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Центр Любові Цимбалюк – народження легенди
У суботу, 27 червня, акти-

вісти Центру Любові Ци-
мбалюк завітали до по-

заміського закладу здоров’я та 
відпочинку «Супутник». Разом 
із художником Володимиром 
Кравчуком того дня діти власно-
руч виготовили для бійців 95-ї 
окремої аеромобільної бригади 
синьо-жовті листівки-обереги 
у вигляді янгола-охоронця, на 
яких залишили свої побажання 
для наших бійців, що на сході 
захищають нашу державу.

«Для наших захисників, які про-
тистоять ворожій агресії та щодня 

бачать кров і розриви гранат та сна-
рядів, дуже важливою є моральна 
підтримка. Багато бійців впевнені, 
що малюнки чи листівки, які зро-
блені дитячими руками, можуть 
уберегти життя. Саме тому ми ви-
рішили разом із дітьми зробити 
такі обереги», – зауважив митець. 

«Я хотів побажати всім, хто за-
раз перебуває в зоні АТО, повер-
татися живими і неушкодженими.  
Для них я виготовив янгола-охо-
ронця і хочу, щоб цей янгол став 
для них справжнім оберегом», – 
сказав учасник акції  учень сьомого 
класу Богдан Ясінчук. 

Вшановуючи пам’ять геро-
їв 95-ї Житомирської бригади, 
того дня діти почали створювати 
нову легенду. Вони також власно-
руч зробили «Волошкове поле», у 
якому кожна волошка символізує 
душу бійця-десантника, який по-
клав своє власне життя, захищаю-
чи суверенітет та цілісність нашої 
Батьківщини. 

Наприкінці акції на честь Ге-
роїв над «Супутником» тричі го-
лосно та дружно пролунало «Сла-
ва Україні» – «Героям слава»!

Такі проекти дуже актуальні, 
їх треба проводити частіше.

Хочете мати газ після 1 липня? 
Укладайте нові договори
З першого липня житомиря-

ни мають переукласти до-
говір про надання послуг із 

газопостачання, оскільки тепер 
його буде здійснювати нове під-
приємство – ТОВ «Житомиргаз 
Збут». 

Для укладання договору по-
трібно надати такі документи:

• документ, що посвідчує особу 
споживача (для громадян Украї-
ни – паспорт громадянина Укра-
їни або тимчасове посвідчення 
громадянина України (для осіб, 
недавно прийнятих до грома-
дянства України); для іноземців 
та осіб без громадянства – наці-
ональний паспорт або документ, 
що його замінює);

• довідка про присвоєння іденти-
фікаційного коду (за наявності);

• технічний паспорт на будівлю;
• довідка про зареєстрованих осіб 

у квартирі, приватному будинку 
(довідка про склад сім’ї) або бу-
динкова книга;

• документ, що підтверджує пра-
во власності на квартиру, приват-
ний будинок або користування 
ними (договір купівлі-продажу, 
обміну, дарування, свідоцтво 
про право на спадщину тощо);

• документ, що підтверджує пра-

во на отримання пільг;
• технічний паспорт газового об-

ладнання (за наявності);
• технічний паспорт лічильника 

газу (за наявності).

Починаючи з 01.07.2015 р. оплата 
вартості послуг з газопостачання, в 
т.ч. в частині погашення заборговано-
сті станом на 30.06.2015 р.,  здійсню-
ватиметься на поточний рахунок із 
спеціальним режимом використан-
ня нового постачальника природно-
го газу – ТОВ «Житомиргаз Збут» за 
такими реквізитами:

отримувач – ТОВ «ЖИТОМИ-
РГАЗ ЗБУТ»

код ЄДРПОУ 39577504, рахунок 
26033301896107

Житомирське обласне управ-
ління АТ «Ощадбанк», МФО 
311647.

Нові банківські реквізити зазна-
чатимуться у платіжних докумен-
тах (рахунках), які надходитимуть 
споживачам від ТОВ «Житомиргаз 
Збут» починаючи з 01.07.2015 р.

Як пояснив заступник голови 
правління ПАТ «Житомиргаз» з 
фінансово-економічних питань 
Дмитро Конюх, поки що це свого 
роду перехідний період, коли функ-

ції транспортування залишають-
ся за «Житомиргазом», а поста-
чання газу населенню здійснює 
інша компанія, яка продає газ за 
існуючою єдиною ціною. 

За планами законодавців, піс-
ля 1 жовтня цього року ситуація 

має змінитися. «Житомиргаз» про-
довжуватиме транспортувати газ, а 
постачати його споживачам зможуть 
декілька компаній, які отримають 
відповідні ліцензії:

«Закон передбачає, що такого 
поняття як «постачання за регульо-
ваним тарифом» не буде існувати. 
Тобто буде просто, назвемо його, «по-
стачальник» і буде вільний доступ до 
цього ринку. Тобто кожний спожи-
вач після 1 жовтня зможе обирати 
собі постачальника. Так прописано в 
законі. Як він буде діяти, ніхто ще не 
знає», – констатував Дмитро Конюх.

ПАТ «Житомиргаз» залишає за 
собою функцію розподілу, ремонт 
мереж, усунення аварійних ситуацій. 
ТОВ «Житомиргаз збут» займати-
меться виключно продажем природ-
ного газу всім категоріям споживачів.

З 1 липня 2015 року автома-
тично буде змінений особо-
вий рахунок споживача

Житомирські підприємці  
не хочуть касових апаратів

Роман Здорик

Понад сотня торговців 
Житомира вийшли 24 
червня під стіни Жи-

томирської облдержадміні-
страції. Представники мало-
го бізнесу виступили проти 
введення касових апаратів. 

– Представники малого 
бізнесу сьогодні всіма силами 
намагаються наближати пере-
могу наших військових. Допо-
магають чим можуть: купують 
прилади нічного бачення, те-
плі речі, продукти. Але наші 
державні мужі вважають, що 
нам іще можна «затягнути по-

яси», – вважає один із організа-
торів акції Валерій Арушанян.

У Верховній Раді закон, 
який зобов'язує малий бізнес 
встановити касові апарати, від-
термінували до початку нового 
року. Втім, підприємці вважа-
ють, що ця ініціатива – не що 
інше, як чергова фінансова афе-
ра влади. Адже той, у кого за-
куповуватимуть ці апарати, за-
робить на їхніх споживачах як 
мінімум 600 мільйонів доларів.

Наша акція, кажуть підпри-
ємці, – попереджувальна. Пред-
ставники малого бізнесу хочуть 
передати свої вимоги голові Жи-
томирської облдержадміністра-
ції як представнику Президента. 

 Представники малого бізнесу виступили проти введення касо-
вих апаратів
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Bitcoin Trade Company. Зупинемо бідність!  

Заробляйте гарантовано від 3 % до 5 % на місяць! 
Мінімальний термін депозиту – 1 місяць!

Д оброго дня, шановні чи-
тачі! Мене звати Олек-
сандр Калуцький. Я 

– директор українського пред-
ставництва BTCompany. У квіт-
ні поточного року ми відкрили 
офіс для роботи з клієнтами в 
місті Житомирі. Багато хто 
з Вас за останні півтора року 
відчули тягар військової, еко-
номічної та політичної кризи. 
Країна поступово відновлю-
ється, але багато людей впали 
у відчай і зневіру. Не варто за-
бувати, що зневіра – це смерт-
ний гріх. І ми разом з Вами по-
долаємо всі негаразди.

Сьогодні я успішний підпри-
ємець у галузі IT технологій. І 
якщо Бог дав мені можливість 
заробляти, то я просто зобов’яза-
ний поділитися цією можливістю 
з оточенням. Я чудово розумію, 
що в кожного з Вас є сумнів,  пев-
на недовіра. Можливо дехто з Вас 
зіштовхувався з непорядними 
учасниками фінансового ринку. 
Через це ми розробили найкращу 
пропозицію на фінансовому рин-
ку, а саме: мінімальний термін 
розміщення депозиту – 1 місяць, 

гарантований прибуток за пер-
ший місяць – 3 %. Якщо Ви про-
довжуєте договір, то наступного 
місяця прибуток становитиме 4 
%, а на третій місяць – 5 %. Але 
найголовніше: запам’ятайте, у Вас 
є унікальна можливість розмісти-
ти депозит на один місяць під 3 %!

Ми з Вами разом повинні зупи-
нити наступ бідності за допомо-
гою вигідного розміщення своїх 
заощаджень. На даний момент де-
сятки житомирян стали на шлях 
боротьби з власними страхами і 
бідністю та вже почали заробляти 
гарантовано 48 % річних. Бо ко-
жен із них упевнений у тому, що 
за місяць не може нічого статися 
з жодною фінансовою організаці-
єю. Поки хтось читає цю статтю 
або вихлюпує негатив на те, що 
навколо відбувається, є люди, які 
довірили свої гроші досвідченим 
фахівцям та отримують за це хо-
роші відсотки.

Я прошу Вас задуматись над 
цим, і якщо Ви хочете кращого 
для країни та оточення, потрібно 
починати з себе. Ставайте багати-
ми, і ми станемо провідною євро-
пейською нацією!

У Житомирі зареєстрували осередок партії «Об’єднання «Самопоміч»
Дар’я Гончарова

У рочиста презентація місь-
кого осередку політичної 
партії «Об’єднання «Само-

поміч» пройшла в Житомирі. При-
вітати колег приїхали народні де-
путати Верховної Ради України від 
«Об’єднання «Самопоміч» Тетяна 
Острікова і Павло Кишкар.

Варто зазначити, що традиційних 
передвиборних обіцянок найближ-
чим часом зробити кращим життя 
простих мешканців міста не було. 
Проте лунали заклики до городян: не 
бути байдужими, об’єднуватись, при-
ходити до міського осередку «Об’єд-
нання Самопоміч» і пропонувати свої 
найсміливіші проекти, котрі будуть 
спільно втілюватись у життя.

– Ми відкриті для всіх, – наголоси-
ла лідер Житомирської міської ор-
ганізації політичної партії «Об’єд-
нання «Самопоміч» Наталія Чиж. 
– У нас немає закритих приміщень, ми 
не хочемо робити з себе якесь таємне 
товариство. Маємо бути відкритими 
та разом з громадою міста добиватись 
тих позитивних змін, яких сьогодні 
так потребує наш рідний Житомир. 
Всюди, де є вивіска «Самопоміч», від-
чинені двері для всіх мешканців на-
шого міста.

Серед команди нової політичної 
партії Житомира молоді та цілеспря-
мовані люди, які не заплямували себе 
участю в інших політичних парті-
ях. Це громадські діячі, підприємці, 

юристи, викладачі, лікарі, волонтери.
– Це нові обличчя, а не люди з ми-

нулого, вони не були на керівних по-
садах. Переважно це молодь та люди 
середнього віку, – підкреслила Ната-
лія Чиж. – Люди до нас долучилися 
через важку роботу, вони довгий час 
з нами працювали і ми знаємо тепер, 
хто прийшов до політичної партії, з 
ким ми йдемо до нашої мети, що бу-
демо робити.

Я вдячна, що вони віддають біль-
шу частину свого життя громадській 
роботі в «Об’єднанні «Самопоміч». Ви 
не уявляєте, яка це шалена робота. 
Впевнена, що ми будемо йти такими 
ж кроками вперед. І досягнемо мети 
разом з усією своєю громадою.

Про те, що кожен член команди 
людина ініціативна, свідчать і багато 
реалізованих успішних проектів орга-
нізації. 

Серед них і так звані «намети здо-
ров'я», в яких всі охочі можуть виміря-
ти свій тиск та рівень цукру в крові, 
і волонтерський центр на Польовій, 
де безкоштовно працюють різнома-
нітні дитячі гуртки, навчають танців, 
акторської майстерності, вивчають 
англійську та французьку мови, та 
проводять ще багато цікавих май-
стер-класів. Уже два місяці, як пра-
цює проект «Кіно просто неба».

 – Уперше подивитись художній 
фільм у центральному парку відпо-
чинку імені Гагаріна прийшло 50 чо-
ловік, а останньої суботи до перегляду 
долучилось понад 500 глядачів, – за-
значає Наталія Чиж.

Волонтерська допомога – ще один 
важливий напрям роботи. Допомогти 
воїнам АТО можна в будь-якій із при-
ймалень «Самопомочі» або у штабі 
політичної партії. 

Два рази на місяць Олександр Тар-
гонський з командою відвозить зібра-
ну житомирянами допомогу в зону 
АТО. Окрім того, волонтери долуча-
ють до справи й іноземних благодій-
ників із Голландії, Данії, Німеччини, 
Америки.

Роботу житомирського осередку 
високо оцінили й колеги – депутати 
Верховної Ради України Павло Киш-

кар та Тетяна Острікова.
– За рік активісти житомирської 

«Самопомочі» пройшли нелегкий 
шлях, – підкреслює Павло Кишкар. 
– Спочатку громадське об’єднання на-
лічувало 10–12 осіб і мало один про-
ект. Нині до «Самопомочі» прихильні 
тисячі містян. Це наслідок невтомної 
роботи тих людей, які зараз долучені 
до втілення проектів. 

Тепер ви бачите, скільки небайду-
жих людей нам вдалось об’єднати, і 
разом ми реалізовували вже 18 про-
ектів. Я думаю, що це перспективний 
старт.
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Галина
Виходжу гуляти до 

фонтанів, багато п’ю води 
і, звичайно, їм морозиво. 
Намагаюсь обмежувати 
перебування на повітрі, 
проте, якщо гуляю, то на-

магаюсь зупинятись у затінку. 

Вікторія
Рятуюсь, певно, як і 

всі: багато п’ю мінераль-
ної негазованої води. 
Якщо виходжу гуляти, то 
вдягаю щось легке, з на-

туральної тканини.

Олексій
Морозиво їм, багато 

вживаю рідини. Частень-
ко виходимо гуляти з 
друзями і втамовуємо 
спрагу прохолодними 

напоями. 

Сергій
Якщо виходжу в парк, 

то стараюсь сідати біля 
фонтанів, щоб хоч якась 
прохолода була. Намага-
юся вдягати світлий одяг, 

щоб не так притягувалось тепло. По-
стійно ходжу з пляшкою води.

Іванна
Багато вживаю ріди-

ни. Попри те, що спекот-
но, намагаюсь багато гу-
ляти, але у затінку.

Лілія
Рятуюсь так, як і всі, 

певно. Намагаюсь бага-
то пити і вибирати заті-
нені місця для прогуля-
нок. Звісно, їм морозиво 
і вдягаюся в світлий одяг.

Наталія
Я не люблю ні спеку, 

ні холод. На прогулянки 
виходжу не часто, проте 
якщо вибираюсь, то до 
парку. Тут багато дерев, 
а тому є затінок, де й від-

почиваю. Багато п’ю рідини.

Ольга
Ходжу купатися, гу-

ляю лише в затінку і, звіс-
но, п’ю багато води, щоб 
уникнути зневоднення.

Руслана
Не можу сказати, що 

традиційно п’ю багато 
води чи інші прохолодні 
напої. Просто намагаюсь 
у таку спеку не виходити 
з дому.

Житомиряни 
говорять

Як Ви рятуєтесь  
від спеки?

Підготувала Анна Шанська

Житомиряни зачитуються Скрябіним та 
заспокоюють нерви розмальовками «Антистрес» 

Анна Шанська

Роман Здорик

Для того щоб дізнатися, що на хви-
лі моди у книжковому царстві, 
журналісти «20 хвилин» відвіда-

ли магазин «Світ книг» і поспілкува-
лися з директором, продавцями-кон-
сультантами та з відвідувачами. 

Директор книжкового магазину 
Марія Весельська розповіла про основні 
тренди та смаки житомирян.

 – Купівля книг різко знизилася. Порів-
няно з загальною ситуацією, дуже добре 
купують сучасну українську літературу, зо-
крема Василя Шкляра, Ліну Костенко. Хоча 
що Шкляр, що Костенко вже давно стали 
класикою. Загальна популярність молодих 
українських поетів не спровокувала їхню 
читабельність. Якщо Костенко запитують 
постійно, то з Жадана чи Іздрика беруть од-
ну-дві. Топових бестселерів дуже мало, в ос-
новному  – мемуарна проза: «Стів Джобс», 
«Моя дорога птаха. Мамина книга» Ольги 
Кузьменко – матері Андрія Кузьменка.

За словами пані Марії, у топі книги й 
самого Скрябіна: «Я, Паштєт і Армія» та 
«Я, “Побєда” і Берлін». І до трагедії, і піс-
ля – їх не переставали купувати.

У фаворі книги про події часів Револю-
ції Гідності, Майдану. Зрозуміло, що вони 
не стоять поруч зі світовими бестселера-
ми, але декілька примірників доводиться 
завжди підзамовляти.

Директор книжкового магазину «Світ 
книг» розповіла, що часто купують дорогі 
книги, зазвичай, на подарунки. 

– Нещодавно купили «Кобзаря» пере-
плетеного шкірою. Книга дуже достойна і 
вишукана, – зазначила Марія Весельська. 
– Спершу вона була в одному примірнику, 
проте згодом таких «Шевченків» ми про-
дали не менше п’яти. Безперечно, видан-
ня Шевченка купують і так, але вже не в 
ексклюзивному варіанті. 

Молода мама Ольга каже, що зараз 
тільки і може купувати книги для ди-
тини, бо власні уподобання коштують 
занадто дорого: «Я взагалі дуже люблю 
світову класику, проте такі книги дуже 
різко піднялися в ціні. Сьогодні прийшла 
купити розмальовку дитині і була враже-
на: те, що вчора коштувало 18 гривень, 
сьогодні уже – 36».

Що стосується світової класики, то си-
туація ще більш сума повідомляє дирек-

тор книжкового магазину: «На вітрині пи-
лом припадає та й по всьому. Інколи щось 
купують, а решта продовжує «сумувати». 
Правда нещодавно один чоловік взяв по 
одному примірнику усіх зарубіжних літе-
раторів – бібліотеку збирав. 

Часи різко змінилися, пам’ятаю при-
возили цілі вантажівки книг і за тиждень 
знову замовляли через голі полиці. А тут 
– маємо, що маємо». 

Часто замовляють Забужко, Роздо-
будько, Матіос та Люко Дашвар. Книги 
абсолютно полярні, проте захоплювати 
відвідувачів не перестають.

– Взагалі, ціни на книжкову продукції 
страшенно підскочили. Хоча більшість 
книг ми досі продаємо за старою ціною, 
нова продукція просто вражає цифрами, 
що збільшились у два-три рази. Слава 
Богу, що якість залишилась гідна.

 Марія Весельська каже, що є багато 
мистецьких книг: «Чесно кажучи, замовили 
їх про всяк випадок. Але, як не дивно, їх ку-
пують навіть незважаючи на високу ціну».

Поспілкувавшись з продавцями інших 
відділів, журналісти зробили такі висно-

вки: різко зросла популярність фахової 
літератури. Часто купують книги з не-
традиційної медицини та медичні енци-
клопедії. Також на гребні хвилі юридична 
література, яку часто замовляють покупці.

Аби краще зрозуміти причини літера-
турних уподобань, ми поспілкувалися з 
відвідувачами магазину.

 – Я захоплююсь Дарою Корній – чу-
дова сучасна письменниця, яка має свій 
стиль. Безперечно, читаю Ліну Костенко, 
попри те, що вона вже давно стала класи-
ком, не перестає захоплювати темами та 
актуальністю – розповідає читачка Ірина.

Володимира ми зустріли біля прилав-
ку з психологічною літературою: «Я захо-
плююсь книгами, що описують людські 
емоції, переживання. Намагаюсь знахо-
дити «розумну» літературу, з якимись за-
гадками. Люблю трохи «поламати» мізки, 
щоб бути завжди в тонусі».

– Люблю західних авторів. Особливо 
фантастику. Читаю Айзека Азімова «Та 
сторона». Зараз важко дозволити собі ба-
гато гарних книг через цінову політику, – 
ділиться Ольга.

 І до трагедії, і після книги Скрябіна та його мами Ольги Кузьменко не переставали купу-
вати

 І СМІХ, І ГРІХ...

Житомир більше не батьківщина слонів

Із кожним тижнем у Житомирі де-
далі дужче пахне, аж смердить міс-
цевими виборами. За ароматами 

квітучої липи не помітно, що зовсім не-
вдовзі почнеться біганина, штовханина 
і бійки. Але варто лишень одним оком 
зазирнути до інтернету – і ось воно...

Та коли у нормальних країнах вибори – це 
війни справжніх компроматів та скандалів, у 
нас, як завжди, все сходить до закидів «дурень 
— сам дурень». І коли приходить пора обира-
ти, складається враження, що ми обираємо не 
стільки найменше зло, як найменшого дурня.

Тим часом... Літня пора, піаритися по-
літикам нема на чому особливо. Вчителі у 

відпустках, лікарі теж. Отже різноманітним 
«освітянським бетменам» та «wifi-спонсо-
рам», м'яко кажучи, копати нічого. Хіба сво-
їм коштом відправити на море «малоіму-
щі» категорії громадян. Дорого... Набагато 
дешевше спекулювати на темі орієнтацій. 
Коли як не перед виборами дізнаєшся, хто 
у нас із владців «по хлопчиках» чи «по ді-
вчатках»? Ну не передвиборча кампанія, а 
момент істини якийсь. Таке враження, що 
згадані вище процеси загострюються саме 
перед виборами. Флюїди грають... Хоч бери 
та пропонуй законодавцям проводити вибо-
ри навесні. Саме пора для гри флюїдів...

Ще цікавіше спостерігати за поведінкою 
потенційних обранців. Усі ті «печерні» полі-
тики, яких житомирянам до сьогодні доводи-
лося бачити хіба по телевізору, оживляються 

і, ніби накурившись чи нанюхавшись чогось,  
починають «переповнюватися турботою». А 
стільки любові до виборця — хоч бери і соли 
в банки. Щоб на потім лишилося...

І на тлі цього всього «бєспрєдєла» чудо-
ва новина — в маршрутках почали видавати 
квитки. Такі дива були помічені поки на єди-
ному маршруті. Але для того, щоб останні 
житомирські динозаври та слони «склеїли 
ласти» цілком достатньо...

І коли йдеш Михайлівською, і сонечко 
гріє тобі просто у мармизку, і все цвіте, і ді-
вчата у коротких спідницях ходять туди-сю-
ди, думається про літо, про «гречку» і про 
любов народних обранців. Ну хіба це не ща-
стя? Хай недовге, хай тільки до осінніх вибо-
рів, але хіба це не привід кілька нетривалих 
місяців відчути себе людиною?
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Юридичний 
самозахист

Юридична компанія «СТЕ-
ЦЕНКО ПІДЛУЖНИЙ» про-
довжує реалізацію со-

ціального проекту «Юридичний 
самозахист» шляхом надання гро-
маді правової допомоги кваліфіко-
ваними юристами Дмитром Стецен-
ком, Ярославом Підлужним та Анною 
Денисовою.

У цьому номері продовжуємо 
цикл роз’яснень щодо порядку звіль-
нення працівників з роботи, неза-
лежно від форми власності підпри-
ємства, організації чи установи, на 
якому Ви працювали. 

Кожен  працівник  знає, що має пра-
во звільнитися за власним бажанням 
(ст. 38 КЗпП), подавши відповідну заяву 
на ім’я директора. Після реєстрації від-
повідної заяви працівник має відроби-
ти на підприємстві ще 14 днів. Протягом 
цього терміну у працівника є можливість 
закрити всі питання щодо повернення 
відповідних матеріальних цінностей, 
які були надані підприємством для ви-
конання покладених на нього трудових 
обов’язків і таке інше. 

Якщо роботодавець відмовляється 
прийняти відповідну заяву, то праців-
нику варто направити таку заяву цінним 
листом з описом та повідомленням про 
вручення. Від дати про отримання такого 
листа, зазначеної на повідомленні про 
вручення, буде відраховуватися 14-ден-
ний термін.

Також часто трапляються випадки, 
коли працівника змушують написати за-
яву про звільнення за власним бажан-
ням. Щодо таких справ про звільнення 
суди перевіряють доводи працівника про 
те, що власник або уповноважений ним 
орган примусили його подати заяву про 
розірвання трудового договору. 

Подача працівником заяви за влас-
ним бажанням з метою уникнути відпо-
відальності за винні дії не може розціню-
ватись як примус до цього і не позбавляє 
власника або уповноважений ним орган 
права звільнити працівника за винні дії з 
підстав, передбачених законом, до закін-
чення встановленого ст. 38 КЗпП строку, 
а також застосувати до нього протягом 
цього строку в установленному порядку 
інше дисциплінарне стягнення.

Працівник, який попередив власника 
або уповноважений ним орган про розі-
рвання трудового договору, укладеного 
на невизначений строк, вправі до закін-
чення строку попередження відкликати 
свою заяву, і звільнення в цьому випадку 
не проводиться, якщо на його місце не 
запрошена особа в порядку переведення 
з іншого підприємства, установи, органі-
зації (ч. 4 ст. 24 КЗпП).

