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грн400Хто з керiвництва мiсько¿  
ради найбагатший?

Геннадiй Забродський: «Пiдкилимнi iгри i таºмнi 
домовленостi заступника мiського голови 
заважають вирiшувати проблем  
житлово-комунального господарства»№ 28 (543)  22.07.2015
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401
СЬОГОДНІ У НОМЕРІ

ВАКАНСІЙ ВІД 

ПРОВІДНИХ ФІРМ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Хто понесе покарання  
ЗА ПОНІВЕЧЕНУ  
ДОЛЮ ДИТИНИ  

в Житомирському СІЗО?

26 липня
День працівників торгівлі

28 липня
День хрещення Київської Русі

25 липня
День зубного техніка

Тюрма – одне з найважчих випробувань у долі кожної людини, особливо 
дитини. Мова в цій статті піде про чотирнадцятирічного підлітка, який 
оступився вперше в житті, здійснив дрібні крадіжки і нашим судом, суво-

рим до простих людей, був поміщений під варту і згодом до Житомирського 
слідчого ізолятора № 8. 

Суд не взяв до уваги жодної з пом’якшувальних обставин. с. 10
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Любов ЦИМБАЛЮК: « Енергозбереження 
Житомира зробить місто заможним»

17 липня 2015 року став доволі 
знаковим днем у житті нашо-
го міста. Саме у цей день до 

Житомира прибуло чимало гостей, 
відповідальних чиновників та поса-
довців із міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України. 
Нагодою для такого візиту стало де-
кілька важливих подій, які відбували-
ся у Житомирі упродовж всього дня. 

Зранку у приміщенні міськради розпо-
чав роботу семінар з питань  енергоефек-
тивної термореновації, учасниками якого 
стали більше сотні фахівців з питань енер-
гозбереження та енергоефективності. До 
Житомира прибули представники Феде-
рального міністерства економічної співп-
раці та розвитку Німеччини та керівники  
організації GIZ, яка доклала  найбільших 
зусиль для здійснення термосанації об’єк-
тів міста  Житомира. 

Секретар Житомирської міської ради 
Любов Цимбалюк під час відкриття се-

мінару зазначила, що сьогодні Житомир 
має чіткий, науково обґрунтований та 
затверджений план дій із енергетичного 
розвитку. Житомир долучився до ініціа-
тиви «Угоди мерів», яка передбачала на-
лагодження багатопланової співпраці із 
міжнародними організаціями, що впро-
ваджують найсучасніші підходи з енер-
гоефективності та енергозбереження. У 
2014/2015 роках цей процес у Житомирі 
було відчутно активізовано, результатом 
чого стало здійснення пілотного проекту 
із термосанації житомирського дитячого 
навчального закладу №63». 

Відкриття модернізованої будівлі ДНЗ 
№63 «Вербиченька» стало головним за-
ходом, який наочно підтвердив результа-
тивність співпраці Житомирської міської 
ради із міжнародними організаціями, які 
пропонують сприяння та допомогу у пе-
реоснащенні та модернізації бюджетних 
установ та організацій міста Житомира. 

За менше року дитячий садок №63 
змінився до невпізнанності. Приміщен-

ня дитячого закладу отримало чудовий 
зовнішній вигляд. Та найголовніше в ін-
шому - відтепер утеплені фасади, гори-
ща, встановлені вікна із металопластику, 
налагоджена надсучасна вентиляційна 
система докорінним чином змінили усе 
життя дитсадочка. Суттєва  новація, яку 
запроваджено у житомирському ДНЗ 
№63, стосується й найсучаснішого спосо-
бу підігріву води. Гаряча вода у дитсадоч-
ку буде підігріватися за допомогою енер-
гії сонячних батарей. 

«Відтепер заощадження теплової 
енергії у «Вербиченьці» становитиме по-
над 57%. Загалом цей проект обійшовся 
міському бюджету в 1,2 мільйона гривень. 
Проте основну частину коштів для вико-
наних у ході термосанації дитсадка робіт 
забезпечили представники GIZ, які ви-
тратили 2,4 млн.грн. На таких же умовах 
вигідного для Житомира співфінансуван-
ня було облаштовано електронну систему 
моніторингу споживання паливно-енер-
гетичних ресурсів бюджетними заклада-

ми та установами міста Житомира» - за-
уважила Любов Цимбалюк.  

 У поточному році Житомир стане по-
тужним майданчиком для переоснащен-
ня, термосанації та модернізації ще 22-х 
приміщень бюджетних установ. Адже 17 
липня 2015 року секретар міської ради Жи-
томира Любов Цимбалюк підписала Ме-
морандум  про партнерство з програмою 
розвитку ООН із реалізації заходів проек-
ту «Розвиток та комерціалізація біоенер-
гетичних технологій у муніципальному 
секторі України». І конкретним результа-
том втілення програми ООН у Житомирі 
вже восени 2015 року стане запуск чоти-
рьох  сучасних котлів, які працюватимуть 
на твердому паливі.  «Для бюджету міста 
така допомога стане ще одним кроком 
енергозбереження та заощадження коштів 
на опалення бюджетних установ. Адже в 
сучасних реаліях саме програма енергоз-
береження Житомира зробить наше місто 
заможним» - вважає Любов Цимбалюк.

Катерина Смолюк

«Таких, як я – багато»: у Житомирі 
офіційно стартував благодійний 
фестиваль «АрТерапія»

Житомирські  
підприємці можуть 
взяти участь у 
дослідженні стану 
конкуренції в Україні
Антимонопольний ко-

мітет та Центр комп-
лексних досліджень 

з питань антимонопольної 
політики спільно з ДУ «Ін-
ститут економіки та прогно-
зування НАН України» про-
водять дослідження стану 
конкуренції в Україні.

Метою цього опитування є 
вивчення стану конкурентного 
середовища та наслідків кон-
курентної політики держави. 
Суб’єкти господарювання мають 
змогу висловити свої оцінки та 
судження з цього приводу. Це 
дасть можливість краще зрозу-
міти ситуацію, що склалася в 
економіці України та виробити 

практичні рекомендації щодо 
удосконалення державної полі-
тики.

Анкети є анонімними, тому 
отримані дані є конфіденційни-
ми і використовуватимуться в 
узагальненому вигляді.

Заповнити анкету мож-
на за посиланням: http://
w w w. c e n t r e - a m p . k i e v. u a /
pov idomlen nya /nov ini /188 -
anketa.html

З результатами анкетуван-
ня можна буде ознайомитись 
на сайті Центру за адресою 
www.centre-amp.kiev.ua

У разі виникнення запи-
тань телефонуйте: (044) 244-
09-16.

Анна Шанська

Перший у Житомирі 
благодійний фестиваль 
сучасного мистецтва на 

підтримку онкохворої молоді 
«АрТерапія» офіційно старту-
вав 20 липня 2015 року у примі-
щенні кінотеатру «Жовтень». 
Головне гасло фестивалю «Та-
ких, як я – багато».

Захід розпочався урочистою 
частиною та презентацією фо-
топроекту.

За словами засновниці фести-
валю Юлії Кручак, фонду вже три 
роки. На самому початку організація 
проводила благодійні аукціони, про-
понуючи різні мистецькі лоти. Усі ви-
ручені кошти передавали людям, які 
потребували допомоги.

 – Згодом зрозуміли, що всім 
допомогти неможливо. Тоді ви-

никла ідея – спрямувати енер-
гію в якесь конкретне русло. Ми 
вирішили провести прес-кон-
ференцію і спільно з лікарями 
Житомирського онкологічного 
диспансеру зібрати кошти на 
придбання гамма-терапевтично-
го пристрою. Дізнавшись ціну, 
зрозуміли, що вона є не просто ве-
ликою, а непідйомною навіть для 
Департаменту здоров’я – близько 
7 млн грн. Ми змогли знайти де-
шевший апарат, коштує він близь-
ко 1 млн грн, він у гарному стані та 
готовий до експлуатації. Вартість 
облаштування кабінету для при-
строю – 200 тис. грн.

Засновниця наголошує, що зі-
брати такі кошти одноразовими ак-
ціями чи волонтерськими скринь-
ками нереально, саме тому виник 
п’ятиденний фестиваль «АрТера-
пія» під гаслом «Таких, як я – багато».

 – Таких, хто потребує нашої 

допомоги, і таких, хто, на превели-
ке щастя, може її надати: фінансо-
во, словом, мистецтвом – багато і в 
нашому місті, і в Україні загалом.

Співорганізатор проекту 
Ольга Швайко, розповіла, що цей 
фестиваль – не одноразова акція:

– Ми плануємо провести щось 
масштабніше в жовтні. Взагалі, 
подібних ідей дуже багато, але 
на їхню реалізацію треба трохи 
часу та зусиль. У планах також 
реконструювати та повернути ім’я 
кінотеатру «Жовтень», адже дуже 
шкода, що подібні будівлі вико-
ристовують не за призначенням. 
Також хочемо організувати центр 
літературної освіти, центр моло-
діжної творчості, бо сьогодні в 
Житомирі таких осередків немає.

Фестиваль триватиме з 20 до 
25 липня. Організатори обіцяють 
цілу серію культурних та благо-
дійних міні-проектів.
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Bitcoin Trade Company.  
Гарантований дохід до 48% річних

Сьогодні ми поговоримо з директором 
представництва компанії в Україні Ка-
луцьким Олександром Валерійовичем 

про гарантовану програму від BTCompany.
Доброго дня, Олександре Валерійо-

вичу. Наші читачі вже не один місяць 
отримують дохід від торговельної ді-
яльності компанії, але, як ми знаємо, 
цей дохід не фіксований. Розкажіть про 
Вашу програму фіксованого доходу.

Доброго дня, шановні читачі. Абсолют-
но вірно, крім нефіксованого доходу до 10% 
на місяць, у нас є фіксований дохід, який 
становить від 3% до 5% на місяць. На кож-
ну прийняту суму ми укладаємо договір, де 
прописуємо всі умови і точну суму, яку Ви 
можете забрати через місяць. Умови розмі-
щення грошей наступні: ми укладаємо дого-
вір на місяць і Ви отримуєте 3% фіксовано, 
якщо через місяць Ви продовжуєте договір 
- то Ваш дохід складе 4%, і нарешті, якщо 
Ви продовжуєте договір на третій місяць, 
то Ваш дохід складе 5% за місяць. Чому ми 
пішли на такий крок - справа в тому, що ми 
офіційна організація і всі свої операції про-
водимо через банк, кожне зняття та пере-
рахування коштів супроводжується банків-
ською комісією. Так навіщо ж нам платити 
комісію, коли цю комісію ми можемо відда-
ти нашим клієнтам. Ну а надлишки прибут-
ку ми перераховуємо в наш резервний фонд.

Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого 
Ви можете виплачувати такі відсотки?

Ми відкрито говоримо і надаємо всі 
звіти про нашу торговельну діяльність. Це 
наше основне джерело доходу, але не єди-
не. Як Ви знаєте, у банківській організації 
багато витрат - це неповернення кредитів, 
високі податки, відрахування до фонду га-
рантування вкладів, роздутий апарат та 
ін. На відміну від банку, наша організація 
представлена у вигляді Споживчого Коо-
перативу, який звільняється від сплати по-
датків, тому весь прибуток розподіляється 
між членами кооперативу. Крім того, ми не 
видаємо кредитів і у нас відсутнє повернен-
ня коштів. Ще однією особливістю є те, що 
будь-який банк повинен робити обов’язкові 
відрахування до фонду гарантування вкла-
дів, проте всі ми прекрасно переконалися 
на прикладі Дельта-банку, що цей фонд не 
є гарантією повернення вкладу, так як на 
момент 1 червня 2015 так і не почалися ви-
плати за депозитами, а банк вже не функці-
онує практично півтора року!

Якщо Вас цікавить більш детальна 
інформація, то Ви можете звернутися в 
наш офіс за адресою: вул. Київська, буд. 
17 навпроти Михайлівського собору 
або ж звернутися за телефоном 57-68-98, 
а також за мобільним номером Голови 
Кооперативу 067 679 03 71.

Наталія Чиж: Через медаль за  
волонтерство злочинці ще дужче озвіріли
Кров на асфальті, уламки від 

скла та пластику, закривавлені 
серветки, - ось що я побачила 

на дорозі під Любаром, поблизу села 
Авратин, де вночі напали на нашого 
волонтера Сашка Шастуна. Про це 
написала у своїй статті лідер “Об’єд-
нання “Самопоміч” у Житомирі На-
талія Чиж. 

Сашко повертався на бусі “Фольксва-
ген” з Любарського району, де збирали 
допомогу нашим захисникам. Вночі на 
нього влаштували полювання молодики 
у нетверезому стані (в одного зафіксували 
стан алкогольного сп’яніння 7 проміле!!!). 
Разом з Сашком в його авто було ще 2 лю-
дини, одного з них – 16-річного хлопця - 
тримали за руки і змушували дивитися 
на двогодинні знущання, як катують його 
побратимів. Їх підрізали двома машина-
ми, вибили скло з боку водія, напшикали 
з газового балончика і у напівпритомному 
стані витягли на вулицю.

Не знаю, що спонукало до жорсто-
кості, але нападники ще дужче озвіріли, 
коли побачили медаль за волонтерську 
діяльність Сашка. Тупцювали щосили на 
ній, намагаючись втоптати у землю, і ста-
ли бити волонтера ще дужче. Сашка вже 
хапали судоми і він був змушений вдати 
мертвого, аби ті не добивали. 

Наситившись у буквальному розумін-
ні слова кров’ю, майже вбивці викликали 
“швидку” допомогу. Приїхала і міліція, і 

тут починається найцікавіше. В офіцій-
ному повідомленні міліції йдеться про те, 
що стався конфлікт на дорозі! А кваліфі-
кували злочин як хуліганство та порушен-
ня правил дорожнього руху! Тобто кату-
вання, знущання, пошкодження майна 
– це проста хуліганочка? 

Наступного дня я разом з активістами 
“Об’єднання “Самопоміч”, журналіста-
ми вирушила до Любарського райвідді-
лу міліції, де знаходилися “хулігани”. На 
вулиці познайомилася з батьком Сашка 
Сергієм. Усіх підозрюваних відпустили 
з райвідділу, а наші хлопці не дали це 
зробити, машинами перекрили дорогу. 
Тобто активісти “Самопомочі” затримали 
їх вдруге! Після цього наші були на варті 
райвідділу. 

Я застала момент, коли у приміщення 
заводили молоденького хлопця, з якого за 
ніч зробили свідком із підозрюваного. Як 
вдалося з’ясувати, він є родичем міліціо-
нера із сусіднього району. 

У мене тремтіли руки, коли волонтери 
дали мені нагороду Сашка, що спрово-
кувала ще сильніше озвіріння. Маємо на 
руках речові докази: закривавлений одяг 
потерпілого, а кров з асфальту, до речі, 
потім змивали! Ми попросили народних 
депутатів від “Об’єднання “Самопоміч” 
взяти справу справу під контроль і одра-
зу побачили зрушення: відкрили кримі-
нальне провадження і вжили запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою на 2 

місяці. Ці злочинці мають відповідати пе-
ред законом і мають бути покарані. Саш-
ко 17 разів їздив у зону АТО з допомогою 
для наших воїнів. А 18й раз не вдався, бо 
зашкодили тут – на мирній території! Не 
доїхала гуманітарна допомога на схід, а 
обидва хлопці в лікарні. Ми будемо бо-

ротися за правду до кінця і не дамо спра-
ву спустити на гальма. Тому я закликаю 
правоохоронні органи до об’єктивного 
розслідування і недопускання впливу ку-
мів-сватів-братів! 

Наталія Чиж, 
лідер “Об’єднання “Самопоміч” у Житомирі
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Роман, водій:
«Звісно, я їх пропускаю, 

однак за деяких зауважень: 
якщо пішохід переходить 
дорогу в невстановленому 
місці або не за правилами 
дорожнього руху – я роблю 

йому зауваження. Як правило, я або сиг-
налю, або  відчиняю вікно й говорю, що 
людина не права. Часто це закінчується 
словесною перепалкою, проте адекватні 

люди це сприймають нор-
мально».

Оля, пішохід:
«Все залежить від во-

дія. Якщо за кермом сидить 
жінка – то завжди пропу-
скає. А от чоловіки-водії 
пропускають рідше».

Андрій, водій:
«Звісно, завжди про-

пускаю».

Маша, пішохід:
«Не завжди пропуска-

ють. Дуже часто бувають 
випадки, коли переходиш 
вулицю на зелений сиг-
нал світлофора, а водії все 

одно підрізають. А на пішохідному пере-
ході без світлофора я взагалі намагаюсь 
пропустити всі машини, а лише потім 
переходити дорогу».

Катя, пішохід:
«На жаль, житомирські 

водії не завжди пам’ята-
ють про те, що вони вчили 
правила дорожнього руху. 
Тому іноді трапляються 

казусні ситуації, коли шофери не про-
пускають пішоходів не те що на «зебрі», 
а навіть на зелений сигнал світлофора».

Валерій, водій:
«Звісно, якщо перехо-

дять дорогу у встановлено-
му місці».

Ольга, пішохід:
«Не завжди. Але помі-

тила, що найбільш культурні 
водії, як не дивно, на переході 
біля облради. А от біля авто-
вокзалу водії геть не зважа-
ють ні на пішохідний перехід, 
ні на сигнал світлофора».

Валентина, пішохід:
«Авжеж, не завжди про-

пускають. Наприклад, у моєму 
населеному пункті для того, 
щоб перейти дорогу навіть че-

рез пішохідний перехід, інколи доводиться 
чекати 15–20 хвилин, бо дуже пожвавлений 
рух транспорту і водії не зупиняються».

Житомиряни 
говорять

Чи пропускають 
водії пішоходів  

на «зебрі»?
Підготувала Анастасія Кузьмич

Громадська рада напросилась 
в гості до житомирського губернатора

Сергій Форест

Роман Здорик

Понад місяць тривали перемо-
вини про зустріч Сергія Маш-
ковського з активістами гро-

мадської ради при Житомирській 
ОДА. Нарешті, 16 липня, у громади 
увірвався терпець і керівник області 
наважився поспілкуватися з людьми.

Під час зустрічі було піднято багато го-
стрих питань. Зокрема, журналіст Віктор 
Мельниченко порушив питання щодо за-
кулісних ігор довкола гендиректора Жито-
мирської ОДТРК. Громадськість стурбова-
на непрозорістю кадрових призначень.

Житомирський губернатор пообіцяв 
членам громадської ради «взяти на кон-
троль» ситуацію 14-річного підлітка, яко-
го зґвалтували в СІЗО. Зараз потерпілий 
перебуває на лікуванні в обласній дитячій 
лікарні. Проблемами дитини особливо 
переймався активіст Ігор Малі.

Не менш бурхливим стало обговорення 
незаконного видобутку піску на Житомир-
щині. Підприємці скаржаться, що численні 
бюрократичні бар’єри та корупція пере-
шкоджають їм офіційно отримувати право 
на видобуток корисної копалини.

Сергій Машковський обурився тим, 
що йому не було нічого відомо про гро-
мадське обговорення кандидата на посаду 
начальника Держгірпромнагляду області 
Сергія Сечіна. Керівник області перекона-
ний, що всі кадрові призначення в області 
мають бути погоджені особисто з ним.   

Мене особисто вразив виступ екс-го-
лови громадської ради при ОДА Леоніда 
Антонюка із 10 речень, у 9 з яких звучала 
подяка губернатору. Бракувало лише по-
клону. Після подячного монологу Сергій 

Машковський не зміг відмовити йому в  
особистій зустрічі.

Представник руху «Автомайдан-Жи-
томир» Іван Єщенко виступив із заявою 
стосовно екс-директора «Житомирського 
бронетанкового заводу» Сергія Бутенка. 
За його словами, керівник незаконно роз-
крадав майно підприємства, накопичене 
багатьма поколіннями його працівників.

Громадські активісти Наталія Циган-
чук та Андрій Федірко порушили пи-
тання люстрації чиновників ОДА. Сергій 
Машковський при цьому наголосив, що 
якщо колишні регіонали є хорошими фа-
хівцями, то вони мають і надалі працюва-
ти на своїх посадах.

Така репліка голови ОДА свідчить про 
кадровий голод у цій структурі. В облас-
ті бракує молодих фахівців, а тому влада 
перебирає стару колоду карт. Можливо, 
кадровий потенціал варто поповнити ак-
тивістами громадської ради?

Після вчорашньої зустрічі я зробив 
висновок, що громадська рада при ОДА 
повинна бути більш ефективною та діє-
вою. А її голова, Володимир Стельмах, як 
представник громади області, має стати 
більш самостійним та вимогливим під час 
вирішення проблем пересічних жителів 
Житомирщини. При цьому, йому аж ніяк 
не пасує роль слухняної ляльки в руках 
можновладців.

Дива справжньої марксистської 
діалектики продемонстрували 
члени виконкому Житомир-

ської міської ради на останньому 
засіданні. Мовляв, якщо ми цього не 
розуміємо — воно не має права на іс-
нування. 

Початковий курс філософії прохо-
дять чи не всі студенти вищих навчаль-
них закладів. Саме в його рамках нам 
розповідають, що є речі, які можна втя-
мити або збагнути, а є такі, які ну ні за 
яких обставин, навіть при рекордному 
інтелекті втямити несила. Втім, біль-
шість членів виконкому у вузах, напевно, 
були двієчниками чи трієчниками.

Цілий скандал розгорівся посеред 
білого дня у стінах адмінприміщення 
на майдані Корольова 4/2. І чубилися 
виконкомівці не за якісь там сотки необ-
лікованої землі, а за програму енергоз-
береження. Заощаджувати на теплі та 
електроенергії своїм коштом — дорого і 
невигідно. А тут — майже халява. Важкі 
на підйом у питанні допомоги Україні 

зброєю європейці розщедрилися і виді-
лили зі своїх кровних півтора мільйона 
на утеплення житомирських дитсадоч-
ків, шкіл та лікарень. Але у виконкомі 
чи то логіки європейців, чи то потреби у 
цих коштах не побачили. Ну люблять у 
нас члени виконкому тикнути носом по-
садовців мерії і показати, хто ж у місь-
краді головний. Як наслідок — потрібні і 
актуальні рішення не приймаються.

Даремно і заступник директора де-
партаменту економічного розвитку 
міської ради Борис Пахолюк, і зам мера 
Олександр Бочковський щодуху нама-
галися переконати панів засідателів у 
тому, що програма енергоефективності 
дуже необхідна місту. Члени виконкому 
визнали її сирою. Не зважаючи навіть 
на те, що шведська копійка вже дзвені-
ла у житомирській скарбничці. Що ж 
ви, панове Пахолюк та Бочковський, не 
розжували виконкомівцям цю програ-
му? Потрібно як у школі, чи дитячому 
садочку — по поличках, по літерах. Ну 
не зрозуміли у виконкомі вашої ініціа-
тиви. А отже — навіщо вона потрібна?

І воно ніби не страшно. Ну подума-
єш, не розібралися. Зрозуміють пізніше. 

І байдуже, що ексцентричні і повільні 
скандинави можуть подивитися на цей 
цирк і сказати “до побачення” скудному 
житомирському бюджету. Дарма, що із 
наближенням місцевих виборів посадов-
цям мерії припікає в одне місце і вони 
щодуху намагаються за недовгу перед-
виборчу кампанію створити видимість 
турботи про свій електорат. Більше того, 
інколи в них це навіть виходить. А тут — 
приймати не можна, бо виконком цього 
не розуміє. За такою логікою можна не 
приймати бюджет... Адже серед тих же 
членів виконкому навряд чи знайдеться 
достатня кількість фахівців-економістів, 
які втямлять розібратися у непростій 
мові цифр.

І на тлі оцієї всієї показної турботи 
і переживань, надуманого пиття валідо-
лу і інших, тому що болить доля жито-
мирян вихованці дитсадочків та шкіл, 
хворі можуть опинитися через нетяму-
щість певних осіб у холодних стінах сво-
їх закладів. Зима ж не за горами. А от 
чи спроможуться члени виконкому до 
холодів збагнути таку непросту, як ви-
явилося, програму енергоефективності 
Житомира — хтозна...

 І СМІХ, І ГРІХ

Пізнаване і непізнаване 
Житомирського міськвиконкому

 Зустріч громадськості  із губернатором області
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Юридичний 
самозахист

Юридична компанія «СТЕ-
Ц Е Н К О - П І Д Л У Ж Н И Й »  
продовжує реалізацію 

соціального проекту «Юридич-
ний самозахист», шляхом надання 
громаді правової допомоги ква-
ліфікованими юристами Дмитром 
Стеценком, Ярославом Підлужним 
та Анною Денисовою.

У межах цього проекту юристи на-
дають безкоштовні правові консуль-
тації з найактуальніших питань сьо-
годення з різних сфер права, зокрема 
цивільного, сімейного, трудового.

Продовжуємо цикл роз’яснень 
з трудового права, який ми розпо-
чали в попередніх випусках газети.

