,	
1,2*1м.	Б/у	та	нові	.	Також	Биг	беги	б/у,	різних	розмі-
рів.	Безкоштовна	доставка.	0673155724

•	 Компанія «АНТЕКС»	 пропонує	 «Все	 для	 ремонту	
та	пошиву	взуття»	клея,	підошви,	інструмент,	облад-
нання,	каблуки,	фурнітура	та	інше.	Доставка	по	Укра-
їні.	Підробиці	на	сайті:	http://www.antexdnepr.com.ua,	
0676304323	Влад,	0676301607	Сергій

ПРОДАМ СТЕЛАЖИ, ПРИЛАВКИ Б/У ПОД МАГАЗИН,КА-
СОВЫЙ БОКС, МАРКЕТ ПРОДТОВАРОВ. ЦЕНА ОТ 500 
ДО 2500 ГРН. 0983252685,0507011278

• ПРОДАМ ФАРКОП (ПРИЧІПНЕ) ДЛЯ АВТО МЕРСЕДЕС 
124. ЦІНА ДОГОВІРНА. 0674119180,0933253524
•	 Продаються дерев`яні	 бані,	 будинки,	 альтанки.	
0931594400,0978839966Володимир

8.24. Інше. Куплю 
•	 Куплю відходи	 пластмаси,	 плівки,	 м/п	 вікон.	 АЕ	
№287054	від	12.12.2013	МЕПРУ	0679905433

•	 Куплю мопеди:	Стелла,	Карпати	2	Спорт,	Верхови-
на	4,	 запчатини	до	мотоцикла	ТМЗ-5.952	«Тула»,	 а	
також	запчастини	до	мопедів.	0971009817

•	 Куплю радіодеталі:	 діоди,	 транз.,	 реле,	 пускачі,	
перемикачі.	 Мікросхеми.	 Осцилограф,	 частотомір,	
генератор,	процесори	0677871227,	0669991303

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Куплю холодильне	 та	 технологічне	 обладнання	
0966552655

•	 Купуємо ємності	мет.	б/в	і	з	зберігання	10-100м3	та	
більше.	 Придбаємо	 силоса	 для	 сипучих.	 Демонтаж,	
самовивіз	0674420122,	0504445531

•	 Купую дорого	 як	 вироби.	 Радіолампи	 ГУ,	 ГІ,	 6Н,	
6Ж,	6П,	ІН	(8,	12,	14,	16,	18).	Контактори	ТКС,	ТКД,	
КМ,	ДМР,	ТКТ.	Реле.	Лічильники	Гейгера	0979902807

•	 Покупаем очень	 дорого!	 Янтарные	 бусы,	 старин-
ные	иконы,	картины	до	1980	года	и	книги	изданые	до	
1917	года	0503466068
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ОВЕН 
Ваші вміння та здіб-

ності будуть повною 
мірою затребувані на 

роботі. У вихідні взагалі вас 
може потягнути на подвиги. 
Домашні турботи будуть при-
ємними. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий тиждень. 

Багато чого встигнете 
зробити, ще й отримати при-
буток і моральне задоволення. 
Можливі приємні турботи, 
приїзд родичів або друзів.

БЛИЗНЮКИ 
Починається біла 

смуга везіння і легких 
перемог. Багато ваших бажань 
та планів здійсняться. Але не 
варто пускати особисте життя 
на самоплив.

РАК 
Цього тижня до 

вас буде багато різних 
прохань. Однак не забувайте 
про власні інтереси, у тому 
числі матеріальні. Робіть тіль-
ки те, що дійсно вам потрібно. 

ЛЕВ 
Дивіться на світ з 

оптимізмом і беріть-
ся за будь-яку справу 

творчо. Відразу одержите ре-
зультат і моральне задоволен-
ня. У вихідні зустріньтесь з 
друзями. 

ДІВА 
Вдалий період. 

Щоб відчути задо-
волення від спілкування з 
людьми, потрібно як мінімум 
побачити те, що вони для вас 
роблять з любов’ю, від чистого 
серця. 

ТЕРЕЗИ 
Не прагніть вирі-

шити всі проблеми 
одночасно, не будуйте гран-
діозних планів і не беріться з 
ходу за їхнє здійснення. Цього 
тижня мало що вийде. 

СКОРПІОН 
Час освіжити себе і 

свій дім. Назріло гене-
ральне прибирання у всіх від-
ношеннях. Намагайтеся вико-
ристати будь-яку можливість 

для відпочинку. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви будете перепов-

нені свіжими ідеями. 
Можливі цікаві поїздки й ба-
гатообіцяюче знайомство. По-
старайтеся його не проґавити. 

КОЗЕРІГ 
І на роботі, і вдома 

фортуна буде на вашому боці. 
Саме час починати здійсню-
вати свої честолюбні задуми. 
Але у вихідні будьте стримані-
шими. 

ВОДОЛІЙ 
На роботі зараз 

цілком спокійний і 
комфортний період. Склад-
нощі залишаться в минулому, 
справ стане менше, але сил – 
також.

РИБИ 
Не покладайте-

ся на поради дру-
зів - вони можуть збити вас з 
пантелику. Оптимізм і впев-
неність у собі допоможуть до-
могтися успіху. 
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ТЕАТР
Житомирський академічний  
український музикально- 
драматичний театр ім. Івана Кочерги

26 червня
"Любов та ненависть у Вероні"
Початок о 19:00
Закінчення о 20:50 

27 червня
"Любов та ненависть у Вероні"
Початок о 19:00
Закінчення о 20:50

СЕРЕДА

Д. + 28°
Н. + 13°

 + 28°

746

ЖИТОМИР

ЧЕРВНЯ
вівторок 30

+ 24° + 16°

746

неділя 28

+ 25° + 15°

743

четвер 25

+ 27° + 18°

747

понеділок 29

+ 25° + 15°

745

п’ятниця 26

+ 25° + 17°

744

субота 27

+ 25° + 16°

742

24

ТИСК, ММ

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
27 червня
"Веселі пригоди на лісовій галявині"
Початок в суботу о 11:00 та 13:00, 
в неділю о 12:00 та 14:00

28 червня
"Що є добре, а що – зле"
Початок в суботу о 11:00 та 13:00, 
в неділю о 12:00 та 14:00

 

«Третий лишний 2»
Жанр: комедия

Плюшевый беспредельщик продолжа-
ет сводить с ума чопорную интеллиген-
цию. На этот раз говорящий медвежонок 
с большим эго и его длинноногая блон-
динка решили завести ребенка. Там где 
не постаралась природа, на помощь 

приходят звездные доноры, городские 
сумасшедшие и верный друг Джонни. Он 
только что расстался с Лори и готов к 
новым авантюрам. Третий здесь совсем 
не лишний.

«Воспоминания о будущем»
Жанр: драма, военный, биография, исто-
рия

Британская женщина вспоминает о 
том, как она жила во времена Первой ми-
ровой войны. Ее юность, мечты, первую 
любовь — все это разрушила война.

КІНО
кінотеатр

УКРАЇНА

тел.: 47-27-47