 Якщо після закінчення строку по-
передження трудовий договір не був 
розірваний і працівник не наполягає на 
звільненні, дія трудового договору вва-
жається продовженою.

«Забарикадували» «Яна Падеревського» 
або СЕКРЕТИ НОВОГО ПАМ’ЯТНИКА

Олена Смірнова

В останні дні червня на пере-
хресті вулиць Київської та Те-
атральної, недалеко від входу 

Семінарійського костелу святого Іо-
анна з Дуклі Римсько-католицької 
Церкви в Україні, почали копати… 
Люди, які проходили повз, заціка-
вився: який пам’ятник з’явиться на 
новому місці в такі важкі часи? 

Пам’ятник встановлять 
українському композитору 
«Федорецкому»?

Робочі й самі не здогадувалися, для 
кого і для чого тут копають «корито» 
і укладають бруківку? Один з працю-
ючих пізніше розповів, що пам’ятник 
встановлять українському композитору 
«Федорецкому», про якого, на жаль, він 
ніколи не чув.

Трохи пізніше дерев’яну огорожу 
злегка «забарикадували» погляди ці-
кавості з боку Театральної. Як зазна-
чив Олександр Іллєнко – представник 
організації (без назви), йому невідомо, 
яка «фірма» встановлює пам’ятник, але 
точно відомо, що польському компози-
тору й музиканту, схоже, Федорецкому. 
Відкриття монумента, можливо, відбу-
деться 1 липня.

– Зробимо «корито» і під бруків-
ку будемо укладати. До речі, паркан 
встановили, бо працювати немож-
ливо, – зазначив Олександр Іллєнко. 
– Свого часу ми ставили в Житомирі 
пам’ятник біля костелу Софії, бруків-
ки теж там робили. 

Щоб дізнатися подробиці щодо 
пам’ятника, Олександр порадив звер-
нутися до архітекторів. Але оскільки 
в декількох кроках польський костел, 
вирішили уточнити у завідувача госпо-
дарства костелу Мирослава Вітковсько-
го, кому і від кого споруджують пам’ят-
ник поруч з костелом.

Кому пам’ятник, хто скульптор і 
коли буде відкриття?

– Ми ніякого стосунку до пам’ятни-
ка не маємо. Але вже знали про нього, 
коли залили  фундамент, – приголом-
шив Мирослав Вітковський. – Поціка-
вилися у місцевої влади щодо закон-
ності встановлення цього пам’ятника. І 
документи, які я бачив, не дозволяють 
встановлювати пам’ятник. Дозвіл отри-
мали в 2013 році від Володимира Дебоя, 
там було сказано: «Розробити всю доку-
ментацію та затвердити її». Виходить, 
що відразу було з десяток пунктів, а 
взяли дозвіл тільки на початок робіт.

–  З вами хіба не погоджували, адже 
ви ж поруч?, – дивуємося «засекречено-
сті» нового пам’ятника.  Але Мирослав 
Вітковський заперечив.

Тому, помітивши розкопану перед 
костелом канаву для пам’ятника, Ми-
рослав Вітковський відправив лист до 
Житомирської міської ради. 

Управління містобудування, архі-
тектури та дизайну міського середо-
вища Житомирської міської ради теж 
«забарикадувалося» від відповіді. Теле-

фоном секретар назвала прізвище того, 
хто займається пам’ятником. Довелося 
чекати Ігоря Слободенюка – головного 
фахівця служби.

Монумент встановлять 
польському композитору Яну 
Падеревському

Зі слів Ігоря Слободенюка з’ясувало-
ся, що цей пам’ятник був ініціативою 
Генерального Консульства Польщі у Ві-
нниці. Але оскільки житомирських ар-
хітекторів не всіх допускають, то й по-
дробиць вони не знають. Відомо лише, 
що монумент встановлять Яну Падерев-
ському – найвідомішому польському 
композитору.

Намагаємося з’ясувати у секретаря: 
«Хто ж відповість на кілька запитань 
щодо пам’ятника Падеревському. Може 
головний архітектор Євгенія Черкасо-
ва?». На що секретар спритно порадила 
підійти поверхом вище до начальника 
відділу Петра Костюка.

Пан Петро сказав, що, на жаль, дуже 
зайнятий і не може нічого повідомити, 
бо пише відповідь на лист, який отри-
мав ... від Мирослава Вітковського. Хоча 
зазначив, що вже є дозвіл на встанов-

лення пам’ятника Падеревському. 
Але таких деталей, коли відкриття 

пам’ятника, хто скульптор, архітектор, 
яка вартість триметрового пам’ятника 
і хто платить – не повідомив, посила-
ючись на те, що «треба архів підняти». 
Що тут говорити: питань багато, всі 
розуміють загальний інтерес, а відпо-
вісти – не готові.

Виходячи з цього, щоб з’ясувати 
деякі обставини встановлення нового 
пам’ятника, довелося зазирнути в Ін-
тернет. І уточнити, що рішення збуду-
вати перед Семінарійським костелом 
новий пам’ятник Яну Падеревському, 
відомому польському державному ді-
ячеві та музиканту, було прийнято в 
жовтні 2013 року на засіданні міської 
ради. 

Нині монумент представлятиме вже 
готовий постамент, може й скульптуру 
на ньому в 2,5 метра встановлять. Про 
подробиці життя Яна Падеревського 
житомиряни можуть теж дізнатися з 
Інтернету. Може тоді стане зрозумілі-
ше, чому в наш нелегкий час вирішили 
встановити новий пам’ятник, адже ім’я 
Яна Падеревського носить і житомир-
ська музична школа № 5, і літератур-
ний музей зберігає його автографи.

 Який пам’ятник стоятиме на перехресті вулиць Київської та Театральної?
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Чотири автомобілі швидкої допо-
моги подарували 27 червня 95-й 
аеромобільній бригаді представ-

ники «Благодійного Фонду «ЦЕНТР 
УТЕПЛЕННЯ» Юрій Опанасюк, Віталій 
Ейсмонт, Сергій Бобрик та Президент 
датського Фонду Global Medical Aid – 
Ганс-Фредерік Дюденсборг.

Процес передачі автомобілів став 
справжнім дійством. Адже, окрім брифінгу 
з представниками командування високомо-
більних десантних військ, представниками 
«Благодійного Фонду «ЦЕНТР УТЕПЛЕН-
НЯ» та іноземної делегації, гості мали мож-

ливість побачити навчання та скуштувати 
їжу, яку повсякдень готують для військових.

Окрім автомобілів, що було привезено з 
Данії, також привезли медичне обладнан-
ня, ліки для військового госпіталю. Не 
забули й про дітей  – привезли і 8 наборів 
дитячих конструкторів «Lego» Житомир-
ському дитячому будинку.

Ця подія стала важливою не тільки для 
військових – чимало уваги заходу приділи-
ло Посольство Данії. На офіційному сайті 
дипломатичної установи розміщено інфор-
мацію про акцію. В такий спосіб датчани 
хочуть показати приклад іншим європей-
ським державам та закликати їх по можли-
вості допомагати українським військовим у 
нелегкий для них час. 

Житомирським десантникам  
подарували чотири реанімобілі

Роман Здорик

РЕКЛАМА
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У мерії хочуть навести лад із кіосками

Зоряні війни житомирських перевізників

Роман Здорик

Роман Здорик

Виконком Житомирської міської 
ради, схоже, нарешті зважився 
навести лад із торговельними 

кіосками у місті. Щоправда, непопу-
лярні рішення з цього питання ух-
валюватимуться, вочевидь, аж після 
місцевих виборів.

Виконком сперечався  
аж півтори години

На черговому засіданні виконкому 
Житомирської міської ради питанню 
так званих «малих архітектурних форм» 
присвятили чимало часу. Зважаючи на 
присутність у залі представників малого 
бізнесу, а по суті, просто власників кіос-
ків, на непопулярне рішення – прибрати 
з центру міста всі кіоски – ніхто так і не 
зважився.

Посадові особи мерії, присутні в залі, 
намагалися максимально згладити гострі 
кути, адже знають, що невдовзі вибори. 
Ясна річ, що місцеві вибори – це вагомий 
аргумент для Цимбалюк та Сухомлина, 
щоб не переносити кіоски із парку чи гід-
ропарку. Під прицілом – мерське крісло.

Масла у вогонь підлили й підприєм-
ці, які поводилися в сесійній залі досить 
зухвало: вигукували щось із місця, голос-
но обурювалися, посилаючись на те, що 
вони створюють робочі місця.

Зусиллями обох кандидатів у мери вда-
лося відкласти наведення порядку у Жито-
мирі на 2016 рік. Поки що ж було вирішено 
не надавати нових дозволів на встановлен-
ня кіосків чи наметів для торгівлі.

Як в інших містах
Зараз Житомир чи не єдине місто, де 

у самісінькому серці населеного пункту 
хаотично гуртуються кіоски та намети. 
Донецьк та Київ давно вирішили цю про-
блему. При чому позбулися малих архі-
тектурних форм там у простий спосіб – їх 
просто перенесли на місцеві ринки. 

Найбільше, що утримує приватних 
підприємців від перенесення наметів, 
це зайві витрати. Нове місце, кажуть 
вони, це підключення до електроенер-
гії, комунікацій. А це, стверджують 
представники малого бізнесу, чимала 
копійка. 

Окрім того, запевняють вони, є по-
стійні клієнти, які звикли купувати 
продукцію саме тут і саме в них. На 
думку самих власників кіосків та на-
метів, перенесення суттєво вдарить по 
їхніх прибутках. Щоправда, подібною 
аргументацією користувалися столич-
ні й донецькі підприємці, які не хотіли 
залишати «насиджених» місць у скве-
рах та парках. Але були змушені вико-
нувати рішення органів місцевого само-
врядування.

Як у Європі
Архітектор Олег Чудовський, чиї 

роботи відомі Парижу, Орлеану та ряду 
інших європейських міст, шокований 
тим недбальством, із яким місцева вла-
да ставиться до центру міста.

– Житомир – європейське місто, – 
стверджує архітектор. – Але ситуація 
з ринками тут гірша від азійської чи 
африканської. У Європі прийнято всі 
торгові точки розташувати на виїздах 
із міста. Разом із ринками чи великими 
торговими центрами. 

На думку Чудовського, Житомир 
має оптимальну дорожню розв’язку 
на околицях міста. Наприклад, вва-
жає він, і ринки, і кіоски можна було 

централізовано розмістити в районі 
гідропарку та автовокзалу. Це суттє-
во розвантажить центр Житомира та 
рух по вулицях.

Таке вирішення питання допоможе 
позбутися ще однієї проблеми – під-
ключення МАФів до комунікацій. Зро-
зуміло, що місце на ринку передбачає 
підключення до електроенергії тощо.

Категорично не можна
І хоча всі члени виконкому абсолют-

но погодилися із перенесенням вирі-
шення питання з дозволами на встанов-
лення нових торгових кіосків та наметів, 

для Житомира це все-таки не панацея. 
Проблему варто вивчати скрупульозно 
та детально. На жаль, сьогодні у Жито-
мирі лишаються райони, де без кіосків 
людям просто не вижити.

Той же житомирський гідропарк 
без кіосків менше приваблював би від-
почивальників, адже до найближчого 
магазину потрібно діставатися тролей-
бусом чи маршруткою. Навіть по моро-
зиво чи воду для дитини. Ось тільки чи 
закортить новообраним депутатам та 
виконкому Житомирської міської ради 
повертатися до цієї проблеми після ви-
борів – побачимо.

Не встиг ущухнути відгомін 
проведеного у мерії конкур-
су на перевезення житоми-

рян маршрутним таксі, як не заба-
рилися судові баталії. 

Представник династії жито-
мирських автоперевізників Євген 
Савіцький залишився незадоволе-
ним результатом конкурсу та подав 
позов до суду на свою конкурент-
ку Тетяну Іваницьку. Йдеться про 
маршрут № 25 сполученням «вули-
ця Саєнка – Корбутівка».

Дорогу на Саєнка ремонтували з 
обласного бюджету

– Згаданий маршрут обслуговую вже 
кілька років, – розповідає переможниця 
конкурсу перевізник Тетяна Іваницька. – 
Дорога на вулиці Саєнка колись була на-
стільки розбита, що довелося залучати 
гроші з обласного бюджету, щоб більш-
менш впорядкувати її.

Тетяна Іваницька в ті часи була де-
путатом Житомирської обласної ради, 
тож таке рішення протягнути через 
сесію органу самоврядування було не 
проблемою. Відтоді перевезення на за-

значеному маршруті здійснювала саме 
Іваницька. Не став винятком і результат 
цьогорічного конкурсу на визначення 
перевізників на маршруті. Зважаючи 
на досвід та «послужний список» Іва-
ницької, «Саєнка – Корбутівку» конкур-
сна комісія віддала їй. Що, зрозуміло, 
не могло не сподобатися конкуренту.

Для необізнаних. Під час визна-
чення перевізника у мерії зважають 
на багато речей: чи має підприємець 
сертифікат відповідного зразка, чи 
наявна у нього необхідна база для об-
слуговування та ремонту автобусів, чи 
достатньо укомплектований автопарк 
та чи вистачає персоналу для обслуго-
вування. Адже для того, щоб водій міг 
вийти на маршрут, перед виїздом його 
мають оглянути медики, а автобус має 
пройти перевірку на справність. Тільки 
тоді маршрутне таксі може рушити з 
автопарку.

Савіцький вважає, що сертифікат 
Іваницької підроблено

Тим часом опонент Тетяни Іваниць-
кої Євген Савіцький вважає, що всі по-
трібні документи, які мали бути надані 
конкурсній комісії, переможниця під-
робила.

– Маю у розпорядженні документи, 
які підтверджують, що сертифікат на 
надання транспортних послуг Іваниць-
ка підробила, – стверджує Євген Саві-
цький. – Отже конкурс виграно з пору-
шеннями. Саме це й підштовхнуло мене 
звернутися до суду.

Поки що конфлікт перевізників роз-
глядає житомирська феміда. Усі попе-
редні суди виграла Тетяна Іваницька. 
Крапку має поставити апеляційний суд, 
куди звернувся Євген Савіцький.

Через судову тяганину могли би по-
страждати житомиряни. Адже юри-

дична практика є такою, що на момент 
судового розгляду справи всі попередні 
рішення тимчасово призупиняються.

– Пасажири маршруту № 25 могли 
би просто залишитися без маршруток, 
поки суд буде вирішувати, на чиєму боці 
правда, – вважає Тетяна Іваницька. – На 
щастя, попередній дозвіл на перевезен-
ня чинний аж до серпня місяця. Тож ма-
ємо час на доведення своєї правоти.

У мерії самоусуваються від 
конфлікту 

Апеляційний суд Житомира має по-
ставити крапку у війнах перевізників 
уже у вівторок. Тим часом незрозуміли-
ми лишаються кілька речей. Євген Са-
віцький  апелює до того, що документи 
таки підроблені. Втім, як стверджує Те-
тяна Іваницька, ані оригінали, ані копії 
сертифікату на надання транспортних 
послуг у неї ніхто не просив. Де і як здо-
був перевізник-конкурент згадані доку-
менти – лишається загадкою.

В управлінні транспорту й зв’язку 
Житомирської міської ради не вдалося 
прояснити ситуацію.

– Конфлікт між перевізниками – це 
не наша парафія, – запевнили чиновни-
ки мерії. – Що ж до самого конкурсу, пи-
шіть запит, дамо відповідь.

 У деяких районах Житомира хліб можна купити тільки в кіоску

Поки що конфлікт перевізників розглядає житомирська феміда. 
Усі попередні суди виграла Тетяна Іваницька. Крапку має постави-
ти апеляційний суд, куди звернувся Євген Савіцький.
Через судову тяганину могли би постраждати житомиряни. Адже 
юридична практика є такою, що на момент судового розгляду 
справи всі попередні рішення тимчасово призупиняються.
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Шоста хвиля мобілізації замінить тих, хто вже рік служить на Сході

Ольга Бондарчук

За повідомленням Генераль-
ного штабу України шоста 
хвиля мобілізації, яка розпо-

чалася 19 червня, триватиме 2 мі-
сяці. У цей час триватиме бойова 
підготовка в навчальних центах, 
бойове злагодження в складі під-
розділів для призовників.

Завданням шостої хвилі 
мобілізації є підтримка армії у 
високій бойовій здатності, а та-
кож забезпечення ротації тих, 
хто вже рік служить на Сході.

Інформація про кількість гро-
мадян, яких мають призвати на 
цей період, є засекреченою. Тому в 
обласному військовому комісаріаті 
таких даних не надають стосовно 
призову громадян Житомирщини.

Заступник військового комі-

сара Житомирського обласного 
військового комісаріату по ро-
боті з військовими полковник 
Олександр Рець зазначає, що 
військовозобов’язаному надси-
лається запрошення для уточ-
нення даних. Це ще не вважаться 
мобілізаційною повісткою.

– Не можна одразу називати 
того, хто не з’явився по повістці 
дезертиром, – пояснює Олександр 
Рець. – Іноді бувають ситуації, що 
цієї людини на той момент не було 
в місті або вона хворіла. Часом за-
прошення не доходить до адресата. 
З кожним випадком ми розбирає-
мося індивідуально. Якщо бойова 
повістка вручена, а призовник ухи-
ляться, тоді й заводиться кримі-
нальна справа на порушника. 

Також Олександр Рець наголосив, 
що за період шостої хвилі ще не було 
відкрито жодної кримінальної справи. 

Ця хвиля мобілізації проводиться для того, щоб
замінити вояків, які уже рік знаходяться в АТО

Графік шостої хвилі мобілізації

19 червня 9-10 липня 60 діб

Початок
оповіщення

Відправлення
мобілізованих

до навчальних центрів

Термін
проведення
мобілізаці

Затребувальні спеціальності

кулеметники�

Найменша кількість порушників

Брусилівський військкомат Коростишивський військкомат Черняхівський військкомат

Такі дані зафіксовані у населених пунктах з більшою кількістю населення, особливо це стосується великих міст Житомирської області

Найбільша кількість порушників

� артилеристи � зв’язківці

� механіки-водії

� стрілки

Точну кількість призовників по Житомирській
області військові тримають у секреті

Як спростять життя бізнесу
З квітня 2014 року компаніям,

підприємствам та підприємцям:

● Ліцензія на торгівлю пестицидами та хімікатами
● Ліцензія на торгівлю племінними ресурсами
● Ліцензія на знезараження рослин
● Дозвіл на ввіз ветеринарних препаратів
● Дозвіл на ввіз кормів
● Дозвіл на ввіз тварин
● Сертифікат якості для засобів захисту рослин
●Сертифікат для застосування пестицидів та хімікатів
● Ліцензія на будівництво об'єктів 1 – 3 рівнів складності (склади,

теплиці, дачні будинки, невеликі магазини)
● Дозвіл на перепланування жилих об'єктів
● Сертифікат відповідності на питну воду (при її продажу у фасованій

тарі) і заключення СЕС
● Сертифікат кількості пестицидів у продуктах харчування
● Дозвіл на переробку рибних продуктів
● Дозвіл на виготовлення молочної продукції
● Свідоцтво на перевезення продуктів харчування
● Ліцензія на транспортування радіоактивних речовин
● Ліцензія на збір та перероблення лому дорогоцінних металів
● Ліцензія на прийом металолому
● Ліцензія на добування дорогоцінних металів
● Ліцензія на оцінку земель
● Ліцензія на збір та обробку донорської крові
● Ліцензія на ввіз в Україну компонентів фармпродукції
● Реєстрація договорів франчайзингу
● Ліцензія на торгівлю рідким допливом
● Ліцензія на митних брокерів
● Ліцензія на виготовлення цінних паперів
● Ліцензія на стрільби
● Ліцензія на генно-інженерну діяльність
● Ліцензія СБУ на застосування голограмного захисту

Фізичних осіб – підприємців, компаній та підприємств
з об'ємом доходу за 2014 рік до 20 млн. грн., за умовою що:

Кого не перевіряють у 2015 році

● Компанія підприємець не ввозить на територію України підакцизні товари
● Компанія підприємець не виробляє підакцизні товари на території

України та не продає їх
● За відношенням компанії підприємця не заведено кримінальну справу
● Немає розпорядження Кабміну щодо перевірки конкретного бізнесу

Кого продовжуватимуть
перевіряти у 2015 році

Будь-який бізнес на предмет:

● Наявності ліцензій, сертифікатів, дозволів
● Сплати податків (в залежності від видів бізнесу)
● Сплати єдиного соціального внеску
● З 1 липня 205 року – усіх платників ПДВ

на предмет використання ПДВ-рахунків
● Законності заявлених до відшкодування сум ПДВ
● Оформлення трудових взаємостосунків

зі співробітниками
● Підприємців 3-ї групи (на предмет застосування

касових апаратів)
● Розрахунок сум, заявлених до податкового компромісу
● Подачі податкової та бухгалтерської звітності

● Не потрібно отримувати дозвіл на ввезення в Україну
селекційних матеріалів, хімікатів та пестицидів.

● Не потрібно отримувати дозвіл на меліораційні роботи.
● Не потрібно погоджувати проекти землеустрою.
● Промислові компанії можуть самі обирати місця

для відходів.
● Підприємствам не потрібно погоджувати умови на

пожежонебезпечні процеси та обладнання підвищеної
небезпеки.

● Відмінено дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів.
● Гіди, екскурсоводи та інструктори працюють без дозволу

Мін'юсту.
● Не потрібний дозвіл на міжнародні перевезення

пасажирів та багажу автомобільним транспортом.
● Спрощені дозволи на генерацію геотермальної енергії

та енергії вітрових електростанцій.
● Вивезення з України не потребує дозволу Мінполітики.
● Розміщення в придорожній зоні реклами не потребує

узгодження.

Що відмінили в 2015 році

Чи стало легше «дихати» підприємцям після реформ?
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Завершення театрального сезону: 
карнавал ненависті та любові

Дар’я Гончарова

Видовищною прем’єрою 
«Любов та ненависть у 
Вероні» завершився 71-й 

театральний сезон Житомир-
ського академічного україн-
ського музично-драматично-
го театру ім. І. Кочерги. 

Режисер Петро Аврамен-
ко для постановки обрав п’єсу 
відомого драматурга Григорія 
Горіна «Чума на ваші дві роди-
ни», яку переклав з оригіналу 
українською наш земляк – відо-
мий письменник, композитор, 
бард-виконавець, професор Жи-
томирського державного універ-
ситету ім. І. Франка Володимир 
Шинкарук.

Це своєрідне продовження 
найвідомішої історії трагічного 
кохання Ромео та Джульєтти. 
Але там, де англійський пись-
менник ставить крапку, Горін – 
кому. І знову ми спостерігаємо за 
родинами Монтеккі й Капулетті, 
але вже після загибелі їхніх зако-
ханих дітей.

Сьогодні, коли весь світ збо-
жеволів від ворожнечі, від крові, 
від безглуздих «баталій» наших 
Монтеккі й Капулетті, ідіотизм 
ворожнечі вже стає предметом 
гумору. І тут на сцені ми бачимо 
справжній трагіфарс.

– Я не хотів давати готових 
відповідей глядачу на важливі 
життєві питання, – зізнається 

режисер вистави Петро Ав-
раменко. – Але намагався при-
мусити замислитись над тим, 
що відбувається довкола. Адже 
людина народжується не для бо-
ротьби, а для творчості. Любов 
врятує світ, чи не так?

Після поховання двох юних 
закоханих герцог Веронський 
вирішив припинити ворожне-
чу між Монтеккі й Капулетті і 
наказав двом ворожим родинам 
поріднитися, зігравши весілля. 
Звісно, така пропозиція не ви-
кликала захвату ні в тих, ні в ін-
ших. Та з обох боків знаходяться 
кандидатури на одруження за 
принципом «кого не шкода». 

З боку Монтеккі доля падає 
на далекого родича з Неаполя 
– Антоніо. Звичайно, це не пре-
красний Ромео, а молодий про-
йдисвіт, до того ж з фізичними 
вадами. Капулетті також підшу-
кали достойну пару – племінни-
цю Розаліну, яка вже вагітна. Та 
як не дивно, саме вони виявля-
ються чистішими, чеснішими, 
щирішими за своїх поважних 
родичів.

Окрім захопливої гри акто-
рів, варто відзначити декорації. 
Протягом дійства вони кілька 
разів трансформуються. Це не 
просто тло чи ілюстрація подій, 
а певні символи.

Гармонійно підібрана музика 
у нестандартному аранжуванні 
та навіть реп додають особливо-
го звучання подіям на сцені.

Цікавий фінал вистави. Од-
нак розкривати всі таємниці 
не будемо. Радимо лише одне – 
йдіть і дивіться.