При припиненні трудового дого-
вору з підстав, зазначених у пункті 6 
статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 
Кодексу законів про працю України 
(КЗпП), працівникові виплачується 
вихідна допомога в розмірі не мен-
ше середнього місячного заробітку; у 
разі призову або вступу на військову 
службу, направлення на альтернатив-
ну (невійськову) службу (пункт 3 стат-
ті 36) – у розмірі двох мінімальних за-
робітних плат; внаслідок порушення 
власником законодавства про працю, 
колективного чи трудового договору 
(статті 38 і 39) – у розмірі, передба-
ченому колективним договором, але 
не менше тримісячного середнього 
заробітку; у разі припинення трудо-
вого договору з підстав, зазначених у 
пункті 5 частини першої статті 41, – у 
розмірі не менше ніж шестимісячний 
середній заробіток.

При звільненні працівника випла-
та всіх сум, що належать йому від 
підприємства, установи, організації, 
провадиться в день звільнення. Якщо 
працівник у день звільнення не пра-
цював, то зазначені суми мають бути 
виплачені не пізніше наступного дня 
після пред’явлення звільненим пра-
цівником вимоги про розрахунок. 
Про нараховані суми, належні праців-
никові при звільненні, власник пови-
нен письмово повідомити працівника 
перед виплатою зазначених сум.

У разі невиплати з вини власника 
належних звільненому працівникові 
сум у відповідні строки, підприєм-
ство, установа, організація повинні 
виплатити працівникові його серед-
ній заробіток за весь час затримки по 
день фактичного розрахунку.

Більш детальну інформацію з теми 
даної статті Ви можете отримати, 
звернувшись до юридичної компанії 
«Стеценко-Підлужний» одним із ниж-
ченаведених способів:

- через сайт www.steplaw.com.
ua, заповнивши форму зворотньо-
го зв’язку;

- через електронну адресу law.
zt.bull@ukr.net або надіславши ли-
ста на поштову адресу: 10014, м. 
Житомир, вул. Кафедральна, 4-а;

- телефоном: (0412) 46-61-83, 
(096) 90-80-700.

У наступному номері газети «20 
хвилин» слідкуйте за новими право-
вими консультаціями у сфері трудо-
вого права.

Заплатять усі: водоканал збільшить кількість 
бригад, які відключають воду боржникам

Житомирські підприємці проти ліцензії на пиво?

Поліція замість міліції: коли  
в Житомирі очікують реформування?

Дар’я Гончарова

Анна Шанська

Анна Шанська

Заборгованість населення за воду 
може призвести до неспромож-
ності КП «Житомирводоканал» 

оплачувати електроенергію, і тоді 
частину об’єктів підприємства дове-
деться відключити. А воду в Житоми-
рі, ймовірно, знову подаватимуть за 
графіком. Щоби цього не сталося, з 1 
по 18 серпня в усіх районах обласного 
центру відбудеться активна кампанія 
з відключення боржників.

Не допустити відключення цілком 
можливо, вважає директор КП «Житоми-
рводоканал» Михайло Ничипорук. Треба 
просто вчасно розрахуватися з підприєм-
ством за надані послуги чи реструктури-
зувати заборгованість.

Більше 19 мільйонів гривень винні жи-
томиряни КП «Житомирводоканал», і ще 
3 мільйони гривень не заплатили юри-
дичні особи.

– Плануємо збільшити кількість бри-
гад, які будуть виїжджати на об’єкти і 
відключати боржників, – розповідає Ми-

хайло Ничипорук. – І до цього ми про-
водили роботу з боржниками. Останній 
приклад: два тижні тому оприлюднили 
фото будинків заможних боржників із 
приватного сектору. Відразу до нас поча-
ли приходити люди, які обурювались, що 
ми показали людям їхні будинки, хоча 
прізвища ми не називали. Після публіка-
ції фотографій п’ять із десяти власників 
повністю сплатили борг за воду.

За інформацією начальника відділу збу-
ту КП «Житомирводоканал» Аліни Новак 
серед боржників дуже мало пенсіонерів.

– Ми дуже вдячні тим людям, які, ма-
ючи досить скромні прибутки, все ж зна-
ходять можливість повністю сплачувати 
за спожиту воду, на відміну від заможних, 
що звикли накопичувати борги, – зазна-
чила Аліна Новак.

Борги населення можуть спричинити 
до того, що КП «Житомирводоканал» не 
зможе вчасно заплатити за електроенер-
гію, і тоді частина об’єктів може бути зне-
струмлена.

– На другий день після призначення 
нового голови правління «Житомиробле-
нерго» Олексія Шекети ми разом із за-

ступником зустрілися з ним і обговорили 
найболючіші питання, – підкреслив Ми-
хайло Ничипорук. – Нагадаю, що з 1 трав-
ня поточного року тарифи на воду зросли 
на 82 копійки, фактично, це енергетична 
складова. А отже, ми повинні платити не 
менше ніж 70 відсотків за електроенергію. 
У червні ми виконали цю вимогу, хоча 
зробити це було досить непросто. «Жи-
томиробленерго» займає дуже жорстку 
позицію і вимагає розраховуватися вчас-
но. Якщо ми цього не зробимо, то вони 
погрожують відключити частину наших 
об’єктів від електропостачання. У такому 
разі не виключено, що місто знову перей-
де на подачу води за  графіком.

Керівник комунального підприємства 
«Житомирводоканал» просить спожива-
чів найближчим часом розрахуватися за 
надані послуги. Адже в разі відключення 
електрики, окрім сплати боргу, мешкан-
цям багатоповерхівок доведеться сплати-
ти ще 863 гривні за повторне підключен-
ня. У приватному секторі ця сума може 
бути значно більшою, бо зробити єдину 
калькуляцію для всіх неможливо, все за-
лежить від обсягу виконаних робіт.

З 1-го липня 2015 року пиво вва-
жається алкогольним напоєм. 
Згідно з ухваленим законом, 

роздрібна торгівля алкогольними 
напоями (крім столових вин) може 
здійснюватися суб’єктами госпо-
дарювання всіх форм власності, у 
тому числі їх виробниками, за наяв-
ності у них ліцензій. Та чи всі пого-
джуються з тим, що ця реформація 
позитивна?

Житомирський підприємець 
Олександр уже багато років веде роз-
дрібну торгівлю. За його словами, цей 
закон є черговою спробою влади зами-
лити очі.

‒ Ця реформа, звісно, дуже вплину-
ла на мою діяльність. І була створена 
виключно для того, щоб усунути конку-
рентів на ринку виробництва та реалі-

зації. Вважаю, що більшість малих під-
приємств, котрі заробляли торгівлею та 
виробництвом пива, просто припинять 
своє існування.

Далеко не всі спроможні купити лі-
цензію.

‒ Раніше ми собі дозволяли про-
давати декілька пляшок пива і, чес-
но кажучи, це піднімало прибутки на 
пристойний рівень. Зараз вимушені 
відмовитись від такої ліцензії, адже 
вартість ліцензії 8 тисяч гривень, а жод-
них алкогольних напоїв, окрім пива, ми 
не реалізовували. Я зовсім нещодавно у 
сфері роздрібної торгівлі і розумію, що 
потягнути такі витрати зараз не можу. 
Плануємо або допродати увесь товар і 
на деякий час припинити діяльність, 
або думати над розширенням асорти-
менту. Можливо, відкриємо магазин, 
щоб перший час виживати за рахунок 
інших товарів, ‒ розповідає місцева 
підприємниця Антоніна.

Зазначимо, що Законом про держре-
гулювання виробництва і обороту спирту, 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
та іншими нормативними актами не пе-
редбачено отримання окремої ліцензії на 
виробництво, імпорт, експорт, оптову або 
роздрібну торгівлю пивом за наявності у 
суб’єкта господарювання ліцензії на вироб-
ництво, імпорт, експорт, оптову або роз-
дрібну торгівлю алкогольними напоями.

Усім давно відомо, що в Україні стар-
тувала реєстрація кандидатів на 
посади в нову патрульну службу – 

Державтоінспекцію очікує реформація. 
Ми вирішили поцікавитися, коли ж такі 
зміни досягнуть Житомира.

Заступник начальника УДАІ УМВС 
України в Житомирській області Олександр 
Дергачов повідомив, що станом на сьогод-
нішній день нічого конкретного не відомо.

 – Реформація почалася зі столиці, далі 
на черзі міста-мільйонники, оскільки черго-
вість запровадження «поліції» визначається 
згідно з коефіцієнтом населення. Відомо, 

що наступними містами стануть Харків, 
Одеса та Львів. Поза чергою обирають мі-
ста, що безпосередньо стосуються до ни-
нішньої ситуації в країні, такі як Миколаїв. 
Думаємо, що до 2016 року нова система уже 
буде повноцінно працювати і в Житомирі.

За словами Олександра Дергачова, полі-
ція – це кардинально інша система, що буде 
повністю відрізнятися від нинішньої міліції.

Як бачимо, кінцевий варіант пропоно-
ваної реформи невідомий. Проте сподіва-
ємося, що вона дійсно відбудеться. Нага-
даємо, що в МВС має увійти Нацгвардія, 
Держміграційна служба, Держслужба з 
надзвичайних ситуацій, Держприкордон-

на служба. Також планують суттєво ско-
ротити штати, поєднавши ДАІ й ДПС. Їх 
обіцяють злити в одну службу.

Відомо, що наступними містами реформації стануть Харків, Одеса та 
Львів. Поза чергою обирають міста, що безпосередньо стосуються до 
нинішньої ситуації в країні, такі як Миколаїв. Можливо, що до 2016 
року нова система уже буде повноцінно працювати і в Житомирі.

З 1-го липня 2015 року, згід-
но з ухваленим законом 
пиво вважається алкоголь-
ним напоєм. Житомирський 
підприємець Олександр уже 
багато років веде роздрібну 
торгівлю. За його словами, 
цей закон є черговою спробою 
влади замилити очі.
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Секрети здорової усмішки: чи безпечно 
відбілювати зуби народними способами?

Іра Петрова

Усі ми мріємо про білосніжну 
посмішку. Вважається, чим 
зуби біліші, тим краще. Кава, 

солодкі напої, чай, ліки та цигарки 
можуть залишати наліт на зубах. Що 
робити, якщо природа не наділи-
ла сліпучою посмішкою? Чи можна 
відбілити зуби в домашніх умовах і 
не зашкодити здоров’ю, дізнавались 
журналісти газети «20 хвилин».

Харчова сода
Дешевий і, на перший погляд, без-

печний спосіб добитись голлівудської 
посмішки, не відвідуючи стоматолога. 
Ви можете використовувати соду окре-
мо, або змішати її в рівних пропорціях 
із зубною пастою, щоб нейтралізувати 
солоний присмак. Нанесіть отриману 
суміш на зубну щітку і чистьте зуби, як 
завжди.

Перекис водню
Цей препарат є майже в кожній до-

машній аптечці. Не дивно, що такий 
спосіб відбілити зуби – один з найпо-
пулярніших. Але використовуйте його 
з обережністю, щоб не обпалити ясен. 
Як правило, ефект стає помітним через 
пару тижнів, але можливі і швидші ре-
зультати. Ополосніть рот перекисом піс-
ля чищення зубів або протирайте чисті 
зуби ватним тампоном, змоченим в пе-
рекисі.

Активоване вугілля
Одним із поширених способів, які 

застосовуються для відбілювання зубів 
у домашніх умовах, є активоване вугіл-
ля. Беремо дві пігулки цього препарату, 
перетираємо на порошок і заливаємо 
невеликою кількістю води, щоб зроби-
ти кашкоподібну консистенцію, що на-
гадує зубну пасту. Наносимо засіб для 
вибілювання на зубну щітку, і чистимо 
ним зуби протягом двох хвилин.

Лимон
Свіжою шкіркою лимона можна ре-

гулярно протирати зуби, полоскати ро-
тову порожнину соком цього фрукта. 
Ефективний і інший спосіб: невелику 
кількість солі змішати з кількома кра-
плями лимонного соку. Отриманою 
пастою не тільки чистити зуби, але й 
інтенсивно втирати її у ясна. Цей засіб 
потрібно потримати на зубах і яснах 
кілька хвилин, а потім прополоскати 
рот водою. Застосування такої методи-
ки кожні два дні впродовж декількох 
тижнів допомагає позбавитися не лише 
непривабливого жовтого відтінку, але й 
зубного каменю.

Це найпопулярніші народні рецепти, 
завдяки яким ваші зуби стануть біліши-
ми. Та чи цілком безпечно їх застосовува-
ти і чи не принесуть вони більше шкоди, 
ніж користі, ми запитали в стоматологів.

Володимир Хомишин, лікар-сто-
матолог клініки «Стоматологія Хо-
мишина»:

– Традиційно для відбілювання зубів 
використовують хімічне відбілювання 
і механічне очищення. Обидва способи 
можуть бути застосовані лише професі-
оналами. Самолікування дуже шкодить 
зубам. І замість білосніжної посмішки 
людина може отримати серйозні про-

блеми. Особливо небезпечне викори-
стання хімічних реагентів, які по-різ-
ному можуть діяти на зубну емаль і на 
штучні матеріали, які є на зубах (плом-
би, коронки тощо, – прим. автора). До 
того ж неконтрольоване використання 
«народних методів» може погано впли-

вати на зубну емаль або навіть виклика-
ти алергічні реакції.

Катерина Пивовар, зубний гігіє-
ніст клініки «Космодент»:

– Будь-який з перерахованих на-
родних способів відбілювання зубів 
небезпечний. Адже люди, які в такий 
спосіб намагаються повернути при-
родну білизну зубам, насправді дуже 
пошкоджують емаль. У такому разі 
зуби стають чутливими або починають 
жовтіти. Звичайно, пацієнтам здаєть-
ся, досить чимось помастити чи почи-
стити зуби – і голлівудська посмішка 
гарантована. Та це далеко не так. Тому 
не варто експериментувати із способа-
ми вибілювання зубів, які пропонують 
народні цілителі, краще проконсуль-
туватись у стоматолога. Саме спеці-
аліст виявить причину нездорового 
вигляду зубів і порадить адекватний 
метод лікування.

РЕКЛАМА

Традиційно для відбілювання 
зубів використовують хімічне 
відбілювання і механічне очи-
щення. Обидва способи можуть 
бути застосовані лише професіо-
налами.

Одним із поширених способів, які 
застосовуються для відбілювання 
зубів у домашніх умовах, є акти-
воване вугілля. 

Неконтрольоване використання 
«народних методів» може погано 
впливати на зубну емаль або на-
віть викликати алергічні реакції.
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Анастасія Кузьмич

Вже вдруге в Житомирі відбувся 
джазовий квартирник «Jazz-те-
рапія» та аукціон раритетних 

речей від Благодійного фонду на 
підтримку онкохворої молоді «Ар-
Терапія».

17 липня у лаунж-ресорані «Барбарис» 
відбулися благодійний музичний вечір 
та аукціон з метою збору коштів на реа-
лізацію проекту на підтримку онкохворої 
молоді «АрТерапія» та на придбання га-
ма-терапевтичного пристрою для Жито-
мирського онкологічного диспансеру.

На заході присутні мали можливість 
насолодитися хорошою музикою, поми-
луватися роботами прогресивного київ-
ського фен-дизайнера Поліни Велеер та 
взяти участь в аукціонів. У якості лотів 
були представлені витвори мистецтва, 
прикраси ручної роботи, ретро-платів-
ки та сукні. Протягом вечора вдалося 
зібрати 5 тис. 915 грн.

Про ідею створення фонду ми запи-
тали у його засновниці – Юлії Кручак:

«Взагалі історія створення фонду 
дуже довга. Почалося все з того, що за-
хворів наш дуже близький друг і термі-
ново потрібно було зібрати дуже велику 
суму. Ми з друзями скоординувалися 
і буквально за кілька тижнів зібрали 
близько 200 тисяч, але їх все одно було 
мало. Тоді ми організували всеукраїн-
ський збір коштів. Все пройшло дуже 
добре, нині наш друг працює і творить 
(він художник і музикант). Потім до нас 
почали звертатися за допомогою інші 
люди, однак у якийсь момент ми зро-
зуміли, що всім допомогти не зможе-
мо і потрібно направити свою енергію 
у певне русло. Виникла ідея придбати 
гамма-терапевтичний пристрій. На 
спільній прес-конференції з лікарями 
Житомирського онкологічного диспан-
серу ми вирішили, що той пристрій, 
який зараз є в Житомирі, потребує тер-
мінової заміни, тому зараз ми збираємо 
кошти саме на його заміну».

Юлія розповіла, час що з самого по-
чатку організація таких вечорів, фес-
тивалю давались дуже важко, тому що 
розворушити людей у нашому місті 

– складно. У Житомирі спостерігався 
кількалітній застій у плані культури, 
тому наші митці – письменники, худож-
ники, музиканти, – часто їдуть з міста і 
житомиряни навіть не знають, які тала-
новиті люди їх оточують. Тому організа-
тори хочуть показати городянам, що у 
Житомирі мистецтво не лише є, а воно 
ще й живе активним життям.

«Такі заходи діють на постійній 
основі. Ми їх організовуємо раз на 3 
місяці і наступний квартирник від-
будеться восени, в жовтні. Також у 
жовтні відбудеться наш другий мис-
тецький фестиваль, проте він діяти-
ме конкретно за трьома напрямками: 
художній (картини, медіа-школа), лі-
тературний (центр літературної осві-

ти, який буде облаштований у Жито-
мирі) і волонтерський. Ми запросили 
волонтерів з різних країн Європи для 
того, щоб вони навчили нас працю-
вати в цьому напрямку. Також ми й 
надалі шукатимемо виходи на нові 
гранти та можливості для розвитку 
нашого проекту», – розповідає за-
сновниця «АрТерапії».

А ми нагадуємо, що вже за кілька днів 
у кінотеатрі «Жовтень» стартує благодій-
но-мистецький фестиваль «АрТерапія», 
котрий триватиме з 20 до 25 липня й по-
радує відвідувачів виступами музичних 
гуртів, насиченою літературною програ-
мою, а також майстер-класами, благодій-
ним ярмарком, днем їжі, арт-садочком та 
багато чим ще. Приєднуйтесь!

У супроводі джазу на аукціоні  
«АрТерапія» зібрала майже 6 тисяч гривень

Екопроект Ольги Гури з міста Малина на Житомирщині  
переміг у всеукраїнській програмі «Будуймо ЕКО Україну разом!»

Десятки учасників з 15 об-
ластей України, 49 ори-
гінальних екологічних 

ідей, а також 1 354 360 гривень 
на реалізацію 10 проектів-пере-
можців. Такі підсумки всеукра-
їнської екологічної програми 
«Будуймо ЕКО Україну разом!», 
організованої за підтримки 
екобренду «Чернігівське».

За підсумками голосування 
журі одним із переможців про-
грами став екопроект з облашту-
вання громадського екологіч-
ного лісопарку «Вересковий» 
на Житомирщині. Мешканка мі-
ста Малина Ольга Гура та коман-
да її однодумців із громадської 
організації «Відкритий світ» за-
пропонували екоідею – створити 
екологічний лісопарк задля за-
хисту реліктової рослини верес. 
Разом із тим вони мають намір 
привернути увагу громади до збе-
реження екосистеми лісів регіону, 
а також включити громадський 
лісопарк до туристичних марш-
рутів регіону.

Не чекаючи на результати го-
лосування, активісти вже встигли 
прибрати у лісі сміття. Тепер у 
них в планах отримання відпо-
відного дозволу від міської влади 
на встановлення контейнерів для 
роздільного збирання відходів, 
ліхтарів на сонячних батареях, 
облаштування спортмайданчику 
для молоді та встановлення ін-
формаційних табличок у місцях 
відпочинку. Ольга Гура та її коле-
ги вірять, що їх проект буде вда-
лим. Втім, вони готові до того, що 
попереду чимало роботи з озе-
ленення лісопарку та придбання 

інших сортів вересу для урізно-
манітнення місцевої флори, вида-
лення сухостою та облаштування 
годівниць для птахів і білок.

Відзначимо, що більшість екоі-
дей, які будуть реалізовані до кінця 
жовтня 2015 року, стосуються про-
блем енергозбереження, правильної 
утилізації та вторинної переробки 
відходів, очищення та облаштуван-
ня водойм, а також популяризації 
екотранспорту в Україні.

«Ми віримо, що лише спільни-
ми зусиллями можна вплинути 
на  суспільство та створити куль-
туру відповідального ставлення до 
природних ресурсів. За два місяці 
ми отримали значну кількість гід-
них заявок – така активність нас 
справді вразила. Завдяки цьому 
проекту ми знайшли тисячі одно-
думців по всій Україні, які хочуть 
змінювати світ на краще разом із 
нами», – говорить Денис Хрєнов, 
в. о. генерального директора 
САН ІнБев Україна.

Нагадаємо, у 2014 році пиво 
«Чернігівське» отримало міжна-
родний сертифікат Центру еколо-
гічної сертифікації та маркування 
ВГО «Жива планета», визнаний у 
27 сертифікаційних системах 60 
країн світу. Його було присвоєно 
за результатами оцінки на відпо-
відність вимогам стандарту СОУ 
ОЕМ 08.002.03.079 «Пиво. Екологіч-
ні критерії оцінки життєвого ци-
клу» згідно із міжнародним стан-
дартом ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024).

Сьогодні «Чернігівське» прагне 
привертати увагу громадськості 
до екологічних проблем, які існу-
ють в Україні, аби спільно робити 
внесок у їх вирішення.

На заході присутні мали можливість насолодитися хорошою 
музикою, помилуватися роботами прогресивного київського 
фен-дизайнера Поліни Велеер та взяти участь в аукціонів. У якості 
лотів були представлені витвори мистецтва, прикраси ручної ро-
боти, ретро-платівки та сукні. 
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До влади повинні прийти  
нові люди, не закорінені в корупції

В Україні складна ситуація: війна 
на Сході, щодня гинуть люди, 
владі довіряють усе менше, 

копійчані зарплати і пенсії. Однак 
можна скільки завгодно нарікати 
на російську агресію, брехливих чи-
новників, курс долара… Допоки ми 
не візьмемо все у свої руки, нічого не 
зміниться. Бо ні сусіди, ні Європа не 
наведуть лад у нашій країні. Це по-
винні зробити саме ми.

Змінитися насамперед має влада – по-
винні прийти люди, для яких доля на-
роду буде важливішою за власні шкурні 
інтереси.

Більшість політичних партій не 
виправдали довіри і навіть зрадили 
українців, бо:

• вже мали багато шансів щось зроби-
ти, але не зробили нічого (Україна 
сьогодні в ще гіршому стані, ніж була 
5–10 років тому);

• опинившись при владі, їхні пред-
ставники шукають компроміс із 
«системою» – олігархічними клана-
ми та корупціонерами (корупція досі 
залишається однією з найбільших 
бід України);

• практика показала: після того, як 
члени відомих політичних партій 
потрапляють до рад усіх рівнів, вони 
відразу забувають про свої популіст-
ські гасла і зраджують інтереси наро-
ду заради власних.

Вихід один
До влади повинні прийти нові 

люди, не закорінені в корупційних 
схемах, не привчені красти. Люди, які 
на власному досвіді відчули, як сьогодні 
живеться кожному з нас.

Нова політична партія європейського 
зразка Сила Людей – це виклик на сьогод-
нішні потреби українців. Це партія без 

політичного минулого, її будують люди, а 
не олігархи.

Партія, створена за всіма правилами
Створення Сили Людей – справжній 

прецедент в українському політикумі. 
Адже партію створили не шляхом купів-
лі або перейменування вже відомої, як це 
досі було прийнято, а шляхом збору під-
писів громадян. Активісти Сили Людей 
їздили містами та селами України протя-
гом трьох місяців і зібрали 11 тисяч під-
писів, навіть з окупованого Криму.

Хто входить?
Тільки молоді, політично незаангажо-

вані люди, справжні патріоти своєї Бать-
ківщини. Люди з народу. Силами батьків 
вони виросли, здобули освіту, на власній 
шкурі щодня відчувають, як непросто ви-
жити в нашій державі не тільки пенсіоне-
ру, а й молодій людині – без житла, без 
пристойної заробітної платні, без будь-
яких надій на те, що завтра стане краще.

Головою політичної ради Сили Людей 
став відомий громадський активіст, екс-
перт Інституту політичної освіти Олек-
сандр Солонтай.

Лідером Сили Людей на Житомир-
щині є молодий політик, громадський 
активіст Дмитро Кропачов. Завдяки його 
зусиллям був створений і прийнятий 
бюджетний регламент, який передбачає 
прозорий розподіл бюджету Житомир-
ської області.

Дмитро Кропачов: У нашій державі 
одні гинуть, а інші не можуть 
накрастися!

Дмитро Кропачов непримиримо ста-
виться до будь-яких корупційних схем. 
Завдяки його зусиллям на баланс Жито-
мирської обласної ради було повернуто 

приміщення на вул. Домбровського, 38, 
кошти за оренду якого (близько мільйона 
гривень щороку) йшли у невідомому на-
прямку майже 20 років.

«Сьогодні за межею бідності в Україні 
72 % людей. У нас немає грошей, великі 
борги? Але чому принаймні ті кошти, що 
є, не розподілити прозоро та чесно? Чому 
одні сьогодні безсовісно крадуть, а інші 
ледь зводять кінці з кінцями? У державі, 
де одні гинуть і проливають кров, а інші 
не можуть накрастися, не може бути жод-
них компромісів із совістю», – каже Дми-
тро Кропачов.

За його словами, тільки прозорий роз-
поділ коштів за участю громадськості і 
зміна старої закоренілої системи допомо-
же навести лад в Україні. Важливим сьо-

годні є створення середнього класу. Це не 
лише основа добробуту, а й громадського 
контролю за всіма процесами, що відбу-
ваються у державі.

«Середній клас – це люди, які звикли 
робити все власноруч. Без очікування на 
допомогу від держави. Без очікування на 
поміч сусіда чи закордону. Беручи відпо-
відальність на себе. Тільки так ми зможе-
мо зрушити з мертвої точки й змінити 
нинішню систему», – переконаний жито-
мирський лідер Сили Людей.

Долучитися до нової політичної сили, 
партії для людей, а не олігархів, може ко-
жен. Якщо ж ти – людина неполітична, не 
продавай свій голос. Підтримуй ту полі-
тичну силу, яка справді зможе щось зро-
бити.

 Дмитро Кропачов

Приміські табори та закордонні подорожі:  
де відпочивають діти учасників АТО?

Дар’я Гончарова

Незабутній літній відпо-
чинок для дітей учас-
ників АТО – турбота не 

тільки місцевої влади, але й 
благодійників. Про те, у яких 
таборах мають змогу оздорови-
тись і гарно провести час діти 
наших захисників, дізнавались 
журналісти газети «20 хвилин».

Уже майже 300 дітей із сімей 
учасників АТО отримали путівки 
до приміського табору «Супутник». 
Одержати безкоштовну путівку 
можна в Житомирському міському 
центрі соціальної допомоги учас-
никам АТО та їхнім сім’ям.

– Цього року всі 900 путівок до 
табору «Супутник» Житомирська 
міська рада придбала для дітей 

пільгових категорій, – розповідає 
директор Житомирського місько-
го центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді Ольга Юр-
ченко. – Особливу увагу, звичайно 
ж, приділяємо дітям з родин учас-
ників АТО. Отримати безкоштов-
ну путівку можуть не тільки діти 
наших воїнів, але й їхні молодші 
брати і сестри (віком від 7 до 18 ро-
ків – прим. автора). Ми у великому 
боргу перед нашими захисника-
ми, а отже, повинні дбати про со-
ціальний захист їхніх родин.

За офіційною інформацією ді-
тей учасників АТО віком від 7 до 
18 років у Житомирі більше однієї 
тисячі.

– Жодній родині, яка звер-
нулась до нас, ми не відмовили 
у пільговій путівці, – наголошує 
Ольга Іванівна. – Та деякі родини 

інколи самі відмовляються. Мож-
ливо, їм потрібне санаторне ліку-
вання, або вони чекають путівок 
до інших таборів.

Майже 700 путівок на оздоров-
лення дітей пільгових категорій 
Житомира придбають за кошти 
обласного бюджету.

– Уже виділено 315 з них, – роз-
повідає директор департаменту 
сім’ї, молоді та спорту Жито-
мирської облдержадміністрації 
Світлана Гресь. – Це, переважно, 
путівки до санаторію «Дениші» і 
табору «Дзвіночок».

Відпочинок за кордоном для 
дітей учасників АТО також мож-
ливий. Але через те, що на це бю-
джетні кошти не витрачаються, 
точної кількості дітлахів, які поїха-
ли до іноземних дитячих таборів, 
ніхто назвати не може.

 Вже майже 300 дітей з сімей учасників АТО отримали путівки в при-
міський табір «Супутник»
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Хто з керівництва міської ради найбагатший?

Анна Сергієнко

Дар’я Гончарова

Проаналізувавши декларації 
про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового 

характеру високопосадовців Жито-
мирської міської ради за минулий 
рік, «20 хвилин» визначили статки 
народних обранців громади.

З 1 січня 2012-го набрала чинності 
стаття 12 Закону України «Про засади 
запобігання та протидії корупції». Вона 
визначає, хто повинен щорічно до 1 квіт-
ня подавати за місцем роботи (служби) 
декларацію про майно, доходи, витра-
ти і зобов'язання фінансового характеру 
за минулий рік. На сайті Житомирської 
міської ради свої декларації подали 65 
осіб.  Ми ж, у свою чергу, промонітори-
ли та порівняли доходи перших осіб та їх 
заступників.

Як виявилось найбільший дохід отри-
мує заступник міського голови Сергій Су-
хомлин. Загальна сума його доходів за 2014 
рік складала 1 418 521 грн.  Однак, його на-
здоганяє виконуюча обов’язки міського го-
лови Любов Цимбалюк, вона отримує 721 
909 грн. Хоча, якщо брати в загальному, з 
доходом родини, то на перше місце все ж 
претендує Любов Цимбалюк. Сумарний 
дохід її і родини складає 2018793, а Сергія 
Сухомлина родини – 1835850 грн.

Заступник міського голови Євгеній 
Демчик зайняв третю сходинку нашого 
рейтингу – його прибутки за рік станови-
ли 552 397 грн.

Четверте ж місце посів Петро Кудря-
шов – керуючий справами міськвиконко-
му. Його дохід у минулому році становив 
147 686 грн.

А на п’ятому місці опинився Олек-
сандр Бочковський із сумою в кишені 
141863 грн.

Нерухомість та автомобілі 
високопосадовців

Щодо нерухомості та автомобілів ви-
сокопосадовців виявилось, що Любов Ци-
мбалюк є власницею автомобіля «Acura» 
за 227 200 грн. У власності в.о голови місь-
кої ради також є житловий будинок пло-
щею 99.9 кв. м., п’ять квартир загальною 
площею 296,7 кв.м та дача площею – 149,8 
кв.м.  Також говорять, що вона є власни-
цею салону краси та ресторану «Шале». 
На прес – конференціях вона неоднора-

зово заявляє, що не приховує бізнес, адже 
ним займається родина.

Сергій Сухомлин має у власності ав-
томобіль «Porsche Cayenne 2967» 2011 
року, вартість якого перевищує 1 000 000 
грн. та квартиру площею 114 кв. м. По-
дейкують, що заступник мера також є 
власником  кінотеатру «Україна», мере-
жі піцерії «Маріо», ФОКу та гриль-бару 
«Плезентвіль». Проте, у декларації про 

доходи даної власності не зазначено, ні у 
нього, ні у його родини.

Що стосується «бронзового» призера 
рейтингу по доходах, то Євгеній Демчик 
говорить, що живе скромно. І навіть про-
живає у родичів, оскільки не має влас-
ного житла. У декларації на нього заре-
єстрований автомобіль ГАЗ 3307 1992 
року випуску. А родина Євгенія у мину-
лому році заробила 110 843 грн. Проте у 

родини є ділянка площею 6000 кв. м.
Що стосується Петра Кудряшова, то 

він є власником квартири площею 65,3 
кв.м. та дохід родини складає 47407 грн.

Найменше статків тогоріч отримав 
Олександр Бочковський. Його дохід за рік 
не перевищив 141 863 грн. У власності де-
кларанта є квартира 39 кв.м., дача 60 кв.м., 
земельна ділянка площею 3000 кв.м. та ав-
томобіль «Opel Zafira» 2003 року випуску.

Нещодавно в дитячих садках 
міста Житомира з’явились 
цікаві оголошення про те, що 

від плати за харчування дитини в 
дошкільному навчальному закладі 
звільняються батьки, чий сукупний 
дохід на кожного члена сім’ї не пе-
ревищує аж 410 гривень… Кого фак-
тично позбавили пільг, дізнавались 
журналісти газети «20 хвилин».

– Зміни, які відбулися, набули 
чинності ще 1 січня цього року, – 
розповідає керівник відділу обліку 
батьківської плати централізованої 
бухгалтерії управління освіти Жи-
томирської міської ради Галина Ши-
кирява. – Та через те, що роз’яснення 
щодо їх впровадження отримані не 
так давно, тож і діяти вони почали з 
червня цього року.

Не переобтяжуватимемо читачів 
цитатами з законів, до яких були вне-
сені зміни. Зазначимо, що фактично 

безкоштовного харчування позбавили 
малозабезпечені сім’ї.

– Якщо раніше малозабезпечені 
родини приносили довідку встановле-
ного зразка та відповідні документи і 
мали право не платити за харчування 
у дитячих садочках, то зараз подіб-
на пільга для них залишилась лише в 
школах-інтернатах. – пояснює Галина 
Віталіївна. – На сьогодні враховують-
ся абсолютно всі доходи родини: це і 
соціальні виплати, і зарплати тощо. 
До нас вже почали звертатися малоза-

безпечені родини, та, на жаль, майже 
всім ми змушені відмовляти у надан-
ні пільги. Сукупний дохід на кожного 
члена родини перевищує 410 гривень. 
Єдине, якщо у малозабезпеченої роди-
ни є троє чи більше дітей, то вони ма-
ють право на безкоштовне харчування 
у дошкільних навчальних закладах як 
багатодітна родина.

Втім, якщо хтось із членів родини 
офіційно не працевлаштований та не 
стоїть на обліку в центрі зайнятості, то 
він не буде зарахований до складу сім’ї.

А
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Безкоштовного харчування в дитячих  
садках: список пільговиків скоротили?
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Переселенців зобов’язали отримувати виплати через «Ощадбанк»
Дар’я Гончарова

Уряд продовжує пору-
шувати права внутріш-
ньо переміщених осіб, 

запроваджуючи все нові й 
нові правили гри, причому 
робить це так елегантно, ніби 
справді піклується про тих, 
хто через війну був змушений 
покинути свою домівку та 
облаштовуватися на мирній 
українській території. Остан-
нє нововведення стосується 
щомісячної адресної допо-
моги для покриття витрат на 
проживання, зокрема на оп-
лату житлово-комунальних 
послуг. З червня нинішнього 
року Кабінет Міністрів фак-
тично заборонив отримувати 
цей вид допомоги через будь-
які банківські установи, ок-
рім «Ощадбанку».

Донеччанка Олександра, яка 
разом із родиною вже рік мешкає 
в Житомирі, була приголомшена, 
дізнавшись про таке рішення уряду.

– Це просто знущання, – обу-
рюється молода жінка. – Уряд уже 
не знає, що вигадати, яку ще довід-
ку придумати, яку перепону для 
нас створити. Спочатку біганина з 
відмітками на довідці в міграцій-
ній службі. Тепер це. Я отримую 
допомогу в одному з комерційних 
вітчизняних банків, мене все вла-
штовує, кількість банкоматів, об-
слуговування. Тепер я повинна пе-
реводити ці виплати в державний 
банк. Якщо в комерційній установі 
картку для отримання допомоги 
видають відразу, то в одному з від-
ділень «Ощадбанку» повідомили, 
що на пластикову картку доведеть-
ся чекати 10–15 днів. До того ж ме-
режа банкоматів «Ощадбанку» не 
дуже широка. Одним словом, для 
мене це просто додаткові незруч-

ності та біганина. Складається таке 
враження, що чиновники роблять 
усе можливе, аби частина пере-
селенців плюнула на все і наступ-
ного разу просто не звернулася за 
такою допомогою. Чому, будучи 
громадянкою України, я не маю 
права навіть обрати банк, у якому 
мені зручно отримувати державну 
допомогу?

На жаль, у Житомирському 
міському та районних управлін-
нях соціального захисту населен-
ня не змогли прокоментувати но-
вовведення, оскільки роз’яснення 
з Києва ще не надійшли. Тож 
журналісти газети «20 хвилин» 
направили інформаційний запит 
до Міністерства соціальної полі-
тики. І скоро отримали відповідь.

Не будемо перераховувати наз-
ви постанов, які фігурують в цьо-
му документі, а виділимо головне: 
«щомісячна адресна допомога 
внутрішньо переміщеним особам 

буде здійснюватися через відді-
лення ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» лише у разі її 
призначення (продовження) на 
наступний шестимісячний тер-
мін. Раніше призначена допомога 
виплачується через визначені осо-
бою банківські установи». Так що, 
не переживайте, хай ще спочатку 
цю допомогу вам призначать на 
наступний термін. Будете раді і 
виплатам через «Ощадбанк»

Найгірше ж те, що подібні 
нововведення, доцільність яких 
викликає сумніви в багатьох із 
тих, кому вони призначаються, 
подаються як всебічна турбота 
про переселенців з боку держави.

– Міністерство фінансів ак-
тивно працює над захистом 
матеріальної допомоги пересе-
ленцям від фінансових ризиків. 
У непростих умовах сьогоден-
ня проведення виплат через 
«Ощадбанк», що має стабільні 

фінансові позиції та контро-
люється Урядом країни, є за-
порукою уникнення будь-яких 
ризиків в управлінні грошови-
ми потоками. Завдяки нашим 
зусиллям, допомога стала в три 
рази більш доступнішою. Ми 
вже організували роботу близь-
ко двох тисяч установ. Це втричі 
більше, ніж відділів соціального 
захисту, що раніше займалися 
виплатою матеріальної допо-
моги, – зазначив з цього приво-
ду заступник міністра фінансів 
України Роман Качур.

Зрозуміло, що після подіб-
них змін кількість клієнтів у 
державному «Ощадбанку» збіль-
шиться. А це вже пахне недобро-
совісною конкуренцією. До того 
ж явно аморально зміцнювати 
позиції державної фінустанови 
за рахунок найбільш незахище-
ної і вразливої категорії населен-
ня – переселенців.

 Керівники державної пенітанціарної служби на зустрічі з громадськістю

 Члени виконкому та громадськість зустрілися з преставниками державної пенітанці-
арної служби

Хто понесе покарання за понівечену  
долю дитини в Житомирському СІЗО?

Сергій Форест

Т юрма – одне з найважчих ви-
пробувань у долі кожної лю-
дини, особливо дитини. Мова 

в цій статті піде про чотирнадця-
тирічного підлітка, який оступив-
ся вперше в житті, здійснив дрібні 
крадіжки і нашим судом, суворим 
до простих людей, був поміщений 
під варту і згодом до Житомир-
ського слідчого ізолятора № 8.

Суд не взяв до уваги жодної з 
пом'якшувальних обставин. Того, що 
батько юнака захищає Батьківщину, 
мати – Тетяна Анатоліївна втратила 
роботу і змушена доглядати за своєю 
прикутою до ліжка мамою. Того, що в 
школі Артур навчався добре, успішно 
займався спортом – грав у футбол, те-
ніс, навіть показував непогані результа-
ти. Суддя Баранівського суду Михалюк 
не взяв цього до уваги. Феміда в Укра-
їні, виявляється, не знає, що в'язниця 
у нас не виправляє людину, а навпа-
ки – посилює весь негатив. Звичайно, 
якби на місці підлітка був заможний 
справжній злочинець, то, можливо, 
вийшов би під заставу. Прикладів та-
кої «справедливості» судової системи в 
Україні безліч.

Що ж відбулося далі? Поміщають 
Артура Б. до камери з двома вбивця-
ми-підлітками, мовляв, набирайся, 
хлопче, досвіду, нема чого прохолод-
жуватися. Таке враження, що праців-
ники пенітенціарної служби бояться 
залишитися без роботи, мовляв, зло-
чинці завжди потрібні, «злочинець» 
– це гарантія їхнього забезпеченого 
майбутнього і не важливо, що в Укра-
їні більшість засуджених відбувають 
покарання за «мішок картоплі».

Що сталося в камері – ніхто точно не 
знає, ведеться слідство за даним випад-
ком, але після цього звірства за життя 
дитини боролися лікарі дитячої лікарні 

у Станишівці. Усі його нутрощі, вклю-
чаючи печінку, були пошкоджені.

А що ж оперчастина, психологи в 
СІЗО? Роблять вигляд, що трагедії тут 
немає. Представники пенітенціарної 
служби, слідчого ізолятора у міськраді 
звивалися в’юном, намагаючись пом'як-
шити неприємну для них ситуацію. На 
зустрічі з Житомирським виконкомом 
начальника СІЗО пана Шидловського 
не було, а начальник оперчастини Воє-
вода, виявляється, не знає, що діється в 
його закладі. Виникає питання, а чи на 
своєму він місці? Чому не відсторонені 
від посади на час слідства керівники 
установи?

Розмова з громадськістю проходи-
ла скандально. Заступник начальника 
управління полковник Бобриньов поси-
лався на таємницю слідства, наприкін-
ці, правда, приніс вибачення і подальша 
розмова протікала більш-менш відкри-
то. Але доля дитини вже понівечена 
черствістю судді і непрофесіоналізмом 
співробітників слідчого ізолятора.

Хочу нагадати нашим «органам», 
що є ще батько дитини, учасник АТО, 
який зараз на передовій, на сході ризи-
кує кожен день життям. А в тилу вгодо-
вані, пещені чинуші понівечили долю 
його сина. Як вчинить батько-солдат – 
передбачити важко. Суспільство дуже 
збурене, досить одного сірника, щоб 
стався вибух.

Анатолій Репіков – юрист, член ви-
конкому сказав, що на засіданні робо-
чої групи розбирали випадок тілесних 
ушкоджень підліткові, який перебуває 
в СІЗО. Повинні бути притягнуті до від-
повідальності співкамерники, винні осо-
би, хто відповідальний за розміщення та 
здійснення внутрішнього контролю.

Громадський активіст Ігор Малі впев-
нений, що зло криється в керівникові 
СІЗО № 8 і що начальник Костянтин 
Шидловський негайно повинен подати 
у відставку. Він запропонував передати 
папір і ручку начальнику СІЗО для на-

писання заяви про негайну відставку.
Загалом після бурхливої   і непростої 

дискусії з керівництвом пенітенціар-
ної служби було підписано заяву гро-

мадськістю та членами виконкому на 
ім'я генерального прокурора та голови 
пенітенціарної служби з вимогою розі-
братися в цьому злочині.
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Валентин ГРУШЕЦЬКИЙ: «Гроші – це чудовий слуга і жахливий хазяїн»

Віта НАУМЧУК: «Для мене успіх – коли йдеш на роботу з посмішкою,  
а повертаючись з роботи, бачиш свою сім’ю щасливою»

Ми з моєю дружиною Наталею 
приїхали до Реї не вести бізнес, а 
допомогти організувати церкву. 

Але треба було годувати сім’ю. Мій швагро 
запропонував мені підзаробіток: продаж яли-
нок на Новий рік. Це, власне, і був початок. А 
потім, коли продаж пішов достатньо непога-
но, зрозуміли, що є сенс розпочати свою спра-
ву і, можливо, створити садовий центр.

У нас і досі немає амбіцій розпочи-
нати масштабний бізнес. Ми просто на-
магаємось заробити на свої побутові потре-
би, і допомогти іншим забезпечити себе та 
свої сім’ї. Раніше я навіть ніколи не мріяв, що 
матиму бодай одного працівника. Розрахо-
вував сам доглядати за невеликою ділянкою 
садового центру. Але з часом зрозумів, що 
сам не впораюсь і мушу шукати помічників.

Найскладнішим був перший рік: ре-
єстрація себе як підприємця, розрахунки, 
різного роду папірці. Фактично, ми могли 
лише покривати наші витрати, прибутку, 
як такого, не було.

Початкового капіталу не було: рівно 
нуль цілих грошей. Перші ялинки дав на 
реалізацію знову-таки швагро. Тоді це був 
справжній подарунок з небес.

Попри те, що власної справи я не 
планував, певне бачення роботи в 
мене було. Я міг простежити, які рослини 
саджають, як вони ростуть, як змінюється 
їхня вартість рік за роком, скільки рослин 
можна посадити на певній території і т. ін.

Гроші – це ресурс за допомогою яко-
го я можу послужити сім’ї та людям, 

яким необхідна підтримка. Мені ніко-
ли не вдавалось заощадити чи накопичити 
гроші. У мене і до цього часу їх немає: я по-
стійно їх кудись вкладаю. Багато будуємось, 
розширюємось, відкладаємо на благодій-
ність та церковні потреби. Я дотримуюсь 
такої думки, що гроші – це чудовий слуга і 
жахливий хазяїн.

Я – служитель церкви, пастор. За 
освітою магістр Богослів’я. Можу бути ви-
кладачем релігієзнавства. Навчався в Києві, 
магістерський ступінь отримав у Бельгії.

Гарно знаю англійську, тому підробляв 
перекладачем і, приїхавши сюди, думав, 
що продовжу перекладацьку діяльність і 
поєднаю її зі служіннями. Перший час було 
доволі важко знайти людей, які могли б 
оплачувати таку роботу. Зрештою, довелося 
підробляти на будівництві, аби прогодувати 
сім’ю. Робив абсолютно будь-яку роботу.

Сьогодні є багато викликів, але я їх 
люблю. Вони існують для того, аби їх дола-
ти і рухатись, рости.

Нещодавно прочитав книгу, у якій 
сказано, що для успіху важливо дві 
речі: перше – хто ти є, друге – що ти 
робиш. Зараз розумію, що все, що маю, до-
сягнув саме тому, що я такий, і не досягнув 
більшого – через ту саму причину.

Конкуренція – це ще один виклик. 
Це гарний стимул запропонувати щось 
таке, що кардинально вирізнятиме тебе 
з-поміж інших. З іншого боку – найкра-
щий спосіб роботи полягає в тому, щоб 
зуміти перетворити конкурентів на ком-
паньйонів.

Якби сьогодні все втратив, у будь-яко-
му разі не сидів би склавши руки і думаю, 
що почав би з нуля, адже зараз я маю на-

багато більше, ніж мав на початку: 
досвід, знання, авторитет, замовни-
ків, певну базу й довіру.

Робота обмежує в часі. Якщо 
працюєш десь в офісі, від 9-ї до 6-ї, 
повертаєшся додому і, залишивши 
роботу на роботі, відпочиваєш. У нас 
же робота і дім в одному місці, тому 
відокремити одне від одного не мож-
на. Спокою дуже мало.

До цього часу шукаю певної 
свободи. Оцей пошук стимулює мене 
до того, аби мати змогу утримувати 
більше працівників, що своєю чергою, 
звільнить мене від певних обов’язків.

Попри величезну зайнятість 
дуже ціную час, проведений з дру-
жиною та моїми шістьома дітка-
ми. Адже саме вони мій найбіль-
ший скарб, дарований Господом 
на землі.

У 12 років побував у Німеччині, 
пам’ятаю, що побачив дуже гарну ого-
рожу із рослин, ще подумав: «Мені б 
таку додому». Тоді ще не розумів, де 
можна таке взяти, але мрія зародилась.

Часом настільки втомлююсь 
від безкінечного потоку питань, 
які потрібно вирішувати, що хочу 
поїхати кудись дуже далеко, щоб ніхто 
не знайшов. Ми з дружиною не може-
мо дочекатися того часу, коли вирве-
мось хоча б на тиждень з дітками у відпустку.

У мене є мета, яка йде далеко за межі 
земного життя: хочу прожити своє життя 
так, аби мій Творець був задоволений мною 
і прославлений через мене. Я цьому вчу і 
сам прагну так жити.

Вважаю себе успішною людиною. 

Успіх повинен чимось вимірюватись, у комер-
ційній діяльності такою міркою є плюс у бю-
джеті наприкінці року. А в житті цим метром 
буде добрий слід, полишений після себе.

Для того, щоб відкрити власну справу, 
треба, насправді, небагато – Боже благосло-
віння та власне бажання.

Анна Шанська

Я стала підприємцем у 2005 році, 
тож цього року ми відсвяткували 
наше 10-річчя. Ще у студентські 

роки я активно брала участь у громад-
ській діяльності, цікавилася туризмом, 
а мій нинішній чоловік ще з юності був 
завзятим футболістом. Тому ще тоді ми 
почали активно подорожувати. Якось їз-
дили вболівати за збірну України до Бі-
лорусі цілим туристичним потягом, що 
справило на нас незабутнє враження.

Почати власну справу підштов-
хнув чоловік і наше спільне захоплен-
ня подорожами.

Коли починала, найскладнішим 
було відправити клієнта на відпочи-
нок так, щоб він лишився задоволеним 
і у майбутньому повернувся до нас. Тому 
спочатку я поїхала в рекламні тури, поди-
вилася готелі, адже на етапі, коли сам не по-
дорожував і не бачив – дуже важко людині 
щось пропонувати, бо не завжди те, що на-
писано в описі, збігається з реальністю.

Початковий капітал був невели-
кий, десь близько 1000 доларів. Нині гроші 
не є пріоритетом, це просто засіб для до-
сягнення інших цілей, забезпечення дітей 
і створення комфортних умов для життя.

Я закінчила магістратуру фізи-
ко-математичного факультету в Жи-
томирському державному універси-
теті. А от досвід роботи саме в туризмі 
складався з трьохмісячних курсів. Тому 

всі тонкощі роботи засвоювала на прак-
тиці. Багато вчилася самостійно, адже без 
знань у цій галузі працювати неможливо.

Сьогодні починати бізнес не так 
легко, як колись, адже зросла конкурен-
ція, та й довіряють, як правило, перевіре-
ним агентствам. Можна навіть сказати, 
що клієнтський ринок, певною мірою, 
поділений.

Особисто я до конкуренції став-
люся абсолютно спокійно, конкурен-
тів сприймаю більше як колег, аніж як 
суперників.

Якби довелося, то наважилася б 
почати все спочатку. У мене немає стра-
ху перед новизною, до того ж за плечима 
– 10 років роботи й досвіду.

Я люблю свою роботу за те, що ми 
даруємо людям приємні враження, до-
помагаємо їм здійснити свої мрії. Дуже 
приємно, коли клієнти повертаються з по-
дорожі щасливими і з сяючими очима.