Фестивальні перемоги й 
відмінені гастролі

Напередодні відпустки в 
театрі розповіли про успіхи і 
труднощі, з якими довелось зітк-
нутися протягом минулого теа-
трального сезону. Театральний 
рік був насиченим та яскравим. 
Вистави дивували, розважали та 
змушували замислюватись жи-
томирського глядача.

– Цей театральний сезон був 
насиченим та складним одночас-
но, – розповідає генеральний 
директор Житомирського 
академічного українського 
музично-драматичного теа-
тру ім. І. Кочерги Наталія Ро-
стова. – Протягом року ми по-
дарували глядачам чотири нові 
вистави: дитячу казку «Летючий 
корабель», гротескну «Хануму», 
музичну містерію «П’ятниця, 
13-е» та виставу «Любов та нена-
висть у Вероні».

Нещодавно трупа поверну-
лася з XVII Міжнародного теа-
трального фестивалю монови-
став «Відлуння-2015». Вибагливе 
журі вражали виставою «Жінка 
в style Jazz». У номінації «За по-
тужну акторську енергетику» 
відзнаку отримала актриса Ма-
рина Іваненко-Демб. А спеці-

альним дипломом Генерального 
директора фестивалю «Відлун-
ня-2015» «За організаторський 
хист» було нагороджено гене-
рального директора нашого теа-
тру Наталію Ростову. 

Це дуже престижний фести-
валь, на який свої театральні екс-
перименти привозять не тільки 
вітчизняні актори та режисери, 
а й гості з Франції, Австрії, Лит-
ви. Головою журі був грецький 
режисер і хореограф Емануїл 
Куцуреліс. 

Окрім перемог і здобутків, є в 
театру труднощі.

– На жаль, цього року від нас 
пішло вісім талановитих акторів 
балету та музикантів,– розпові-

дає художній керівник теа-
тру Наталія Тімошкіна. – Це 
велика втрата. Зарплата наших 
співробітників, особливо тих, 
хто приїхав з інших міст, замала 
аби знімати квартиру. Більшість 
поїхали працювати за кордон.

Попри це в театрі сподіва-
ються, що в новому сезоні до них 
знову прийдуть молоді актори. 
Уже сьогодні тривають прослу-
ховування.

Через брак коштів довелось 
відмінити й гастрольний тур За-
хідною Україною. Сподіваємось, 
що спонсори знайдуться, і колек-
тив театру буде зайнятий нови-
ми театральними експеримента-
ми, а не пошуками грошей.

 Розаліна (Оксана Луць) та Джорджі (Сергій Рогов). Прем’єра «Любов 
та ненависть у Вероні»

Конференція «Мистецтво смаку» розкрила 
житомирянам секрети італійської кухні

Крістіна Сакеріна 
Катерина Столяренко

Уже вдруге громадська організація 
«Єдиний Житомир» розкриває 
секрети смачної кухні. Цього разу 

увазі гостей була запропонована італій-
ська кухня, пройти повз котру, не ску-
штувавши, неможливо.

Зала кінотеатру «Україна», де 25 червня 
відбулася конференція «Мистецтво смаку», 
була переповнена прихильниками італій-
ської кухні та просто людьми, яким ця подія 
здавалася цікавою та «смачною». 

Дмитро Коваленко, су-шеф і техно-
лог мережі піцерії «Маріо» поділився 
секретами приготування традиційної іта-
лійської страви – пасти. Розпочав маестро з 
маленької життєвої історії про те, як понад 
10 років він працював кухарем в Італії. За 
його словами, італійська кухня – найвідо-
міша та найсмачніша. Але Дмитро не на-
важився розкрити всі секрети кулінарного 
мистецтва, зупинившись детальніше  на осо-
бливостях приготування пасти, або, як нази-
вають в Україні схожу страву – «макаронів».

«Паста робиться з конкретних, твердих 

сортів борошна, які проростають не скрізь 
і мають корисні компоненти, – пояснює різ-
ницю між пастою та макаронами Дмитро 
Коваленко. – Паста виникла наприкінці ХІІ – 
на початку ХIV століття в Неаполі. Спочатку 
це був сімейний бізнес, який згодом поши-
рився на всю Європу».

Крім того, шеф-кухар розповів про те, 
що видів паст є багато – усі вони в різних 
упаковках і мають різні форми, однак не всі 
вони можуть називатися «пастами». За єв-
ропейськими стандартами, пасту готують з 
борошна з твердих сортів пшениці з дода-
ванням води або курячих яєць. 

Також гостей заходу здивував заклад 
«Кабані Фані», котрий традиійно славиться 
м’ясними стравами. Проте це не завадило 
їм спекти метрову піцу, вага якої сягнула 2,5 
кг. Про спосіб приготування та ідею виник-
нення нестандартної піци розповів шеф-ку-
хар та співвласник гриль-хауз «Кабані 
Фані» Віктор Фіалковський. Під час де-
густації житомиряни мали нагоду скушту-
вати смачну та нестандартну піцу.

Шеф-кухар «DoDo» Фелікс поділився 
з гостями секретами приготування смачно-
го десерту «Панакота». Наприкінці вечора 

виступив сомельє Олексій Гіжко, котрий 
розповідав про різновиди італійських вин.

Після виступів спікерів житомиряни 
мали змогу посмакувати італійськими стра-
вами: пастою, піцою, десертом «Панакота», 
білим та червоним вином – і поділитися сво-
їми враженнями від заходу з журналістами 
«20 хвилин».

«Я не шкодую, що знайшла час і відві-
дала конференцію, щоб послухати знавців 
італійської кухні. Я часто подорожую Італі-
єю і, спробувавши страви від житомирських 
кухарів, відчула себе в мальовничих містах 
Італії на відпочинку», – поділилася вражен-
нями Аліна Гановська.

На думку організаторів Матвія Старченко 
та Влада Кальчука, подібні заходи допомага-
ють людям дізнатися про кухню інших країн. 
«На цьому ми не закінчуємо, буде ще багато 
цікавого та нового. Тому, ми всіх запрошуємо 
насолоджуватися новими стравами разом з 
нами», – наголосили члени громадської ор-
ганізації «Єдиний Житомир».

А нам залишається подякувати шеф-ку-
харям та організаторам заходу за смачні 
страви та неймовірні враження і побажати 
їм нових звершень.

Більше фото на сайті:
 20minut.ua

 Після виступів спікерів, житомиряни 
мали змогу посмакувати італійськими 
стравами – пастою, піцою, десертом «Па-
накота», білим та червоним вином
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Як журналіст «20 хвилин» складала протокол та проводила 
рейд на Михайлівській: один день з життя ДАІшника

Світлана Скляр

Журналісти редакції 
«20 хвилин» зміню-
ють професію, аби 

на власному досвіді відчути 
всі її плюси та мінуси. 

Спробувавши себе в ролі 
працівника ДАІ, усі нюанси 
перебування по той бік ба-
рикади відчула сповна. Якщо 
раніше здавалося, що винні 
завжди працівники ДАІ, то, 
почергувавши з ними день, 
зрозуміла, що не все так про-
сто, як здається.

Зранку приїхавши до Дер-
жавтоінспекції, поспілкувала-
ся з заступником начальника 
Державтоінспекції Ігорем Кай-
дановичем, який розповів про 
підводні камені у роботі праців-
ника ДАІ. 

Перед початком кожного чер-
гування проводиться інструктаж 
на подальшу зміну, де інспектори 
у своїх постових відомостях отри-
мують списки зафіксованих тран-
спортних засобів, які були викра-
дені напередодні, щоб в разі чого 
долучитися до розкриття злочи-
ну. Також у постових відомостях 
вони фіксують виконану протя-
гом дня роботу, чи то є адміні-
стративні протоколи, чи просто 
перше усне попередження. 

Ігор Кайданович говорить, 
що нам потрібен європейський 
досвід та нормальна заробітна 
плата інспекторам. Мінімаль-
на заробітна плата ДАІшника 
становить 1700 грн, а винайма-
ти скромну однокімнатну квар-
тиру в Житомирі коштує 2000 
грн, тому бувають випадки, коли 
дехто з ДАІшників під «пресом 
долі» йде на хабарництво.  

Після нашого спілкування 
він викликав екіпаж спеціаль-
ного призначення та інспектора 
УДАІ в Житомирській області, 
капітана міліції Василя Кравцо-
ва, який супроводжував нас про-
тягом дня та розказував про усі 
деталі професії працівника Дер-
жавтоінспекції. 

Як виявилося, до обов'язків 
екіпажу супроводження, крім 
нагляду за дорожнім рухом, до-
датково входить супроводження 
транспортних засобів. Це може 
бути супроводження автобусів із 
дітьми, які їдуть на відпочинок, 
військової колони, яка прямує 
до зони АТО або навпаки по-
вертається звідти, та осіб, яких 
повинні супроводжувати згідно 
з чинним законодавством нашої 
держави.

Спочатку знайомлюся з капі-
таном міліції Василем Кравцо-
вим, він веде мене знайомитися 
до екіпажу, з яким ми будемо 
впродовж 5 годин працювати, і 
обіцяє, що сьогодні відчуємо на 
собі працю ДАІшника сповна ще 
й закликає брати активну участь. 

Моїми колегами на чергуван-
ні виявились старший інспек-

тор старший лейтенант міліції 
Сергій Горобець та інспектор 
старший прапорщик міліції Ігор 
Смолінський. Обидва добре зна-
ють свою роботу, дорожать нею. 
За плечима кожного – досвід, 
погоні, затримання,  напружені 
і відповідальні будні. 

Сідаємо з інспекторами до 
машини, яка обладнана відео- та 
фотофіксацією. Також бачу в ма-
шині відеореєстратор, навколо 
якого точаться суперечки: може 
чи ні він бути доказом порушен-
ня. Запитую у них, що вони ду-
мають з цього приводу. Інспекто-
ри впевнено стверджують, що це 
надійний доказ порушення. Ві-
деореєстратор працює постійно, 
не вимикається, все записується 
на флеш-карту, а після закінчен-
ня зміни всі записи зберігають 
у архів записів на комп'ютері. 
Якщо виникають суперечливі 
моменти, і водій скаржує пору-
шення, то саме запис допоможе 
з’ясувати спірні моменти і об'єк-
тивно вирішити питання.

Першочергово провели 
профілактичну роботу на 
Михайлівській

Ми вирішили навести по-
рядок на вулиці Михайлівській. 
Приїхавши туди, відразу помі-
чаємо порушників, які підвозять 
товар до магазинів. Оскільки на 
годиннику було 10:30, значить 
дозволений час підвезення това-
ру вже вийшов. Тому інспектори 
зупиняють водія, представля-
ються, пояснюють порушення і 
на перший раз записують йому 
про попередження. Водій бід-
кається, що це не від нього за-
лежить, адже таких торгових 
точок, до яких потрібно розвезти 
товар ще дуже багато, але обіцяє 
наступного разу не порушувати. 

Ось ще один автомобі-
ліст-порушник, зупиняємо з 
такої ж причини: перевірка до-
кументів, на перший раз попе-
редження. Інші водії, які хотіли 
заїхати на Михайлівську, поба-
чивши працівників ДАІ, різко 
передумали і швиденько пар-
куються біля узбіччя на вулиці 
Лятошинського. Ще деякий час 
чергуємо на Михайлівській, зго-
дом, провівши профілактичну 
роботу з порушниками, сідаємо 
в автомобіль та їдемо в напрям-
ку траси Київ – Чоп, щоб також 
проконтролювати безпеку руху 
на дорозі.

Порушник загубив задні 
номери та ще й права вдома 
забув

Отже, виїхавши неподалік 
за Богунію в напрямку траси 
міжнародного сполучення Київ 
– Чоп, мої одноденні колеги по-
чали відпрацьовувати заходи, 
спрямовані на антитерористич-
ну операцію та  контролювати 
безпеку руху. 

Ось бачимо червоний 
«Lanos», який нервово заїхав на 
заправку   перед працівниками 
ДАІ. Але зрозумівши, що довго 
там сенсу стояти немає, вирі-
шив проїхати повз інспекторів 
– а раптом пощастить. Однак у 
хлопців спрацювала інтуїція і 
досвід. Оскільки під час пере-
вірки виявилося, що на машині 
немає задніх номери, а у водія 
взагалі при собі не виявилось 
документів. Чоловік почав ви-
правдовуватися, що документи 
він забув вдома, а номери десь 
згубив. На моє прохання про-
коментувати свої дії він мене 
чи то проігнорував, чи то засо-
ромився, але, приховавши очі, 
спілкуватися не захотів. 

Інспектори склали прото-
кол про відсутність задніх но-
мерних знаків та відповідних 
документів. Тим часом поруш-
ник комусь зателефонував і 
попросив підвезти документи. 
Хвилин через 20 під’їхали два 
чоловіки та показали відповідні 
документи на право керування 
даним транспортним засобом 
і, отримавши копію протоколу, 
поїхали у своїх справах.

Яке покарання чекає поруш-
ника, мені розповів старший ін-
спектор Сергій Горобець.

«Водія чекає покарання за ст. 
126, рішення про яке ухвалюва-
тиме начальник ДАІ протягом 
10 днів. Після цього винесуть 
постанову на штраф і відправ-
лять за місцем проживання 
порушника. Щодо відсутності 
номерного знака, якщо немає 
повторності, складається адмін-
протокол, і порушника чекає 
штраф, мінімальна сума якого 
170 грн», – розповідає інспектор 
Сергій Горобець.

Антитерористичні заходи 
проводяться й уже є 
результати

Також ми вирішили про-
вести відпрацювання антите-
рористичної операції по місту. 
Пробувши на вул. Ватутіна 
близько години, інспектори пе-
ревірили декілька автомобілів. 
На щастя, ніяких небезпечних та 
заборонених речовин виявлено 
не було. Але інспектори бідка-
ються, що багато водіїв не хочуть 
йти на зустріч і починають вести 
суперечки з інспекторами. Щоб 
уникнути конфліктів з водіями, 
інспектори пред'являють дору-
чення про проведення заходу, 
згідно з яким зупинили водія. 

Хлопці розповідають про 
один такий випадок. Коли пра-
цювали у нічну зміну в Миропо-
лі, зупинили автомобіль, який 
викликав підозру, перевірили 
на наявність зброї, вибухівки або 
заборонених речовин. І виявили 
вогнепальну зброю та карабін 
у зібраному стані. Потім вони 
викликали слідчо-оперативну 
групу, затриманих доставили до 

Романівського райвідділу, де на-
далі вже розбиралися. Інспекто-
ри вважають, що така перевірка 
просто необхідна задля безпеки 
міста та області, і водії повинні 
це розуміти.

Працівник ДАІ повинен бути 
людяним

На моє питання, якими ж 
якостями повинен володіти 
працівник державтоінспекції, 
мені відповіли, що усіма люд-
ськими якостями. Адже, в пер-
шу чергу, потрібно бути люди-
ною, оскільки кожен учасник 
дорожнього руху є особисті-
стю, до якої потрібно ставитися 

з повагою. Якщо потрібно на-
дати практичну допомогу, по-
радити, підказати. При незнач-
ному порушенні попередити, 
розповісти, що так робити не 
потрібно, провести профілак-
тичну бесіду, навести декілька 
прикладів, що може трапитися, 
якщо і надалі порушувати. 

Адже їхня мета, не складати 
протоколи адміністративного 
правопорушення, а попереди-
ти, нагадати і розповісти про 
певні заходи безпеки. Звичай-
но, якщо водій перебуває у ста-
ні алкогольного сп'яніння або 
грубо порушив правила ПДР, 
то він буде притягнутий до від-
повідальності.

 Журналіст у якості працівника державтоінспекції зі старшим інспек-
тором Сергієм Горобцем

 Старший інспектор Сергій Горобець проводить профілактичну бесіду  
з порушником на Михайлівській

 Журналіст провела експеримент на вміст алкоголю 
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Дмитро ГУМЕНЮК: «Працюй багато  

не тільки над собою, а й для себе та для когось»

Марія ЛИСАК: «Головне – наважитись 
і почати професійно робити те, що любиш»

У студентські роки я був тісно 
пов’язаний із сільським гос-
подарством: любов до рослин 

та до землі у мене з̀ явилася ще в 
аграрній академії. Після її закінчен-
ня я працював будівельником у Мо-
скві. Там і познайомився з людьми, які 
займалися озелененням. Пропрацю-
вавши директором на підприємстві, 
я зрозумів, що потрібно відкривати 
власну справу. 

Початкового капіталу практич-
но не було – в кишені мав близько 
300 доларів. Сьогодні якщо не маєш 
декілька тисяч доларів, то навіть не на-
магайся щось відкрити чи збудувати. 

Люблю свою роботу за красу, 
а саме – за результат. Моя команда 
намагається працювати якомога якіс-
ніше. Після завершення роботи порів-
нюю, що було й що маємо на сьогодні. 
Виконуючи свою роботу, потрібно ста-
ратися, адже так приємно бачити задо-
волені обличчя замовників. 

Через роботу я, на жаль, приді-
ляю мало уваги дітям. Але дружина 
мене розуміє. Свята, особливо церков-
ні, намагаюся не пропускати. На вихід-
ні працюю, переважно в суботу. Літом 
найбільше роботи, та все ж знаходжу 
кілька днів для відпочинку з дітьми та 

дружиною. А взимку беру відпустку 
для святкування Нового року та Різдва. 

Я намагаюся керувати своїм часом. 
Це не завжди вдається, бо інколи потріб-
но і на роботі важливі питання вирішити, 
і вдома на ділянці попрацювати.  Якщо 
потрібно відпочити, то стараюся розподі-
лити роботу і швидше її виконати. 

Дуже важко покладати на когось 
свої обов’язки, треба старатися са-
мому. Вважаю, краще брати всю відпо-
відальність на себе. Твої помилки, твої 
завдання, твої рішення, які маєш при-
ймати сам. Тому так і працюю: сам пла-
ную, сам розписую свій день, сам закупо-
вую матеріали. 

Успіх – це коли все добре. Я вважаю 
себе успішною людиною, бо намагаюся 
робити все на вищому рівні та вчасно. 
Успіх залежить від багатьох факторів, 
починаючи з самого замовника, закінчу-
ючи результатом роботи. Для мене най-
більший успіх – це видимий результат. 

Найперше – це освіта. Сьогод-
ні без освіти ні вправо, ні вліво, ні 
вниз, ні вверх. Тому це перше, до 
чого варто прикласти зусилля, аби 
відкрити власну справу. Якщо хочеш 
чогось досягти, будь ласка: є книжки, є 
Інтернет, є вчителі. Поглинайте освіту! 
Свого часу, я старався добре вчитися та 
набиратися досвіду. 

Працюй багато не тільки над со-
бою, а й для себе та для когось. По-
трібно пропускати всю роботу крізь 

себе, робити все своїми руками.  Навіть 
те саме дерево треба садити самому, щоб 
знати свою справу. І останнє, але не менш 
важливе – це удача. Якщо вона переслі-
дуватиме все життя, то все буде добре. 

Леся Цімар

Фірма відкрилася у 2011 
році й пройшла ба-
гато трансформацій. 

Починали ми як салон декора-
тивної штукатурки, але оскіль-
ки за освітою я – архітектор, то 
незабаром це переросло у ди-
зайн-студію.

Найскладнішим кроком у 
власній справі було саме по-
чати, адже ми були юними (ми 
й нині одна з наймолодших ком-
паній у місті, якщо брати до ува-
ги вік наших співробітників). Че-
рез це  було складно завоювати 
довіру в клієнтів. Та й взагалі за-
воювати довіру достатньо склад-
но: це зараз у нас портфоліо, а 
тоді доводилося приваблювати 
клієнтів не лише якісно викона-
ними проектами, а й лояльними 
цінами.

Коли починали власну 
справу, стартового капіталу 
не було. Були ноутбук, ідеї та ба-
жання працювати. Фірма – наш 
спільний з чоловіком сімейний 
бізнес. Я опікуюся дизайном, а 
він – реалізацією проектів. Те, 
що ми малюємо, ми реалізуємо 
«під ключ» повністю.

Сьогодні починати бізнес 
неймовірно складно, а вижи-
ти на ринку ще складніше, але 
реально.

До конкуренції ставлюся 
позитивно – вона дає стимул 
розвиватися далі, ставати кра-
щими і пропонувати ще більше.

Якби довелося, то й сьо-
годні наважилася б почати 
все спочатку, адже є досвід 
роботи. І я вже не уявляю себе в 
іншій професії, тому б вибору в 
мене не було.

Я люблю свою роботу. 
Дуже подобається спілкування 
з клієнтами, бо всі люди – різні, 
цікаві й відрізняються погляда-
ми на світ, соціальним статусом, 
смаками. Завдяки такому різно-
маніттю ми розробляємо різні 
інтер’єри: від хай-теку й урбаніз-
му до класики з її позолотою.

Робота обмежує мене у 
вільному часі – його практич-
но немає. Ми всім колективом 
майже живемо в офісі. Більше 
того – робота не припиняється 
і вдома – постійно обмінюємося 
ідеями та думками телефоном та 
у соціальних мережах. 

Якщо запитати себе: «Я 
керую своїм часом чи він ке-
рує мною?», то хотілося б, 
щоб був перший варіант від-

повіді. Але, за фактом, поки 
що другий. Зважаючи на дуже 
велику завантаженість, вільного 
часу обмаль, але конфліктів із чо-
ловіком з цього приводу не вини-
кає, адже ми працюємо разом.

У дитинстві всі мріють 
стати художниками або пись-
менниками. Можна припусти-
ти, що той, хто мріє стати пись-
менником – стає журналістом, 
а той, хто художником – диза-
йнером. У мене, звісно, теж була 
своя галерея малюнків, але я б 
не сказала, що хотіла стати ди-
зайнером, адже таке поняття, як 
«дизайн інтер’єрів», тоді ще не 
було досить поширеним.

Бажання розробляти ди-
зайн прийшло з досвідом. 
Спочатку була любов до архі-
тектури, до фасадів. Пізніше 
я зрозуміла, що у архітекторів 
є одна проблема: коли вони 
малюють проект, то думають 
лише про фасад – роблять так, 
щоб це було красиво зовні. А от 
дизайнер думає про внутрішнє 
наповнення, щоб була можли-
вість раціонально організувати 
простір. Мені вдалося поєднати 
ці якості: я мислю і як архітек-
тор, і як дизайнер – проектуючи 
будинок, намагаюсь продумати, 
як це виглядатиме на фасаді і як 

облаштувати все всередині.
Для мене поняття «успіх» 

– це визнання, щоб замовник 
залишився задоволеним на-
шою роботою. Нині я на шля-
ху до цього.

Анастасія Кузьмич

Конкуренція – хороший мотив ефек-
тивніше працювати. У бізнесі немож-
ливо уникнути конкуренції. Я став-
люся до конкуренції добре, 
тому що є до чого прагнути. 

Мої чотири кроки до успіху:
1. Любити те, що робиш.
2. Бути експертом у своїй 
справі.
3. Робити якісно.
4. Працювати чесно.

 Дмитро Гуменюк

 Марія Лисак

Власник та директор  
ПП «Майстер грін»

Дизайнер  
інтер’єрів  
«DD studio» 
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Утеплення без газу –  
альтернативні варіанти джерел тепла

Анна Шанська

Утеплення будинку – найваж-
ливіший та витратний етап 
будь-якого будівництва. Та іс-

нує ряд альтернативних джерел те-
пла, що заощадять Вам час та гроші.

Сонячні батареї
Сонячні батареї, як джерело електроенер-

гії, сьогодні вже важко назвати чимось незвич-
ним. Вони міцно ввійшли в побут як джерело 
екологічно чистої й безкоштовної енергії.

Твердопаливні котли – 
альтернатива газовим

Існує широкий вибір твердопаливних 

котлів, які являють собою екологічне та 
безпечне рішення для опалення приват-
ного будинку, дачі, магазину, офісу або 
будь-якого іншого об’єкта.

Ці котли прекрасна альтернатива для 
тих, хто, не маючи можливості підвести 
газ, хоче і може мати надійне, комфорта-
бельне, повністю автоматизоване джере-
ло тепла. 

Для опалення приміщень експерти 
пропонують побутові твердопаливні кот-
ли, які опалюються: дровами, трісками, 
вугіллям, торф’яними брикетами.

Промислові твердопаливні котли 
призначені для будь-яких приміщень, 
які обладнані системою центрального 
опалювання з примусовою циркуляцією. 
Перевагами цього обладнання є: високий 
коефіцієнт корисної дії (92 %), автоматич-

на система усунення попелу, аварійна си-
стема вогнегашення.

Теплові насоси 
До популярних альтернатив зарахову-

ють й теплові насоси. Як зазначають екс-
перти, такі системи економлять гроші в 
обслуговувані та експлуатації. Хоча почат-
кова ціна системи опалення з теплонасо-

сом може бути трохи вища, ніж газового 
котла чи центральної системи кондиці-
ювання, але це не заважає домовласнику 
економити гроші щомісячно.

Також економічність цих енергое-
фективних технологій полягає у їх дов-
говічності – теплонасосна система про-
служить від 25 до 50 років без особливої 
уваги до себе. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



13 Середа, 1 липня 2015WWW.20MINUT.UA БУДИНОК МРI¯

Електрика: правила та акценти
Анна Шанська

Говорити про необхідність елек-
трифікації сьогодні навіть якось 
смішно. Спробуйте прожити 

день без телевізора або комп’юте-
ра! Жарти жартами, але від безпере-
бійного електроживлення залежить 
освітлення, опалення, подача гарячої 
води, кондиціонування та зв’язок. 

Електричній системі належить витри-
мувати великі навантаження: варто вра-
хувати освітлення прилеглої до будинку 
території, систему опалення, водопоста-
чання, кондиціонування, відеоспостере-
ження тощо.

Складання схеми монтажу 
електропроводки

По-перше, принципова схема елек-

тропостачання дозволить швидко й точ-
но скласти список потрібних витратних 
матеріалів. По-друге, полегшить вибір 
розташування автоматичних вимикачів, 
розеток, лічильника, розподільного щита, 
стабілізаторів напруги, пристроїв безпе-
ребійного живлення.

Згідно з сучасними вимогами до 
монтажу електропроводки, покімнат-
ну розводку рекомендується замінити 
розводкою електропроводки з поділом 
ланцюгів, що дозволить додатково за-
хистити мережі від перевантаження.

Рекомендації з добору 
матеріалів 

На думку експертів, сьогодні варто 
в терміновому порядку здійснити за-
міну алюмінієвих проводів на мідні. 

Сучасна електропроводка приват-
ного будинку прокладається тільки 

мідним дротом. Алюмінієва проводка 
значно легше і дешевше, але вона має 
ряд істотних недоліків. Слід уника-
ти з’єднання алюмінієвого та мідного 
проводів разом, бо при цьому відбу-
вається хімічна реакція з утворенням 
сполук, що перешкоджають контакту-
ванню проводів. 

Перевага мідного проводу в набага-
то меншому опорі порівняно з алюмі-
нієвим, крім того, здатність алюмінію 
утворювати поверхневу оксидну плівку, 
що має високий опір, призводить до на-
грівання контактів, що небезпечно.

Якщо ви є мешканцем багатоквар-
тирного будинку, варто забезпечити 
заміну силового кабелю на стояк.

Групи споживачів електроенергії:
• мережа освітлення;
• мережа штепсельних розеток;
• мережа стаціонарних електропри-

ладів (силова мережа);
• для господарських потреб (енер-

гозабезпечення гаража, прибудов, 
теплиць).

Бажано розділити ланцюг електро-
проводки за потужностями споживання 
(стаціонарні електроприлади, освітлен-
ня, розетки), такий поділ потрібний, щоб 
обрати перетин кабелю і автоматичного 
вимикача певних параметрів відповідно 
до передбачуваного навантаження. 

Для кожної групи на внутрішньому 
електрощиті встановлюється окремий 
пристрій захисного відключення (од-
нофазні або диференціальні автомати).

Електросистеми 
Зазвичай електросистеми склада-

ються з лічильника, автоматів, проміж-
них автоматів, проводки, вимикачів, 
розеток та споживачів. Якщо стрибки 
напруги в мережі не рідкість, доціль-
но встановити стабілізатор струму, 
щоб забезпечить безперебійну роботу 
електроприладів

Для приватного будинку зручніша 
трифазна система живлення, через 
можливість підключення трифазних 
споживачів, наприклад за умови елек-
тричного опалення трифазний бойлер 
забезпечить найбільшу ефективність 
роботи. Є можливість розподілу на-
вантаження по фазах, що дозволяє 
уникнути перекосу фаз.

Відкрита чи закрита 
електропроводка?

Вибір відкритої або закритої елек-
тропроводки залежить від будівель-
ного матеріалу, з якого побудований 
будинок. У дерев’яному будинку про-
водка має бути виключно відкритого 
типу, пожежній безпеці в такому ви-
падку потрібно приділити найпиль-
нішу увагу. Провід може бути про-
кладений всередині спеціального 
металевого гофрованого рукава, що 
забезпечує додатковий захист дерев’я-
них стін будинку. У цегляному будин-
ку електропроводка може бути як вну-
трішньою, так і зовнішньою.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Мінус 100 мільйонів гривень
Тарас Боросовський, 
спеціальне розслідування  
«20 хвилин»

Опубліковане на 
шпальтах газети жур-
налістське розсліду-

вання, за яким послідувало  
народне обурення, яке під-
хопили одразу декілька полі-
тичних сил та рухів. 

Щоб якимось чином 
пригасити протестний рух, 
основний фігурант публі-
кації – ПрАТ «Житомиргаз» 
нарешті наважився провести 
прес-конференцію під наз-
вою «Куди йдуть гроші за газ 
від населення». Для мене це 
був шанс отримати публічні 
відповіді на попередньо по-
ставлені монополісту запи-
тання та прояснити його пла-
ни на найближче майбутнє.

«Ми не в захваті від різкого 
підняття ціни на природній газ. 
В результаті даної прес-конфе-
ренції споживачі зрозуміють, 
кому насправді варто дякувати», 
– декларує заступник голови 
правління з фінансово-еконо-
мічних питань ПрАТ «Житоми-
ргаз» Дмитро Конюх.

Ще декілька років тому га-
зифіковували 400–500 будин-
ків, цього року їх кількість ледь 
становитиме 20–30 домогос-
подарств. Сьогодні люди від-
мовляються від підключення 
природного газу і надходять не 
поодинокі звернення щодо від-

ключення від постачання газу. 
Проте в ПрАТ «Житомиргаз» 
переконані, що альтернативи 
природному газу немає і не 
буде. Більш того, вважають «га-
небною» практику переходу на 
альтернативні джерела енергії, 
зокрема заміну природного газу 
деревиною.

Схоже монополісту настіль-
ки сподобалася практика роз-
будови газової залежності, що 
ніяк не змириться з існуючою 
реальністю. Ще б пак, отриму-
вати можливість оновлювати та 
розбудовувати газову мережу за 
рахунок коштів людей, місцевих 
чи державного бюджетів набага-
то вигідніше за потребу витра-
чати власні кошти в оновлення 
та заміну існуючих мереж.

Нічого не бачу,  
не чую, не скажу

Досліджуючи у попередній 
статті затверджені тарифи, ми 
окремо виділили статті інвести-
ційної програми та їх фактичне 
невиконання, що призвело до 
накладення штрафу на ПрАТ 
«Житомиргаз». Хоча головним 
є не сума, яка для монополіс-
та становить мізерних 70 тисяч 
гривень, а саме перелік невико-
наних умов договорів та зобов’я-
зань, за кожним з яких стоїть 
прихований не один мільйон 
гривень (див. витяг з постанови 
НКРЕ КП).

Повністю зрозуміти суть вияв-
лених порушень можливо лише 

за умови отримання акта пере-
вірки ПрАТ «Житомиргаз». Нага-
даємо, що дозвіл на проведення 
перевірки видав у лютому цього 
року Кабінет Міністрів України, 
включивши окрім облгазу, ПАТ 
«Житомиробленерго», КП «Жи-
томиртеплокомуненерго»  та 
низку інших підприємств. Щоб 
отримати текст акта перевірки, 
який ніхто не оприлюднив, до-
велося подати офіційне звернен-
ня до Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комуналь-
них послуг. Хоча інформація, 
яка безпосередньо викладена у 
запитуваному документі, стосу-
ється кожного споживача, який 
користується послугами облгазу, 
для Національної комісії текст 
«належить до службової інфор-
мації, що не підлягає розголосу». 
Окрім безпідставної відмови  на-
дати копії вказаного документа, 
керівництву державного регуля-
тора нічого кращого не спало на 
думку, як перенаправити звер-
нення до ПрАТ «Житомиргаз», на 
яке й складений акт про виявле-
ні порушення. Сподіватися, що 
підприємство, яке визнали по-
рушником, добровільно надасть 
копію документів про виявлені 
порушення  – більш ніж марно.

На цьому наші спроби від-
крити приховані таємниці 

ПрАТ «Житомиргаз» не завер-
шились. Наступним кроком 
була спроба дізнатися текст до-
говору на безкоштовне користу-
вання газовими розподільчими 
мережами. Йдеться про угоду 
з Міністерством палива та енер-
гетики України, укладену ще 
22 листопада 2012 року, з пере-
ліком усього належного кому-
нального та державного майна, 
яке міститься у численних до-
датках до угоди.

Відмовляючи цього разу, 
клерк міністерства, такий собі 
пан Володимир Куйда, проявив 
неабияку творчість. Потужний 
талант згенерував неможливість 
надання копії договорів через те, 
що вони ... укладені двома сторо-
нами??? Щоб “в будь-якому разі 
вважати, що інформація перебу-
ває у володінні Міністерства не-
має причин”, необхідно обіймати 
у відомстві щонайменше посаду 
керівника Управління нафто-газо-
вого господарства. (див. повний 
текст відповіді Міністерства 
палива та енергетики Украї-
ни). (див. текст відповіді).

Після такого формулювання 
стає зрозумілим, хто надихає 
інших наших урядників, розпо-
відати про семикратну ринкову 
обґрунтованість підняття цін на 
природний газ та тарифи на по-
стачання для населення. 

Для чого вам це знати
Саме цими словами загалом 

варто охарактеризувати лейт-
мотив проведеної ПрАТ «Жи-
томиргаз» прес-конференції 
для журналістів місцевих ЗМІ. 
Офіційне представлення ново-
створеного ТОВ “Житомиргаз 
збут” сталося за декілька днів 
до 1 липня - дати припинення 
дії попередніх договорів на по-
стачання природнього газу для 
усіх сьогоднішніх споживачів. 
Представляючи роботу, один 
із заступників облгазу Дмитро 
Конюх завірив, що жодних по-
рушень за час діяльності під-
приємства не виявлено. Правда, 
після уточнюючого запитання, 
зізнався, що це стосується по-
рушень під час поділу за роз-
подільчими рахунками, що 
навряд про щось скаже рядо-
вим мешканцям. Напротивагу 
іншим зобов’язанням, зокре-
ма невиконання інвестиційної 
програми, через що минулого 
року не встановили безкоштов-
ні лічильники та не здійснили 
передбачені витрати на ремонт 
газових мереж.

«Хто не працює, той не по-
миляється»,  – відповів заступ-
ник голови правління з фінан-
сово-економічних питань ПрАТ 
«Житомиргаз». «Ми не доотри-
мали виручку, тому не змогли 
профінансувати програму».

«20»: Ви все одно не ви-
конали зобов’язання щодо 
встановлення безкоштов-
них лічильників, навіть 
скоротивши минулого року 
витрати на програму на 2,5 
мільйона?

– Так. Це недовиконання на 
цей рік, яке ми виконуємо, але 
ще не виконали.

«20»: Пройшло півроку і 
ви досі не виконали припи-
су від Національної комісії, 
яким зобов’язані встанови-
ти, окрім заборгованих за 
минулий рік, ще 7600 лічиль-
ників у 2015 році?

– По-перше, припис має 
термін виконання до 1 вересня 
(цього року – прим. автора). На 
цей рік ми довиконуємо план 
щодо встановлення за минулий 
рік, а потім встановлюватиме-
мо лічильники, передбачені на 
цей рік в обсязі отриманих для 
цього коштів.

«20»: Скільки реально 
встановлено протягом цьо-
го року?

– У мене немає цієї інфор-
мації. Зараз я вам не можу від-
повісти на це питання. 

«20»: Нещодавно була ви-
кладена інформація про 
підведення природного газу 
до села Карпівці Житомир-
ської області. Хто фінансу-
вав ці роботи?

– Підведення газу протяж-
ністю 11 кілометрів до населе-
ного пункту здійснювалося ще  Текст документу відповіді Міністерства палива та енергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА

30.04.2015 № 1348
Київ

...
послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 верес-
ня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТА-
НОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 70 тис.грн на ПАТ «Житомиргаз» 
(10002, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 35, код ЄДР-
ПОУ 03344071, р/р 2600424104 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 
300647, Голова правління – Ющенко В.І.) за порушення підпункту 
3.1.1 Ліцензійних умов з розподілу та підпункту 3.1.1 Ліцензійних 
умов з постачання в частині надання звітності щодо провадження 
господарської діяльності з розподілу та постачання природного 
газу за регульованим тарифом в установленому порядку, пункту 
3.8 Ліцензійних умов з постачання і пункту 3.9 Ліцензійних умов 
з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, 
нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а 
саме пункту 3.2 Порядку розрахунку плати за приєднання в частині 
зазначення в договорах на приєднання до газових мереж розміру 
плати за приєднання без вартості проектно-кошторисної доку-
ментації, пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм 
у частині виконання інвестиційних програм 2014 року в повному 
обсязі та підпунктів 6.5.2, 6.5.3 Порядку доступу та приєднання в 
частині недотримання строків погодження проектно-кошторис-
ної документації та недотримання строків видачі договору на не-
стандартне приєднання, відсутності актів приймання – передачі 
замовником погодженої (затвердженої) проектно-кошторисної 
документації на зовнішнє газопостачання.

...
В.о. Голови Комісії  Д. Вовк

 Витяг з постанови НКРЕ КП №1348



15 Середа, 1 липня 2015WWW.20MINUT.UA РОЗСЛIДУВАННЯ
у 2009–2010 роках за державні 
кошти. У самому селі – за раху-
нок мешканців. На ці роботи 
кошти ПрАТ «Житомиргаз» не 
витрачалися.

«20»: Який рівень оплати 
від населення був до остан-
нього зростання ціни на газ?

– Від населення рівень оп-
лати становив 97 %. Цього року 
ситуація набагато гірша.

«20»: Як ви плануєте нада-
лі розраховуватися за постав-
лений природний газ, якщо 
за минулий рік ваша заборго-
ваність зросла вдвічі?

– Заборгованість у нас утво-
рилася внаслідок технічних ви-
трат. По населенню заборгова-
ність утворилася через те, що 
оплата отримується на місяць 
пізніше. 

(Фактичну заборгованість 
можна переглянути у таблиці 
№ 1 – прим. автора).

«20»: Чому на вашому 
сайті немає інформації про 
укладений з міністерством 
договір щодо безкоштовно-
го користування газорозпо-
дільчою мережою?

– Цей договір... Скажімо так 
– яка мета його розміщення? 

«20»: Мета наступна: про-
яснити ситуацію зі списан-
ням майна на 80 мільйонів, 
яке перебуває у вашому ко-
ристуванні?

– Ми списали не 80 мільйо-
нів майна, а 80 мільйонів його 
вартості. Відповідно до міжна-
родного стандарту була визна-
чена «справедлива вартість». 
Стандарт нам це дозволяє. Ми 
не списали державне майно: 
на момент укладання угоди 
проведена його повна інвента-
ризація, погоджена в 2012 році 
з НАК «Нафтогаз України». У 
Міністерстві палива та енер-
гетики вона (інвентаризація 
майна – прим. автора) досі пе-
ребуває на погодженні. 

Звичайна омана
Певно, позиція облгазу ні-

коли не зміниться, поки зали-

шатиметься їх панівний вплив 
при безкоштовному викорис-
танні газових мереж, за що 
безперешкодно можна стягу-
вати не тільки плату за послу-
ги, плату за приєднання до 
мереж, а заразом отримати й 
самі новозбудовані місцеві га-
зопроводи.

«У Липниках Лугинського 
району був прокладений за 
власний кошт газопровід про-
тяжністю кілометр. Понад 50 
% коштів внесли мешканці. 
Проте газопровід до тих пір не 
приймали в експлуатацію та не 
подавали газ, поки він не був 
безкоштовно переданий облга-
зу», – розповідає голова комі-
сії з питань Чорнобильської 
катастрофи, екології та 
використання природних 
ресурсів Житомирської об-
ласної ради Роман Будник. 

«І таких фактів безліч по 
усій Житомирщині. З 2005 
року, коли я був заступником 
голови облдержадмінстрації, 
не десятки, а сотні мільйонів 
гривень йшли з державного, 
обласного та місцевих бюдже-
тів на магістральні підвідні 
газопроводи, які під тиском 
облгазу безкоштовно перехо-
дили до них на баланс. Тому 
вони володіють майном, на яке 
гроші не витрачали і яке, від-
повідно, належати їм не може. 
Були навіть такі випадки, коли 
газопроводи змушені були пе-
редавати від сільських рад, 
оскільки Житомиргаз вистав-
ляв непомірні суми на утри-
мання мереж. Ось як, за кошт 
інших, постійно збагачувався 
облгаз.

На мою думку, повинні вра-
ховуватися не тільки інтереси 
облгазів, але й, безперечно, 
споживачів газу: населення, 
промисловості та соціальної 
сфери. Як директор підприєм-
ства, яке споживає щомісячно 
420–430 тисяч кубів газу, я не 
можу мовчати. 

Тому скажу як насправді є – 
носять хабарі, щоб отримувати 

такі тарифи. До прикладу, коли 
минулого року в квітні-травні 
зросла ціна на газ, тарифи на 
траспортування для облгазів 
підняли на 68 %, а державним 
магістральним газопроводам 
лише на 18 %. Але ж облгази 
не створюють тиску в мережі. 
Проте створюють тиск у систе-
мі саме в магістральних газо-
проводах, де для цього вико-
ристовується газ.

Я зараз можу купувати 
природний газ на 1500 гри-
вень дешевше за ціну, що ви-
ставляє ПрАТ «Житомиргаз». 
Чому? Тому що на сьогодні є 
сезонний надлишок газу. Якщо 
верхня межа ціни встановлена 
державою на рівні 8200 гри-
вень за тисячу кубометрів газу, 
яку постійно вимагає до опла-
ти ПрАТ «Житомиргаз», то на 
відкритому ринку він коштує 

мені 6700 гривень. Різниця ве-
личезна!»

«20»: Чи володіє Жито-
мирська обласна рада ін-
формацією про газову ме-
режу області, якою зараз 
безкоштовно користується 
ПрАТ «Житомиргаз» і одно-
часно стягує за це плату?

– Наша комісія не є про-
фільною з цього приводу. У 
склад комісії входять багато 
депутатів, які, як керівники 
підприємств, ще минулого 
року стикнулися з проблемою 
підвищення розцінок облгазу. 

Вважаю, що вкрай необхід-
но включати у наступні плани 
роботи обласної ради саме про-

яснення ситуації з майном гро-
мади, з коштами, які протягом 
усього попереднього часу були 
витрачені з бюджетів (обласно-
го та місцевих – прим. автора) 
на газифікацію. Якщо облгаз 
раніше безкоштовно отримав 
майно, то будьте ласкаві сказати 
його вартість та суму фактично 
понесених витрат на утриман-
ня кожної такої мережі.

Тоді буде зрозуміло, куди 
спрямовуються кошти, які 
сплачуються усіма споживача-
ми: чи на обслуговування ме-
реж чи на підняття заробітної 
плати навіть не працівникам, 
а виключно керівництву ПрАТ 
«Житомиргаз».

«20»: Якою була відповідь 
на звернення Житомирської 
обласної ради щодо змен-
шення та скасування тари-
фів ПрАТ «Житомиргаз»?

Фактично ніякого. Уряд усу-
нувся, посилаючись, що це не 
його компетенція. Національ-
на комісія  наше звернення по 
суті проігнорувала, надавши 
формальну відповідь, що тари-
фи затверджені у встановлено-
му порядку.

Усі гроші – в Київ
Найбільшим здивуванням 

було дізнатися, що до всього 
перерахованого ПрАТ «Жито-
миргаз» на сьогодні не зареє-
стрований як платник подат-
ків у Житомирській області. У 
звіті за 2014 рік обласна подат-
кова відзвітувала про десятки 
мільйонів податків, які були 
недоотримані внаслідок «мі-
грації» облгазу.

Куди зараз надходять по-
датки з кожного платежу за 
природній газ?

Виявилося, що ще у 2012 
році, за часів прем’єрства Аза-
рова, був розроблений поря-
док роботи з великими плат-
никами податку. Для цього 
утворена окрема структура, 
яка діє й понині, змінивши 
лише вивіску на Централь-
ний офіс з обслуговування 
великих платників Міжре-
гіонального головного 
управління Державної 
фіскальної служби Украї-
ни. До його складу входить 
сім філіалів по Україні: у Льво-
ві, Харкові, Одесі, Дніпропе-
тровську, Маріуполі, Запоріж-
жі, Северодонецьку та Києві. 
Саме до столичного централь-
ного офісу належать великі 
платники податків Житомир-
ської області, які не лише по-
дають обов’язкову звітність, 

але й як ПрАТ «Житомиргаз» 
залишають усі податки.

Тобто щомісячні платежі, 
які збиратимуться за новими 
розцінками з  кожного меш-
канця області, а це мільярдні 
суми, не підуть на розвиток 
громад, де зареєстроване та 
проводить свою діяльність 
підприємство. Звідси й вини-
кає статус нашої області як ще 
більш дотаційної, яка постійно 
залежить від допомоги з дер-
жавного бюджету, який дале-
ко не завжди виконує свої зо-
бов’язання. Згідно з офіційною 
інформацією від Житомир-
ської податкової, тільки прямі 
втрати від так званої «міграції» 
підприємства становили у 2014 
році 45,2 мільйона гривень. 
Враховуючи цьогорічне підви-
щення цін, ці суми вимірюва-
тимуться сотнями мільйонів 
гривень.

Вибір не для всіх
Населенню не залишають 

вибору та ставлять перед фак-
том, хто їм найближчим ча-
сом продаватиме природний 
газ. Що стосується установ, 
які фінансуються з місцевого 
бюджету, які раніше уклали 
договір на постачання при-
родного газу з ПрАТ «Жито-
миргаз», номінально з’явився 
шанс відійти від диктатури 
єдиного монополіста та спро-
бувати знайти постачальників 
з більш низькою ціною. Від 
того, наскільки готове керів-
ництво до пошуку альтерна-
тиви та хто в органах держва-
ної влади спроможний йому в 
цьому допомогти,  залежати-
ме кінцева ціна на природний 
газ та взагалі якість чи навіть 
наявність тепла в опалюваль-
ному сезоні.

Місцева влада досі не має 
навіть найменшого уявлен-
ня про вартість переданого 
майна та про інвентаризацію, 
здійснену ПрАТ «Житомир-
газ» та передану на затвер-
дження Міністерству палива 
та енергетики України.

Поки що ніхто не перейма-
ється подібними проблемами, 
очікуючи на чергові чарівні 
рекомендації з Києва, де давно 
опікуються виключно латан-
ням дірок загальнодержавного 
бюджету всіма доступними 
способами. 

Проте вже сьогодні вкрай 
потрібно формувати ефектив-
ну команду спеціалістів у сті-
нах обласної адміністрації та 
обласної ради, які здатні повер-
нути великих платників подат-
ків до області, отримати повну 
інформацію про частку майна, 
що належить до комунальної 
власності у газових мережах об-
ласті та здійснити пошук кра-
щих пропозицій з постачання 
природного газу для бюджет-
них установ та підприємств 
Житомирської області.

Поки бачимо тимчасові фі-
гури, які абсолютно не пере-
ймаються вказаними інтереса-
ми громади.

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ РОЗРАХУНКІВ  
ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ, З РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

Джерело: інформація від НАК «Нафтогаз України» станом на 16.06.2015 року.

Найбільшим здивування було дізнатися, що до 
всього перерахованого ПрАТ «Житомиргаз» на 
сьогодні не зареєстрований як платник податків у 
Житомирській області. У звіті за 2014 рік обласна 
податкова відзвітувала про десятки мільйонів по-
датків, які були недоотримані внаслідок «міграції» 
облгазу.
Куди зараз надходять податки з кожного платежу за 
природній газ?
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Очікування з комфортом: коли в Житомирі  

облаштують зупинки громадського транспорту?!
Дар’я Гончарова

Комфорт у місті складається з 
багатьох, на перший погляд, 
дрібних деталей: зручної та 

продуманої транспортної мережі, 
встановлених по периметру сміттє-
вих урн, запалених на вечірніх вули-
цях ліхтарів, зручно облаштованих 
зупинок. З останніми в Житомирі іс-
нують проблеми. 

Коли і як місцева влада доведе до 
ладу зупинки громадського тран-
спорту, дізнавались журналісти газе-
ти «20 хвилин».

Без права на зручність
В очікуванні автобусів, тролейбусів чи 

маршрутних таксі мешканці міста прово-
дять чимало часу, тому комфорт зупинки 
для пасажира не менш важливий, ніж 
зручність самої поїздки. Проте комфорт-
них чи, принаймні, більш-менш облашто-
ваних зупинок у Житомирі недостатньо. 
Це визнають навіть у високих кабінетах.