Єдине, у чому робота обмежує – це 
час, особливо влітку. У нас не лімітова-
ний робочий день. Часто доводиться пра-
цювати з людьми до пізнього вечора, не 
кажучи вже про мобільний, адже я маю 
бути завжди на зв’язку на той випадок, 
якщо у клієнта виникнуть якісь запитан-
ня. Люди мають бути впевнені, що у будь-
який момент вони зможуть отримати 
консультацію.

На запитання: «Я керую часом чи 
час – мною?» відповідь буде неодно-
значна. Взимку я повністю керую своїм 
часом. А от влітку, в пору відпусток, вихо-
дить так, що час керує мною.

Щоб все встигати, я чітко пла-
ную свій день і розставляю прі-
оритети. Інколи трапляється так, 
що у розпорядок вписуються якісь 
незаплановані термінові справи. Тоді 
доводиться швидко й оперативно 
приймати рішення. Якщо не розстав-
ляти пріоритети, то час завжди керу-
ватиме вами.

Моя родина з розумінням ста-
виться до моєї зайнятості. Однак 
потрібно визнати, що влітку їм осо-
бливо складно – дається взнаки ве-
лика завантаженість. Проте взимку 
я приділяю сім’ї значно більше часу.

Завдяки своїй роботі маю 
можливість подорожувати. На-
віть незважаючи на те, що це – ро-
бочі відрядження, все одно кожного 
разу отримую нові незабутні вра-
ження. А от саме у відпустку я йду 
восени, адже влітку – найбільше ро-
боти. Востаннє з родиною ми відпо-
чивали минулої осені в листопаді.

Для мене успіх – коли йдеш 
на роботу з посмішкою, а повер-
таючись з роботи, бачиш свою 
сім’ю щасливою. Я бачу успіх у 
гармонійному поєднанні родинно-
го життя та роботи. З огляду на це 
я вважаю себе успішною людиною, 
адже досягаю усього, чого прагну, і 
головне тепер – зберегти це.

Чотири кроки на шляху до власної 
справи:

1. Навчатися та отримувати досвід.
2. Створити стартовий капітал.

3. Грамотно продумати рекламну кам-
панію.

4. Професійно надавати послуги.
Анастасія Кузьмич

Я люблю свою роботу за те, що ми даруємо лю-
дям приємні враження, допомагаємо їм 
здійснити свої мрії.

Конкуренція – це ще один виклик. Це гарний 
стимул запропонувати щось таке, що карди-
нально вирізнятиме тебе з-поміж інших. З 
іншого боку – найкращий спосіб робо-
ти полягає в тому, щоб зуміти перетво-
рити конкурентів на компаньйонів. 

 Валентин Грушецький з дружиною Наталією

 Віта Наумчук

Власник садового  
центру «В & Н»

Власниця туристичної  
агенції «ВІТА»
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Натяжні стелі – простота, елегантність 
Анастасія Кузьмич

Натяжні стелі – вже давно не но-
винка на ринку товарів для деко-
ру та інтер’єру. Але незважаючи 

на це виробники невтомно продовжу-
ють дивувати новими й оригінальними 
технологіями, прагнучи задовольнити 
смаки найприскіпливіших клієнтів.

Для того, щоб детально розібратися з 
видами натяжних стель та відповісти на 
запитання, які найчастіше виникають у 
покупців, ми звернулися до експертів, які 
вже не один рік професійно встановлю-
ють натяжні стелі.

Із запитанням щодо видів натяжних 
стель, які користуються найбільшим попи-
том у Житомирі, ми звернулися до Олексія 
Полякова, компанія «СтильДеко»:

«Матеріали натяжних стель діляться 
на групи, серед яких – глянець, матові й 
сатиновий. Це – найбільш популярні ма-
теріали. Ще є перламутр, металік, але їх 
замовляють значно рідше у зв’язку із не-
великою палітрою кольорів і обмеженою 
шириною матеріалу. На плівці з такого 
матеріалу дуже видно шов, що дещо по-
гіршує естетичний вигляд стелі. Тому 
перламутр і металік доцільніше вико-
ристовувати для вставок під час оформ-
лення, наприклад, фігурних стель».

У яких кімнатах яку стелю 
встановити?

Найбільшим попитом користуються 
глянцеві стелі, які візуально збільшують 
площу кімнати. Найчастіше їх встановлю-
ють у вітальнях, ванних кімнатах і кухнях.

Матові стелі мають шорстку поверхню 
та візуально майже не відрізняються від 
шпакльованих. Такі стелі обирають для 
спальних кімнат, коридорів, віталень.

Сатинова стеля найкраще підходить 
для людей, які не люблять, щоб стеля від-
дзеркалювала. Цей матеріал не має глян-
цевого відблиску і не має шорсткої по-
верхні, як у матової стелі. Встановлюють 
його у спальнях, вітальнях, кухнях.

Догляд за натяжними стелями
Натяжні стелі протирають мікрофі-

бровою ганчіркою. Якщо з’явилося за-
бруднення, яке просто ганчіркою не ви-
тирається, то використовують будь-який 
мийний засіб на основі нашатирного 
спирту. Такий засіб видалить забруднен-
ня і не зіпсує плівку.

Часто запитують, чи можна натяжні 
стелі встановлювати у ванній кімнаті і чи 
не лишатиметься на них слідів води. На-
справді, можна, бо пара, яка осідає на по-
верхні, висихає і не лишає слідів. Якщо ж 
на стелю потрапила саме вода – достатньо 
зачекати, поки вона висохне, і протерти 
стелю сухою ганчіркою з мікрофібри.

Скільки років прослужить натяжна 
стеля?

Гарантія на стелю – 12 років, а строк 
експлуатації – близько 50 років. У нашій 
практиці був випадок, коли ми демонту-
вали й перевстановлювали стелю, яка до 
цього прослужила 9 років. Це було десь у 
2005 році. Тобто, по факту, стеля вже слу-
жить 19 років, незважаючи на демонтаж і 
переустановку. Однак це стосується стель, 
які встановлюються за допомогою гарпун-
ної системи.

Натяжна стеля може врятувати 
кімнату, якщо раптом вас затопили 
сусіди

Плівка може витримати вагу від 100 
до 200 літрів на квадратний метр. Єдина її 
слабина – місце кріплення люстри. Однак 
якщо все добре і плівка у цьому місці ви-

тримала, то майстри приїжджають, злива-
ють воду, розігрівають плівку й стеля знову 
в повному порядку, ніби нічого й не сталося.

Про етапи, на які варто звернути ува-
гу, обираючи та встановлюючи стелю, 
нам розповів Сергій Шапран, фірма 
«МастерОк»:

«Перевага натяжних стель полягає не 
лише у тому, що вони довговічні й краси-
во виглядають, а ще й у швидкості монта-
жу – за короткий строк майстри без про-
блем оформлюють велике приміщення.

Вибір натяжних стель сьогодні дуже 
великий. Це матові, глянцеві стелі, фо-
тодрук, об’ємні стелі, стелі 3D, стелі 
APPLY (комбінація полотна з вирізами і 
цілісного полотна) тощо.

Також незвично оформити стелю мож-
на за допомогою підсвітки (наприклад, 
оформити її у вигляді зоряного неба). Як 
бачимо, ринок натяжних стель не стоїть 
на місці і ледь не щодня з’являються все 
нові й нові елементи декору».

Як проходить процес встановлення 
натяжної стелі?

Спочатку клієнт звертається до фірми, 
де отримує консультацію й обирає стелю, 
яка підійде і яку він хотів би встановити 
у приміщенні. Після попереднього уз-
годження на об’єкт виїжджає замірник, 
який, оцінюючи загальний стан примі-
щення, розміри та інтер’єр, радить клієнту 
матеріали, а також робить заміри і укла-
дає договір (або ж людина повертається в 
офіс і там підписує документи). Від момен-
ту підписання договору до моменту мон-
тажу стелі проходить від 3 до 10 днів, що 
великою мірою залежить від побажання 
клієнта, готовності приміщення тощо. В 

обумовлений день приїжджають монтаж-
ники і за кілька годин монтують стелю.

Натяжну стелю можна монтувати 
як на початку ремонту, так і наприкінці. 
Ідеальний варіант – встановлювати стелю 
тоді, коли стіни вже готові для фарбуван-
ня або клеєння шпалер.

На що звертати увагу, обираючи 
фірму

Збираючись встановити натяжну сте-
лю, клієнт має бути впевнений у надій-
ності та якості виконаних робіт. Тому по-
трібно відповідально ставитися до вибору 
фірми, до якої ви збираєтеся звернутися.

1. Звертайте увагу на досвід роботи спе-
ціалістів, яким ви довірите вашу стелю.

2. Професійний інструмент – важлива 
запорука якісного монтажу. Професій-
ні фірми надають перевагу спеціальним 
балонам, які не вибухають, що зменшує 
ризик.

3. Комплексний підхід. Кожен праців-
ник фірми повинен займати свою посаду 
й виконувати роботу відповідно до квалі-
фікації, а не бути «і шевцем, і женцем і на 
дуді гравцем».

4. Наявність у фірми достатньої кіль-
кості зразків та уміння працівників пояс-
нити переваги та недоліки кожного з них.

Інформацію щодо фотодруку на на-
тяжних стелях нам надав Андрій Охрім-
чук, студія «Марсель»:

Сьогодні трендом у сфері натяжних 
стель є фотодрук.

Технологія фотодруку – це інновацій-
ний спосіб нанесення зображень на різні 
поверхні. Висока якість друку на матері-
алах будь-яких розмірів; стислі терміни 
виготовлення; фотореалістична передача 
відтінків і кольорів; можливість вибору 
зображень з каталогу – ось далеко не весь 
перелік переваг друку. Готовий виріб еко-
логічний, не виділяє шкідливих речовин, а 
це – принципово важливо для продукції, 
яка застосовується для декорування будин-
ку. Стелі з фотодруком – це особливий вид 
натяжних стель, окремий напрям у мисте-
цтві оформлення інтер’єру приміщення.

РЕКЛАМА

Найбільшим попитом користу-
ються глянцеві стелі, які візуаль-
но збільшують площу кімнати. 
Найчастіше їх встановлюють 
у вітальнях, ванних кімнатах і 
кухнях.

Сьогодні трендом у сфері натяж-
них стель є фотодрук.
Технологія фотодруку – це ін-
новаційний спосіб нанесення 
зображень на різні поверхні. 
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і надійність, що перевіряються часом

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Художній розпис стін і натяжних стель 
за допомогою фотодруку сьогодні дуже 
популярний. Він не вимагає великих ви-
трат на підготовку приміщення до бла-
гоустрою, тим самим заощаджуючи Ваш 
час. Виглядає фотодрук в інтер’єрі надзви-
чайно елегантно і розкішно, можна сказа-
ти, що плівка ПВХ або шпалери подібні 
на полотно, на якому художник створив 
свій шедевр.

Але навіть попри те, що інформація 
про натяжні стелі вже давно не нова і є 
широкодоступною, у клієнтів все одно ча-
сто виникають запитання. Відповіді на за-
питання, які найчастіше задають клієнти, 
ми шукали разом з Андрієм Охрімчуком.

Запитання, які найчастіше задають 
клієнти

На скільки сантиметрів зменшиться 
висота кімнати після встановлення 
натяжної стелі?
Під час монтажу натяжної стелі висота 

приміщення, звичайно, незначно зменшу-
ється. Мінімально потрібно 3–4 см для крі-
плення багета. Якщо  встановлювати світиль-
ники, то висота конструкції натяжної стелі 
залежатиме від розмірів системи освітлення.

Чи можна під час монтажу 
натяжної стелі зробити освітлення 
не тільки з точковими світильниками, 
а й встановити велику люстру?

Кваліфіковані монтажники зможуть 
встановити велику люстру на спеціальну 
конструкцію, закріплену на основній сте-
лі. Конструкція встановлюється до монта-
жу натяжної стелі, а потім у полотні вирі-
зається отвір, в який і кріпиться люстра.

Які світильники можна встановити 
під час монтажу натяжної стелі?
Як показує практика, підійдуть прак-

тично будь-які освітлювальні прилади – 
точкові, «риб’яче око», типу «армстронг» 
тощо. Основна характеристика, на яку 
існує обмеження в разі монтажу натяж-
ної стелі, – це потужність освітлюваль-
ного приладу, яка не повинна переви-
щувати 35 Вт.

Чи можна додати світильники 
на натяжну стелю, якщо захочеться 
це зробити пізніше, у процесі 
експлуатації?

Так, це зробити можна. Потрібно ви-
кликати майстра, який виконає всі робо-
ти: зробить отвори під нові світильники, 
підведе до них електропроводку та під-

ключить, акуратно вмонтувавши в полот-
но. Додаткові світильники можна вста-
новити в будь-який момент експлуатації 
натяжної стелі.

Чому на глянцевому полотні 
утворюються заломи?
Заломи утворюються на будь-якому 

глянцевому полотні, оскільки вони збе-
рігаються в складеному вигляді. Але в 
цьому немає нічого страшного, оскільки 
заломи помітні тільки в перший час піс-
ля монтажу натяжної стелі. Невдовзі від 
заломів не залишається й сліду: завдяки 
особливостям конструкції полотно розтя-
гується і стає абсолютно рівним.

Чи покращують натяжні стелі 
звукоізоляцію приміщення?
Натяжна стеля сама по собі не володіє 

високими звукоізоляційними властивос-
тями. Однак, якщо бажаєте, можна вста-
новити додатковий прошарок, який за-
безпечить достатній рівень звукоізоляції.

Встановлюю натяжну стелю 
у великому приміщенні. Чи буде 
помітний шов на натяжній стелі?

У стандартних квартирах можна вста-
новити безшовні стелі, обравши полотно 
відповідної ширини. Якщо ж доведеться 

поєднувати частини полотна, шов не буде 
занадто помітний: тільки якщо дивитися 
на нього вздовж і при направленому світ-
лі. Правильно підібране освітлення зро-
бить шов практично невидимим.

Що робити, якщо натяжна стеля 
раптом пошкодилася?
Якщо полотно натяжної стелі було 

випадково пошкоджено гострим пред-
метом, слід одразу акуратно заклеїти 
це місце скотчем, щоб полотно не руй-
нувалося далі. Потім потрібно викли-
кати фахівців, які встановлювали сте-
лю. Вони зможуть виправити ситуацію 
професійно і оптимальним способом. 
Звичайно, варіанти вирішення пробле-
ми залежать від місця пошкодження. 
Але в будь-якому разі потрібно довіри-
тися фахівцеві, не проводити «реаніма-
ційні» дії самостійно.

Чому після встановлення натяжної 
стелі в кімнаті стоїть різкий запах? 
Чи зникне він і коли?

Справді, нерідко після встановлен-
ня полотна може виникнути різкуватий 
характерний запах нового матеріалу. 
Не варто хвилюватися: він, як правило, 
зникає протягом 2–10 днів. Зрідка, якщо 
полотно виготовлене зовсім недавно, не-
приємний запах може зберігатися близь-
ко місяця. Помічено, що білі натяжні 
стелі пахнуть сильніше – вони користу-
ються найбільшим попитом і їх швидко 
розбирають після завезення від виробни-
ка. А ось кольорові оригінальні варіанти 
можуть практично повністю втратити 
запах, поки перебувають на складі.

Матові стелі мають шорстку 
поверхню та візуально майже не 
відрізняються від шпакльованих. 
Такі стелі обирають для спальних 
кімнат, коридорів, віталень.
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Геннадій ЗАБРОДСЬКИЙ: «Підкилимні ігри і таємні 

домовленості заступника міського голови заважають 
вирішувати проблем житлово-комунального господарства»

Іра Петрова

Житлово-комунальне гос-
подарство Житомира вже 
давно перетворилось на су-

цільну проблему, яка роками не вирі-
шується. Немає комплексного підходу 
до оновлення комунальної сфери мі-
ста. А, отже, результатів покращення 
якості послуг годі й чекати.

При правильному підході розв’язан-
ня цього глобального питання обласний 
центр мав би всі шанси з сірого провінцій-
ного перетворитись в чисте, красиве, світле, 
безпечне, зручне для життя, сучасне місто. 
Та, на жаль, останнім часом все частіше 
труднощі житлово-комунального госпо-
дарства стають предметом гучних скан-
далів і гарячих дискусій. Про найгостріші 
проблеми і шляхи їх вирішення журна-
лістам газети «20 хвилин» розповів голова 
постійної комісії з питань житлово-кому-
нального господарства, благоустрою та 
екології Житомирської міської рад Генна-
дій Забродський.

Геннадіє Олександровичу, нещодав-
ній конкурс на визначення фірм, які 
будуть займатись вивезенням твердих 
побутових відходів, ледь не перетво-
рився на сміттєвий колапс для міста. 
Конкурсну комісію навіть звинувачу-
вали в непрозорості його проведен-
ня та підозрювали в неправильному 
нарахуванню балів. Чому стандартна 
процедура визначення виконавців цих 
послуг переросла у скандал?

Ситуація дійсно виявилась складною. 
На мою думку, члени комісії досить ре-
тельно і виважено підходили до визначен-
ня переможців по всіх п’яти лотах. Однак, 
ймовірно, що певні підкилимні ігри і та-
ємні домовленості все ж були. Наприклад, 
як пояснити, що фірма «Екопоінт», яка вже 
досить довго працює в Житомирі, подає 
cвідомо невірний пакет документів. За-
мість п’яти пропозицій по кожному з ло-
тів, вони роблять одну пропозицію на всі 
п’ять. Звісно, комісія навіть до розгляду не 
бере ці пропозиції. Виникає закономірне 
питання, кому це вигідно? Складається 
враження, що зроблено це навмисне. Оче-
видно – існувала певна домовленість. По-
дальші події лише підтвердили підозру.

Не виключено, що сміттєвий колапс 
був вигідний певним владним силам. На 
моє глибоке переконання, робилось це для 
того, щоб завести на ринок іншу компа-
нію, і зробити з неї монополіста. Перемог-
ла в конкурсі київська фірма «Альтфатер», 
а, отже, всі податки від її діяльності підуть 
в столицю. До того ж, її послуги дорожчі, 
ніж інших фірм.

Я впевнений, що місцева влада, перш за 
все, повинна дбати про наповнення свого 
бюджету. А перший заступник Житомир-
ського міського голови Сергій Сухомлин 
чомусь вважає, що одна фірма, до того ж 
чужа, має виграти всі п’ять лотів.

Є цілий ряд питань і по інших по-
зиціях. Фірма «Альтфатер» просто не 
має досвіду в роздільному вивозі сміття, 
енергозберігаючих заходах. Наприклад, 
«КВЖРЕП» № 8 використовує вторинну 
сировину для опалення, а «ВЖРЕП» № 
4 виставляє спеціальні контейнери для 

пластикових пляшок, а потім займається 
подальшою утилізацією.

Чи пояснила фірма, яка виграла 
три з п’яти лотів, причину відмови 
підписувати договори? Коли нарешті 
відбудеться додатковий конкурс?

Новий конкурс по трьох лотах вже оголо-
шений, вивчати пропозиції і визначати пере-
можців комісія збереться 10 серпня. А своє 
рішення компанія ніяк не пояснила, просто 
відмовилась підписувати договори і все. Не 
виключено, що вони розраховували на інший 
результат, певно, хотіли виграти все.

Питання утилізації твердих побуто-
вих відходів значно ширше, ніж визна-
чення компаній, які будуть займатися 
вивезенням сміття. Що робить жито-
мирська влада в цьому напрямку?

Перш за все, потрібно розробити прозо-
рі і зрозумілі правила гри. Для цього в Жи-
томирі необхідно прийняти програму пово-
дження з побутовими відходами. І не тільки 
ухвалити, але й виконувати її. Хоча наша 
комісія ще рік назад зустрічалась зі всіма 
учасниками ринку, пропонувала розробити 
і захистити програми, з урахуванням яких 
буде побудована міська концепція. Для захи-
сту на комісії дані документи представили: 
«ВЖРЕП» № 4, «КТП 0628» і «КВЖРЕП» № 
11. А от спільну концепцію до логічного за-
вершення міська влада так і не довела.

Ще одне болюче питання – міське сміт-
тєве звалище, яке вже відпрацювало три 
свої нормативні строки. Замість комплек-
сного рішення, міська влада запрошує фір-
му, яка займається дегазацією. До речі, це 
рішення також було лобійоване Сергієм 
Сухомліном. Фактично, сьогодні компа-
нія, яка займається цим питанням,  заби-
рає газ, пластик, інші відходи, які могли б 
бути використані у подальшій переробці. 
Через певний час, коли звалище стане без-
перспективним, фірма зникне, а проблеми 

залишаться житомирянам.
Крім того, встановлена когенераційна 

установка може виробляти кілька видів 
енергії: електричну, теплову. Наразі фірма 
займається виробленням лише електрич-
ної енергії. Тобто, ми не використовуємо 
всіх можливостей. На жаль, проблеми 
житлово-комунального господарства в 
Житомирі не вирішуються комплексно.

Ще одне дискусійне питання: мож-
лива відміна карток у ліфтах. У разі при-
йняття такого рішення депутатами, з 
міського бюджету доведеться виділяти 
більше мільйона гривень щороку, аби 
звільнити від плати за користування лі-
фтами мешканців перших і других по-
верхів. Як на вашу думку, це правильно?

Потрібно чітко зрозуміти, що буди-
нок – це інженерна споруда, а витрати 

на її утримання повинні бути закладені 
в квартплату. Що на сьогодні пропонує 
Сергій Сухомлин? Звільнити мешканців 
першого та другого поверхів від оплати 
за технічне обслуговування ліфтів. Це по-
пулістське рішення. Адже кошти на утри-
мання ліфтів, у такому разі, будуть виділя-
тись з міського бюджету. За даною логікою, 
мешканцю першого поверху можна не 
включати витрати на ремонт даху, а жи-
телі восьмого і дев’ятого поверхів нехай не 
платять за технічне обслуговування кому-
нікацій в підвалах.

В Житомирі багато нагальних питань: 
ремонт доріг, освітлення, заміна застарілих 
комунікацій і так далі, на які можна б ви-
ділити кошти з міського бюджету, замість 
того, аби дотувати жителів перших двох 
поверхів в будинках, обладнаних ліфтами.

Подорожчання газу змусило навіть 
міську владу Житомира шукати шля-
хи впровадження енергозберігаючих 
технологій. Що в місті вже робиться в 
цьому напрямку, і чи допоможуть такі 
заходи відчутно заощадити кошти?

Перші позитивні зрушення, звичай-
но, є. Сьогодні західні партнери надають 
місту кредитні кошти для термомодер-
нізації шкіл та дитячих садочків. Але, 
окрім утеплення, обов’язково потрібно 
встановлювати лічильники та індивіду-
альні теплові пункти. Саме такий комп-

лексний підхід в подальшому може дати 
відчутну економію.

Звичайно, потрібна модернізація і са-
мих котелень. Утеплення будинків разом з 
установкою лічильників, заміною комуні-
кацій дало відчутне зменшення споживан-
ня енергії, а значить, і економію ресурсів.

До того ж, потрібно переводити ко-
мунальні установи на альтернативні види 
опалення. Принаймні там, де це мож-
ливо. В перспективі можливі варіанти 
переведення цілих будинків на індивіду-
альне опалення. Але для цього потрібно 
прийняти комплексне рішення. Навряд 
чи це вдасться в нинішньому році. Адже 
напередодні виборів буде не до того. Спо-
діваюсь, що новообрані міські депутати 
не будуть зволікати з прийняттям стра-
тегічного документу, так необхідного для 
нормальної життєдіяльності Житомира.

Реформа житлово-комунального 
господарства складна, тому вимагає 
підтримки населення. Аби її отримати, 
необхідна серйозна попередня підго-
товка і точні розрахунки. Але все мож-
ливо, навіть у наш час, при наших мі-
зерних бюджетах.

Введення системи електронного 
квитка в міському транспорті так і не 
було підтримано депутатами. На що 
пішли дев’ять мільйонів гривень, які 
були призначені на його впровадження?

Поки що ці кошти зарезервовані. 
Адже рішення, запропоноване першим 
заступником міського голови Сергієм Су-
хомліном, не було підтримане депутата-
ми міської ради. На мою думку, ці кошти 
варто було б направити на ремонт тролей-
бусів. У трамвайно-тролейбусному управ-
лінні підтвердили, що могли б додатково 
створити дві-три бригади, і своїми сила-
ми модернізувати тролейбуси. Але наразі 
рішення не прийняте, і на наступній сесії 
розглядатися не буде. Шкода, що ми гає-
мо час, зволікаємо з прийняттям важли-
вих для людей рішень.

 Геннадій Забродський

Потрібно чітко зрозуміти, що будинок – це інженерна споруда, а 
витрати на її утримання повинні бути закладені в квартплату. Що 
на сьогодні пропонує Сергій Сухомлин? Звільнити мешканців пер-
шого та другого поверхів від оплати за технічне обслуговування 
ліфтів. Це популістське рішення. Адже кошти на утримання ліфтів, 
у такому разі, будуть виділятись з міського бюджету. За даною 
логікою, мешканцю першого поверху можна не включати витрати 
на ремонт даху, а жителі восьмого і дев’ятого поверхів нехай не 
платять за технічне обслуговування комунікацій в підвалах.
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Деперсоніфікація як кінець політичної топоніміки
І надала ж мені лиха година піти на чергове засідання ко-

місії з топоніміки Житомирської міськради! Жодного разу 
там не був, а оце вирішив на власні вуха почути, що ж обго-
ворюють на зібранні під головуванням першого за-
ступника міського голови Сергія Сухомлина.