– У місті понад 500 зупинок, половина 
з них не має елементарних зручностей, – 
констатує заступник житомирського місь-
кого голови Сергій Сухомлин.

Тим, хто вперше приїхав до Житоми-
ра, не просто знайти зупинку громад-
ського транспорту самостійно. Є чима-
ло місць, де зупиняються тролейбуси і 
маршрутки, але жодних ознак, на зразок 
лавочок чи навісів, до них не додається.

– Подивіться, навіть у центрі облаш-
тованих місць зупинки транспорту не так 
вже й багато, – ділиться своїми спосте-
реженнями житомирянин Павло. – На 
зупинці біля міської ради, якщо їхати у 
бік Богунії, лише лавочка. Це неповага 
до людей. Адже влітку доводиться сидіти 
під пекучим сонцем. А якщо раптом піде 
дощ, сховатись також ніде. А зупинка біля 
телецентру? Окрім дорожнього знаку не-
має ніяких зручностей для пасажира. 
Хоча якщо уважно придивитися, то поба-
чиш дві лавочки. Та, на жаль, вони стоять 
на чималій відстані, а отже, скажімо, ба-
буся, якій важко стояти, все одно не піде 
до них, щоб присісти, бо потім доведеться 
доганяти тролейбус.

Частково проблему облаштування зу-
пинок намагаються вирішити за рахунок 
підприємців. Дозволяють відкрити кіоск 
чи невеличкий магазин, натомість господар 
торгової точки облаштовує зупинку, ста-
вить лавочку, урну, навіс. Це має свої пере-
ваги: гроші з міської казни не витрачаються, 
зручно і пасажирам, і підприємцям. Та пов-
ністю такий підхід проблеми не вирішує.

По-перше, не всі зупинки цікаві під-
приємцям. По-друге, подібні майданчики 
зазвичай не мають уніфікованого дизайну, 
кожен робить так, як вважає за потрібне і 
на що вистачає коштів, а отже, подібні екс-
перименти не прикрашають Житомир.

Інколи таким чином облаштовані зу-
пинки можуть неабияк заплутати гостей 
міста. Наприклад, на зупинці Лесі Україн-
ки, якщо їхати в бік центру, на невеличкій 
відстані обладнані відразу два майданчи-
ки. На одному стоїть магазин побутової 
хімії, все зроблено зручно і просторо, є 
навіть табличка з написом назви зупинки. 

Та існує лише одна проблема: ні тро-
лейбуси, ні маршрутки там не зупиня-

ються. Справжня зупинка – на відстані 
ста метрів і захаращена кіосками та при-
лавками виносної торгівлі. А наявний па-
вільйон для пасажирів має досить жалю-
гідний вигляд.

В очікуванні розумних зупинок
Ситуацію могло б змінити встановлен-

ня так званих «розумних зупинок». Нага-
даємо, депутати міської ради ще минулого 
року дозволили приватній фірмі встано-
вити 12 таких комплексів. Проте поки що 
функціонує лише одна сучасна зупинка – 
біля міської ради, та й та експериментальна. 

Щоправда, каркаси ще кількох павіль-
йонів з’явились на початку весни на деяких 
зупинках громадського транспорту, та поки 
що ні зручних інформаційних табло, ні без-
коштовного wi-fi, ні розеток там немає.

– Усе буде, – запевняє член виконав-
чого комітету Житомирської міської 
ради і головний ініціатор облашту-
вання таких комплексів Андрій Умін-
ський. – Біля міської ради стоїть експери-
ментальна зупинка. Пізніше ми замінимо 
її на звичайну. Це було потрібно, щоби 
почути думку мешканців, і наступні зу-
пинки зробити більш досконалими. 

Нова зупинка – простора, світла, зі 
скляними панелями і зручними дерев'я-
ними лавками. По-перше, збільшили її 
довжину до шести метрів, а залізні місця 
для сидіння замінили дерев’яними. Го-
ловна причина того, чому нові зупинки 
досі не облаштовані всіма зручностями 
– складний і довготривалий процес отри-
мання дозволів на підключення до елек-
тромережі. Зараз ця процедура вже май-
же завершена й, імовірно, до кінця липня 
зупинки матимуть оновлений вигляд.

Ще одна складність для облаштуван-
ня «розумних» зупинок – це наявні торго-
вельні павільйони, сіті-лайти та подекуди 
завузькі тротуари.

– Десь нам вдається вмовити власни-
ків, – продовжує Андрій Умінський. – 
Наприклад, на зупинці Театральній біля 
костьолу власник кіоску погодився торго-
вельний павільйон посунути трохи вбік. 
Та це скоріш виняток, ніж правило. Від 
встановлення трьох павільйонів нам дове-
лось відмовитись.

Поки що готуємо заявки на інші міс-
ця, де не повинно виникнути подібних 
проблем. Серед них і зупинка біля ТРЦ 
«Глобал».

Якщо «розумні» зупинки, де на табло 
висвічується час очікування тролейбу-
су чи маршрутки, запрацюють на повну 
потужність з усіма заявленими функція-
ми, вони будуть не тільки зручними для 
пасажирів, але й прикрасять місто сучас-
ним дизайном. Та, на жаль, очікувати, що 
невдовзі більшість зупинок у Житомирі 
матимуть такий вигляд, не доводиться. 
Адже поки що нові зупинки-павільйони 
встановлюються за рахунок приватних 
інвесторів, і міський бюджет на них не 
витрачається. Тим часом вартість такого 
комплексу – від 120–150 тисяч гривень.

– Цього року на облаштування зупи-
нок з міського бюджету виділено 500 тисяч 
гривень, – розповідає Сергій Сухомлин. – 
Цих грошей вистачить на придбання що-
найбільше 10–15 звичайних зупинок.

Значить, найближчим часом очіку-
вати суттєвих змін на краще пасажирам 
громадського транспорту не варто.

 Частково проблеми облаштування зупинок намагаються вирішити за рахунок підприємців 
(зупинка біля кінотеатру “Україна”)

 Каркас розумної зупинки. Після отримання дозволів на підключення до електромережі 
вона запрацює (зупинка на вул. Театральній)

 У Житомирі більше ніж 500 зупинок, половина з них немає елементарних зручностей (зу-
пинка Михайлівський кафедральний собор)
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 Для приготування двох страв з риби та свинини, командам відводило-
ся 80 хвилин

 Члени журі фестивалю «BBQ open 2015», який відбувся 27 червня біля 
ТЦ «Метро»

Команда «20 хвилин» стала кращою у приготуванні барбекю
Справжньою кулінар-

ною подією для нашо-
го міста став перший 

Житомирський фестиваль 
«BBQ open 2015», який відбув-
ся 27 червня біля ТЦ «Метро». 

Організаторами фестивалю 
виступили творче об'єднання 
«Шеф-Груп», ТМ «Кабані Фані», 
ГО «Єдиний Житомир» та Жи-
томирська міська асоціація ку-
лінарів України. 

Це був перший відкритий 
барбекю-фестиваль, на якому 
змагалися за перемогу три кате-
горії учасників: юніори (студен-
ти кулінарних вузів), професіо-
нали (кухарі популярних кафе, 
барів і ресторанів нашого міста) і 
любителі (команди журналістів). 

Умови для всіх команд учас-
ників були однакові й відповідали 
міжнародним стандартам чемпіо-
натів барбекю. На приготування 
двох страв з риби та свинини ко-
мандам відводилося 80 хвилин. 
Результат їх старань оцінювали 
члени компетентного журі, до 
складу якого входили авторитетні 
шеф-кухарі України та незалежні 
експерти, які пройшли навчання 
за системою WACS. 

Зокрема, голова журі Віктор 
Фіалковський – керівник твор-
чого об'єднання «Шеф-груп» 
(Житомир), заступник голо-
ви Житомирської міської філії 
Асоціації кухарів України, спів-
власник і шеф-кухар гриль-хаус 
«Кабани Фані», обличчя бренду 
ТМ «Кабані Фані», кухар 6-го 
розряду; заступник голови журі 
Тетяна Захарова – голова Жито-
мирського міського відділення 
Асоціації кулінарів України; 
заступник голови журі Руслана 
Колесник – директор ТЦ «Ме-
тро» Житомир; Марія Світлична 
– незалежний експерт Асоціації 
кулінарів України, почесний го-
лова Житомирського міського 
відділення Асоціації кулінарів 
України; Сергій Горлач – неза-
лежний експерт, керівник твор-
чого об'єднання «Шеф-Груп» 
(Київ), фуд-продюсер телека-
налу СТБ, віце-президент Ки-
ївської асоціації шеф-кухарів, 
член правління клубу шеф-ку-
харів; Мікаель Ароян – кулінар-
ний експерт телеканалу СТБ, 
шеф-кухар із 20-річним досві-
дом, гуру мангальних наук; Те-
тяна Максимчук  – заступник 
голови Житомирського міського 
відділення Асоціації кулінарів 
України; Інна Сербіна – керів-
ник проекту та головний редак-
тор глянцевого весільного жур-
налу «Медовий місяць»; Анна 
Гороховська – керівник відділу 
продажів компанії «ACCORD 
GROUP»; Матвій Старченко – 
голова громадської організації 
«Єдиний Житомир»; Віктор 
Бондарчук – су-шеф і технолог 
мережі піцерій «Маріо». 

Після дегустації страв і до-
вгих суперечок під час наради 
журі змогло визначити пере-
можців серед команд, які брали 
участь у фестивалі. Зазначимо, 
що завдання виявилося не з 

легких, оскільки кожна коман-
да продемонструвала високий 
рівень підготовки, професіона-
лізму та європейський підхід у 
приготуванні страв.

Переможцями серед юніорів 
стала команда Житомирського 
вищого професійного техноло-
гічного училища № 13, почесне 
друге місце розділили між собою 
команда Житомирського комер-
ційного технікуму від гриль-хаус 
«Кабані Фані» і команда Жито-
мирського комерційного техні-
куму від ресторанно-готельного 
комплексу «Стара Губернія». Тре-
тє місце посіла команда Жито-
мирського вищого професійного 
училища сервісу та дизайну та 
команда Житомирського комер-
ційного технікуму. 

Серед професіоналів пере-
могу в змаганні здобула команда 
гриль-бару «Смурфик», друге 
місце вибороли «Кон Бріо» і ТОВ 
«Фішка» (більше відоме як кафе 
«Борщ»), а третє місце розділили 
команди розважального комп-
лексу «Додо» і пабу «Шульц».

Не можна залишити без 
уваги й команди аматорів-жур-
налістів, які змагалися на рівні 
з іншими учасниками і змогли 

продемонструвати гідний рі-
вень підготовки. 

У цій категорії переможця-
ми стала команда газети «20 
хвилин» на чолі з директором 
Олександром Васильковським, 
а друге й третє місця посіли ко-
манди телеканалу «СК1». 

Усі учасники барбекю-фес-
тивалю були нагороджені 
пам'ятними дипломами та 
медалями, а володарі перших 
місць отримали професій-
ні сифони для приготування 
страв молекулярної кухні від 
технічного партнера заходу ТМ 
«ISI» і велику книгу кулінар-
них рецептів від генерального 
спонсора ТМ «Метро Кеш енд 
Кері Житомир».

Гості першого Житомир-
ського фестивалю «BBQ open 
2015» мали можливість дегу-
стувати страви, які приготува-
ли учасники.

Головною метою фестивалю 
стало бажання всіх організато-
рів та ідейного натхненника цьо-
го заходу, Віктора Фіалковсько-
го, подарувати мешканцям та 
гостям міста Житомира яскра-
ве гастрономічне свято, надати 
можливість продемонструвати 

свої кулінарні таланти і майс-
терність всім охочим від амато-
рів до професіоналів і, звичайно 
ж, створити нову міську тради-
цію, яка здатна познайомити 
городян з культурою барбекю в 
усій її різноманітності.

Фестивалі барбекю попу-
лярні в усьому світі, оскільки це 

захоплююче змагання, нові зна-
йомства, спілкування та пози-
тивні емоції. Маємо надію, що і 
в нашому місті подібні фестива-
лі стануть традиційними і знай-
дуть підтримку серед глядачів 
та спонсорів, що допоможе їм 
досягти найвищого рівня і ще 
більшої видовищності.

 Команда газети «20 хвилин» на чолі з директором Олександром  
Васильковським стала найкращою серед команд аматорів-журналістів 
на першому відкритому фестивалі барбекю

 Голова журі фестивалю «BBQ open 2015» Віктор Фіалковський:  
«Головна мета фестивалю - подарувати житомирянам яскраве гастро-
номічне свято, надати можливість продемонструвати свої кулінарні 
таланти і майстерність»
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Житомиряни рекорд не побили, але чесно  
віджались 25 разів і допомогли бійцям АТО

Анастасія Кузьмич

У межах святкування Дня 
молоді, що відбулося 27 
червня, кожен охочий 

мав нагоду долучитися до ак-
ції «Житомир жме рекорд», 
Головне завдання – віджатися 
від землі 25 разів.

Організаторами виступили 
громадські та спортивні організації 
за підтримки департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Житомирської 
облдержадміністрації. Спочатку 
метою заходу було – побити рекорд 
України з масового віджимання, 
тому до участі запрошувалися не 
лише чоловіки, а й жінки і навіть 
діти. Потрібно було лише зареє-
струватися й віджатися 25 разів.

Перед основною частиною 
відбулося змагання серед усіх 
охочих на найбільшу кількість 
віджимань. Організатори кон-
курсу слідкували за правиль-
ністю й технічністю виконання 
вправи. Перемогу здобули чет-
веро учасників, які віджалися 
близько 100 разів. Їм були вру-
чені футболки та подарунки від 
спонсору ТМ «Зерновита».

В основній частині заходу, за 
підрахунками організаторів, взя-
ли участь близько 200 осіб.

«Ми планували зібрати тро-
хи більше людей, але запізно 
почали піар, – пояснив один 
із організаторів Сергій Тро-
химишин. – Щоб встановити 
рекорд потрібно 3200 людей, а 
планували 5000. Це реально для 
Житомира, але зараз пора від-
пусток, випусків, канікул і т. ін.. У 

майбутньому спробуємо все-та-
ки поставити рекорд. Плануємо 
це до Дня міста, у вересні».

Серед учасників акції був по-
мічений перший заступник місь-
кого голови Сергій Сухомлин, ко-
трий чесно віджався разом з усіма 
25 разів і закликав усіх присутніх 
вести здоровий спосіб життя, 
зазначивши, що такі заходи над-
звичайно потрібні нашому місту, 
адже вони об’єднують людей.

Після віджимання серед за-
реєстрованих учасників розігра-
ли футболки. Завершилась акція 
колективним виконанням Гімну 
України.

Невстановлений рекорд 
Книгою рекордів України не 
реєструвався. За словами ще 
одного організатора Юрія 
Жуковського, за реєстрацію 

потрібно було заплатити близь-
ко 8 тис. грн. Натомість органі-
затори вирішили віддати кошти 
на потреби українських військо-
вих – волонтеру Олексію Буков-
ському, який ремонтує машини 
із зони АТО. Один такий відре-
монтований автомобіль одразу з 
майдану Соборного відправили 
нашим бійцям на Схід.

 Переможці конкурсу на найбільшу кількість віджимань

 Житомир жме рекорд

Новоград-Волинський «Авангард» вперше у своїй 
історії виграв Кубок Житомирської області з футболу
У фінальному матчі, 

який відбувся 27 черв-
ня у Коростені, зустрі-

чалися СК «Коростень» та 
Новоград-Волинський ФК 
«Авангард». Самому матчу 
традиційно передувала цере-
монія відкриття. 

З вітальним словом висту-
пили: міський голова м. Коро-
стеня Володимир Москаленко, 
директор Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту Житомир-
ської ОДА Світлана Гресь, пер-
ший віце-президент Асоціації 
аматорського футболу України 
Олександр Каденко, перший ві-
це-президент Федерації футболу 
м. Києва, заслужений праців-
ник фізичної культури і спорту 
України Віктор Старовойт та 
голова ЖОФФ, член Виконкому 
ФФУ Олександр Коцюбко. Окрім 
виступу, Віктор Старовойт наго-
родив міського голову м. Коро-
стеня Володимира Москаленка 
та голову ЖОФФ Олександра Ко-
цюбка орденом за заслуги перед 
українським футболом.

З огляду на невдалий старт 
«Авангарду» у цьогорічному 
Чемпіонаті Житомирської об-
ласті, перспектива стати волода-
рями Кубку була чудовою мож-
ливістю реабілітуватися в очах 
власних вболівальників. Втім 
фінальний матч для гостей роз-

почався не надто вдало. Старто-
вий натиск коростенців вилився 
у помилку футболістів «Авангар-
ду» при розіграші кутового, чим 
скористався Черепанський – 1:0. 
Але «Авангард» швидко при-
йшов до тями й якби не феноме-
нальна гра воротаря «Коросте-
ня» Лавренюка, гості відігралися 
б набагато швидше. А так раху-
нок став рівним на 35-й хвилині, 
коли м’яч після рикошету від 
Олега Антоненка залетів у неза-
хищений кут воріт коростенців.

У перерві матчу було відзна-
чено успіх молодших вихованців 
ДЮСШ Коростеня (2000/2001 рр. 
нар.), які стали переможцями 
Першості Житомирської облас-
ті з футболу серед юнаків. Юні 
футболісти були нагороджені 
Кубком, грамотами, медалями 
кулером для води, а кращі гравці 
– особистими подарунками.

У другій половині зустрічі 
господарі спробували повтори-
ти сценарій першого тайму, але 
безуспішно. Натомість гості до-
чекалися свого шансу й неспо-
дівано для всіх вийшли вперед 
– Бусленко відгукнувся на пода-
чу з кутового й вивів «Авангард» 
вперед. Трибуни гнали свою ко-
манду в атаку, футболісти «Ко-
ростеня» влаштували фінальний 
штурм але захопилися й про-
пустили контр-випад «Авангар-

ду», який результативно завер-
шив Корнійчук – 3:1.

Церемонію нагородження 
проводили коростенський місь-
кий голова Володимир Моска-
ленко, перший віце-президент 
Асоціації аматорського футболу 
України Олександр Каденко та 
голова ЖОФФ Олександр Ко-
цюбко. Гравці були нагороджені 

грамотами, команди – дипло-
мами. Володимир Москаленко 
та Олександр Коцюбко вручили 
капітану Коростеня Кубок фі-
наліста, а капітан «Авангарда» 
Дмитро Горбаченко підняв над 
головою головний трофей тур-
ніру – Кубок пам’яті героїв Не-
бесної сотні, який з цього року є 
перехідним.

Окрім офіційної частини 
церемонії нагородження слово 
взяв гравець СК «Коростень» 
Андрій Василенко, який на-
городив грошовою премією 
коростенський фан-сектор 
«Соловейко», капітана коман-
ди Володимира Бондарчука 
та воротаря команди Максима 
Лавренюка.

 Новоград-Волинський «Авангард» вперше у своїй історії виграв Кубок Житомирської області з футболу
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Зміни до Конституції: потреба  
часу чи реалізація чиїхось інтересів?
Дар’я Гончарова

28 червня Україна відзна-
чила День Конститу-
ції. Сьогодні Основний  

Закон держави вкотре прагнуть 
переписати. Журналісти газети 
«20 хвилин» запитали в депутатів 
Житомирської міської ради, чи 
відомо їм, про які зміни йдеть-
ся, які оновлення пропонують 
внести до Конституції народні  
обранці, і чи підуть нововве-
дення, якщо їх затвердять, на ко-
ристь країні.

Віра 
Шелудченко

Про змі-
ни говорять 
багато, але  
ж наразі ні-
чого не при-
йняли. Най-
б і л ь ш о г о 
р о з г о л о с у 
на   були ново-

введення, які стос уються ад-
м і н і с т р а т и в н о -т е р и т о р і а л ь -
ної реформи. Та провадяться 
вони поки що без урах ування  
думки громади. Рефор-
му роблять зверх у, а люди 
не причетні до цих змін. Я  
не заперечую, що змінювати 
а д м і н і с т р а т и в н о - т е р и т о р і -
альний устрій в країні потріб-
но. Та це мають бу ти дійсно  
добровільні об’єднання, а  
не директива зверх у. Вва-
жаю, що до змін Констит уції  
треба ставитись ду же обере-
жно.

Наталія 
Леонченко

Я не знайо-
милася ґрун-
товно з запро-
понованими до 
Конституції змі-
нами. А, отже, 
дати розгорну-
тий коментар 
мені важко. Се-

ред найбільш резонансних можна 
назвати децентралізацію влади. 
Але до сьогоднішньої реалізації 
адміністративно-територіальної 
реформи в мене багато запитань. 
Потрібно дослухатися до думки 
місцевих громад. І лише потім за-
проваджувати будь-які рішення.

Олександр 
Величко

Мені важ-
ко говорити про 
те, чого поки що 
немає. Простіше 
коментувати вже 
чинні речі, а не 
проекти, які ще, 
можливо, й не 
будуть прийняті. 

Конституція України – один з найбільш 
страждальних документів у країні. У 
цивілізованому світі цей документ не 
змінюється десятками років. А в нас 
кожна нова команда, яка приходить 
до влади, намагається переробити го-
ловний закон під себе. Сьогодні багато 
говорять про зміни у виборчому зако-
нодавстві. Їх потім планують закріпити 
й у Конституції. Але нещодавно спікер 
Верховної Ради заявив, що восени 
вибори проводитимуться за старими 
правилами. І лише після цього міня-
тиметься законодавство. Як на мене, 
зміни потрібно провадити швидко, і 
вміти ухвалювати вкрай потрібні, хоч 
і не завжди популярні рішення.

Юрій Мойсеєв
Зміни в го-

ловному законі 
країни повин-
ні відображати 
певну страте-
гію подальшо-
го розвитку 
держави. Наша 
Конституція – 
одна з найкра-

щих у світі. Інше питання, що не всі 
її статті належним чином викону-
ються. Я чув про зміни у виборчо-
му законодавстві та про адміні-
стративну реформу. Переконаний, 
якщо і вносити такі радикальні 
нововведення до Конституції, то 
перш потрібно провести загально-
державний референдум.

Ольга 
Пархомчук

Через те, 
що зміни лише 
плануються до 
прийняття, я 
докладно їх не 
вивчала. Але 
в мене бага-
то запитань до 

тих нововведень, які стосуються 
адміністративно-територіальної 
реформи та виборчого законодав-
ства. Сьогодні у порядку денному 
стоїть популістське рішення щодо 
зменшення кількості депутатів 
місцевих рад. Але ж вони майже 
нічого не коштують державі, бо 
за своє депутатство не отримують 
зарплати. Складається враження, 
що це робиться з єдиною метою, 
щоби під час призначення голів 
міських чи селищних рад з депута-
тами було легше домовлятися.

Олег Єлісєєв
Серед тих 

змін, про які я 
знаю, це забра-
ти у Верховної 
Ради право при-
значати поза-
чергові вибори, 
надати більше 
прав громадам 
і позбавити де-

яких повноважень обласну раду. 
Загалом зміни позитивні, але лише 
тоді ми відчуємо цей позитив, коли 
вони будуть доведені до кінця.

Наталія 
Боровська

Я не маю ос-
танньої інфор-
мації про ново-
введення, а тої, 
якою володію, 
замало, аби ко-
ментувати кон-
кретні зміни. 
Зміни потрібні, 

але тим, хто це  робитиме, знадо-
биться мудрість Соломона.

Уряд зобов'язаний залучити міжнародних експертів для аналізу 
співвідношення комунальних платежів і доходів українців
Олександр Вілкул висту-

пає проти підвищення 
тарифів на ЖКГ:

– Уряд зобов'язаний залу-
чити незалежних експертів 
для аналізу співвідношен-
ня комунальних платежів 
і доходів українців Про це 
написав на своїй сторінці в 
Facebook.

– Пропоную продовжити 
практику запрошення міжна-
родних експертів. Після того, 
як буде оприлюднено попе-
редній звіт «великої четвір-
ки» світових аудиторів щодо 
обґрунтованості підняття та-
рифів на житлово-комунальні 
послуги, уряд просто зобов'я-
заний запросити нову гру-
пу незалежних експертів. Їх 
завданням має стати аналіз 
співвідношення комунальних 

платежів та доходів громадян 
України.

Якщо ж Арсеній Яценюк 
буде сумніватися в доціль-
ності такого кроку, нагадаю 
прем'єр-міністру, що за час 
його керівництва не лише тари-
фи збільшилися в кілька разів, 
але й показники інфляції та ін-
декси споживчих цін давно ви-
мірюються двозначними показ-
никами. Мінімальна зарплата і 
пенсія при цьому заморожені, 
а працюючих пенсіонерів об-
клали 15 % -м податком.

І не потрібно в цьому ви-
падку говорити про субсидії. У 
країні завдяки «безперестанної 
турботи» уряду з'явилися міль-
йони сімей, які, за законом не 
маючи можливості претенду-
вати на субсидії, практично всі 
свої доходи будуть змушені ви-

трачати на оплату послуг ЖКГ.
Хотілося б також нагадати 

прем'єр-міністру про те, що в 
більшості європейських країн 
житлово-комунальні тарифи 
не перевищують 10% доходів 
сім'ї, – зазначив Олександр 
Вілкул.

Нагадаємо, що коли в бе-
резні коаліція прийняла ан-
тинародне рішення про підви-
щення на 280 % тарифів на газ 
і на 66 % на тепло, Олександр 
Вілкул вніс до Верховної Ради 
законопроект про введення 
мораторію на підвищення ко-
мунальних тарифів. Докумен-
том, зокрема, передбачається, 
заборонити підвищення тари-
фів на ЖКГ, а ціни для насе-
лення залишити на рівні тари-
фів, встановлених станом на 1 
січня 2014 року.
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Старовинні замки та гетьманська 
резиденція: подорожуємо Україною

Ольга Бондарчук

РЕКЛАМА

Гарно провести відпустку можна й 
в Україні. Це можливість не тільки 
відпочити, а й відкрити для себе 

красу рідного краю. 

Шляхами Великого Кобзаря
Київ  –  Переяслав-Хмельницкий  –  Канів  

–  Черкаси  –  Чигирин  –  Суботів – Умань – 
Київ. Такий маршрут розрахований на 4 дні. 
Починається екскурсія з міста Києва. Далі 
всі вирушають до Переяслава-Хмельницько-
го: музей архітектури та побуту, де міститься 
близько 390 експонатів, музей Г. Сковороди, 
музей українського рушника. Далі вируша-
ємо до Канева. З вершини Тарасової (Чер-
нечої) гори, де похований Великий Кобзар 
Тарас Шевченко, ведуть 392 сходинки. Завер-
шує цей день екскурсія містом Черкаси. 

Наступний день розпочинається з від-
відування Чигирина. Це справжня геть-
манська столиця. Відвідини музею Богдана 
Хмельницького, Замкової гори та церкви на 
її схилі. Далі чекає Ілінська церква в Субо-
тові, де міститься усипальниця Б. Хмель-
ницького. Потім соснові бори Холодного 
Яру, найстаріше дерево України – 1000-річ-
ний дуб Максима Залізняка.  

Увесь 3-й день – це прогулянка парками. 
Спочатку Корсунь-Шевченківський, де збе-
рігся парк із містками, альтанками, скуль-
птурами та романтичним гротом. Потім 
вирушаємо до Умані, де чекає «Софіївка». 
За задумом архітектора, парк є наочною 
ілюстрацією до окремих частин поем Гоме-
ра «Іліада» і «Одіссея». Софіївка розділена 
на вулиці, щоб простіше було орієнтува-
тися, прогулюючись парком. Дендропарк 
здивує своїми пам’ятками: водоспад «Грот 
Діани», Женевське озеро, унікальні дерева 
(дуб, якому понад 300 років; ялина, що зро-
стає корінням догори; тюльпанове дерево).

На четвертий день їдемо до Білої Цер-
кви, де відвідуємо парк «Олександрія» – 
найстаріший дендропарк в Україні, в якому 
росте давнє дерево тюльпана і сосна Вейму-
това. Ввечері повертаємося до Києва.

Тур із Києва коштуватиме значно дорож-
че, тому наш експерт із турагенства «TUI» 
радить вирушати в поїздку зі Львова. Квит-
ки туди й назад  коштуватимуть дешевше.

Перлини Закарпаття
Львів – Мукачеве – Ужгород – Невицьке 

– Берегове – Карпати – Львів. Маршрут роз-
рахований на 4 дні. Поїздка розпочинається 
з львівського залізничного вокзалу. Екскур-
сія вирушає до Мукачевого, де зберегла-
ся архітектура Австро-Угорщини: міська 
ратуша зі 100-літнім годинником, капли-
ця Св. Йосипа XIV століття, білий палац 
князів Ракоці XVІ–XVІІ століть і, звичайно, 
гордість міста – Мукачівський замок «Пала-
нок» XIV–XVІІІ століть.

2-й день. Ужгород – місто унікальних 
історичних пам’яток, місто сакури і магно-
лій. Маршрут екскурсій пройде повз най-
довшу липову алею Європи, Хрестовоздви-
женський собор, будівлю жупанату, шедевр 
дерев’яної архітектури Закарпаття – Шеле-

стівську церкву.
3-й день. Берегове – місто, де й досі ву-

лиці написані двома мовами: українською 
та угорською. Тут ще зберігся готичний 
костел XV століття у самому центрі містеч-
ка, чудові винні погреби, колишній палац 
у стилі необароко на центральній площі, 
Графський двір (1629). Також на території 
курорту безліч джерел і басейнів із тер-
мальними водами.

4-й день. У мальовничому урочищі 
Берегвар стоїть унікальний пам’ятник ар-
хітектури Закарпаття – замок австрійського 
графа Шенборна у стилі неоренесансу. У 
проект палацу закладена своєрідна сим-
воліка: кількість вікон – 365 – відповідає 
кількості днів у році; 52 кімнати – кількості 
тижнів, а 12 входів – кількості місяців. Після 
повернення до Львова  – екскурсія мальов-
ничим містом.

Усі таємниці старовинного міста
Львів – Олеське – Почаїв – Львів. Поїздка 

триває 3 дні.
Розпочинається тур з екскурсії Львовом: 

фортифікації XIV–XV ст., ансамбль Успен-
ської церкви; підземелля аптеки-музею, 
площа Ринок, Ратуша. Увечері запланована 

нічна прогулянка, де пан Бургомистр роз-
повість усі таємниці нічного міста. 

На другий день відвідуємо Олеський за-
мок – один із найкрасивіших у Східній Єв-
ропі. Відчути всю таємничість цього місця 
допоможуть пов’язані з ним легенди. Потім 
екскурсія до Почаєва – однієї з найбільших 
православних святинь країни. Усі відвідувачі 
зможуть побачити слід Божої Матері, вмити-
ся у цілющому джерелі і помилуватися дав-
нім замком. Увечері повернення до Львова.

Завершується тур екскурсією містом 
Лева, яка повністю присвячена історії та 
пов’язана з князями: Львом Даниловичем, 
Костянтином Острозьким. Також згадуєть-
ся про Івана Федорова.

Краса архітектури та природи
Тур на 7 днів, який відкриває красу не 

тільки України, а ще й Білорусії (Біловезь-
ка пуща). Лівів – Дубно – Рівне – Острог – 
Луцьк – Біловезька Пуща – Львів. Така поїзд-
ка дозволить помилуватися старовинними 
замками України: Тараканівський форпост, 
замок князів Острозьких-Любомирських, 
замок князів Острозьких, резиденція князів 
Радзивілів, в’їзна вежа у Луцьку. Також не 
оминеться знаменитий Тунель кохання. 

 Фортифікації XIV–XV ст., ансамбль Успенської церкви, підземелля аптеки-музею, площа Ринок, Ратуша у Львові
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Ще не вирішили, куди піти навчатися?
Ольга Бондарчук

ДПТНЗ «Житомирське  
вище професійне училище  
сервісу і дизайну»

На базі 9 класів (термін навчання 3,5 
року): перукар, манікюрник, візажист; 
швачка, кравець, закрійник; кухар, офі-
ціант, бармен; живописець, оформлювач 
вітрин, приміщень та будівель. Крім про-
фесійних навичок, учні здобувають і знан-
ня з загальних предметів.

На базі 11 класів (термін навчання 1,5 
року): перукар, візажист; майстер ресто-
ранного обслуговування, кухар, офіціант; 
адміністратор, портьє, агент з організації 
туризму.

  Навчання здійснюється лише за дер-
жавний кошт. Усім вступникам  буде на-
рахована стипендія. Також є можливість 
навчатися за індивідуальним планом. 
Училище надає послуги курсів підготов-
ки. Групи починають формувати у жовт-
ні-листопаді. Це все уже оплачується.

Усі охочі вже можуть подавати свої 
документи. Триватиме прийом до серпня 
місяця. Поза конкурсом зараховуються 
студенти, які мають пільги.

Іногородні студенти будуть забезпе-
чені гуртожитком, який може помістити 
більше 200 чоловік. У гуртожитку є Wі-Fі, 
тому студенти завжди мають можливість 
працювати та навчатися. Бібліотека повні-
стю забезпечує усіх підручниками. Також 
училище оснащене комп’ютерами.

Житомирський професійний  
ліцей сфери послуг

На базі 9 класів: кравець, вишиваль-
ник, модистка головних уборів. Термін 
навчання 2 роки.

На базі 11 класів: кравець верхнього 
чоловічого та жіночого одягу, кравець за-
крійник легкого жіночого одягу; перукар, 
манікюрник, візажист. Термін навчання 1 
рік (манікюрник) і 1,5 року.

Після закінчення 1-го року навчання, 
учні та випускники ліцею мають змогу 
навчатися на ІІ курсі коледжу Київського 
національного університету технологій та 
дизайну, на базі ліцею за спеціальностя-
ми: модельєр-конструктор швейних ви-
робів, модельєр-перукар.

Навчання здійснюється за державний 
кошт. Усім вступникам нараховується сти-
пендія. Прийом документів розпочався з 1 
червня. Училище має власний гуртожиток, 
бібліотеку, їдальню, виробничі майстерні.

Варшавський університет
Це один із найстаріших університетів 

Польщі та Східної Європи.  Більше ніж 
80 освітніх напрямків – точні, гуманітар-
ні, природничі дисципліни польською та 

англійською мовами, денна, вечірня та за-
очна форми навчання.

Університет має 3 основні кампуси 
(університетське містечко – прим. автора), 
бібліотеку, спортивні центри, центри до-
помоги студентам з обмеженими фізич-

ними можливостями, гуртожитки.

Ягелонський університет
Один з найстаріших університетів Єв-

ропи. Він здійснює підготовку за 73 напря-
мами – гуманітарні, точні, природничі дис-
ципліни. Денна та заочна форми навчання. 

Ступені бакалавра, інженера, магістра.
Навчання в університеті безкоштовне, 

але це для громадян Польщі та для тих, 
хто має Карту поляка. Вступники мають 
скласти іспити. Для іноземців це відбува-
ється у вигляді бесіди.

Також можна звернути увагу на уні-
верситети Любліна, Познані, Вроцлава, 
Гданська, Катовіче.

Вища Школа Агробізнесу
Вона надає можливість здобути диплом 

європейського зразка. Одразу можна навча-
тися в Україні та Польщі. Тоді буде складена 
індивідуальна програма. Якщо маєте диплом 
бакалавра, можна подати документи на сту-
пінь магістра, де навчання триватиме 1,5 року. 
Усі лекції супроводжуються презентаціями. 
Іноземні студенти мають можливість прожи-
вати у гуртожитку. Також для наших співві-
тчизників кожного дня безкоштовний обід.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Громадяни України мають можливість безкоштовно навчатися в Поль-
щі, якщо мають Карту поляка - це документ, який доводить приналеж-
ність до польського народу. Ця карта дає можливість: безкоштовно от-
римати візу; легально працювати за кордоном; отримувати стипендію.
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Про осінні вибори 
до органів місцевого 
самоврядування

ТОЧКА ЗОРУ

Як завжди, не зраджую-
чи десятилітнім тра-
диціям, напередодні 

осінніх виборів до органів 
місцевого самоврядування 18 
червня  Верховна Рада Укра-
їни схвалила в першому чи-
танні базові положення Зако-
ну, за яким і обиратимуться 
місцеві депутати. Це значне 
порушення базових прин-
ципів виборчого процесу, бо 
низка Законів України, коалі-
ційна угода від кінця листо-
пада минулого року перед-
бачали, що цей процес має 
завершитися не пізніше ніж 
за півроку до виборів, але, на 
жаль, руки парламентарів 
дійшли до нього тільки зараз.

При цьому народні депута-
ти з погордою стверджують, що 
за основу взята німецька вибор-
ча модель. І це частково так, але 
суттєвою відмінністю в нашій 
ситуації є те, що Німеччина має 
федеративний устрій, а Україна – 
унітарна держава, а це, як кажуть 
в Одесі, «две большие разницы».

Отож перейдемо до суті За-

кону, який я назвав би доволі 
поширеним сьогодні словом – гі-
бридний. Бо його основна нове-
ла полягає в тому, що у  великих 
населених пунктах, де проживає 
більш ніж 90 тисяч виборців, 
вибори пройдуть суто за про-
порційною системою, отже ви-
ключно за партійними списка-
ми та висуванцями від партій та 
блоків, а в малих – на змішаній, 
тобто на мажоритарній основі. 

Прохідний бар’єр  встановле-
ний  на рівні 5 % , для блоків 7 %. 
Голів великих міст обиратимуть 
у два тури, якщо в першому турі 
ніхто з претендентів не набрав 
більше 50 % від числа тих, хто 
прийшов до виборчих дільниць.                                                                                                    

Самовисуванців не буде, бу-
дуть тільки особи, серед них і 
безпартійні, яких висунули ви-
ключно партії, зокрема і місцеві, 
які й мають розділити політич-
ну  відповідальність за цю особу. 

Балотуватися  дозволено 
тільки до одного органу місце-
вого самоврядування: або на 
голову, або до міської, районної 
чи обласної ради. Також важ-

ливою новацією є те, що значно 
скорочується кількість депутатів 
усіх рівнів. Для міста Житомира 
вона з 60 осіб скоротиться до 36 
орієнтовно, а для Житомирської 
обласної ради зі 112 до 60, що 
суттєво підніме ціну та престиж 
мандата. 

Більшість районних центрів, 
сіл та селищ України поки що 
обиратимуть голів та депутатів 
районних та сільських рад за 
старою, змішаною системою, де 
будуть і самовисуванці (мажо-
ритарники), і представники від 
політичних сил, тобто склад тих 
місцевих рад формуватимуть, 
як і раніше, 50 х 50, але кількість 
депутатів також суттєво змен-
шиться.

А зараз про те, як це вигляда-
тиме на практиці: виборець от-
римає бюлетень зі списком усіх 
політичних партій – учасниць 
місцевого виборчого процесу, і 
під кожною з партій стоятимуть 
прізвища, імена та по батько-
ві щонайбільше двох осіб, яких 
власне і висунула партія. 

Ви маєте один голос, отже 

маєте зробити одну позначку 
навколо однієї з персон, таким 
чином віддавши одночасно і 
голос за партію, яка цю особу 
висунула. Дільнична виборча 
комісія підрахує всі бюлетені і 
потім братиме до уваги тільки ті 
партії, які подолали 5-відсотко-
вий бар’єр, всі інші – в архів, для 
історії і дослідників.

 Далі ще більш моторошна 
робота – визначення рейтинго-
вості осіб, бо до числа отримува-
чів мандатів увійдуть не обов’яз-
ково ті, хто переміг на тому чи 
іншому окрузі, а ті, хто набрав 
найбільшу кількість голосів ви-
борців взагалі до тієї чи іншої 
ради, та ті, чия партія подолала 
встановлений прохідний бар’єр. 

Висновок перший: не 
обов’язково в підсумку перемо-
жуть місцеві  партійні бонзи, бо 
жителі можуть не віддати за них 
голоси, хоча в такому випадку це 
мають бути дуже досвідчені та 
розбірливі виборці.

Другий: повністю нівелю-
ється таке поняття, як виборчий 
округ, бо депутат надалі пред-

ставлятиме місто загалом, а не 
окрему територію, тобто понят-
тя округ використовується ви-
нятково з технологічною метою 
під час проведення виборів.

Третій: політичні партії та 
блоки мають у цьому випадку 
залучати до своїх списків нових 
людей з привабливим іміджем, 
які мають і оновити партійний 
склад, і підтягнути рейтинг са-
мих партій, хоча я дуже сумніва-
юся, що саме так станеться…

І на останок: ці вибори до 
органів місцевого самовряду-
вання відбудуться  не на повний 
конституційний термін 5 років, 
а орієнтовно на 2 роки, бо в кра-
їні стартувала адміністративна 
реформа, яка формує абсолют-
но нові територіальні громади з 
новими межами, функціями та 
повноваженнями. 

Це означає, що обрані 
восени депутати та голови 
матимуть значно коротший 
термін діяльності, про що в 
перехідних положеннях цьо-
го Закону буде чітко сказано 
в остаточній редакції.

Володимир  
ПІНЬКОВСЬКИЙ, 
керівник  
громадського руху 
«Чесно»

Анатомія музею, або Що мусять знати  
житомирці про обласний краєзнавчий

Валерій Косенко

(Продовження.  
Початок у № 24)

Розріз четвертий.  
Крадії в музеї?

Здається, зрозуміло, що дер-
жавний музей – не приватна крам-
ничка й не має нічого спільного зі 
звичайним торговельним складом. 
Не здивуюсь, якщо подібний до 
цього погляд панує у свідомості 
певних людей, котрі в кращому ви-
падку мали справу з бізнесом і роз-
глядають специфічну державну 
науково-дослідницьку установу в 
якості ласого шматка для поживи, 
привласненні сумнівної першости 
в науці чи банальних претензій на 
посідання керівних посад. Адже 
насторожує те, що на музей періо-
дично робляться певного роду ата-
ки під гаслами величезної любови 
до рідного краю та його історичної 
спадщини.

Одна з таких атак була вже 
давненько, років зо двадцять 
тому. Працівники музею розпо-

віли, як наприкінці планової пе-
ревірки господарсько-фінансової 
діяльности ЖОКМ контроль-
но-ревізійним управлінням до 
кабінету директорки увійшли 
суворого вигляду чоловіки і, від-
рекомендувавшись співробітни-
ками одного із силових відомств, 
не забарилися повідомити: на-
дійшов сигнал про вкрадену з 
музею ікону. Вони завимагали 
негайно показати її. Йдеться про 
справді дуже цінну ікону, виго-
товлену з коралів. Та стародавній 
витвір, як виявилося, надійно 
зберігався (та й досі зберігається) 
в музеї. Пересвідчившись у від-
сутності складу злочину, заспо-
коєні офіцери ретирувались.

Іншу атаку вчинив кілька 
років тому один місцевий депу-
тат. Він написав листа – знову 
ж таки на адресу силового ор-
гану, — мовляв, у музеї вкрали 
картини Олександра Канцерова 
(1872–1937), відомого художника, 
який майже все життя прожив у 
Житомирі. Знову перевірка «си-
ґналу» – і знову хибний постріл. 
До чести депутата, він згодом ви-
бачився перед музеєм.

Хочеться вірити, що обидва 
ці сиґналізатори дуже люби-
ли рідну землю, а невігластво 
– дрібничка, що примостилася 
побіля ніг їхнього великого па-
тріотизму. Проте, погодьтеся, 
ці атаки навряд чи сплановані з 
розумом – радше скидаються на 
спроби дестабілізувати роботу 
закладу або, що вірогідніше, на 
звичайну глупоту.

Що б там не було, далі йти-
меться про «розумнішу» атаку, 
бо вчинено її було за допомогою 
газетного слова.

Розріз п’ятий.  
Зачинені двері музею

Погортаймо число народного 
тижневика «Субота» від 24 липня 
2013 р. зі статтею житомирського 
журналіста Олександра Гуцалю-
ка «За бідний музей замовте сло-
во». Справді, є що почитати, є й 
чому подивуватися! Автор беза-
пеляційно заявляє, що обласний 
краєзнавчий музей, «деградуючи 
з початку 1990-х, поступово за 20 
років перетворився на примітив-
ну виставку переважно чужих екс-

понатів та їх склад, а три останніх 
роки взагалі закритий у зв’язку з 
капітальним ремонтом-довгобу-
дом». Не розуміючи, що означа-
ють такі пасажі, як «примітивна 
виставка», «чужі експонати» чи «їх 
склад», завважу, що автор або не 
володів темою, або навмисне чи 
знехотя вводив в оману читачів на-
родного тижневика.

Щоправда, навівши слова ди-
ректорки музею про необхідність 
коштів для проведення ремонту 
будівель вікаріяту й маґістрату, 
О. Гуцалюк зробив короткий екс-
курс в історію музею, згадав імена 
видатних людей, які започатку-
вали й розвинули житомирську 
музейну колекцію. Та після такої 
шляхетної справи, гідної кращих 
традицій вітчизняного просвіт-
ництва, раптом стверджує: «...
наш обласний краєзнавчий му-
зей (один з найкращих в Україні!) 
чомусь не працює, а картинна 
галерея є якимось „додатком” 
до краєзнавчого музею, а не са-
мостійною установою». Важко 
збагнути: чому раптом ґалерея 
має бути самостійною? Невже це 
щось за Фройдом?

Чому музей не працював, 
пояснюється дуже просто: бу-
дівля конче потребувала ка-
пітального ремонту (останній 
було проведено в 1987–1989 ро-
ках), тому адміністрація музею 
припинила відкритий доступ 
до експозицій. Хто взяв би на 
себе відповідальність, якби на 
голови відвідувачів упав шмат 
ліпнини чи обвалилася стеля? 
Гадаю, Гуцалюк не взяв би. І 
Грузська не взяла.

Треба віддати належне, ав-
тор досить різко критикує то-
дішніх «обласних керманичів», 
щоправда, не називаючи імен 
(треба розуміти: голову облдер-
жадміністрації Сергія Рижука 
та голову облради Йосипа За-
паловського). Тут я його під-
тримав би: є за що! Та, можли-
во, не самі вони винуваті? Чи не 
той самий склад обласної ради, 
що й нині, розподіляв кошти 
обласного бюджету, виділяючи 
на ремонт приміщень музею 
крихти? Далі буде...