Валерій Косенко 

Генерал Баґратіон vs. 
адмірал Щастний

Житомирські ЗМІ остан-
нім часом багато пишуть про 
колізії з масовим переймену-
ванням топонімічних об’єк-
тів Житомира. А воно, в свою 
чергу, не забарилося активізу-
ватися після прийняття відо-
мого всім Закону України «Про 
засудження комуністичного 
та націонал -соціялістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаґанди їх символіки».

Якщо з назвами вулиць, 
що містять імена совєтських, 
комуністичних і нацистських 
вождів, діячів, воєначальників 
все зрозуміло, то з уроджен-
цями славного міста Жито-
мира й надто з тими, хто до 
Житомира жодним боком 
не припасовується, — не все; 
якщо перших треба було вже 
давно викинути (нацистські 
назви, щоправда, ще за Сталі-
на ліквідували), то з другими 
з’являються великі сумніви: а 
чи потрібно... й їх залишати?

На топонімічній комісії, 
що засідала 22 червня, вини-
кла кумедна ситуація. На-
дійшла пропозиція не нази-
вати одну з вулиць міста ім’ям 
Баґратіона під тим приводом, 
що він служив у царській ро-
сійській армії (нагадаю: Пе-
тро Баґратіоні, або Баґратіон, 
— грузинський князь, герой 
франко-російської війни 1812 
року). Зате не так уже й давно 
одну з житомирських вулиць 
назвали ім’ям адмірала росій-
ського флоту (теж царського 
і, звичайно ж, ненависного) 
Олексія Щастного, котрий від-
значився тим, що 1918 року 
врятував Балтійський флот, 
яким і досі пишається сусідня 
нам і дуже недружня держава. 
Вибачайте, панове, та чи мало 
хто народився в Житомирі? 
Хіба ж це привід називати ву-
лиці іменами генералів та ад-
міралів? А коли вони скінчать-
ся, ким тоді перейменовувати? 
Чи вистачить у Житомирі «ви-
датних» полковників, підпол-
ковників, майорів?

Наполеон обійдеться 
тортом

Дуже важливе, виявляєть-
ся, для комісії питання: чи 
присвоювати одній з вулиць 

ім’я відомого совєтського ак-
тора (вдумайтесь!) Інокентія 
Смоктуновського, тому що він 
потрапив у житомирський 
концтабір й утік звідти? А 
як бути з іншими жертвами, 
знищеними нацистами у цьо-
му таборі, — представниками 
інших професій? Чи їхня вий-
нятковість перекреслюється 
фільмом «Берегись автомоби-
ля!», де вони навіть в епізодах 
не грали?

Зате для того щоб надати 
ім’я українського публіциста 
й письменника Юліяна Мов-
чана школі на Мальованці, де 
він навчався, комісії потрібні 
документи, що підтверджу-
ють цей факт. А то мало що 
Мовчан, про якого знають і в 
США, і в Україні, міг написа-
ти в автобіографії! А раптом 
збрехав, примазуючись до че-
сти бути в лавах видатних жи-
томирців, що претендують на 
надання свого імени мальо-
ванській школі? Чи є в місь-
кій раді чи хоча б у комісії з 
топоніміки свідомі українці, 
хто міг би захистити насправ-
ді видатних житомирців-од-
ноплемінників?

Хтось із членів комісії (під 
час бурхливого обговорення 
кандидатури на викреслення 
— Баґратіона) запитав: то нам 
тепер і Наполеона, і Ґудеріяна 
вважати великими полковод-
цями? А чому ні? Хіба вони 
не великі полководці? Згоден, 
вони аж ніяк не вписуються 
ані в совєтські поняття, ані в 
концепцію української наці-
ональної ідеї, але дуже вже 
добре робили те, що вміли. 
Полководці вони великі, та це 
якраз не привід їхніми імена-
ми називати вулиці. Як і те, 
що вони разом із Баґратіоном 
і Щасним не воювали на боці 
УПА. В Европі, до якого ми 
так прагнемо, як колись праг-
нули до побудови комунізму, 
теж зустрічаємо випадки по-
літичної кон’юнктури в най-
менуваннях вулиць (і це свід-
чить тільки про те, що Европа, 
до якої ми так прагнемо, теж 
має хиби). Наприклад, у Вар-
шаві була вулиця з шикарною 
назвою «Мьодовнича», потім 
«Мьодова», яка в 1808—1813 
роках мусила носити ім’я На-
полеона. Ті, хто орієнтується в 
історії, здогадається чому. І це, 
кажуть, був перший випадок 
присвоєння людського імени 
варшавській вулиці. Наполе-
он, скупавшись у польських 
медах, гадаю, обійдеться те-
пер назвою торта й сотнями 

томів досліджень, написаних 
про нього світовою вченою 
спільнотою.

Чи не перейменувати й ко-
місію з топоніміки, очолювану 
паном Сухомлином, на «жито-
мирську верховну раду». А що? 
Тут уже не тільки політичні су-
перечки йдуть на повний хід, а 
й своєрідні торги зав’язуються: 
мовляв, підтримай мою про-
позицію, а я підтримаю твою. 
А так звані «публічні обгово-
рення», на які приходить не 
більше ніж сотня житомирців, 
суперечки закінчуються свар-
кою, а то й мордобоєм. Ось вам 
і vox populi!

Вулицями не відкупимось
Давня українська тради-

ція (та й не тільки українська) 
полягає в тому, щоб давати 
вулицям, майданам, провул-
кам або імена їхніх власників, 
обов’язково у формі прикмет-
ника (на сьогодні ця традиція 
здається вже сумнівною), або 
залишати милозвучні істо-
ричні назви, пов’язані з наз-
вами місцевостей, людської 
діяльности чи напрямів руху. 
Хоча ще за царського режиму 
з’явилися такі назви, як Пуш-
кінська, Гоголівська та Лер-
монтовська. З іншого боку, ці 
російські письменники теж не 
були  тутешніми домовласни-
ками, засновниками вулиць, 
не вчинили в Житомирі жод-
ного гідного місцевої пам’яти 
вчинку, та все ж таки було не 
«Пушкіна» й не «Гоголя».

Що заважає комісії з топо-
німіки відмовитись од полі-
тичних баталій, прибравши з 
топонімічної мапи Житомира 
ГЕТЬ УСІ ЛЮДСЬКІ ІМЕНА? 
До чого тут Шелушков, Котов-
ський, Мануїльський, Якір? 
Дехто з них як особистість ні 
на що не годен, хіба тільки но-
сити звання ката українсько-
го народу! Багато з них навіть 
ніяк не дотикаються до міста 
Житомира. І навіщо, скажіть, 
всує ліпити на таблички імена 
Бандери, Шухевича, Ольжича 
та інших наших героїв? Краще 
видатному уродженцю Жито-
мира Олегові Ольжичу пам’ят-
ника поставили б. Зрозуміло, 
хто заважав це зробити за па-
нування Януковича. Тепер що 
заважає? Он поляки на розі 
Театральної й Київської спо-
руджують пам’ятник видатно-
му композиторові Іґнацію Яну 
Падеревському, котрий мав 
прямий стосунок до Житоми-
ра. Молодці! А де українці з 
прагненням відзначити своїх 

видатних синів? Хіба табличка-
ми з назвами вулиць відкупи-
мось од історичної пам’яти?

У совєтський період іме-
номанія досягла піку, й люд-
ськими прізвищами (і гідних, 
і негідних — бо ж, погодьтеся, 
категорія гідности часто буває 
суб’єктивною або політично 
вмотивованою) називали все, 
що попадеться під руку. Хіба 
не краще нині повернути іс-
торичні нейтральні назви або 
придумати нові (без імен і 
політичної приналежности)? 
У Житомирі ж є фахівці, які 
володіють величезною базою 
знань з цього приводу, зокрема 
й серед членів топонімічної ко-
місії, однак не завжди критич-
но підходять до аналізу своїх 
вислідів. Чи не краще звучать 
для вуха і психічної (читай: по-
літичної) рівноваги населення 
міста: Велика Чуднівська, Про-
віянтська, Міщанська (не ля-
кайтесь, це відповідає і колиш-
ньому, і сьогоднішньому духові 
Житомира, міщани — це ще 
й попросту мешканці міста), 
Зелена, Зарічна, Заводська, 
Чеська, Цегляна (чи все ж таки 
Цегельна?)? І ніхто тоді не ди-
вуватиметься, що то за вулиця 
така — В’ячеслава Малі (за нор-
мами української мови чеське 
прізвище Malý, перекручене 
російськими писарями ще в 
XIX столітті, мало б писатися 
як «Малий»). Нащадків одного 
з найбагатших землевласників 
і засновників Чеської Крошні 
большевики розкуркулили, на-
ціоналізували їхнє майно, ро-
дину вислали на Урал, а тепер, 
виявляється, йому в Житомирі 
чи то належить одна вулиця, чи 
то не належить... Або візьмімо 
вулицю Монтана. Довелося по-
чути розмову: «Ти де живеш?» 
— «На Монтані». — А далі 
проникливий погляд співроз-
мовника: мовляв, чи не з’їхав з 
глузду корінний житомирець 
з американського штату Мон-
тана? Хто в Житомирі знає, що 
маємо місто-побратима в Бол-
гарії, і зветься воно теж Монта-
на (колишній Михайловґрад)? 
Не біда, що в комісії забули 
про родовий відмінок: мало 
б бути «вулиця Монтани», а в 
муніципальному переліку чис-
литься чомусь «вулиця Монта-
на»... В тих, хто вміє відміню-
вати іменники в українській 
мові, ця назва викликає навіть 
асоціяції зі знаменитим фран-
цузьким актором та співаком 
Івом Монтаном!

Філолог назвам не 
потрібен?

Очевидно, що декомуніза-
ція, десовєтизація назв топо-
німічних об’єктів потягнули 
за собою питання про їхню 
деімперіялізацію (деросіяні-
зацію), не відображену в зга-
даному законі. Але, як на мій 
хлопський розум, топоніміч-

ній комісії варто було б роз-
почати ширшу роботу — З 
ДЕПЕРСОНІФІКАЦІЇ. Чому б 
Житомиру не стати першим 
в Україні таким містом, де 
не буде назв вулиць на честь 
тієї чи іншої людини? Після 
деперсоніфікації майже ґа-
рантовано ніхто не зазіхне на 
перейменування та обличчя в 
житомирців, які люблять пу-
блічно дискутувати в стінах 
міськради, цілішими будуть. 
До того ж, не спостерігатиме-
мо такі «перли», як-от: Микола 
Хомичевський (він же Борис 
Тен) жив на вулиці... Бориса 
Тена. І ще ми б тоді не виходи-
ли з тролейбуса на Шевченка, 
Довженка і Ґаґаріна і не топта-
лися по них ногами...

Хто скаже: якщо завтра в 
котромусь із будинків по ву-
лиці Щастного народиться 
«більш видатний» Іваненко, 
що нам тоді робити з першим? 
А ще в недалекому майбутньо-
му кон’юнктура може зміни-
тися. Щастного розстріляли 
більшовики, і це вже саме по 
собі було трендом. А тепер 
він не «вписується» в політич-
ну концепцію сьогоднішньої 
України, бо був царським ад-
міралом. Чи не перетворюємо 
ми й надалі процес перейме-
нування на перманентний?

Врешті-решт, не завадило 
б комісії залучити до свого 
складу гарного фахівця з укра-
їнської мови. Невже в держав-
ному університеті імени Івана 
Франка немає філологів? Чи 
то Сергій Сухомлин як голова 
комісії не знає, що вони там 
мають бути? Топоніміка — все 
ж таки інтеґральна дисциплі-
на, що використовує дані не 
тільки географії та історії, а й 
лінґвістики. Може, тоді Жито-
мир позбавиться таких мовних 
покручів, як «майдан ім. С. П. 
Корольова» або «вулиця Чу-
мацький Шлях»? А й справді, 
хто б міг подумати, що чумаки 
по сіль їздили до Перекопу не 
вздовж лівого берега Дніпра, а 
околицями нинішнього Жито-
мира? Чи це щось космічне?

Натомість комісія й нада-
лі намагається впроваджувати 
дикі для українського вуха наз-
ви: наприклад, замість двослів-
ного, приємного на сприйняття 
«Шодуарівського парку» може 
з’явитися топонімічний монстр 
із шести слів і трьох крапок: 
«парк ім. І. М. де Шодуара»! Фі-
лолога таки не вистарчає...

Здається, наше місто трохи 
перегралося в краєзнавство й 
політику, все частіше перетво-
рюючи таку важливу і вдум-
ливу справу, як топоніміка, 
то на хуторянство, то на таку 
звичну для совєтських часів 
кампанійщину із висмокту-
ванням із пальця нових імен 
для назв вулиць...

 Автор користується 
нормами Харківського пра-
вопису 1929 року.
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Анна Шанська

Скандал довкола АТБ набирає 
обертів. Справа поки що пере-
буває в судах за рядом позивів. 

Журналісти «20 хвилин» спробували 
розставити орієнтири: що ж насправ-
ді стало яблуком розбрату в питанні 
«АТБ: бути чи не бути»?

 За словами активіста Ігоря Улья-
нова, ганебний паркан на Київській, 6, 
знесено тому, що він спотворював центр 
міста. Замість АТБ на перетині вулиць 
Київської та Театральної побудують сквер.

Зараз проходить конкурс на кращий про-
ект. На нього планують витратити кошти 
місцевого бюджету та, власне, самих городян.

Ігор Ульянов стверджує, що всі мирні 
пікети відбувалися з метою залучення громад-
ськості до вирішення нагальної проблеми.

– На землі, що не була призначена для 
комерційної діяльності, будували потвор-
ний комерційний об’єкт, з наступною ме-
тою – узаконити крадіжку землі. Також 
будівництво супроводжувалося пору-
шенням прав власників одноповерхових 
будинків за адресами: вул. Театральна, 5 
та 6. Адже спорудження АТБ передбачало 
знесення цих двох жилих споруд без відо-
ма мешканців, що було передбачено на 
рівні містобудівельних стосунків.

Конкурс на згадану ділянку 
проводили кілька разів

Ми звернулися до місцевого управ-
ління містобудування, архітектури 
та дизайну міського середовища

– Земельна ділянка за адресою Київська, 
6, була передана в постійне користування 
ТВЦ «Олеся» для будування культурно-ад-
міністративного центру в 1993 році, – за-
значає начальник управління Євгенія 
Черкасова.

За словами Євгенії Черкасової, у 2013 
році управлінням архітектури було видано 
містобудівні умови та обмеження на будів-
ництво магазину з приміщеннями громад-
ського призначення.

– Коли видавалися містобудівні умови, 
обмеження розглядалося на містобудівній 
раді, якій запропонували документи і була 
оформлена декларація на початок робіт. Тоді 
вивісили щит із проектом АТБ. Почалася пер-
ша хвиля пікетів та мітингів. Було зрозуміло, 
що цей проект не відповідає заявленому.

Будівництво було призупинено, відпо-
відно відбулася перевірка інспекції держав-
ного архітектурно-будівельного контролю. 
Вони перевірили документи відповідності, 
і декларацію на початок робіт було анульо-
вано. Тоді активісти зрізали каркас і розрі-
зали будівельні конструкції, а ТВЦ «Олеся» 
зареєструвала декларацію ще раз.

Пані Євгенія зазначає, що про по-
дальшу долю декларації вона не знає.

– Справа потрапила до суду. Поста-
ло достатньо багато питань і, як наслідок, 
оголосили конкурс на кращий проект бла-
гоустрою цієї території. Попри те, що було 
запропоновано три роботи, переможців так 
і не визначили. Тож було ухвалено рішення 
провести новий конкурс таким чином, щоб 
сформувати умови на створення кращої 
композиції щодо забудови і благоустрою 
цієї території. Зараз ми формуємо умови, 
але на виконавчий комітет рішення ще не 

винесено, адже під час формування цих 
умов включаються питання, які стосуються 
забудови міста.

Активістка Автомайдану Юлія 
Демчук про подробиці судів

– ПП ТВЦ «Олеся», на мою думку, не є 
правонаступником цієї землі, адже припи-
нило своє існування як юридична особа. А 
відповідно до статті 141 Земельного кодексу: 
з припиненням існування юридичної осо-
би, припиняються усі її права на земельну 
ділянку в разі відсутності правонаступни-
ка. Рішення сесії 1993 року, надало цьому 
підприємству право постійного користу-
вання землею, проте це не означає «надати 
у власність», – стверджує активістка Авто-
майдану, член виконкому Житомирської 
міської ради Юлія Демчук.

На думку нашої співрозмовниці, ТВЦ 
«Олеся» не можуть надати документи свого 
правонаступництва. З незрозумілих причин 
ще 2008 року міська рада визнавала за ними 
правонаступництво, проте це не є законним. 
Допустимих доказів представлено не було.

Усе будівництво, яке здійснюється «АТБ 
Інвест» у Житомирі, стверджує Юлія, було 
пов’язане з грубим порушенням вимог зако-
нодавства, зокрема Земельного кодексу, ігно-
руванням інтересів громади, супроводжува-
лось незаконним заволодінням комунальною 
власністю і різного роду зловживаннями.

 – Компанія «АТБ інвест» дуже непоряд-
но себе повела. Позови незрозуміло чому 
направлялися до дніпропетровських судів. 
Хоча земельна ділянка розміщена в Жито-
мирі, і справи щодо неї, відповідно, мають 
розглядатися за місцем знаходження, – 

каже пані Юлія.
І Автомайдан, і мерія одночасно подава-

ли апеляції після отримання судових рішень, 
поки не виграли справу. Днями відбувся суд 
щодо цього питання, де міська рада припи-
нила право постійного користування земель-
ною ділянкою за адресою Київська, 6.

Земельна ділянка починаючи з 1993 
року не перебувала у власності жодних 
фірм, це комунальна власність територі-
альної громади. Тому всі питання щодо її 
подальшої долі вирішує лише сесія міської 
ради. Наявність акта на постійне користу-
вання не надає права власності.

Крім того, та площа земельної ділянки, 
яка зазначена в акті на постійне користуван-
ня ТВЦ «Олеся» – 0,4 га, є спірною, оскільки 
близько 0,22 га знаходиться у фактичному 
користуванні співвласників двох житлових 
будинків за адресами Театральна, 5а та 5б, 
що унеможливлює будь-яке безперешкод-
не користування цією земельною ділян-
кою. Розпочинати процес використання 
ділянки можна лише за умови виставлення 
меж натури, які виставлені не були.

 – «АТБ інвест» не має права подавати 
будь-які судові позови, оскільки вони не 
є правонаступниками чи представника-
ми ТВЦ «Олеся». Будучи інвесторами ТВЦ 
«Олеся», вони, на мою думку, шахрайським 
способом використали акт на постійне ко-
ристування землею ТВЦ «Олеся», скорис-
тавшись схожістю набору літер (АТП – АТБ) 
– повідомляє Юлія.

Вона зазначає, що нею, як членом викон-
кому, було ініційовано конкурс  на кращу 
забудову цієї території:

– Уже є ескізний проект, що перебуває 
на стадії доопрацювання.

Суд вирішив, що АТБ на Театральній таки не буде

Депутата міськради Сергія Мірошнікова  
ледь не пограбували біля під'їзду 

Роман Здорик

Депутат Житомирської міської 
ради Сергій Мірошніков ледь 
не став жертвою грабіжника. 

Про це сам народний обранець на-
писав на своїй сторінці у соцмережі.

 Життя врятували армійська 
виправка та офіціантка ресторану

 Віднедавна позафракційний депу-
тат Житомирської міської ради Сергій 
Мірошніков відверто агітує за дозвіл на 
носіння зброї простим житомирянам.

– Якби в мене була зброя – сьогодні 
б у Житомирі було на одного злочинця 
менше, а якби не збіг обставин – могло 
би бути менше на одного підприємця, – 
зазначає депутат.

Пригода трапилася в ніч на 14 липня. 
Сергій Мірошніков повертався близько 
23-ї години до своєї квартири на площі 
Перемоги. Біля самого під'їзду зіштов-
хнувся із невідомим, який, побачивши 
підприємця, спробував пирснути газо-
вим балончиком у очі Мірошнікову та 
забрати його портфель.

Врятували бізнесмена та народного 
обранця, за його словами, армійська ви-
правка та поява офіціанток сусіднього 
ресторану. Адже після того, як бізнес-

мен зруйнував усі плани грабіжника, 
застосувавши проти нього силу, чоловік 
дістав ніж.

– Тільки поява з дверей прилеглого 
ресторану офіціанток, які чомусь заба-
рилися на роботі, злякала нападника, – 
стверджує Сергій Мірошніков.

 Це не перший випадок розбою в 
цьому районі

Нагадаємо, що депутат Сергій Мі-
рошніков житомирянам добре відомий. 
На початку двохтисячних років він вже 
мав клопіт зі зловмисниками. Магазин 
«Міріса», що належав підприємцеві, не 
раз вибухав. Відтоді життю бізнесмена 
більше нічого не загрожувало.

Однак теперішній напад на себе 
Мірошніков із бізнесом не пов'язує. На 
його думку, це звичайний розбійний на-
пад. Адже в будинку, де розміщений ма-
газин «Темп», в якому проживає Мірош-
ніков, уже двічі протягом останніх двох 
місяців його сусіди піддавалися нападу 
сторонніх осіб. А тут – зазіхнули вже й 
на нього.

Офіційної реакції житомирської мі-
ліції поки що немає. Щоправда, заго-
стрення криміногенної ситуації в місті 
там не відкидають. За офіційною інфор-
мацією Житомирського МВ УМВС Укра-
їни у Житомирській області, протягом 

нинішнього року вже зареєстровано на 
2 тисячі більше злочинів, ніж у попе-
редньому.

Сам Мірошніков переконаний, що 
ані політичного, ані бізнесового моти-

ву в нападі на нього не було. Адже, за 
словами депутата, комісія з питань де-
путатської діяльності, законності та рег-
ламенту міської ради — навряд чи дає 
можливість перейти комусь дорогу. 

 Сергій Мірошніков
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Анастасія Кузьмич

Роман Здорик

Напередодні виборів на посаду 
голови міської ради усі канди-
дати прагнуть показати жи-

томирянам, що саме з їх приходом 
життя міста зміниться і, що особливо 
важливо – лише у кращий бік. Саме 
тому ми вирішили поспілкуватися з 
кандидатами і з’ясувати, яких покра-
щень нам слід очікувати саме най-
ближчим часом, а не «десь», «колись» 
і «можливо».

Ми звернулися до Любові Цимбалюк 
і Сергія Сухомлина з одним єдиним пи-
танням: «Що ви зробите для Житомира?». 
При цьому ми зауважили, що прогноз має 
бути стовідсотковим, тобто жодна з мож-
ливих і неможливих обставин не повинні 
вплинути на виконання обіцянки.

Плани дій Любові Володимирівни та 
Сергія Івановича збіглися, бо посадовці ви-
рішили надто не перейматися і представи-
ли нам програму міської ради, але запев-
нили, що ці проекти неодмінно (!) будуть 
втілені в життя. Тому, шановні житомиря-
ни, сміливо беремо календарі й дивимося, 
коли нам чекати найближчих результатів 
їхньої роботи.

До кінця 2015 року:
1. За програмою «Безпечне місто» вста-

новити додатково як мінімум 22 камери на 
вулицях міста (нині вже стоїть і функціо-
нує 29 камер), а також  обладнати система-
ми відеоспостереження всі школи міста.

2. Система «Електронне місто», мета 
якої – впровадити  електронний докумен-
тообіг у міській раді, щоб ліквідувати 90 % 
паперової переписки і скоротити на 22 % 
штат.

До весни 2016 року:
Закінчити утеплення шкіл і дитячих 

садків (за програмою NEFCO). Підготовані 
проекти та проведені експертизи щодо до-
будування та  реконструкції двох дитячих 

садків у Житомирі, що створить додатково 
420 місць для дітей.

2016 рік:
Оптимізувати роботу міської ради: 

створити загальний інформаційний пор-
тал з функціями відкритого бюджету та 
електронних звернень.

Ввести систему електронних квитків на 
комунальному транспорті.

Збільшити видатки бюджету на спорт 
у 8 разів: будівництво школи веслування, 
відкриття зони відкритих видів спорту в 
парку ім. Ю. Гагаріна.

Реконструювати вулицю Михайлівську.
Реконструювати тротуари у централь-

ній частині міста й створити велосипедні 
доріжки.

З 2016 року:
1. Завдяки переходу на альтернативні 

джерела енергії скоротити використання 
газу на 50 %.

2. Впровадити міську програму з уте-
плення багатоповерхових будинків у Жи-
томирі.

Як бачимо, обсяг робіт немалий і про-
гнози вселяють надію на те, що ми таки 
дочекаємося змін, яких «вимагають наші 
серця» (принагідно згадався Віктор Цой). 
Тому побажаємо кандидатам сил та на-
снаги, щоб реалізувати всі їхні задуми та 
плани, а нам – терпіння, щоб дочекатися 
результатів і не розчаруватися в тих, кому 
довіряємо майбутнє нашого міста. А ми 
таки відмітимо всі світлі задуми наших чи-
новників у календарі, щоб часом не проґа-
вити звершень. Вони ж стараються…

Найближчим часом у Житомир-
ській мерії планують відроди-
ти електричку сполученням 

«Житомир – Київ». Це коштуватиме 
житомирянам ні багато ні мало – 1 
мільйон гривень із бюджету. 

– Таку умову, – стверджує перший за-
ступник міського голови Сергій Сухомлин, 
– нам поставили у Міністерстві транспор-
ту та зв’язку. Вільних потягів у них немає, 
тож за ці гроші вони збираються відремон-
тувати аж дві електрички і запустити їх.

Нагадаємо, що електричний потяг, 
який сполучав наше місто зі столицею, 
вже курсував. Щоправда, згодом був скасо-

ваний через нерентабельність маршруту. 
І хоча житомиряни скептично ставляться 
до «воскресіння» маршруту, у міськраді 

запевняють, що запорукою рентабельності 
та потрібності електрички стане цінова по-
літика. Чиновники вже задекларували, що 
вартість квитка на потяг становитиме не 
більше 35 гривень. Тоді як у маршрутному 
таксі доводиться платити 80 гривень.

Електричку на Київ 
відремонтують  
коштом житомирян  
та повернуть на рейки

На Житомирщині можуть 
заборонити продаж 
спиртного військовим
З овсім нещодавно на сайті «20 

хвилин» ми писали про те, що 
наші читачі дедалі частіше 

скаржаться на засилля військових 
напідпитку у Житомирі та Жито-
мирському районі.

Днями у Житомирській районній 
раді відбулася нарада з питань прода-
жу алкоголю військовослужбовцям у 
військовій формі.

У нараді брали участь представ-
ники обласної та Житомирської ра-
йонної державних адміністрацій, вій-
ськової прокуратури Житомирського 
гарнізону, голів Новогуйвинської се-
лищної та Головенківської, Денишів-
ської, Корчацької та Тетерівської сіль-
ських рад.

До органів державної влади звер-
нулася військова прокуратура Жито-
мирського гарнізону. Через вживання 
алкоголю військовими, стверджують 

у прокуратурі, збільшується кіль-
кість правопорушень, погіршується 
стан здоров’я військових та загалом 
знижується авторитет Збройних Сил 
України. Крім того, зазначають у вій-
ськовій прокуратурі, від початку АТО 
в області на мирній території через 
вживання спиртних напоїв загинуло 6 
військовослужбовців. Не кажучи вже 
про адміністративні порушення…

Директор департаменту економіч-
ного розвитку, торгівлі та міжнарод-
ного співробітництва облдержадміні-
страції Олексій Шатило переконаний, 
що проблему можна вирішити зако-
нодавчо на місцевому рівні.

– Приклади подібних ініціатив на 
місцях є у Львівській, Миколаївській, 
Дніпропетровській та інших облас-
тях, – запевняє чиновник. – Пораду як 
зробити правильно має дати прокура-
тура.

 Приклади заборони продажу алкоголю військовим є - Шатило

На Богунському кар’єрі 
втопився чоловік

У неділю, 19-го липня, до опера-
тивно-координаційного цен-
тру Управління ДСНС Жито-

мирщини надійшло повідомлення 
про те, що на Богунському кар’єрі в 
Житомирі втопився чоловік.

Очевидцями пригоди стали друзі 
загиблого. Молода компанія відпочи-
вала біля води. Як пояснили пізніше – 
розпивали спиртні напої. Потім один 
із чоловіків вирішив скупатися. Він 
взяв із собою надувний матрац, щоб 
побавитися з дитиною на воді. Разом 
вони відпливли від берега і весело про-
водили час. Однак трохи згодом люди 

на березі помітили, що чоловіка на-
крила хвиля, і він не винирнув, а дити-
на залишилася на матраці. Відпочива-
ючі кинулися на допомогу, але знайти 
бідолашного їм не вдалося.

У понеділок, 20-го липня, фахівці 
Житомирської міської комунальної 
аварійно-рятувальної служби на воді 
підняли тіло потопельника з дна во-
дойми. Ним виявився 24-річний жи-
томирянин. Глибина, на якій знайшли 
небіжчика сягає 6 метрів, а в окремих 
місцях навіть 40.

За повідомленням У ДСНС  
у Житомирській області

Чиновники вже задеклару-
вали, що вартість квитка на 
потяг становитиме не більше 35 
гривень. Тоді як у маршрутно-
му таксі доводиться платити 80 
гривень.

Плани дій Любові Володимирів-
ни та Сергія Івановича збіглися, 
бо посадовці вирішили надто не 
перейматися і представили нам 
програму міської ради, але за-
певнили, що ці проекти неодмін-
но (!) будуть втілені в життя.
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Команди Рахунок

ФК «Миропіль» – ФК «Полісся» 4:2 (3:0)

(Г) ФК «Оріон» – «Полісся» (О) 0:1

ФК «Спартак» – ФК Баранівка» 1:2 (1:1)

ФК «Стоун» – ФК «Автомобіліст» 2:0

10 июля 2015 года со-
стоялся Исполком 
Житомирской об-

ластной федерации футбо-
ла, на который были пригла-
шены главы  футбольных 
федераций районов. Члены 
исполкома и главы феде-
раций приняли решение и 
поставили свои подписи на 
обращении к губернатору 
области Машковскому С. 
А. и главе областной госда-
министрации Фанцузу В. 
Й. с просьбой возобновить 
реконструкцию западной 
трибуны центрального ста-
диона «Полесье».  Мы об-
ратились к председателю 
ЖОФФ Коцюко А.П. , вот, 
что он нам сказал:

«-Власть поменялась с фев-
раля 2014 года, и с того момен-
та прошла уже не одна сессия 
областного совета, но вопрос о 
реконструкции стадиона «По-
лесье» даже не поднимался. На 
рассмотрения сессий выносят 
вопросы личного характера, 
к примеру, распределяют де-

путаты между собой карьеры 
по добыче песка, охотничьи 
угодья и т.д. Деньги распреде-
ляют по каким-то непонятным 
направлениям, и не думают о 
том, что здоровье молодежи, 
детей – важнее всего на свете. 
Хочу напомнить,  что централь-
ный стадион является  соб-
ственностью областного сове-
та,  и, соответственно, является 
лицом депутатского корпуса. 
Ремонт внутренних помеще-
ний сделан, атлетический ма-
неж отремонтирован, но зимой 
там все затекло потому, что нет 
крыши , нету, соответственно, и  
хозяина, как не было, так и нет. 
Ведь, когда касается своего лич-
ного, то хороший хозяин сна-
чала поставит крышу, а потом 
будет делать ремонт,  завозить 
мебель.  А тут все наоборот - 
манеж сделали, а крыши нету, 
вот и льется дождь, тающий 
снег на ковры, на манеж, на 
отремонтированные стены,  на 
головы спортсменам.  А крыша 
– это и есть западная трибуна 
стадиона.   И её надо срочно 

отремонтировать. Сущие ко-
пейки нужны для этого. Если 
есть депутаты – патриоты Жи-
томирщины, если такие есть, то 
я вас прошу, инициируйте от 
своего имени ремонт западной 
трибуны, в противном случае, 
вторую зиму манеж не пережи-
вет. А Житомирская областная 
федерация футбола обязатель-
но отметит этот благородный 
поступок депутатов и осветит 
его в прессе. Мы будем поддер-
живать вас на выборах вне зави-
симости от партийной принад-
лежности. До сессии облсовета 
два месяца, денег в областном 
бюджете хватает. Подумайте о 
Житомирщине, о спортсменах. 
Житомирская  областная феде-
рация футбола -  одна из самых 
многочисленных общественных 
организаций на Житомирщине 
- это 326 команд в Житомир-
ской области, арбитры, болель-
щики. И   все хотят, чтобы был 
центральный стадион и про-
фессиональная футбольная ко-
манда, которая должна играть в 
Чемпионате Украины.»

Обращение к губернатору области с просьбой  
реконструировать стадион «Полесье»

Результат дев'ятого туру першості 
житомирської області з футболу

 9 тур першості Житомирської області

ФК «Миропіль» виходить на друге 
місце в турнірній таблиці, а олев-
ське «Полісся» укріплює своє лі-

дерство – результати 9-го туру першості 
Житомирської області з футболу.

Оскільки довбиський «Авангард» свій 
матч 9-го туру пропускав, «Миропіль» 
сповна скористався можливістю покра-
щити своє турнірне становище, обіграв-
ши «Полісся» (Городниця) з рахунком 4:2. 
Виїзна перемога  над «Оріоном» дозво-

лила ФК «Полісся» (Олевськ) збільшити 
відрив від найближчих переслідувачів й 
закріпитися на першій позиції.

Також перемогу в 9-му турі святкували 
ФК «Баранівка», яка на виїзді завдяки голу 
Поліщука в компенсований час вирвала 
перемогу у «Спартака». Житомирський 
«Стоун», зігравши найменше матчів в ме-
жах першості, продовжує сходження до 
вершин турнірної таблиці – перемога над 
«Автомобілістом» з рахунком 2:0.

Першість Житомирської області, 9-й тур

У Житомирі відбувся  
пішохідний квест  
«Навколо світу за 80 днів»
У Житомирі 18 липня 

відбувся пішохід-
ний квест «Навколо 

світу за 80 днів», участь 
в якому взяли шість ко-
манд. Серед його учасни-
ків – професійні автоквес-
тери, ті, хто раніше брав 
участь у велоквестах, а 
також новачки.

Перед стартом учасники 
зібралися біля фонтану на 
Новому бульварі, де отри-
мали короткий інструктаж, 
а також реквізит – конверти, 
які потрібно було відкрити 
в зазначений час.

Під час гри квестерам 
потрібно було розв’язати 
завдання і знайти локації, а поблизу них 
коди. Загалом учасникам було запропо-
новано 24 завдання. Зокрема, відгадати 
ребус, постріляти в тирі і в такий спо-
сіб отримати додаткові підказки, знайти 
коди з назвами країн і цифри на дитячо-
му майданчику, а також виконати агент-
ське завдання, яке полягало у тому, щоб 
принести агенту товарний чек на суму 4 
грн 82 коп. та багато інших.

За результатами квесту, перемогу ви-
борола команда «TwoAA», яка виконала 
завдання за 1 год 53 хв і 2 с. Другою стала 
команда «Рикотома» з часом 2 год 41 хв 16 
с, а третіми – «МАК» з часом 2 год 52 хв 5 с.

На фініші організатор квесту приго-
щав усіх цукерками, а призерам вручив 
грамоти.

«Дякую усім, хто брав участь. При-
ємно було бачити нові команди «Фо-
ггИПаспарту» і «TimeGo!», – підсумував 
організатор  квесту «Навколо світу за 80 
днів» Олександр Пелих. – Круто, що всі 
команди виконали завдання і фінішу-
вали. На попередніх іграх не всі завер-
шували гру».

Учасниці команди «МАК», які впер-
ше брали участь у квесті, Марія Гайду-
чек та Катерина Мазко розповіли, що 
найбільше їм сподобалося завдання з 
пошуком близько 20 кодів на дитячому 
майданчику. Дівчатам не вдалося знай-
ти лише один код. На їхню думку, гра 
була цікавою і веселою. Вважають, що 
життя – це рух. Тож планують брати 
участь у квестах і надалі.

За матеріалами Спортивний Житомир

 Бажаючі змогли взяти участь у пішохідному квесті
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17 июля должен был 
состояться тендер 
на закупку магнит-

но-резонансного томографа 
(МРТ). Тендер перенесли на 
неизвестную дату в связи с по-
данной очередной жалобой в 
Антимонопольный комитет 
Украины. Мы обратились  к 
депутату областного совета 
Олегу Билецкому и предста-
вителю общественного сове-
та Александру Коцюбко с во-
просом, как они оценивают 
данную ситуацию:

Говорит депутат Житомирс-
кого облсовета Олег Билецкий:

– Случилось следующее, и 
это не в первый раз, подается 
мнимая жалоба даже не участ-
ника тендерных торгов, и  в 
связи с этим отменяется тендер 
на покупку МРТ или перено-
сится на неопределенное вре-

мя. Я, как депутат областного 
совета, обратился в телефон-
ном режиме в департамент об-
жалования закупок Антимоно-
польного комитета Украины, но 
вразумительного ответа не по-
лучил. Поэтому я подготовлю 
и отправлю депутатское обра-
щение в Антимонопольный ко-
митет Украины с просьбой от-
клонить данную жалобу и дать 
возможность провести тендер и 
купить МРТ.

Говорит представитель об-
щественного совета при Жи-
томирской областной госу-
дарственной администрации 
Александр Коцюбко:

– Все, что происходит вокруг 
закупки МТР для бесплатного 
обследования населения нашей 
области на протяжении двух 
лет, говорит о том, что деньги 
преобладают над голосом рас-

судка у чиновников и хозяев 
частных МРТ.

Еще раз хочу объяснить 
частникам, как ходили к вам 
люди с деньгами, так и будут 
ходить, а те, кто без денег, как 
не ходили, так ходить и не бу-
дут. И именно для незащищен-
ных слоев населения и покупа-
ется бюджетный МРТ.

 Эти тридцать миллионов 
– деньги налогоплательщиков. 
Поэтому и Антимонопольный 
комитет, который блокирует 
покупку, должен понести нака-
зание. Его решения были неза-
конными. Когда в 2013 году де-
путаты выделили из областного 
бюджета 26 миллионов гривен, 
доллар был по 8 гривен. Тог-
да фирма, выигравшая тендер, 
была готова поставить нам МРТ 
марки «Toshiba» за 18,9 миллио-
на гривен. В 2014 году Антимо-

нопольный комитет Украины 
блокировал покупку нашего 
бюджетного  МРТ. А сейчас дол-
лар стоит 25 гривен. В 2015 году 
выделено 30 миллионов гривен, 
так как гривня обесценилась. 
А сейчас снова блокируют по-
купку МРТ. Вы должны вернуть 
в бюджет области 11,1 миллиона 
гривен, потому что вы в ответе 
за незаконные решения. Это мое 
глубокое убеждение.

У нас в области слабая 
власть, она не может обеспе-
чить выполнение собственных 
решений, и никому нет дела до 
простых людей.

Что я сделаю, как  предста-
витель комисии общественно-
го совета при Житомирской 
областной государственной 
администрации по вопросам 
правовой политики, борьбы с 
преступностью, противодей-

ствия коррупции – я напишу 
письмо в Антимонопольный ко-
митет Украины с просьбой от-
клонить данную жалобу и дать 
возможность провести тендер 
и купить МРТ. Мы призовем к 
ответу тех, кто мешает этому. 
А надо будет, то соберемся все 
вместе – члены общественного 
совета, сядем в автобус и поедем 
познакомимся с чиновниками 
Антимонопольного комитета, 
узнаем – кто там «шалит». И мы 
его найдем и покажем Житоми-
рщине, кто это.

Житомирским миллионе-
рам от медицины хочу сказать 
– «не буди лихо, пока оно тихо». 
Повылезайте из своих джипов, 
пройдитесь по больницам, по-
смотрите сколько там горя и 
слёз. И это все потому, что у лю-
дей нет денег и нет возможности 
вылечится.

Александр Коцюбко: «Я напишу письмо  
в Антимонопольный комитет Украины с просьбой 

дать возможность провести тендер и купить МРТ»

Фонд «Українська  
перспектива» надав допомогу 
жителям модульного  
містечка в Кривому Розі
Фонд Олександра Вілкула 

«Українська перспектива» 
надав допомогу жителям мо-

дульного містечка, яке розташоване 
в Тернівському районі Кривого Рогу 
– переселенцям з Донецької та Лу-
ганської областей. Волонтери Фонду 
зв'язалися з багатодітними сім'ями 
та сім'ями з інвалідами, які бігли від 
обстрілів і передали нужденним про-
дуктові набори.

– Ми дуже вдячні Фонду за допомогу 
та підтримку. Нещодавно, за допомогою 
Фонду та народного депутата Костянтина 
Павлова у модульному містечку встанови-
ли дитячий майданчик, закупили медичні 
препарати для медпункту, придбали пра-
ски й інші необхідні речі. Сьогодні життя 
стала дорогим, ми не можемо дозволити 

собі якісну їжу, одяг чи техніку, – розпові-
ли мешканці містечка Олена та Катерина.

– Ми знаємо про складне становище 
ряду сімей у модульному містечку, тому 
будемо надавати систематичну допомогу 
нужденним. Люди потрапили в біду, в їх 
будинок прийшла війна, від якої вони про-
сять захисту в нас. Фонд Олександра Вілку-
ла ніколи не залишить нужденних людей 
з проблемою один на один, – сказала кри-
ворізький координатор Фонду «Українська 
перспектива» Світлана Хватова.

Фонд Олександра Вілкула «Українська 
перспектива» продовжує здійснювати 
підтримку для нужденних сімей, які при-
були в Кривий Ріг із зони антитерорис-
тичної операції (АТО). Аналогічну допо-
могу у вигляді продуктів харчування на 
цьому тижні отримує ще 160 сімей.

Що змінить закон про 
вибори для житомирян?

Роман Здорик

Попри баталії довкола нового ви-
борчого законодавства, закон 
таки прийняли. Щоправда, до 

робочого проекту внесли понад 1200 
поправок. Які ж зміни принесе новий 
законодавчий акт житомирянам?

Попри бажання авторів нового закону 
зменшити кількість депутатів місцевого 
рівня, для Житомира і області вона фактич-
но залишиться незмінною. Житомирська 
обласна рада втратить два мандати. Адже 
коли раніше в обласному органі місцевого 
самоврядування налічувалося 112 депута-
тів, то нинішній закон обмежується 110-ма.

— Новий Закон це вже прогрес, бо Жи-
томирського міського голову тепер оби-
ратимуть у два тури, а це — підтримка 
більшості виборців, які прийняли участь 
в голосуванні та реальна, значно більша 
легітимність персони, — вважає житомир-

ський політолог Володимир Піньковський.
Крім того, зазначає наш співрозмовник, 

вибори відбудуться на пропорційній (пар-
тійній) основі, і відповідальність за висуван-
ців візьме на себе партія, а в разі провалу ко-
гось з депутатів або голів міст розділить її.

Володимир Піньковський також вва-
жає, що нове законодавство може значно 
змінити конфігурацію нових органів міс-
цевого самоврядування. Адже тепер полі-
тикам доведеться шукати нові авторитетні 
обличчя. Виїхати просто на партійному 
рейтингу тепер не вдасться, а у списку ні-
хто не заховається.

Що ж стосується відмови депутатів 
Верховної Ради зменшувати кількість де-
путатських мандатів на місцях, Володи-
мир Піньковський припускає, що законо-
давці просто намагаються у такий спосіб 
збільшити шанси своїх політичних сил на 
місцях. Адже вдвічі менша кількість об-
ранців у міській чи обласній радах значно 
знижує шанси партій на місцевих виборах.

 Вибори мера у Житомирі будуть двотуровими
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Музеї Європи, у яких не буває нудно
Анастасія Кузьмич

Хто сказав, що музей – це нудне бро-
діння вздовж стін, завішаних кар-
тинами, або розглядання незрозу-

мілих предметів крізь скляні вітрини? В 
Європі є безліч музеїв, які не лише відо-
мі на весь світ, а й приваблюють щороку 
мільйони туристів своїми унікальними 
та незвичними експонатами.

Музей воскових фігур мадам Тюссо 
(Лондон, Англія)

Музей мадам Тюссо відкрився у 1835 
році. Він розташований у лондонському 
районі Мерілебон.

У 1835 році в Лондоні відкрила свої 
двері перша постійна експозиція воскових 
фігур, створена мадам Тюссо. Зазиваючи 
відвідувачів до музею, хлопчаки на вули-
цях кричали: «Відвідайте улюблену турис-
тичну пам’ятку Лондона». Сьогодні цей ре-
кламний слоган актуальний як ніколи. За 
роки свого існування Музей Мадам Тюссо 
в Лондоні став не тільки пам’яткою, але й 
символом столиці Великобританії.

Лувр (Париж, Франція)
Лувр – один із найбільших і найстарі-

ших художніх музеїв світу (третій у світі 
за площею: 160 106 кв. м, з яких на 58 470 
розміщені експозиції).

Музей розташований у центрі Па-
рижа, на правому березі Сени, на ву-

лиці Ріволі, у першому окрузі столиці 
у старовинному королівському пала-
ці. Найвідоміші експонати Лувра: звід 
законів Хаммурапі, Венера Мілоська, 
Ніка Самофракійська, «Джоконда» та 
інші картини Леонардо да Вінчі, кар-
тини Рембрандта, Тіціана, «Свобода на 
барикадах» пензля Делакруа. Лувр став 
першим музеєм, відкритим у 1793 році 
для широкого загалу.

Лондонська темниця (Лондон, 
Англія)

«Лондонська темниця» – інтерактив-
ний лондонський музей середньовічних 
жахів, розташований на Тулі-стріт біля 
станції метро Лондон-бридж. У ньому 
відтворюються страшні криваві історич-
ні події у прийнятному для дітей вигля-
ді. У постановках беруть участь актори, 
застосовуються спецефекти і влаштову-
ються оглядові поїздки.

«Темниця», що відкрилася в 1976 

році, спочатку задумана як музей «іс-
торії жахів», з часом перетворилася на 
інтерактивний атракціон, що пропо-
нує занурюватися в атмосферу «Лабі-
ринту заблукалих», побачити «Поїздку 
до Пекла», «Велику лондонську по-
жежу» і «Велику лондонську чуму», а 
також зустрітися з Джеком Різником і 
Суїні Тоддом.

«Мініатюрна країна чудес» 
(Гамбург, Німеччина)

Хвилююча історія міста, яке за два-
надцять століть перетворилося з не-
великої фортеці на «Ворота у Світ» 
Німеччини, постає як на долоні перед 
відвідувачами музею. Безліч цікавих 
експонатів музею належать не тільки 
до старовини, але й до подій XX сто-
ліття. Особлива гордість Музею історії 
Гамбурга – найбільша в Європі модель 
залізниці. Ця пам’ятка являє собою 
найбільший у світі макет залізнич-
ної мережі Німеччини, Швейцарії та 
Скандинавії, пізніше до них додадуться 
Франція, Великобританія та Італія.

Музей Анни Франк (Амстердам, 
Нідерланди)

Будинок в Амстердамі на набережній 
Принсенграхт, у задніх кімнатах якого єв-
рейська дівчинка Анна Франк ховалася зі 
своєю сім’єю від нацистів. Тут же вона напи-
сала свій щоденник. Будинок-музей Анни 
Франк відкрився 3-го травня 1960 року. Під 
час реставрації кімнатам повернули той 
вигляд, який вони мали до нацистських об-
шуків. У передній частині будівлі відтворені 
офісні приміщення в довоєнному вигляді.

Галерея Уффіці (Флоренція, Італія)
Галерея Уффіці – палац у Флоренції, 

побудований у 1560–1581 рр., який зараз 
є одним із найбільших і значущих музеїв 
європейського образотворчого мистецтва. 
Галерея містить безліч шедеврів таких іта-
лійських майстрів, як Джотто, Сандро Бот-
тічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Джор-
джоне, Тіціан, Уччелло, фра Філіппо Ліппі, 
Чімабуе, П’єро делла Франческа та ін. Тут 
також чимало зразків античного, фран-
цузького, іспанського, німецького, голланд-
ського та фламандського мистецтва.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

У 1835 році в Лондоні відкрила 
свої двері перша постійна екс-
позиція воскових фігур, створе-
на мадам Тюссо. За роки свого 
існування Музей Мадам Тюссо 
в Лондоні став не тільки пам’ят-
кою, але й символом столиці 
Великобританії.
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Скільки часу та нервів потрібно  
витратити, щоб отримати медичну довідку?

Анна Шанська

Уже незабаром початок нового на-
вчального року. Комусь вступати 
до школи, а комусь вперше попов-

нити лави дошкільнят у дитячих садоч-
ках. Якою є головна процедура – отри-
мання медичних довідок і скільки часу 
на неї треба витратити? Ми вирішили 
поцікавитись у головного педіатра Жи-
томирської області та у батьків, на чиї 
плечі лягає організаційна тяганина.

Оксана Вікторівна Лук’яненко – 
педіатр Житомирської дитячої лі-
карні повідомила:

– Підготовка дітей на педіатричній 
дільниці до відвідування дошкільного та 
шкільного загальноосвітніх навчальних 
закладів регламентується положеннями 
та рекомендаціями Міністерства охоро-
ни здоров’я України. Чинними норма-
тивними документами обумовлені всі 
поетапні кроки медичних працівників 
та батьків щодо оформлення дитини в 
організований колектив та документа-
ція, яку повинні надати батькам:

-  медична карта дитини для дитячого 

садочка та школи (або виписка до дитячо-
го дошкільного закладу);

-  картка профілактичних щеплень.

За словами Оксани Лук’яненко, діль-
ничний педіатр попередньо направляє 
дитину до спеціалістів, огляд яких за ві-
ком необхідний для даної дитини:

1)  під час оформлення до дошкільного 
закладу – стоматолог, логопед, інші спеці-
алісти за показаннями, якщо дитина пе-
ребуває на диспансерному обліку;

2) під час оформлення до школи – хі-
рург-ортопед, офтальмолог, отоларин-
голог, стоматолог, логопед, психіатр або 
психолог, ендокринолог та інші спеціаліс-
ти за показаннями.