Автор користується нор-
мами Харківського правопи-
су 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
• Автоелектрик терміново потрібен на під-
приємство. Г/р нормований. З/п при співбесіді. 
067)4116244,(097)2367921
• 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
• Автомеханик на постоянную работу. Срочно! Без 
вредных привычек. Опыт работы не менее 3 лет. По-
стоянные клиенты, стабильный заработок, хорошее 
оборудование, теплые и чистые боксы. Предостав-
ляем жилье. 067)5335885Богдан
• Автомеханік терміново потрібен на підпри-
ємство. Г/р нормований. З/п при співбесіді. 
067)4116244,(097)2367921
• 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
• Автослесарь в салон автомобилей. О/р от года, г/р 
нормированный, сб и вс выходной, з/п от 6000 грн 
063)4459909
• Автослесарь срочно требуются в новый автосер-
вис. О/р обязателен. Г/р 2/2. З/п при собеседовании. 
050)4101993
• Агроном - консультант в садовий центр Київської 
області. З/п від 4000грн. Надаємо житло. Хороші умо-
ви праці. 050)3306480,(067)4427543
• 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
• Администратор в кафе приглашает новое кафе 
грузинской кухни на постоянную работу. О/р админи-
стратором кафе от 2-х лет. Г/р стабильный, достой-
ная и своевременная оплата, обучение. Перспекти-
ва карьерного роста. Резюме с фото отправлять на 
e-mail: work_offic 050)4251533
• Адміністратор в офіс (диспетчер) в нову вироб-
ничу компанію. Можливо без д/р. Дохід 2500грн +%. 
067)2427588,(063)4791961
• Альпинист на постоянную работу в г.Киев. Помо-
щь с жильем. 096)7541326
• 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 (Г/р 1/2) в загородный ресторан. Подвоз, пи-
тание. Достойная оплата 096)7967493,(093)0506477
• Бармен приглашаем активных и целеустремлен-
ных людей на сезонную работу в Коблево на базу 
отдыха. З/п по договоренности, жилье и питание пре-
доставляем Необходимые документы: паспорт, ИНН, 
санкнижка 050)3182612
• 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
• Бармен требуется на постоянную работу в новое 
кафе в центре города. О/р обязателен. Наличие сан.
книжки приветствуется. г/р стабильный, Оплата сво-
евременная и достойная. Соц.пакет. 050)4251533
• Бармен-официант срочно требуется в новое 
кафе. Г/р с 8.00-22.00. З/п по договоренности. 
067)4111101,(096)3601923
• Бензопильники, вальники, пилорамники, трак-
тористи з досвідом на заготівлю лісу, висока з/п, в 
Житомирська обл. 0968919614
• Бензопильники, трактористи, вальники, пилорам-
ники, на заготівлю і переробку лісу у Житомирській 
обл. 0968919614

• Будівельники (гіпс, камень, бетон, електр., зва-
рюв), підсобн. в м.Харків. Вахти. ЗП 4000-10800грн./
вахта. Інструмент, роба, житло 0996076025
• Будівельники зовн./внутр. робіт у м.Харків. 390-
600грн./день, вахта. Житло+харч., спецодяг, інстру-
мент-від роботодавця 0669873147
• Будівельники-універсали на будівництво коте-
джів в м.Харків. Вахти. Оплата до 18000грн. Інстру-
мент, спецівка, житло, харч., проїзд 0667166457
• Будівельники-універсали на вахту в м.Дніпропе-
тровськ. Графік на вибір, офіц. оформ. + мед. страх.. 
З/п від 560 грн./зміна. Житло, харч. 0995148324
• Бульдозеристи, екскаваторники, автокранівники, 
машиністи вант.техніки в м.Дніпропетровськ. Вахта. 
З/П від 11200 грн., харч., житло 0994974019
• БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ У ВАЖКОДОСТУП-
НИХ МІСЦЯХ, МОНТАЖ, ОЧИЩЕННЯ. ПОШУК І ФІЛЬ-
ТРАЦІЯ ВОДИ. 0938426019,0679827534
• Бухгалтер . Терміново! З/п і г/р договірні. 
050)4630468,445468,427920
• Бухгалтер с опытом работы срочно требуется на 
предприятие. Г/р нормированный. Хорошие условия 
работы. З/п от 2500 грн. 067)4104933
• 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 підприємство. Без шкідливих зви-
чок. Хороші умови праці. З/п при співбесіді (вул. Ва-
тутіна, 91/1). 067)4106525
• Вантажник на склад 067)4111303Віктор
• Вантажники, пакувальники, підсобники на склади 
в м.Харків. Вахти. Від 500грн./зміна, премії, форма, 
житло, обід/вечеря 0996685745
• Вантажники-комлектувальники, охорона склад-
комплексу в м.Харків. Вахти, 390-580грн/зміна. Хар-
чування, уніформа, житло 0999568348
• 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. Д ТРЕБУЮТСЯ НА МАРШРУТЫ 
Г.КИЕВА. ЗП ОТ 5 000 ГРН. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМ. РЕМОНТ И ЗАПРАВКА ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
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 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 -автокрановщик срочно требуется 
на постоянную работу. О/р обязателен. Хорошие 
условия работы. Оплата договорная, сдельная. 
067)4124243ВячеславИванович
• Водитель кары. Основные требования: опыт в де-
ревопереработке, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК и ЖЕ-
ЛАНИЕ РАБОТАТЬ. Официальное трудоустройство 
после испытательного срока. На территории завода 
есть общежитие, жилье бесплатно, питание за свой 
счет. Возможен вахтовый ме 067)8101231Павел
• 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 на машину DAF. Работа по 
Украине. Все подробности оговариваются. 
067)4100106,428502
• Водитель кат Е. О/р обязателен. Г/р и з/п по собе-
седованию. Хорошие условия работы. 067)4126136
• Водитель кат С на автомобиль ЗИЛ на газу. 
Г/р 08.00-17.00. О/р от 3-х лет. З/п договорная. 
067)2392506
• Водитель кат С по Украине. З/п договорная. Хо-
рошие условия работы. Стабильная зарплата. 
095)7149008
• 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. Жито-
мир. хорошие условия работы. З/п высокая. 480157,(
093)5985958,(096)3337389
• Водитель-экспедитор на постоянную работу в 
г.Киев. Помощь с жильем. 096)7541326Глеб

• 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 -різноробочі в садовий центр Київської облас-
ті. З/п 3900грн. Надаємо житло. Хороші умови праці. 
050)3306480,(067)4427543
• Водії I кл. для вантажоперевезень в м.Харків на 
авто класу EVRO IV, V. Вахти, 10 ч. роб. день. Від 
4600грн./тижд. Житло на вимогу 0999643518
• Водії I-II кл. в м.Дніпропетровськ на вахти., мед. об-
слуг.+страхування. З/П від 560грн./зміна, надається 
житло, соц.пакет 0993585296
• Водії всіх кат.(В, С, Д, Е) в будкомпанію м.Харків. 
Вахта. ЗП від 4200 грн/тижд., виплати своєчасні (до-
бові). Житло, харчування 0955052206
• 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 кат.BE, C1E, CE, D1E, DE в АТП м.Харків. 
Вахти, 500-600грн/зміна. Рембаза, мийка. Комплек-
сне харчування, безкоштовне житло 0930449321

ВОДІЇ КАТЕГОРІЯ Е, ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ ВОДІЯМ ІЗ 
ДР, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СТРАХУВАННЯ, 
З/П 0,85 - 1ГРН./1КМ, ЛФ ТОВ "ОЛАН-ТРАНС-ГРУП". 
КОНТАКТИ: 0322420065

• Водії на вантажоперевезення по м.Дніпропе-
тровськ. Вахта! З/п 8400-16800грн./заїзд+премії. 
Житло, мед.обслуг., прац-ня, харч. 0509511419
• Водій -далекобійник (кат Е) з досвідом роботи за 
кордоном. Деталі обговорюються. 067)4106617
• 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
• Газоэлектросварщик Срочно! 
096)1278879,(067)8951090
• Гипсокартонщики срочно требуются на постоян-
ную работу. Большие обьемы. Стабильная оплата. 
Иногородним общежитие. 067)2476573
• 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
• Грануляторщик требуется предприятию по про-
изводству древесных пеллет. Уменеие управлять 
оборудованием для производства древесных гранул. 
Г/р нормирован. З/п высокая 097)2230023
• 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 в компанию СПД ФО Гладкий А.Г. в 
город Коростень. З/п достойная, график нормиро-
ванный. Мы гарантируем Вам интересную работу, 
бесплатное обучение, возможность профессиональ-
ного, карьерного и личного роста, стабильную и сво-
евременную заработную пла 067)4122055
• 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
• Грузчики срочно требуются на деревообраба-
тывающее предприятие. О/р обязателен. Вахтовый 
метод работы. Работа в Киевской области. Во-
зможность предоставления жилья. З/п от 3000грн 
096)1991879
• 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
• Директор в Эко маркет. Звонить с 09.00 до 18.00 
097)2943860

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
• Заведующий производством кулинарного цеха в 
супермаркет Вопак. Хорошие условия. Достойная 
оплата. 067)2179510
• 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
• Заточник пил терміново на ТОВ Чавіс. Без ш/з. З/п 
3000грн. Житло+харчування надаємо. Києво-Свято-
шинський р-н 050)3832208
• Заточник терміново потрібен в меблеву компанію 
MERX. Д/р обов’язковий. Надається гуртожиток. 
Офіційне працевлаштування. Відпустка 24 дні. Хар-
чування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п договірна. Стабільна 
виплата заробітної плати. 044)4963947,(068)0998858
,(093)3667311
• Зварювальник з д/р на кованих виробах. Нормова-
ний г/р. Бажано без шкідливих звичок. Висока з/п-за 
домовленістю. Терміново. 096)9848439
• Зварювальник терміново потрібен на підприєм-
ство. Д/р від 3-х років. Режим зварювання напівав-
томатів МІГ-МАГ. Г/р нормований. З/п від 5000грн. 
067)4116244,(097)2367921

РОБОТА
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• Инспектор отдела кадров срочно требуется на 
предприятие. О/р обязателен. Г/р нормированный. 
Официальное трудоустройство. З/п при собеседо-
вании. Резюме на e-mail: Vikаhomchuk1970@mail.ru 
067)4109242
• Инспектор службы безопасности в Эко маркет. 
Звонить с 09.00 до 18.00 097)2943860
• Інженер-механік по виготовленню виро-
бів з металу. Терміново! З/п і г/р договірні. 
050)4630468,445468,427920
• Каменщики (бригады). Срочно! Постоянная ра-
бота в г. Киев. Высотки. Оплата труда 2 раза в ме-
сяц (15-25 числа). Иногородним помощь с жильём. 
067)3814747
• 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 Вакансії в «Сільпо». Ми пропонуємо: гідну 
стабільну оплату праці, офіційне працевлаштуван-
ня, місце роботи поряд з домом, зарплату за період 
стажування, графік роботи та можливість часткової 
зайнятості, кар’єрне зростання, дружній колектив 
067)4439760
• 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
• Комбайнери з досвідом роботи на імпортній тех-
ніці (комбайни Massey Ferguson). Офіційне працев-
лаштування, надається гуртожиток, харчування. 
067)2342944Тетяна
• Комендант с обязательным проживанием. Сво-
евременная з/п - 2000 грн+ бесплатное жилье (кой-
ко-место) с обязательным проживанием.Работа в 
г.Киев 097)9959336
• Комірник, пом. комірника, вантажники, стропальн., 
пакувальники-маркувальники в м.Дніпропетровськ 
(вахти). ЗП від 8500+житло, харч. 0991581998
• Комірники . Офіційне працевлаштування, гідна та 
стабільна заробітна плата. 480305,414645,413711
• Комірники терміново потрібні в меблеву компа-
нію MERX. Д/р обов’язковий. Надається гуртожиток. 
Офіційне працевлаштування. Відпустка 24 дні. Хар-
чування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п договірна. Стабільна 
виплата заробітної плати. 044)4963947,(068)0998858
,(093)3667311
• Комплектувальники терміново потрібен в мебле-
ву компанію MERX. Д/р обов’язковий. Надається гур-
тожиток. Офіційне працевлаштування. Відпустка 24 
дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п від 4000грн. 
Стабільна виплата заробітної плати. 044)4963947,(06
8)0998858,(093)3667311
• 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
• 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
• Кочегар терміново на ТОВ Чавіс. Без ш/з. З/п 
3000грн. Житло+харчування надаємо. Києво-Свято-
шинський р-н. 050)3832208
• Кредитный специалист Обучение за счет ком-
пании. Гибкий график работы. Официальное 
оформление. О/р приветствуется. З/п ставка+%. 
063)3247998,(067)3204654
• 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
• Курьер Активный, без вредных привычек З/п: 9000 
грн + бонусы и премии, своевременная выплата 
0800)501098,(096)3414118
• Кухар в смт Кирилівка (Запорізька область), на 
сезонну роботу. Без шкідливих звичок,з повним па-
кетом документів. 097)0421526
• Кухар Вакансії в «Сільпо». Ми пропонуємо: гідну 
стабільну оплату праці, офіційне працевлаштуван-
ня, місце роботи поряд з домом, зарплату за період 
стажування, графік роботи та можливість часткової 
зайнятості, кар’єрне зростання, дружній колектив 
067)4439760

• Кухонні працівники в смт Кирилівка (Запорізька 
область), на сезонну роботу. Без шкідливих звичок,з 
повним пакетом документів. 097)0421526
• Лаборант хімічного аналізу терміново потрібен в 
меблеву компанію MERX. Д/р обов’язковий. Надаєть-
ся гуртожиток. Офіційне працевлаштування. Відпуст-
ка 24 дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п договір-
на. Стабільна виплата заробітної плати. 044)4963947
,(068)0998858,(093)3667311
• Литейщик на обувное пр-во. З/п от 3000грн. Зво-
нить с 09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407
• Лифтер Вакансії в «Сільпо». Ми пропонуємо: гідну 
стабільну оплату праці, офіційне працевлаштуван-
ня, місце роботи поряд з домом, зарплату за період 
стажування, графік роботи та можливість часткової 
зайнятості, кар’єрне зростання, дружній колектив 
067)4439760
• Майстер з обробки граніту. Тільки з досвідом робо-
ти: розпил, поліровка, фаски. Вміння читати креслен-
ня – обов’язкове. З/п – ставка від 5000 грн.с. Сінгури 
(виїзд на м.Бердичів) 067)3408656ЮрійСтаніславо-
вич
• Маляр на металообробне підприємство. Бажа-
но з досвідом роботи з порошковими фарбами. 
Iногороднім надаємо житло. Робота - м. Боярка 
067)4402321ОлександрВікторович,(067)2091
• Мангальщик в кафе Изюм. Срочно! О/р обязате-
лен. 096)3667507
• Мангальщик в смт Кирилівка (Запорізька об-
ласть), на сезонну роботу. Без шкідливих звичок,з 
повним пакетом документів. 097)0421526
• Мангальщик требуется на постоянную работу в но-
вое кафе в центре города. О/р обязателен. Наличие 
сан.книжки приветствуется. г/р стабильный, Оплата 
своевременная и достойная. Соц.пакет. 050)4251533
• 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
• Мастера маникюра-педикюра срочно приглаша-
ются в салон красоты Идеаль. Проводим обучение! 
Аренда! 063)7334151
• Машиніст екструдера (помічник). Д\р бажаний 
на автоматизованому виробничому обладнанні. 
Середньо-технічна освіта, відповідальність, сумлін-
ність, дисциплінованість. Офіційне працевлашту-
вання. З\п від 3200грн 067)4103886ЛюдмилаПавлів-
на,(067)4126106О
• 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 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 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
• 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
• Міжнародне охоронне агентство оголошує набір у 
м.Київ відеооператорів, детективів, охоронників. Чо-
ловіків і жінок, постійна робота, вахта та добові зміни 
0992642462, 0982642464
• Модели привлекательной внешности. Высоко-
оплачиваемая работа в г. Львове, г. Кременчуге 
Жилье предоставляем. 096)7912901
• 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
• Монтажники, електро- і газозварн., різальн., стро-
пал., бетонярі, обробники в м.Дніпропетровськ. ЗП 
до 14300 грн/вахта. Житло, харч. 0999655236
• Моторист срочно требуется на автопредприятие 
в г.Киев. О/р обязателен. Знание Камаз 6520. Вах-
товый метод работы. З/п высокая. 067)5073134Сер-
гейВасильевич
• Надомная работа, рассылка рекламок почтой. ЗП 
3000 грн. мес. Честно, официально. Любой регион. 
Для заказа документов на трудоуст-во отправить 
СМС с полными инициалами и адресом на номер 
0689886639
• 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

• Обвалювальники м`яса Вакансії в «Сільпо». Ми 
пропонуємо: гідну стабільну оплату праці, офіційне 
працевлаштування, місце роботи поряд з домом, 
зарплату за період стажування, графік роботи та 
можливість часткової зайнятості, кар’єрне зростан-
ня, др 067)4439760
• 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 станок (многопила). Основные тре-
бования: опыт в деревопереработке, БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК и ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ. Официальное 
трудоустройство после испытательного срока. На 
территории завода есть общежитие, жилье бесплат-
но, питание за свой счет. Воз 067)8101231Павел
• Оператор на термопластавтоматы на постійну 
роботу. Д\р бажаний на автоматизованому виробни-
чому обладнанні. Середньо-технічна освіта, відпові-
дальність, сумлінність, дисциплінованість. Офіційне 
працевлаштування. З\п від 3200грн 067)4103886Люд-
милаПавлівна,(067)4126106О
• Оператор станков с ЧПУ (деревообробка/ камінь) 
терміново потрібен в меблеву компанію MERX. Д/р 
обов’язковий. Надається гуртожиток. Офіційне пра-
цевлаштування. Відпустка 24 дні. Харчування. Г/р з 
8.00 до 17.00. З/п договірна. Стабільна виплата за-
робітної пл 044)4963947,(068)0998858,(093)3667311
• 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: 1/2) в загородный рес-
торан. Подвоз, питание. Достойная оплата. 
096)7967493,(093)0506477
• Официант (-ка) Г/р 4/4, з/п от 2000 грн 097)4500993
• Официант (-ка) приглашается к сотрудничеству 
в кондитерскую. О/р желателен, обучение пре-
доставляем. Г/р договорной. Оплата достойная. 
093)0561726
• Официант - продавец срочно требуется в конди-
терскую «Ненажерка». Г/р нормирован. З/п высокая. 
Хорошие условия работы. 067)3775913
• Официантки (-ты) приглашаем активных и целе-
устремленных людей на сезонную работу в Кобле-
во на базу отдыха. З/п по договоренности, жилье и 
питание предоставляем Необходимые документы: 
паспорт, ИНН, санкнижка 050)3182612
• Официантки (-ты) срочно требуются в спорт-бар 
777. Общительность, ответственность, привлека-
тельная внешность. З/п %+бонусы. 098)3251215
• Официанты требуются на постоянную работу в но-
вое кафе в центре города. О/р обязателен. Наличие 
сан.книжки приветствуется. г/р стабильный, Оплата 
своевременная и достойная. Соц.пакет. 050)4251533
• Офіцiант (-ка) в кафе. Терміново! Г/р договір-
ний. Виплата з/п своєчасна. Робота в м. Житомир. 
063)7770909
• Офіціанти (-ки) в смт Кирилівка (Запорізька об-
ласть), на сезонну роботу. Без шкідливих звичок,з 
повним пакетом документів. 097)0421526
• Охорона на приватні об’єкти в м.Харків. Вахти, 
12ч.зміни. 570грн./день. Житло, 3 раз. харчування, 
оплач. проїзд 0663846963
• Охорона, носильники, паркувальники - Бізнес-Го-
тель в Харкові. ЗП 390-580грн/день, вахти. Навчання. 
Харчування, житло, форма 0639193237
• 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 на склад 067)4113013Віктор
• Охоронці (контроль пропускного режима на об єк-
тах, охорона матеріально-технічних цінностей) з д/р. 
Служба в армії чи в правоохоронних органах, хороша 
фізична форма. Відповідальність, бажано водійські 
права, наявність травмзброї. Своєчасна з/п. 552852
• 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 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 м. Дніпропетровськ 
(території будоб’єктів). З/П 580 грн./вихід (денні змі-
ни). Харчування, житло 0668542149
• 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 терміново потрібні на охоронне підприєм-
ство. Обов язково - служба в ЗСУ, фізично та психіч-
но здорові. Робота в м. Житомир. Г/р 1/2 доби. З/п 
при співбесіді. 067)7498831

• Охоронці Чоловіки та жінки. Вахтовий метод роботи. 
З/п 2500 - 3500 грн/місяць 050)6829788,(068)3079758
• Охоронці: ЗП від 4200 грн./вахта + житло, харчу-
вання, стабільна оплата. Охорона будскладів м.Хар-
ків. Вахти. Прац-ня офіційне 0999718854
• 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 на работу в г. Киев. Вахтовый метод 
работы. О/р желателен. Жилье предоставляем.З/п 
своевременная и высокая. 067)3058257
• 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, предпри-
ятия и др.). З/П от 3000 грн. ЦТ Актив-Бизнес, пер. 
Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (здание банка Надра) 
552086,(067)5884282,(093)2401847
• Парикмахеры срочно приглашаются в салон 
красоты Идеаль. Проводим обучение! Аренда! 
063)7334151
• Пекарь . Срочно! Г/р 2/2. З/п 2500-2700грн+допла-
та. О/р желателен. Обучение предоставляем. Хоро-
шие условия работы. 067)7058841
• Пекарь в Эко маркет. Звонить с 09.00 до 18.00 
097)2943860
• Пекарь-кондитер на живе тісто в смт Кирилів-
ка (Запорізька область), на сезонну роботу. Без 
шкідливих звичок,з повним пакетом документів. 
097)0421526
• Пекарь-кондитер требуется на постоянную работу 
в новое кафе в центре города. О/р обязателен. На-
личие сан.книжки приветствуется. г/р стабильный, 
Оплата своевременная и достойная. Соц.пакет. 
050)4251533
• 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
• Пилорамники терміново на ТОВ Чавіс. Без ш/з. З/п 
3000грн. Житло+харчування надаємо. Києво-Свято-
шинський р-н 050)3832208
• 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 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 срочно требуются на ленточную 
пилораму. Отличные условия работы. З/п от 4000грн 
067)9941171
• 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
• Підсобники, вантажники, для роботи на складах 
у м.Харків. Вахти. З/п 3900 грн./тиждень+ прем., ви-
плати щоденно. Харч., житло, проїзду 0991929248
• Підсобні робочі на будівництво мостів. З/п від 
6500грн. Безкоштовне житло, харчування. До-
ставка на місце роботи. Деталі при співбесіді. 
096)5687753,(050)3722501
• 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



25 Середа, 1 липня 2015WWW.20MINUT.UA БIЗНЕС

• Пневматик срочно требуется на автопредприятие 
в г.Киев. О/р обязателен. Знание Камаз 6520. Вах-
товый метод работы. З/п высокая 067)5073134Сер-
гейВасильевич

• 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 096)7967493,(093)0506477

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

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

• Повар горячего цеха требуются на постоянную ра-
боту в новое кафе в центре города. О/р обязателен. 
Наличие сан.книжки приветствуется. г/р стабиль-
ный, Оплата своевременная и достойная. Соц.пакет. 
050)4251533

• Повар на базу отдыха в р-не Коблево. Питание и 
проживание за счет работадателя. З/п от 2000грн. 
067)6311096

• Повар на постоянное место работы. Г/р с 9.00 до 
21.00, 1 нед/1нед. ЗП 1000грн/нед. 067)4100416

• Повар на постояную работу требуется в 
ресторан Дивный Сад. О/р приветствуется. 
093)1603060,(068)3038495,362244
• Повар приглашаем активных и целеустремленных 
людей на сезонную работу в Коблево на базу отды-
ха. З/п по договоренности, жилье и питание предо-
ставляем Необходимые документы: паспорт, ИНН, 
санкнижка 050)3182612
• Повар приглашается к сотрудничеству в кондитер-
скую. О/р желателен, обучение предоставляем. Г/р 
договорной. Оплата достойная. 093)0561726
• Повар требуется на простояную работу в кафе 
Люцина. О/р обязателен. Г/р 7/7, З/п высокая. 
096)3627656Вита
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• Повар холодного цеха требуются на постоянную 
работу в новое кафе в центре города. О/р обязате-
лен. Наличие сан.книжки приветствуется. г/р ста-
бильный, Оплата своевременная и достойная. Соц.
пакет. 050)4251533
• 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 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 руководителя на постоянную работу в 
г.Киев. Помощь с жильем. 096)7541326Глеб
• Посудомойщица (-ик) в загородный рес-
торан. Подвоз, питание. Достойная оплата 
096)7967493,(093)0506477
• Посудомойщица (-ик) в кафе. Срочно! Г/р и з/п 
при собеседовании. 068)7541723,(063)9490055
• Посудомойщица (-ик) требуются на постоянную 
работу в новое кафе в центре города. О/р обязате-
лен. Наличие сан.книжки приветствуется. г/р ста-
бильный, Оплата своевременная и достойная. Соц.
пакет. 050)4251533
• Посудомойщица (-ик)-уборщица (-ик) срочно 
требуется на постоянную работу в кофейню-пицце-
рию Scorini. О/р обязателен. Хорошие условия ра-
боты. Подробная информация при собеседовании. 
067)1706281,(050)3564616
• 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
• Прибиральники, оператори підлогомиючих машин 
в м. Київ. Висока оплата. Житло. Оплата проїзду до 
м.Київ 0954775285, 0633254512
• 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
• 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
• Приемщики стеклотары на склад. Срочно! Г/р и з/п 
договорные. Звонить с 08.00 до 17.00 (кроме сб-вс). 
050)3132000
• 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 Эко маркет. Звонить с 09.00 до 18.00 
097)2943860
• 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 срочно требуется на рынок. З/п от 
200грн/день 063)3202259Дмитрий

• Продавец-кассир . Обращаться по адресу: г. Жи-
томир, пр-т Мира, 23а 067)3245591Наталия
• 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! Телефо-
нуй 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
• Продавець-консультант на вихідні дні (Сб., Нд.) 
запрошується на роботу в ТЦ « Глобал.ua». Офіційне 
працевлаштування. З/п від 2000грн 063)3451269
• Продавці (овочі) в смт Кирилівка (Запорізька об-
ласть), на сезонну роботу. Без шкідливих звичок,з 
повним пакетом документів. 097)0421526
• Продавці Вакансії в «Сільпо». Ми пропонуємо: гід-
ну стабільну оплату праці, офіційне працевлаштуван-
ня, місце роботи поряд з домом, зарплату за період 
стажування, графік роботи та можливість частко-
вої зайнятості, кар’єрне зростання, дружній колект 
067)4439760
• Продавці продовольчих товарів. Офіційне пра-
цевлаштування, гідна та стабільна заробітна плата. 
480305,414645,413711
• 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
• 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
• 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 . 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 бригада разнорабочих: углежоги (загру-
зить дровами печи, следить за пережиганием дров, 
выгрузить уголь, пересеять, сложить в пакеты), фа-
совщики древесного угля,пильщики дров(работа 
с бензопилой). Проживание за счет работодателя 
.Уровень з/п зависит  099)1863109
• 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
• 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 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 квітникар в садовий центр Київської облас-
ті. З/п договірна. Надаємо житло. Хороші умови пра-
ці. 050)3306480,(067)4427543

• 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 Лакувальник (фарбування фасадів) тер-
міново потрібен в меблеву компанію MERX. Д/р 
обов’язковий. Надається гуртожиток. Офіційне пра-
цевлаштування. Відпустка 24 дні. Харчування. Г/р 
з 8.00 до 17.00. З/п від 6000грн. Стабільна виплата 
заробітної плати. 044)4963947,(068)0998858,(093)36
67311
• Работа Менеджер ЦРК терміново потрібен в ме-
блеву компанію MERX. Д/р обов’язковий. Надається 
гуртожиток. Офіційне працевлаштування. Відпустка 
24 дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п договірна. 
Стабільна виплата заробітної плати. 044)4963947,(06
8)0998858,(093)3667311
• 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 Оббивальник м’яких меблів терміново по-
трібен в меблеву компанію MERX. Д/р обов’язковий. 
Надається гуртожиток. Офіційне працевлаштування. 
Відпустка 24 дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п 
договірна. Стабільна виплата заробітної плати. 044)4
963947,(068)0998858,(093)3667311
• Работа Работники срочно требуются на подсоб-
ное хозяйство. Приветствуются выпускники Агро-
коледжа. Г/р гибкий. Активные, ответственные, 
трудолюбивые, умение работать с растениями. Офи-
циальное трудоустройство по результатам стажиров-
ки. 067)7498831
• 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
• Работа Требуются Сотрудники для сезонной ра-
боты на пляжах Одессы Продажа продуктов питания 
отдыхающим на пляже Заработки высокие Оплата 
ежедневная! Среднемесячный доход: 4000 - 9000 грн 
Предоставляются доступное проживание и питание 
093)7191400,(099)2096877
• Работник по ремонту авто срочно требуется на 
СТО (разборка/сборка авто с умением работать по 
ходовой). О/р обязателен. Ответственные, с жела-
нием работать. Хорошие условия работы. З/п до-
стойная. 096)8973674
• Работник приглашаем активных и целеустремлен-
ных людей на сезонную работу в Коблево на базу 
отдыха. З/п по договоренности, жилье и питание пре-
доставляем Необходимые документы: паспорт, ИНН, 
санкнижка 050)3182612
• 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 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
• Разнорабочие (уборка, стирка) на сезонную рабо-
ту в Коблево на базу отдыха. З/п по договоренности, 
жилье и питание предоставляем Необходимые доку-
менты: паспорт, ИНН, санкнижка 050)3182612
• 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 на Корнинский кирпичный завод. 
Срочно! О/р не обязателен. Г/р посменный. З/п от 
3500грн. 098)4130552,(097)7769511Вячеслав
• Разнорабочие Подвоз, питание Достойная оплата 
096)7967493,(093)0506477
• 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 Срочно! 096)1278879,(067)8951090
• 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 З/п 150 грн в день,опыт в деревопе-
реработке, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК и ЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ. Официальное трудоустройство после 
испытательного срока. На территории завода есть 
общежитие, жилье бесплатно, питание за свой счет. 
Возможен вахтовый метод  067)8101231Павел
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• 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 ленточной пилорамы. Основные требо-
вания: опыт в деревопереработке, БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК и ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ. Официальное 
трудоустройство после испытательного срока. На 
территории завода есть общежитие, жилье бесплат-
но, питание за свой счет. Возможен 067)8101231Па-
вел
• Рамщик срочно требуется на деревообрабатываю-
щее предприятие. О/р обязателен. Вахтовый метод 
работы. Работа в Киевской области. Возможность 
предоставления жилья. З/п от 3000грн. 096)1991879
• 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 на постоянную работу в г.Киев. Помо-
щь с жильем. 096)7541326Глеб
• Реализатор морепродуктов по пляжу (Азовское 
побережье). З/п+ бонусная система, % от продаж. 
Работодатель 050)2287691,(050)6679200
• Реалізатори (Булочки) в смт Кирилівка (Запорізь-
ка область), на сезонну роботу. Без шкідливих зви-
чок,з повним пакетом документів. 097)0421526
• Редактор журналу (каталогу) житло. Хороші умови 
праці. 050)3306480,(067)4427543
• РЕСТОРАННАЯ СФЕРА. ШЕФ-ПОВАР. РАБОТА БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ, ПЕРЕЕЗД В Г.ЛЬВОВ. ПОЛНАЯ ЗАНЯ-
ТОСТЬ. ЕСТЬ ОПЫТ. Г.ДНЕПРОПЕТРОВСК 0973806216
• 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
• Різноробочі по обробці деревини (оператори-коче-
гари). Вахта 21 день, Рівненська область. Житлом та 
харчуванням забезпечуємо. Заробітна плата 3000-
3500 грн 050)4414946
• Різноробочі терміново на ТОВ Чавіс. Без ш/з. З/п 
3000грн. Житло+харчування надаємо. Києво-Свято-
шинський р-н. 050)3832208
• 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. 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. 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
• Сборщики деревянных поддонов срочно требуют-
ся на ленточную пилораму. Отличные условия ра-
боты. З/п достойная. 067)9941171
• 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 -сантехник на постоянную работу в 
г.Киев. Помощь с жильем. 096)7541326Глеб
• Сварщик на постоянную работу. Опыт работы (во-
зможно студенты - обучаем). Г/р и з/п при собеседо-
вании. 242868,(098)2025828,(066)1940156

СВАРЩИКИ 135, 136 В ПОЛЬШУ, С ВИЗАМИ И БЕЗ. 
ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН. З/П ОТ 30 000 ГРН.ТЕСТ НА СВАР-
КУ В УКР ИЛИ В ПОЛЬШЕ. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА. БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ В УКРАИНЕ. ЛИЦ. МСПУ АВ №585217 ОТ 
30.08.2012 0506700242, 0981022878

• 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
• Складальник меблів в меблеву компанію MERX. 
Д/р обов’язковий. Надається гуртожиток. Офіційне 
працевлаштування. Відпустка 24 дні. Харчування. Г/р 
з 8.00 до 17.00. З/п від 4000грн. Стабільна виплата 
заробітної плати. 044)4963947,(068)0998858,(093)36
67311
• 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
• Слесарь на постоянную работу. Опыт работы (во-
зможно студенты - обучаем). Г/р и з/п при собеседо-
вании. 242868,(098)2025828,(066)1940156
• Слесарь-ходовик срочно требуется на автопред-
приятие в г.Киев. О/р обязателен. Знание Ка-
маз 6520. Вахтовый метод работы. З/п высокая. 
067)5073134СергейВасильевич

• Слюсар -зварювальника. Металообробне під-
приємство в м. Боярка. Iногороднім надаємо житло 
067)4402321ОлександрВікторович,(067)2091

• 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

• 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

• Співробітники складу будматеріалів: охоронець, 
вантажник, карщик. Вахта в м.Харків. ЗП за EVRO 
стандартами + житло, харч., форма 0983532511

• Стабільна компанія запрошує на роботу приби-
ральників(-ць) в Києві. Своєчасна оплата 3500 та 
вище. Гнучкий графік. Спец. одяг. Допомога при по-
селені 0992044314

• 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
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• Столяр (деревообробка) терміново потрібен в ме-
блеву компанію MERX. Д/р обов’язковий. Надається 
гуртожиток. Офіційне працевлаштування. Відпуст-
ка 24 дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п від 
6000грн. Стабільна виплата заробітної плати. 044)4
963947,(068)0998858,(093)3667311
• Столяр Опыт работы. Г/р с 09.00 до 18.00. З/п 
сдельная. Возможно официальное трудоустройство. 
098)5996978
• Столяр-станочник 3-6 разряда. Полный соц.пакет. 
Хорошие условия работы. З/п при собеседовании. 
097)9100888Александр
• 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
• Строитель (универсал) на постоянную работу в 
г.Киев. Помощь с жильем. 096)7541326Глеб
• 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
• Технолог-химик на постоянную работу. О/р жела-
телен. В/о, ответственность, дисциплинированость. 
Официальное трудоустройство. З\п от 6000 грн 
067)4103886ЛюдмилаПавлівна,(067)4126106О
• 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 агент срочно требуется на работу. 
Возможну без авто.Г/р. Пн-Пт з 8.00 до 18.00, су-
ббота сокращенный день. З/п от 4000грн + % 
063)1097710,(098)3736460

• Торговый представитель с личным авто срочно 
требуется на постоянную работу по городу и об-
ласти. О/р желателен. Г/р нормированный. З/п от 
6000грн. 067)3507197Алексей
• 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
• Тракторист з досвідом роботи на імпортній техніці 
(трактори Massey Ferguson) 067)2342944Тетяна
• Тракторист на самохідний обприскувач. Офіційне 
працевлаштування, надається гуртожиток, харчуван-
ня. 067)2342944Тетяна.
• Тракторист срочно требуется на деревообраба-
тывающее предприятие. О/р обязателен. Вахтовый 
метод работы. Работа в Киевской области. Во-
зможность предоставления жилья. З/п от 3000грн. 
096)1991879
• 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
• 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
• Уборщица (-ик) (Неполная занятость). Уборка 
офисных помещений. З/П 150-200 грн за уборку. 
068)6795798

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
• Управляющий (-ая) приглашает новое кафе гру-
зинской кухни БУБА. О/р в ресторанном бизнесе на 
руководящей должности обязателен. Г/р 5/2. Оплата 
достойная и своевременная. Резюме с фото отправ-
лять на e-mail: work_office2014@mail.ru 050)4251533
• Ученик маляра (плиточника) на постоянную работу 
в г.Киев. Помощь с жильем. 096)7541326Глеб
• Фасадчики на постоянную работу в г.Киев. Помо-
щь с жильем. 096)7541326Глеб

• 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
• Фахівці - загальнобуд. робіт, будівельники, підсоб-
ники, машиністи спецтехніки в м.Харків. Оклад+пе-
реробки. Офіц. прац-ня. Житло 0957038749
• 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
• Фрезерувальники Робота в с. Стрижівка, Корости-
шівського р-н. Деталі обговорюються. 067)4543341
• 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 приглашаем на швейное производство в г. 
Житомир. Хорошие условия работы. Г/р договорной, 
з/п своевременная. Официальное трудоустройство. 
097)3463737
• Швея (пошив штор). З/п при собеседовании. Г/р 
нормированный (пн-пт, с 9.00 до 18.00). 063)3019912
• Швея на швейную фабрику. Срочно! З/п 3000грн. 
Обеспечиваем жильем. Официальное трудоустрой-
ство. Г. Барановка, Житомирская область. 
093)3259229,(097)8854802
• Шліфувальники деревини терміново потрібен в 
меблеву компанію MERX. Д/р обов’язковий. Нада-
ється гуртожиток. Офіційне працевлаштування. Від-
пустка 24 дні. Харчування. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п від 
4000грн. Стабільна виплата заробітної плати. 044)49
63947,(068)0998858,(093)3667311
• Штукатуры срочно требуются на постоянную рабо-
ту. Большие обьемы. Стабильная оплата. Иногород-
ним общежитие. 067)2476573
• Экспедитор в компанию СПД ФО Гладкий А.Г. в 
город Коростень. З/п достойная, график нормиро-
ванный. Мы гарантируем Вам интересную работу, 
бесплатное обучение, возможность профессиональ-
ного, карьерного и личного роста, стабильную и сво-
евременную заработную п 067)4122055
• 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

1.3. Навчання,тренінги,семінари 
• Безкоштовне навчання в технікумах і ліцеях Поль-
щі на базі 9 кл. Опіка над дітьми 24 год. на добу. 
Проживання з 3-вим харчуванням – 1800 грн. в мі-
сяць. Навчання триває 4 роки, по закінченні – єв-
ропейський диплом. Т. 0974415390 0637275219; 
0432655055

• Курсы классического массажа с возможным тру-
доустройством в будущем. 067)4175251

2. НЕРУХОМІСТЬ 

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

2.8. Продам Будинки в передмісті 

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

2.9. Продам Частина будинку 
• ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА НОВОСТРОЙ (2009 Г.) СРОЧ-
НО, В РАЙОНЕ ЖИТНЕГО РЫНКА. ПЕНОБЛОК, БЕЛЫЙ 
КИРПИЧ, 2 КОМНАТЫ. ЦЕНА 550 000 ГРН. ТОРГ. 
0980158385,0680727841
• ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА НОВОСТРОЙ (2009 Г.) СРОЧ-
НО, В РАЙОНЕ ЖИТНЕГО РЫНКА. ПЕНОБЛОК, БЕЛЫЙ 
КИРПИЧ, 2 КОМНАТЫ. ЦЕНА 57 000 ГРН. ТОРГ. 
0980158385, 0680727841

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
• ПРОДАМ ДІЛЯНКИ ПІД ЗАБУДОВУ. ЗАРІЧАНИ, ЦЕНТР, 
12 СОТОК ЗЕМЛІ, 160 000ГРН. ПОРЯД УСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ. 0981926391

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 
• Гуртожиток підвищеного комфорту в м.Київ. Доба 
- від 50грн, тиждень - від 180грн, місяць - від 690грн 
063)9127498,(068)6857020
• 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 
• Асфальтоукладчик ДС-195, 1999 р.в., експлуату-
вався мало, товарний вид 0960795238, 0506146423

• Продам Mercedes Vito, запчастини. 
0938186825,0987075757

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

• УРАЛ-5557 (самоскид-колгоспник), 1988 р.в. ши-
рокопрофільна гума 1200-500-508, товарний вид 
0963507337, 0990585081

3.3. Автомобілі. Куплю 

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

• КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ 
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, 
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИД-
КО. 0939944229,0976646575
• Куплю старі мотоцикли (та з/ч до них) до 1960 
рв, М-72, ІЖ-49, К-750, МВ-750, Дніпро12, 16, ІЖ-
350, ДКВ, Арді, БМВ, NSU, AVO, ТІЗ, Індіан, інші 
0678874018, 0669663546
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3.5. С\Г техніка, та запчастини. Продам 

• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
ОБПРИСКУВАЧІВ, КОСАРОК, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, КАР-
ТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, 
КОПАЧОК, ШИНИ, КАМЕРИ, WWW.AGROKOM.IN.UA, 
(063)9628236 0676713553, 0992012978

• Асенізатор ЗІЛ-130, газ/бензин, 5,5 куб.м, 115.000 
грн. 0673840620

• Комбайни зерно-, картоплезбиральні, прес-під-
бирачі, квадратні, круглі тюки, Т-25, плуги оборотні, 
сівалки, причіп, запчастини та ін, Європа, м.Ковель. 
Тел.: 0501755552 0505395792, 0971755552

• 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

• 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 

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

• 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

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 ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В 
НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7 ДНІВ, НОВІ, Б/В, 
ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ, Є СВІЙ 
ВЕЛИКИЙ СКЛАД. ТЕЛ.: 0971521331 0932613742, 
0977266640
• Запчастини до китайських тракторів DongFeng 
(ДонгФенг) , Xingtai (Сінтай), Jinma (Джинма), Foton 
(Фотон), www.agrozone.com.ua 0989329434

• ЗАПЧАСТИНИ ФОРД-ТРАНЗІТ, ЛДВ-КОНВОЙ, 
ЛДВ-МАКСУС, ОПЕЛЬ-ВІВАРО, РЕНО-ТРАНЗИТ, БОГ-
ДАН 0962514748
• 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

• 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

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

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

• 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, ОБНАЛИЧКА, ПЛИНТУС, 
ШАЛЕВКА. УЛ. КИЕВСКАЯ, 99. 0969093459,0636908824

• ПРОДАЕТСЯ ДОСКА СТОЛЯРНАЯ; ДОСКА ОБ-
РЕЗНАЯ, НЕ ОБРЕЗНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ; СТРО-
ПИЛА; ВАГОНКА, БАЛКИ НА ШТАХЕТНИК И ДРО-
ВЯНЫЕ ОТХОДЫ С ПИЛОРАМЫ. ДОСТАВКА НА ДОМ. 
0673911769,0962461677

• ПРОДАМ ПІДДОНИ. 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

• КОПАЄМО, ЧИСТИМ І ДОКОПУЄМО КРИНИЦІ. КІЛЬ-
ЦЯ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ. ДОСТАВКА КІЛЕЦЬ. ШВИДКО, 

ЯКІСНО, НЕДОРОГО. 0982765953РОМАН

• 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

4.45. Насоси, насосне обладнання. 
Продам 

• Енергія води: насоси і насосні станції, сервіс, ре-
монт. Для опалювання, водопостачання, каналізації, 
полива, водовідведення. Для 10 перших, що подзво-
нили, додаткова знижка 0660290191, 0935924417

5. МЕДИЦИНА 

5.1. Медичнi послуги 
• 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 

6.4. Фото, відеозйомка 

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

6.5. Кредити. Ломбарди 
• Гарантовані кредити від 3 500 до 360 000 грн.! 
Низька % ставка. Допомога по всій Україні. Л. НБУ 
№247-15.10.11 0980432715

• Кредитування від 4 000 до 260 тис. грн. під наймі-
німальніший %. Швидко. Надійно. Якісно. Л. НБУ 
№247-15.10.11 0636852075

• 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 істо-
рія? 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
• 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

6.13. 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

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

• Оптовий ринок с/г продукції запрошує виробників, 
фермерські господарства та підприємців для реаліза-
ції продукції, м.Ковель, Волинська обл. 0667989145, 
0677379062

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

• ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ ЛЮБЫХ ВИДОВ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНОВ ДИВАНОВ, КРЕСЕЛ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОББИВОЧНОЙ ТКАНИ. ЗАМЕНА 
ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ, БРУСКОВ, ЗАМКОВ И МЕХА-
НИЗМОВ. 0968139619

Всіх небайдужих, прошу надати 
фінансову допомогу на лікування, для 
дочки Котляр Марини Вікторівни, котра 
знаходиться у комі в Бельгії. Перера-
хунок коштів на картку Приватбанк № 
4149497817078522, отримувач Поштарев 
Віктор Володимирович.
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РІЗНЕ
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

• 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

• Стабілізатори напруги для будинку, квартири, 
котла, насоса, холодильника, TV. Гарантія. www.
stabilizatori.com.ua 0996161373, 0676161373

8.12. Тара, упакування. Продам 
• Нержавіючі бідони об’ємом 5-50 л. з краном і без. 
Зберігання, перевез. рідких/сипучих продуктів. www.
bidon.in.ua 0672384506, 0509585153

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 
• ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ ЖДТУ 
У 2013 Р. НА ІМ’Я ПЕРЕПОНА ОЛЕСЯ ІГОРІВНА ВВАЖА-
ТИ НЕДІЙСНИМ

8.21. Знайомства. Вiн пише 
• Мужчина, 55-180-80, работа, квартира, внешность 
в норме, познакомится с девушкой из сельской мест-
ности, ведущей здоровый образ жизни, для создания 
семьи 0963300124

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 МОРОЗИЛЬНУ КАМЕРУ ЛАР НА 500 ЛІТРІВ, 
ТАКОЖ В НАЯВНОСТІ ШАФИ-КУПЕ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0972882756СНІЖАНА

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 
• Купимо насоси НР-01/1, ЕЦН-75Б, 463Б, 465МТВ, 
ДЦН-82, НП-52м, НП-112А, НП-3А, фільтри 
8Д2.966.017-2, 8Д2.966.017-5, 11ГФ4-СН, ФГ -11БН, 
зіпи до них 0960798111

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

• Куплю пожарну мотопомпу МП-800, МП-1600, на-
сос ПН-40, ПН-30. А також токарне обладнання. Фото 
на пошту: sky85593@gmail.com 0964180586 Олег Ан-
дрійович

• 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

КУПУЄМО МАКУЛАТУРУ, СКЛОТАРУ ТА ПЛАСТИКОВІ 
ПЛЯШКИ. ДОРОГО 0503132000

• Покупаем очень дорого! Янтарные бусы, старин-
ные иконы, картины до 1980 года и книги изданые до 
1917 года 0503466068
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ОВЕН 
Цього тижня важли-

во захотіти й розпочати, 
решта додасться і примножиться. 
Порадуєте ваших близьких, та й 
начальники з колегами залишаться 
вами задоволені. 

ТЕЛЕЦЬ
Для досягнення кон-

кретних результатів по-
трібно активно діяти й напружено 
працювати. Сил вистачить, однак 
варто проявити розумну обереж-
ність. У вихідні на вас очікують сі-
мейні справи.

БЛИЗНЮКИ
Будьте уважні й зосе-

реджені. Нагромадилося 
чимало дрібних питань, які треба 
терміново вирішувати, бо потім зро-
бити це буде набагато складніше.

РАК
Якщо в чомусь сум-

ніваєтеся, не соромтеся 
питати у близьких людей та компе-
тентних осіб. Частиною своєї робо-
ти можете поділитися друзями та 
колегами. Вони не образяться, хоч і 
не факт, що дуже допоможуть. 

ЛЕВ 
Надзвичайно актив-

ний і продуктивний робо-

чий тиждень, ваша кар’єра явно 
піде вгору. Найкраще готувати 
плани та звіти, спілкуватися й до-
мовлятися з потрібними людьми. 
У вихідні добре відпочиньте.

ДІВА
Розраховуйте тільки 

на власні сили, тому що 
допомога сторонніх може обер-
нутися халепою, котру буде потім 
нелегко виправити. Будьте обе-
режні у спілкуванні. Суботу при-
святіть відпочинку на природі. 

ТЕРЕЗИ 
Про спокійне жит-

тя можете забути. До-
ведеться приймати важливі й 
досить ризиковані рішення. Не 
сумнівайтеся: очі бояться, а голо-
ва придумає і руки підтримають. 
У вихідні знайдіть час на душевну 
зустріч зі старими друзями чи по-
другами. 

СКОРПІОН 
Біла смуга триває. На 

вас чекає успіх, можна 
розраховувати і на компліменти, 
і на якусь фінансову винагороду. 
Сконцентруйтеся на головній меті 
- сил для її реалізації у вас точно 
вистачить. І все ж постарайтеся 
тримати емоції під контролем. 

СТРІЛЕЦЬ 
Насичений різними 

подіями тиждень. На вас 
чекають поїздки, зустрічі, телефонні 
дзвінки та спілкування. Можливі по-
зитивні зміни на роботі. В особисто-
му житті краще виявити терпіння.

КОЗЕРІГ 
Не розпорошуйте свої 

знання та сили, поставте 
собі одну і дуже конкретну мету. І 
гарненько обміркуйте різні варіан-
ти її досягнення. Добре подорожу-
вати або приймати гостей, у тому 
числі здалеку. 

ВОДОЛІЙ
Досить неспокійний 

період, можна заплута-
тись у тенетах чужих ін-

триг та власних ілюзій. Цінуйте те, 
що маєте. Не наступайте на ті самі 
граблі тільки тому, що вам зручні-
ше ходити протоптаною стежкою.

РИБИ 
Активний, оптимі-

стичний тиждень. З’яв-
ляться і бажання, і нові сили для 
досягнення давніх цілей. Ви змо-
жете досягти того, про що колись 
мріяли, але не наважувались навіть 
починати. Причому на це не дове-
деться затрачати багато зусиль. 
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«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.

«Мыслями наизнанку»
Жанр: мультфильм, драма, комедия, се-
мейный

Райли — обычная 11-летняя школьни-
ца, и, как у каждого из нас, ее поведе-

ние определяют пять базовых эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгли-
вость. Эмоции живут в сознании девочки 
и каждый день помогают ей справляться 
с проблемами, руководя всеми ее поступ-
ками. До поры до времени эмоции живут 
дружно, но вдруг оказывается, что Рай-
ли и ее родителям предстоит переезд из 
небольшого уютного городка в шумный 
и людный мегаполис. Каждая из эмоций 
считает, что именно она лучше прочих 
знает, что нужно делать в этой непростой 
ситуации, и в голове у девочки наступает 
полная неразбериха. Чтобы наладить жи-
знь в большом городе, освоиться в новой 
школе и подружиться с одноклассниками, 
эмоциям Райли предстоит снова научить-
ся работать сообща.

«Лицо ангела»
Жанр: триллер

Журналист и режиссер-документалист 
изучают историю убийства и пытаются 
выследить главного подозреваемого…

КІНО
кінотеатр

УКРАЇНА

тел.: 47-27-47 КОНЦЕРТИ
3 июля
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ
ЮЛИИ БАЛАН
Паб «Шульц»
УЛ. ПОБЕДЫ, 1

3 июля
SYDNEY SHOW 
ГРИЛЬ-ХАУС 
«КАБАНИ ФАНИ»
УЛ. КИЕВСКАЯ 77, ТРЦ «ГЛОБАЛ»

Начало в 21:00

4 июля 
RABBIT’S FOOT 
У БІБЛІОТЕЦІ
УЛ. БОЛЬШАЯ БЕРДИЧЕВСКАЯ 28/1
Начало в 19:00

2 августа
АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР «ДУШЕВНАЯ 
ДЮЖИНА НЕМЕЗИДЫ» 
В АРТ-КАФЕ БИБЛИОТЕКА
УЛ. БОЛЬШАЯ БЕРДИЧЕВСКАЯ 28/1

3 июля
TRAPECIA #NLOW SUMMER  
TOUR X !ТБДЩ!
УЛ. ЖУЙКА 43

4 июля
МОЁ СТАРЬЁ
НК КАНЬОН

ВЕЧІРКИ