Також педіатр проводить лабора-
торні дослідження (загальний аналіз 

крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу 
на яйця глистів, аналіз крові на цукор – 
якщо потрібно), визначає групу здоров’я, 
групу для занять із фізичного виховання, 
режим відвідування дошкільного закла-
ду або школи. Усі діти, які відвідують 
дитячий садочок, проходять на базі ди-
тячого закладу психологічне обстеження 
на готовність дитини до школи. Лікар-
ка зазначає, що таке саме обстеження 
можна пройти й у шкільного психолога 
під час оформлення дитини до школи. 
Якщо виявлені порушення психологіч-
ного розвитку, дитину направляють на 
консультацію для додаткового обстежен-
ня вузькими спеціалістами (неврологом, 
психіатром, психологом).

Молода мама Лілія вперше віддає 
сина до садочка, тому про проблеми от-

римання медичної довідки знає не з чуток:
– Для того, щоб не сидіти в довже-

лезних чергах, доводилось і заплатити 
за оперативність отримання результатів 
аналізів. Взагалі з лікарнею пощастило, 
бо майже скрізь пропускали позачерго-
во. Щоб пройти всіх лікарів, доводилося 
декілька днів вставати о 6-й ранку і шви-
денько вибиратись до лікарні. Хочу ска-
зати, що процедура отримання довідки 
не з легких: якщо хочеш влаштувати ди-
тину в садочок, варто запастися терпін-
ням і вільним часом, мені, наприклад, 
вистачило трьох днів.

Маємо і потребу, і проблему в одно-
му, як-то кажуть, флаконі. Медична до-
відка – дійсно потрібна річ, але чи мож-
на уникнути стількох «жертв» під час її 
оформлення?

ПЕКЕЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА
Щороку школи вимагають від батьків довідку про медичний огляд. Щоб її зробити, треба витратити 2–3 тижні
на поліклініку. Ми порахували час, витрачений на цю формальність
реальною київської родиною з Березняків.
Червень 2015 року, рік і три місяці реформ.

Згаяний час у чергах:
5 хвилин на прийомі

5 хвилин у черзі

Стоматолог

4 дні
витратили на
пробу манту

загальний аналіз крові;�
загальний аналіз сечі;�
аналіз сечі на цукор;�

Усі знайомі обраної нами родини зробили
цю довідку за 100 грн, які заплатили медсестрі.

Педіатр Хірург-ортопед Отоларинголог Невролог Окуліст

Здати аналізи:

Зачекайте, будь ласка:

3 тижні
тривав весь

медогляд

2 тижні
чекали в електронній
черзі до кардіолога

Кардіолог

5 60/20 120/15 120/15 180/10 180/15 120/20

� аналіз калу
на яйця глиста;
зіскрібок на ентеробіоз.�

Під час оформлення до дошкіль-
ного закладу дитині потрібно 
відвідати стоматолога, логопеда, 
інших спеціалістів за показання-
ми, якщо дитина перебуває на 
диспансерному обліку.
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Комунальні війни: мешканці будинків чекають 

капітального ремонту, а їм пропонують радіти поточному
Дар’я Гончарова

Якість та періодичність ремонтних 
робіт у багатоповерхових будин-
ках вже давно стали причиною ба-

гатьох конфліктних ситуацій між меш-
канцями та комунальними службами. 
Чому розпочатий ремонт у під’їздах зму-
сив скаржитися жителів трьох будинків 
по вулиці Андріївській у місті Житомир 
та чи варто чекати найближчим часом 
кардинальних змін на краще, дізнава-
лись журналісти газети «20 хвилин».

– Напередодні виборів нам уже тради-
ційно роблять поточний ремонт під’їздів, – 
обурюється Ліна Хожайнова мешканка бу-
динку № 2а по вулиці Андріївській. – Але, 
повірте, відверто нас дратує подібна депу-
татська щедрість, бо головних проблем у 
будинку такий ремонт не вирішує. До того 
ж навіть якість поточного ремонту далеко 
не найкраща. Коли ми демонструємо май-
страм невеличкі ямки на сходових кліти-
нах, вони лише всміхаються і запевняють, 
що рівно тут все одно не буде. Тому вони 
лише побілять стіни і пофарбують їх. По-
дивіться на вікна у під’їзді – ми самостійно 
закриваємо тріщини скотчем.

Дізнавшись про приїзд журналіста газе-
ти, на вулицю вийшло чимало мешканців 
трьох будинків. У кожного була своя скарга на 
бездіяльність комунальників. Найбільше лю-
дей обурювали діряві комунікації у підвалі.

– Труби всі в хомутах, інколи, не доче-
кавшись комунальників, доводиться роби-

ти дрібний ремонт самостійно, – розповідає 
Леонід Тарарай. – Начальник приватного 
ЖЕКу стверджує, що проблему можна було 
б вирішити за рахунок труб центрального 
опалення, які забрали його робітники, але 
він вперто звинувачує мешканців у крадіж-
ці. Та навіть якщо б вони були, навіщо одні 
діряві труби міняти на такі ж?

Прогнилі перекриття на даху – ще одна 
проблема, з якою стикаються мешканці бу-
динку № 2а по вулиці Андріївській. Люди 
бояться, що старі балки врешті-решт не ви-
тримають і впадуть разом із дахом.

– Безрезультатно намагаємося змуси-
ти комунальників навести лад у щитових, 
– продовжує Ліна Хожайнова. – Навіть 
пожежа, яка сталася місяці два назад, не 
спонукала їх навести лад. Єдине, що вони 
зробили – замотали обгорілі дроти ізоляці-
йною стрічкою.

Керівник ПП «ВЖРЕП № 4» Володимир 
Тичина вважає всі звинувачення мешканців 
необґрунтованими і обіцяє, що поточний ре-
монт, який розпочався, буде виконаний якісно.

– Відверто, мене дивує, чого люди вирі-
шили звернутись у газети, про всі плани ми 
попереджаємо, – говорить Володимир Ти-
чина. – Ремонт у цих будинках тільки роз-
почався і буде зроблений якісно, побілимо, 
пофарбуємо. У процесі можливі певні нез-
ручності, але це тимчасово. Що стосується 
заміни комунікацій у підвалі, то це капі-
тальний ремонт, який не входить у тариф. 
Раніше в будинках було централізоване 
опалення, коли його не стало – ми нама-
галися забрати труби. Аби у разі потреби 

використати їх для ремонту старих комуні-
кацій. Та мешканці не дозволили нам цього 
зробити. А потім самостійно їх зрізали.

Стосовно даху, комунальники обіцяють 
подавати документи до міськвиконкому, щоб 
отримати кошти для капітального ремонту.

– Зверніть увагу, що мешканці чотирьох 

будинків по вулиці Андріївській мають за-
боргованість із квартплати 40 тисяч гривен, 
– наголошує Володимир Тичина. – Загалом 
же після проведення поточного ремон-
ту плануємо зняти ці будинки з балансу 
КП «ВЖРЕП № 4». Нехай вони утворюють 
ОСББ і хазяйнують самостійно.

 За словами мешканців напередодні кожних виборів традиційно роблять поточний ремонт 
під’їздів.  Але головних проблем будинку такий ремонт не вирішує

РЕКЛАМА

Активіста Ігоря Пирожка суд 
залишив під домашнім арештом

Житомирські чиновники 
паркуються, як «олені»

У п’ятницю 14 липня активіст із Бер-
дичева Ігор Пирожок приїхав на 
засідання Богунського районного 

суду м. Житомира. Як стало відомо,  Іго-
рю Пирожку мали змінити запобіжний 
захід та взяти під варту за порушення 
режиму домашнього арешту.

Нагадаємо, Ігор Пирожок був затрима-
ний 23 травня в Житомирі співробітниками 
СБУ під час спроби продати бойові гранати. 
Було відкрито кримінальне провадження за 
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами) КК України. 25 травня суд від-
пустив Пирожка під домашній арешт.

Сам активіст вважає, що такі заяви 
в його бік пов’язані з тим, що він має ін-
формацію про певних високопосадовців 
служби СБУ Донецької області, які ще 4–5 
місяців і більше року тому перейшли на 
дуже низькі посади по районах Житомир-
ської області, зробили собі статус учасни-
ків АТО і два-три місяці тому перейшли 
до центрального апарату СБУ у Жито-
мирській області на посади замів.

«Ми почали «копати» під працівників 
СБУ, які мали стосунок до Донецька та до 
тих підрозділів, котрі зрадили Україну, всі 
перейшли на сторону сепаратистів. Кіль-
ка фігурантів мали стосунок до розгону 
Майдану, дій проти Революції Гідності.

Також ми зачепили і махінації, що сто-
суються розподілу територіальних гро-
мад, які стали формуватися таким чином, 
щоб під час виборів собі забезпечити голо-

си. Після того, як ми подали документи до 
відповідних органів про всі земельні махі-
нації, які відбуваються навкруги територі-
альних громад і про нечестивих співробіт-
ників СБУ, відразу з'явилася «бумага» від 
СБУ, про те, щоб змінити запобіжний за-
хід з домашнього арешту на тримання під 
вартою. Обґрунтували це тим, що начебто 
у певний час я налагоджував кримінальні 
зв'язки із представниками Житомирської, 
Київської та Тернопільської областей, а ще 
запізнився під домашній арешт на 8 хви-
лин», – розповідає чоловік.

Громадський активіст вважає, що саме ці 
факти дали поштовх подальшому розвитку 
подій. Однак він стверджує, що ніяких доказів 
йому пред'явлено не було, і свідки стверджу-
ють, що чоловік перебував тоді в Бердичеві.

Також активіст стверджує, що тиск із боку 
Служби безпеки відбувається і на інших ак-
тивістів, які взялися розкривати цю справу.

«З боку прокуратури, СБУ, міліції не 
зроблено жодного кроку, щоб хоч якось 
бути об'єктивними. У цьому випадку мак-
симально намагаються подати негатив, 
навіть публікації журналістів з цього пи-
тання підконтрольні.

Активіст же, своєю чергою, вважає, що 
якби не громадськість, то він давно вже 
був би за ґратами.

Суддя, розглянувши всі обставини де-
тально, винесла рішення, що запобіжний 
захід із домашнього арешту на тримання 
під вартою змінено не буде, оскільки фак-
тів, що підтверджують порушення до-
машнього арешту, виявлено не було.

До суду також приїхали активісти з різ-
них міст, щоб підтримати Ігоря Пирожка.

Хоча у мерії вже запропонували па-
нацею для автомобілістів – тран-
спортну реформу, яка має на меті 

зміну руху маршрутних таксі та розван-
таження центральних вулиць, пішоходи, 
як завжди, лишилися «за бортом» уваги 
чиновників. Певно ще й тому, що найпер-
шими порушниками правил дорожньо-
го руху є самі чиновники Житомира.

Про паркування житомирських поса-
довців написано не один матеріал. Однак, як 
кажуть, «віз і нині там».

Правила дорожнього руху чітко регламен-
тують, де можна залишити свого чотириколіс-
ного друга. Зокрема, пункт 10 статті 15 Правил 
дорожнього руху забороняє: здійснювати сто-
янку легкових автомобілів на тротуарах (крім 

місць, позначених відповідними дорожніми 
знаками, встановленими з табличками) та там, 
де для руху пішоходів залишається щонай-
менше 2 м. Стоянка автомобілів заборонена 
також у місцях, де транспортний засіб зробить 
неможливим рух інших транспортних засобів 
або створить перешкоду для руху пішоходів.

Очевидно, що таких норм у Житомирській 
облдержадміністрації не знають. Адже чино-
вники різноманітних управлінь та департа-
ментів Житомирської ОДА, які займають свої 
кабінети у адмінприміщенні на вулиці Малій 
Бердичівській, про такі норми, певно, не в курсі. 
Попри наявність майданчика для стоянки не-
подалік, чиновники паркують свої автомобілі 
просто на тротуарі біля приміщення.

У наступному номері нашої газети чи-
тайте, хто саме із чиновників ОДА і як пар-
кує свій автомобіль. Чекаємо також належ-
ної реакції співробітників ДАІ. Хіба не всі 
мають бути рівні перед законом?

Роман Здорик
Анна Сергієнко
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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
• . 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
• . 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
• . 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
• . 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
• Автомеханік терміново потрібен на підпри-
ємство. Г/р нормований. З/п при співбесіді. 
067)4116244,(097)2367921
• Автомийник терміново на СТО. Досвід роботи, гідна 
з/п. Деталі оговорюються. 067)7991449,(097)9160030
• Автомойщик на постоянную работу. Срочно! Мо-
лодые, активные, ответственные. О/р желателен. 
Хорошие условия работы. З/п при собеседовании. 
093)5715645,(098)0158798
• Автомойщики (-цы) срочно требуются на постоян-
ную работу. О/р необязателен. Обучение предостав-
ляем. Без вредных привычек. Г/р договорной. З/п 
договорная. 096)5655439Андрей
• Автомойщицы (-ки) (ул.Ватутина). О/р обязате-
лен. Г/р нормированный. З/п при собеседовании. 
067)2500136,(093)2807452Владимир
• Автосварщик на постоянную работу. Срочно! Мо-
лодые, активные, ответственные. О/р желателен. 
Хорошие условия работы. З/п при собеседовании. 
093)5715645,(098)0158798
• Автослесарь на постоянную работу. Срочно! Мо-
лодые, активные, ответственные. О/р желателен. 
Хорошие условия работы. З/п при собеседовании. 
093)5715645,(098)0158798
• Автослесарь срочно требуется на предприятие. 
Г/р нормированный. З/п достойная. Хорошие ус-
ловия работы. Официальное трудоустройство. 
093)7680873,(097)4725275
• Автослюсар на СТО вантажних автомобілів. Робота 
в м. Вишневе, м. Бровари 044)5072920,(067)4471810
• Автослюсар терміново потрібен на підприємство. 
Д/р обов язковий від 3-х років. Г/р з 9.00 до 18.00, 
сб.- нд.-вихідний. Хороші умови роботи. З/п при спів-
бесіді. Робота в м. Житомир 097)5153772
• 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
• Администратор в кафе Стабильная и своевре-
менная з/п, карьерный рост (развиваем сеть). Хоро-
ший дружный коллектив. Звонить с 10.00 до 19.00 
063)7269414
• Администратор в офис на постоянную работу. Об-
разование не ниже среднего-специального. Работа с 
документами,прием звонков,частичное консультиро-
вание 063)0181727,(099)6198250
• Администратор в ресторан Королевская бочка. 
З/п и г/р договорные. ул. И. Гонты, 68 067)4102797Га-
линаНиколаевна,551427
• Арматурщик для выполнения работ по производ-
ству железобетонных изделий с о/р на завод ЖБИ 
ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ. Гарантируем хорошие усло-
вия труда, достойную стабильную оплату. Адрес: г. 
Житомир, ул. Баранова, 89. E-mail: n.portugalova@
oberbeton.com.ua 429054Наталия,(095)2860024

• Арматурщик на строительство метро приглаша-
ет СА Интербудмонтаж. З/п 14000 грн Длительные 
командировки в г. Москва. Проезд, проживание, пи-
тание, официальное оформление - за счет предпри-
ятия! Резюме на e-mail: kadrcai@ukr.net 044)4952790

• Бармен в кафе. Срочно! Г/р и з/п договорные. 
093)6800666

• 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 срочно требуется в ресторан. О/р желате-
лен. Г/р 7/7, с 10.00-24.00. Предоставляем бесплат-
ное питание и развоз после смены. З/п от 2000грн+% 
063)3800033,(067)7779959

• 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 кафе - бар. 
Общительность, приятная внешность. З/п 1500гр-
н+%+бонусы. 098)3251215

• Бармены Г/р: 4/4 З/п от 2000 грн 097)4500993

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

• Бензопильники, трактористи, вальники, пилорам-
ники, на заготівлю і переробку лісу у Житомирській 
обл. 0968919614

• Бетонщик (бригада 4 чел). Работа на строительном 
объекте в г.Житомир. З/п достойная. 067)4082868

• 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 18 000 грн. 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 560грн./зміна. Житло, харч. 0995148324

• Бульдозеристи, екскаваторники, автокранівники, 
машиністи вант.техніки в м.Дніпропетровськ. Вахта. 
З/П від 11200грн., харч., житло 0994974019

• 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 . Житло надаємо. Вахтовий метод або 
за домовленістю. Житомирська обл., Овруцький 
р-н. З/п від виробітку (3000грн). Можливо без д/р. 
067)6934073

• 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, 390-580 грн/зміна. Хар-
чування, уніформа, житло 0999568348

• Виконроб на постійну роботу. Деталі обговорю-
ються. 067)4114261

• Водители маршрутного такси срочно требуются на 
постоянную работу. Права кат.D. 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
• Водитель -автокрановщик срочно требуется 
на постоянную работу. О/р обязателен. Хорошие 
условия работы. Оплата договорная, сдельная. 
067)4124243ВячеславИванович

• Водитель доставки Права категории «В». Без 
вредных привычек. Доставка товара в черте города. 
Звоните: З/п5500грн 096)3951782

• Водитель зерновоза на постоянное место работы. 
О/р от 5 лет. З/п от 5000грн. Официальное тру-
доустройство. 067)4119379МаксимПетрович

• 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 Украи-
не. Все подробности оговариваются. 067)4087131Ни-
колай

• Водитель кат Е. О/р обязателен. Г/р и з/п по собе-
седованию. Хорошие условия работы. 096)9696022

• Водитель кат С. Работа в торговой компании. 
Ответственность, внимательность. Доставка товара 
по городу и области. График работы с 8.00 до 18.00, 
пятидневка. З/П от 3500 грн. ЦТ Актив-Бизнес, пер. 
Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (здание банка Надра, 
вход со 552086,(067)5884282,(093)2401847

• Водитель на ТЕНТ 18тонн на постоянное место 
работы. О/р от 5 лет. З/п от 5000грн. Официальное 
трудоустройство. 067)4119379МаксимПетрович

• 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-экспедитор рекламных образцов по г. 
Житомир. хорошие условия работы. З/п высокая. 48
0157,(093)5985958,(096)3337389

• Водії I кл. для вантажоперевезень в м.Харків на 
авто класу EVRO IV, V. Вахти, 10 ч. роб. день. Від 
4600 грн./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. Вах-
ти, 500-600грн/зміна. Рембаза, мийка. Комплексне 
харчування, безкоштовне житло 0930449321

• Водії на вантажоперевезення по м.Дніпропе-
тровськ. Вахта! З/п 8400-16800грн./заїзд+премії. 
Житло, мед.обслуг., прац-ня, харч/ 0509511419

• Водій кат Е в автотранспортную компанію на 
постійну роботу. Терміново! Досвід роботи від 
1 року на іномарках. Деталі обговорюються. 
066)2738387,(050)4630977

• Водій на камаз з маніпулятором. Досвід робо-
ти. З/п від 4000 грн. Деталі обговорюються. Робота 
в Київській області. Іногороднім надаємо житло. 
067)9924987

• Высотник на постоянную работу. Оплата поне-
дельно. 097)3641836,(093)5656240

• Вязальщица на производство носочно-чулоч-
ное производство. Опыт работы не требуется, 
есть обучение. Гр\р посменный, зарплата 3500грн 
063)4459909

• Вязальщицы (-ки) требуются на постоянную 
работу. Развоз (на работу и домой). Г/р договор-
ной. З/п от выработки. Хорошие условия работы. 
097)5212817ЛюбовьНиколаевна

• Газоэлектросварщик Срочно! 
096)1278879,(067)8951090

• Геодезист на постійну роботу. Деталі обговорю-
ються. 067)4114261

• Головний інженер В/о технічна. Д/р технічним ке-
рівником. Досвід переробки пластмас, д/р гл.енерге-
тиком буде перевагою. Досвід складання ППР, доз-
вільна документація. Робота в м.Бердичів. Всі норми 
КЗпП, оплата договірна. Резюме на e-mail: luna_d@
ukr.net 050)3856211

• Грануляторщик требуется предприятию по про-
изводству древесных пеллет. Уменеие управлять 
оборудованием для производства древесных гранул. 
Г/р нормирован. З/п высокая 097)2230023Александр

• Грузчик г. Житомир, пр. Мира, 23А 067)3245591На-
талия

• Грузчик З/пл 200-250 грн за выход. Разгрузка ово-
щей-фруктов. Постоянная занятость. Оплата ежед-
невно. Звонить: 096)3951782

• 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

• Грузчик-комплектовщик срочно требуется на 
склад. Г/р нормированный (5/2, с 09.00 до 18.00). 
Официальное трудоустройство. З/п 2900грн 
093)4220181АндрейНиколаевич

• 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

• 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

• Домработница. Порядочность, честность, аккурат-
ность, ответственность. Уборка 2-х этажного дома, 
140 кв.м. Предоставляется бесплатное питание, во-
зможно проживание. З/П 3000 грн. ЦТ Актив-Бизнес, 
пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (здание банка 
Надра, вход 552086,(067)5884282,(093)2401847

• Екскаваторники Досвід роботи. З/п від 4000 грн. 
Деталі обговорюються. Робота в Київській області. 
Іногороднім надаємо житло. 067)9924987

• Екскаваторники на постійну роботу на екска-
ватор (фронтальний погрузчик). Г/р і з/п договірні. 
097)7912897

• Електрик в автотранспортную компанію на по-
стійну роботу. Терміново! Деталі обговорюються. 
066)2738387,(050)4630977

• Електрик на ПАТ «Україна» (Житомирська панчіш-
на фабрика). Надаємо повний соцпакет. Г/р договір-
ний. З/п гарантована. 405432

• Електрики на підприємство з обробки граніту. З/п 
та г/р договірні 050)4631256,511425

• 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

• Електромеханік на ПАТ «Україна» (Житомирська 
панчішна фабрика). Надаємо повний соцпакет. Г/р 
договірний. З/п гарантована. 405432

• Електромонтажники . Висока з/п, повний соцпа-
кет вул. Щорса, 81 097)7235610

• Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування на виробниче підприємство 
ТОВ Житомирський картонний комбінат. Д/р на під-
приємстві. З/п за домовленістю. 095)2806719,375054

• Енергетик на підприємство з обробки граніту. З/п 
та г/р договірні 511425,(050)4631256

• Завідувач відділу підприємства терміново потрібен 
на підприємство. Г/р нормований. З/п при співбесіді. 
(067)4116244,(097)2367921

• Зварювальник з д/р на кованих виробах. Нормова-
ний г/р. Бажано без шкідливих звичок. Висока з/п-за 
домовленістю. Терміново. 096)9848439

• Зварювальник на постійне місце роботи на підпри-
ємство. Досвід роботи від 1 року. З/п від 2800грн. Г/р 
з 8.00 до 16.30. 050)3883021,(066)2402147,345444

• Зварювальник на постійну роботу. З/п 3000грн 
067)7685216

• 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
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• Инженер производственно-технического отдела 
на постоянную работу в г. Киев. Подробности ого-
вариваются. З/п без задержок! Помощь с жильем! 
044)2963963,(067)9629810

• Инженер ПТО с о/р на завод ЖБИ ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ. Гарантируем хорошие условия труда, 
достойную стабильную оплату. Адрес: г. Житомир, 
ул. Баранова, 89. E-mail: n.portugalova@oberbeton.
com.ua 429054Наталия,(095)2860024

• Инженер-конструктор на постоянную работу. О/р 
обязателен от 2-х лет. Г/р нормированный. З/п при 
собеседовании. 067)4116244,(097)2367921

• Инженер-технолог (завод ЖБИ ОБЕРБЕТОН-ИН-
ВЕСТ) с о/р. Гарантируем хорошие условия труда, 
достойную стабильную оплату. Адрес: г. Житомир, 
ул. Баранова, 89. E-mail: n.portugalova@oberbeton.
com.ua 429054,(095)2860024

• Каменщики на работу в г. Киев. З/п без задержок! 
Помощь с жильем! Подробности оговариваются. 
044)2963963,(067)9629810

• 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 мережу продуктових магазинів ТОВ «ТК 
Полісся-продукт» за адресами: вул. Мануїльського, 
5/1,вул. Островського,34, вул. Бородія,62, вул. Пере-
моги,50, Небесної сотні,30. Офіційне працевлашту-
вання, навчаємо 098)2193346

• Касир на постійну роботу. Терміново! Безкоштовне 
навчання. Офіційне працевлаштування. Стабільна 
з/п. Премії. 487964,(067)9456721

• 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 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

• 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

• Кондитер в булочную. Желательно с о/р. З/п 100-
160грн/день + бонусы. Г/р 4/4 или 2/2 дня, с 8-00 до 
19-30 067)4109559,(067)4089396

• Кондитер на постійну роботу. Терміново! Безко-
штовне навчання. Офіційне працевлаштування. Ста-
більна з/п. Премії. 487964,(067)9456721

• Кондитер с опытом работы. г. Житомир, пр. Мира, 
23А 067)3245591Наталия

• Кондитеры на постоянную работу с опытом ра-
боты и без. (Обучаем). Хорошие условия работы. З/п 
2 раза в месяц. Звоните! 098)2651382,(067)3605511,
(099)2888387

• Консультація, інформація про роботу у Польщі 
на хімчистках( Вроцлаві, Познані, Варшаві, Кракові, 
Гданську). Допомога в оформленні віз та пошуку жит-
ла. Базове знання польської мови. 067)2431696Іри-
на,(044)5855563

• Косметолог -визажист в новый салон кра-
соты. Резюме на почту: ramediaplus@ukr.net. 
465637,(067)5101333

• Косметолог срочно в салон красоты Идеаль. Про-
водим обучение! Аренда! 063)7334151

• Кровельщик (бригады). Оплата понедельно. 
097)3641836,(093)5656240

• Кузнец требуется на работу на предприятие. Хо-
рошие условия работы, з/п высокая и сдельная 
067)5278497

• 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 привы-
чек З/п от 5000грн Еженедельные выплаты 
096)3414118,(0800)501098

• 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

• Кухар на постійну роботу. Терміново! Безкоштовне 
навчання. Офіційне працевлаштування. Стабільна 
з/п. Премії. 487964,(067)9456721

• 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

• Личный водитель к руководителю, водительс-
кий стаж от 5 лет, ответственный, коммуникабель-
ный. График работы 5-ти дневка, зарплата 4000грн 
063)4459909

• Майстер з обробки граніту. Розпил, поліровка, фа-
ски. Вміння читати креслення. З/п – ставка від 5000 
грн с. Сінгури (виїзд на м.Бердичів) 067)3408656Юрій-
Станіславович

• Майстри -дорожники на постійну роботу. Деталі 
обговорюються. 067)4114261

• Маляр в компанію Градобуд-Престиж. Терміново! 
Довготривалі командировки в Московську область. 
Житло та інструмент надаємо. З/п от 12000грн до 
20000грн 097)6010211

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

• Мангальщик в кафе на постоянное место работы. 
Срочно! О/р обязателен, дружеский колектив, своев-
ременная выплата З/п 096)3667507

• Мангальщик в кафе. Срочно! Г/р и з/п договорные. 
093)6800666

• 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

• Массажистки (-ты) в массажный салон в центре 
г. Киева. Гибкий график работы, посменный ЗП вы-
сокая. Строго без интима! Требования: готовность 
к обучению - умение работать в команде и на ре-
зультат. Оплата ежедневная, есть премии и бонусы. 
098)0670102Марина

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

• Мастер маникюра-педикюра (наращивание ног-
тей) в новый салон красоты. Резюме на почту: 
ramediaplus@ukr.net. 067)5101333,465637

• Мастер маникюра-педикюра в салон. Г/р 2/2 дня 
с 8-30 до 20-00. Подробности при собеседовании. 
097)5859308Виктория

• Мастер ногтевого сервиса срочно требуется на ра-
боту в парикмахерскую (в ТЦ Глобал. UA). Отличные 
условия работы. З/п достойная. 067)4104933

• Мастер по перетяжке автосалонов срочно требует-
ся на постоянную работу в автосервис. Г/р с 9.00 до 
18.00. Хорошие условия работы. З/п высокая, сдель-
ная. 067)7611154

• Мастер по покраске металоконструкций на про-
изводство.Опыт работы от 1 года. З/п от 3000грн. Г/р 
з 8.00 до 16.30. 050)3883021,(066)2402147,345444

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

• Машинист автокрана Досвід роботи. З/п від 4000 
грн. Деталі обговорюються. Робота в Київській об-
ласті. Іногороднім надаємо житло. 067)9924987

• Машиніст автогрейдера на постійну роботу. Деталі 
обговорюються 067)4114261

• Машиніст бульдозера на постійну роботу. Деталі 
обговорюються. 067)4114261

• Машиніст екскаватора на постійну роботу. Деталі 
обговорюються 067)4114261

• Машиніст катка на постійну роботу. Деталі обгово-
рюються. 067)4114261

• Машиніст крана на постійну роботу. Деталі обгово-
рюються. 067)4114261

• Машиніст на одноківшевий екскаватор на вироб-
ниче підприємство ТОВ Житомирський картонний 
комбінат. Д/р на підприємстві. З/п за домовленістю. 
095)2806719,(095)2831112,375054

• Менеджер отдела Хорошие условия, достойная 
оплата. ул. Героив Пожарных,122 067)4119783

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

• Менеджер по продажам (группа товара автопро-
дукция). Наличие водительских прав кат В, знание 
характеристики автопродукции. Работа по городу 
и области. Официальное трудоустроцство. З/п от 
2000грн+%. 097)5235555

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

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

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

• 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 металлоконструкций на строитель-
ство метро приглашает СА Интербудмонтаж. З/п 
14000 грн Длительные командировки в г. Москва. 
Проезд, проживание, питание, официальное оформ-
ление - за счет предприятия! Резюме на e-mail: 
kadrcai@ukr.net 044)4952790

• Монтажники, електро- і газозварн., різальн., стро-
пал., бетонярі, обробники в м.Дніпропетровськ. ЗП 
до 14300грн/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

• Моторист терміново потрібен на підприємство. Д/р 
обов язковий від 3-х років. Г/р з 9.00 до 18.00, сб.- 
нд.-вихідний. Хороші умови роботи. З/п при співбесі-
ді. Робота в м. Житомир 097)5153772

• На роботу потрібні: різноробочі (від 160 грн/д), 
водій-різноробочий. Вахтовий метод, житлом за-
безпечуємо. Місце роботи- Київська обл., м.Фастів 
0674671281

• Налагоджувальник швейного обладнання на 
фабрику по виробництву жіночих панчіх в м. Обу-
хів, Київської області. Надаємо безкоштовне жит-
ло. Можлива робота вахтою. З/п 120-140грн/день. 
045)7271819,(067)2381800

• Няня.Ответственность, доброжелательность.Уход 
за мальчиком 1,6 года. Приготовление еды, гигиена, 
уборка, развивающие игры. Г/р договорной. З/п от 
250 грн/день. ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 
3-й этаж, офис 1 (здание банка Надра, вход со дво-
ра). 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 Call-центра терсіново потрібен на ро-
боту у м.Бердичеві. Запрошуємо активних людей. 
Можливо без д/р (попереднє навчання надається).
Здійснення телефонних дзвінків згідно бази да-
них. Гнучкий графік. Гідна оплата праці від 2000грн 
067)6790186Ольга

• 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 сбора заявок требуется на постоянную 
работу. Умеющий и желающий работать. З/п от 
4000грн 067)4102532

• Операторы котельной в ресторан Королевская 
бочка. З/п и г/р договорные. ул. И. Гонты, 68 
067)4102797ГалинаНиколаевна,551427

• Официант (-ка) З/п при собеседовании. Г/р 3/3дня. 
466114,(098)3671077

• Официант в кафе. Срочно! Г/р и з/п договорные. 
093)6800666

• Официантки (-ты) в ресторан Оскар (г. Киев). 
Срочно! Жилье предоставляем. З/п договорная. Зво-
нить с 11.00-21.00 044)2236373,(093)4048468

• Официанты в кафе, рестораны, ночные клубы.
Дневные, вечерние, ночные смены, работа для сту-
дентов. Отличные условия. З/П от 2500 грн. + % ЦТ 
Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 
(здание банка Надра, вход со двора). 552086,(067)58
84282,(093)2401847

• Официанты срочно требуются в вареничную Шар-
лотка. О/р желателен. Стабильная и своевременная 
з/п от 2000грн. Премии. Карьерный рост (развиваем 
сеть). Питание предоставляем. Хороший дружный 
коллектив. Звонить с 10.00 до 19.00. 063)7269414

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

• 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

• Офіціанти (-ки) з досвідом роботи. 067)4106655

• 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 на роботу в охоронну фірму Шеріф. Ро-
бота в м.Київ. Вахта (2/4,7/7,15/15). Житло надаємо. 
044)5992867,(050)4498207,(067)2176012

• ОХОРОННА ФІРМА ЗАПРОШУЄ ОХОРОНЦІВ (ЧОЛОВІ-
КІВ ТА ЖІНОК). ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. З/П 2400 
ГРН. ТА ВИЩЕ. М.ЖИТОМИР, ВУЛ.КИЇВСЬКА, 81, 4-Й 
ПОВ., ОФ. 409. 0983206442,0992951527,463605

• 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 в охоронну фірму з перспективою кар 
єрного зросту на начальника зміни та начальника 
охорони. З/п 100-150грн/зміна. Вахта-7 та 14 днів. 
Робота в Житомирі та області, м. Києві та області. 
Проїзд та проживання за рахунок роботодавця. Офі-
ційне працев 480113,(067)2173081,(067)4627016

• 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: ЗП від 4200 грн./вахта + житло, харчу-
вання, стабільна оплата. Охорона будскладів м.Хар-
ків. Вахти. Прац-ня офіційне 0999718854

• Охранник В магазин/сеть ресторанов. Без при-
страстия к алкоголю. Без судимости. ЗП 250-300 грн/
смена. 096)3951782

• 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 в ресторан Оскар (г. Киев). Срочно! 
Жилье предоставляем. З/п договорная. Звонить с 
11.00-21.00 044)2236373,(093)4048468

• Охранники Охранная компания проводит набор 
сотрудников. з/п высокая и своевременная. Вах-
товый метод работы. 097)1498350,(068)3402181

• 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 работу. Запад-
ная Украина, г.Киев, г. Николаев. Вахта 14/14, 28/28 
дней. Официальное трудоустройство. З/п от 3000грн/
мес 0362)609035,(067)2346604
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• Охранники требуются на работу в г. Житомир. Г/р 
посменный. З/п при собеседовании. Хорошие усло-
вия работы. 097)7066910

• Охранники. Вахтовый метод работы 7/7, 14/14 
дней. Охрана разных объектов: предприятия, за-
воды, фабрики. З/П от 3000 грн за 2 недели. ЦТ Ак-
тив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (зда-
ние банка Надра, вход со двора). 552086,(067)58842
82,(093)2401847

• Парикмахер -универсал приглашается на работу в 
салон Венеция. З/п от 2500-6000грн. О/р от 1 года. 
Г/р 2/2. 067)4107525

• Парикмахеры -универсалы (жен./муж.) в новый са-
лон красоты. Резюме на почту: ramediaplus@ukr.net. 
067)5101333,465637

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

• Парковщик срочно требуется на постоянную ра-
боту. О/р приветствуется. Хорошие условия работы. 
З/п при собеседовании. Адрес: ул. Котовского, 93 
067)7469893Алена

• Пекар з досвідом роботи запрошується на постій-
ну роботу. Г/р договірний. З/п від 1800грн за 2 тижні. 
063)4698102

• Пекарь . Срочно! Г/р 2/2. З/п 2500-2700грн+допла-
та. О/р желателен. Обучение предоставляем. Хоро-
шие условия работы. 067)7058841

• 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

• 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 . Житло надаємо. Вахтовий метод 
або за домовленістю. Житомирська обл., Овруцький 
р-н. З/п від виробітку (3000 грн). Можливо без д/р. 
067)6934073

• Пилорамщики на работу в г. Коростышев, Жи-
томирской области. Возможно работа вахтовым 
методом. Г/р нормированный. Официальное тру-
доустройство. Хорошие условия. З/п своевременно, 
от выроботки. Предоставляем жилье 098)1112929

• Пилорамщики срочно требуются на ленточную 
пилораму. Отличные условия работы. З/п от 4000грн 
067)9941171

• Пилорамщики срочно требуются на постоянную 
работу в Коростышевском р-не. Сборка, покраска, 
шлифовка изделий со сруба. Жилье предоставляем. 
З/п достойная. 093)5701674,(067)9032799
• 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
• Плиточники в компанію Градобуд-Престиж. Термі-
ново! Довготривалі командировки в Московську об-
ласть. Житло та інструмент надаємо. З/п от 12000грн 
до 20000грн 097)6010211

• Плотник на строительство метро приглашает СА 
Интербудмонтаж. З/п 16000 грн. Длительные коман-
дировки в г. Москва. Проезд, проживание, питание, 
официальное оформление - за счет предприятия! Ре-
зюме на e-mail: kadrcai@ukr.net 044)4952790
• 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
• Пневматик на СТО вантажних автомобілів. Робота 
в м. Вишневе, м. Бровари 044)5072920,(067)4471810
• Пневматик срочно требуется на автопредприятие 
в г.Киев. О/р обязателен. Знание Камаз 6520. Вах-
товый метод работы. З/п высокая 067)5073134Сер-
гейВасильевич
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• Повар (гарячий процес). О\р обязателен.стабиль-
ная и своевременная з\п, премии, карьерный рост 
(развиваем сеть), питание. Хороший дружный кол-
лектив. Звонить с 10.00 до 19.00 063)7269414

• Повар (еда для животных) (работа 50 км от г. Киева, 
Вышгородский р-н). Вахтовый метод. 067)6567098

• Повар в ресторан на постоянную работу. Офи-
циальное трудоустройство. Г/р договорной. Подроб-
ности при собеседовании. 097)2312720

• 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 Можно без о/р. Обучаем. 097)2527491

• Повар на постоянную работу в сеть ресторанов 
Пузата хата в г. Киеве. Работа на разных процессах 
вахтовым методом 7/7. Предоставляется жилье (кой-
ка-место за мин. оплату). О/р не обязателен (обуча-
ем). Наличие медицинской книжки. 067)4343701,(063
)8886160,(095)0711487

• 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

• Повара в ресторан Оскар (г. Киев). Срочно! Жилье 
предоставляем. З/п договорная. Звонить с 11.00-
21.00 044)2236373,(093)4048468

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

• 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

• Подсобные рабочие с навыками работы на строи-
тельстве срочно требуются для ремонта квартиры. 
Г/р с 9.00 до 18.00. З/п 5000грн 063)5612379

• Полировщик срочно требуются на камнеобраба-
тывающее предприятие в Коростышевском р-не. Без 
в/п. О/р приветствуется. Удобный г/р. З/п высокая. 
сдельная. Предоставляем проживание. Порядоч-
ность гарантируем. 097)4701101

• Помощник пилорамщика на работу. Жилье пре-
доставляем. Вахтовый метод или по договоренно-
сти. Житомирская обл., Овручский р-н. З/п сдельная 
(3000грн). Возможно без о/р. 067)6934073

• Помощник повара в кафе. Срочно! Г/р и з/п дого-
ворные. 093)6800666

• Помощник повара на постоянную работу в сеть 
ресторанов Пузата хата в г. Киеве. Работа на разных 
процессах вахтовым методом 7/7. Предоставляется 
жилье (койка-место за мин. оплату). О/р не обязате-
лен (обучаем). Наличие медицинской книжки. 067)43
43701,(063)8886160,(095)0711487

• 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) на постоян-
ную работу. Г/р договорной. Подробности при собе-
седовании. 097)2312720

• 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

• Працевлаштування за кордоном для людей різних 
професій і різноробів з виїздом за рахунок робото-
давців. Ліц. АВ № 585024 від 5.10.2011р. 0502598887

• Працівник на свиноферму в Київську область с. 
Рови. Терміново! Вигидні умови праці. Житло надаєть-
ся. З/п при співбесіді.м 098)6068820Ігор,(067)2334320

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

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

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

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

• Прибиральниця (-ник) терміново на рибоперероб-
не підприємство. Г/р 08.00-17.00. З/п висока. Хороші 
умови праці. 067)4100679

• Приемщики стеклотары на склад. Срочно! Г/р и з/п 
договорные. Звонить с 08.00 до 17.00 (кроме сб-вс). 
050)3132000

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

• Продавец срочно требуется на постоянную работу 
в магазин (сухофрукты, чай, кофе). О/р необязате-
лен. Г/р с 8.30 до 19.00. З/п % от продаж. 050)5556841

• 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 -промоутер у відділ парфумерії. Г/р: 4/2 
З/п: 2500-3500 грн 063)0171965,(097)9838104Юлія

• Продавець на постійну роботу. Терміново! Безко-
штовне навчання. Офіційне працевлаштування. Ста-
більна з/п. Премії. 487964,(067)9456721

• 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! Гідна 
з/п. 067)9976789

• Продавці в мережу продуктових магазинів ТОВ 
«ТК Полісся-продукт» за адресами: вул. Мануїль-
ського, 5/1,вул. Островського,34, вул. Бородія,62, 
вул. Перемоги,50, Небесної сотні,30. Офіційне пра-
цевлаштування, навчаємо 098)2193346

• 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 терміново на по-
стійне місце роботи 067)4115782

• 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 срочно требуются в сеть продук-
товых киосков. З/п достойная. Совершеннолет-
ние. О/р не обязателен. Хорошие условия работы. 
097)8211581Наталья

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

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

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

• Прораб на работу в г. Киев. З/п без задержок! 
Помощь с жильем! Подробности оговариваются. 
044)2963963,(067)9629810

• Работа . Работники в лесоперерабатывающий цех 
и цех по производству пеллет. Возможно без о/р, 
обучаем. Без в/п. Принемаем переселенцев. Оплата 
сдельная. р-н Крошни. 097)2628892,(050)7672091

• Работа . СОТРУДНИЦЫ/ки. У нас лучшие усло-
вия в городе! Можно совмещать с основной ра-
ботой, высокая заработная плата, удобный для 
вас график. Иногородним предоставляем жилье. 
063)7839244,(093)7613283

• Работа . СОТРУДНИЦЫ/ки. У нас лучшие усло-
вия в городе! Можно совмещать с основной рабо-
той, удобный для вас график. Ежедневная выплата. 
Иногородним предоставляем жилье. Безопасность 
гарантируем. Высокий уровень заработка от Вашего 
желания зарабатывать! 067)9445005,(099)5548880

• Работа в США по контракту: отели, АЗС, строи-
тельство, семьи, супермаркеты, з/п от 45000грн., 
проживание, страховка оплачиваются работодате-
лем, авиа в кредит. ПП Пасифик Юниверсал Груп 
Украина. Киев, Константиновская 24, ЛМСПУ АВ 
547342 от 21.11.10 тел.: 0 0636779150,0954192926

• 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 Оператори асфальтоукладальника на по-
стійну роботу. Деталі обговорюються 067)4114261

• Работа Помічник майстра на ПАТ «Україна» (Жито-
мирська панчішна фабрика). Надаємо повний соцпа-
кет. Г/р договірний. З/п гарантована. 405432

• Работа Працівники на збір малини. З/п залежить 
від кількості зібраних кілограм (від 3 до 6 грн/кг). 
Безкоштовне проживання на території (хороші умо-
ви). Робота в Київській області, Макарівський р-н. 
067)5264477,(050)9210453

• Работа Работа на дому 3-4 часа в день. Обработка 
и анализ информации .Пользователь ПК,в/о (жела-
тельно).З/п 2500грн 093)4721692,(097)8764863

• Работник в приют по уходу за животными (50 км 
от г. Киева, Вышгородский р-н). Вахтовый метод. 
067)6567098

• 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

• Работники (-цы) для выпечки лаваша. Проводим 
обучение. З/п высокая (возможны выплаты ежедне-
вно или еженедельно). Без вредных привычек. Не 
пьющие! 097)4655851

• Работники (-цы) на сборку шампиньенов. Работа 
в г. Киев. Иногородним предоставляем жилье. До-
стойная оплата труда. Г/р и з/п при собеседовании. 
096)8323317

• 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

• Рабочий на покраску грузовых авто требуется на 
сезонный период. О/р обязателен. Оплату гаранти-
руем. Работа на базе под Киевом с.Мила (Житомир-
ская трасса). 063)9315169Максим,(067)3818415Евге-
ний

• 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 Достойная з/п . Хорошие условия 
работы. 480103,(096)9382242

• Разнорабочие на гибку (производство метал-
лических дверей). Срочно! Г/р нормированный. 
З/п при собеседовании. Хорошие условия работы. 
063)6821880

• Разнорабочие на постоянную работу. Оплата по-
недельно. 097)3641836,(093)5656240

• Разнорабочие на предприятие. Срочно! О/р обяза-
телен. З/п при собеседовании. 098)8785816

• Разнорабочие на производство древесных пел-
лет. З/п високая. Хорошие условия работы.Умеющие 
и желающие работать! 097)2230023Александр

• Разнорабочие на ферму. Г/р с 9.00 до 17.00, 2 
выходных в неделю. Кормление домашней птицы 
(куры, гуси, утки), умение доить корову. Зарплата 
от 2500 грн. ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 3-й 
этаж, офис 1 (здание банка Надра, вход со двора). 55
2086,(067)5884282,(093)2401847

• Разнорабочие Срочно! 096)1278879,(067)8951090

• Разнорабочие требуются на постоянную работу. 
Вахтовый метод. Работа в Фастовском р-не (под 
Киевом). Жилье предоставляется. З/п от 4000грн. 
097)1055222

• Разнорабочие. Возраст значения не имеет, ответ-
ственные, порядочные. Желание работать и зара-
батывать. З/п 3000-5000 грн. Возможна ежедневная 
выплата зарплаты. 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

• Разнорабочий на строительную площадку. Все по-
дробности оговариваются. 067)4112363,428502

• 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

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення громадських слухань щодо розгляду детального плану території 

для розміщення обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство «Добродій»» 
за межами населеного пункту Піски на території Пісківської сільської ради Житомир-
ського району.

Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації №162 від 02 липня 
2015 року.

Повідомляємо, що слухання відбудуться 27 липня 2015 року о 10.00  за адресою: 
Житомирський район, с. Піски, вул. Жовтнева, 19.
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• Расклейщик объявлений на постоянное место 
работы в г. Киев. Иногородним предоставляем 
бесплатное жилье( койко-место). З/п 3000 грн+ пре-
мии. 063)6161615

• Регіональний менеджер Деталі обговорюються 
362233,(097)9507783

• Резчик шампиньонов требуются на постоянную 
работу. Вахтовый метод. Работа в Фастовском 
р-не (под Киевом). Жилье предоставляется. З/п от 
4000грн 097)1055222

• Різноробочі . Житло надаємо. Вахтовий метод 
або за домовленістю. Житомирська обл., Овруцький 
р-н. З/п від виробітку (3000грн). Можливо без д/р. 
067)6934073

• Різноробочі в столярний цех. З/п відрядна. 
067)7685216

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

• Різноробочі на підприємство. З/п висока, стабіль-
на. 067)9025282

• Робітники на виготовлення бетонних виробів. З/п 
відрядна. 067)7685216

• 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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВІДКРИТТЯ РОБОЧИХ ВІЗ ДО 
ПОЛЬЩІ. ВІДКРИТТЯ ШЕНГЕН ВІЗ ДО ЄВРОПИ. ВІЗИ 
ДО АНГЛІЇ, КАНАДИ, США. ШУКАЄМО РЕГІОНАЛЬ-
НИХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ВАШОМУ РЕГІОНІ. СЕРІЯ АВ 
3547294 ВІД 27.08.2010 ТЕЛ.: 0674550664, 0996348031 
0632154039, 0342232083

• Робота за кордоном . Працевлаштовую на роботу 
у Польшу без посередників. Допомога в оформленні 
віз: національно робочої, шенген візи. Інформація по 
Італії (догляд за людьми похилого віку). Ліц. серія АВ, 
N585064 от 08.12.2011р., видана МСПУ. 067)2737165

• Розкрійники на взуттєву фірму. Деталі при співбе-
сіді. 097)5733034

• Руководитель представительства, г. Житомир. 
Работа в офисе, управление персоналом, ведение 
переговоров, нечастые космандировки. ВО, опыт ра-
боты, знание ПК. Обучение предоставляется, прожи-
вание и проезд оплачиваются. Ставка 7500грн +%, 
официальное трудоуст (097)1684030,(093)4721692

• Сантехник в ресторан Королевская бочка. З/п и г/р 
договорные. ул. И. Гонты, 68 067)4102797ГалинаНи-
колаевна,551427

• Сапожник (затяжчик верха обуви) на обувную 
фирму. Детали при собеседовании. 097)5733034

• Сборщик металлических дверей срочно требуется 
на производство. Физически здоровые. Высокая и 
стабильная з/п 067)9025282

• Сборщики деревянных поддонов срочно требуют-
ся на ленточную пилораму. Отличные условия ра-
боты. З/п достойная. 067)9941171

• Сборщики каркасных домов (монтажники) срочно 
требуются на постоянную работу в г.Житомир. От-
личные условия работы. З/п высокая. 067)4104933

• 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 (производство металлических дверей). 
Срочно! Г/р нормированный. З/п при собеседовании. 
Хорошие условия работы. 063)6821880

• Сварщик (работа со сваркой аргонной, электро-
нной и полуавтоматом) З/п от 3500 грн Официальное 
трудоустройство 067)4119379МаксимПетрович

• Сварщик на постоянную работу. Все подробности 
оговариваются. 428502,(067)4112363

• Сварщик срочно требуется на предприятие Арт-
Мастер. О/р необязателен. Возможно обучение. 
Г/р с 8.00 до 17.00, сб, вс - выходной. З/п сдельная. 
068)5866535,(093)8240887

• Сварщик-сборщик требуется на работу для изго-
товления кованых изделий. Хорошие условия ра-
боты, з/п высокая и сдельная. 067)5278497

• Сварщики 5-6 разряда на строительство метро 
приглашает СА Интербудмонтаж. З/п 16000 грн 
Длительные командировки в г. Москва. Проезд, про-
живание, питание, официальное оформление - за 
счет предприятия! Резюме на e-mail: kadrcai@ukr.net 
044)4952790

• Сварщики металлоконструкций на предприятие. 
Срочно! О/р обязателен. З/п при собеседовании. 
098)8785816
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• 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 -ремонтник с о/р на завод ЖБИ ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ. Гарантируем хорошие условия труда, 
достойную стабильную оплату. Адрес: г. Житомир, 
ул. Баранова, 89. E-mail: n.portugalova@oberbeton.
com.ua 429054,(095)2860024Наталия

• Слесарь-механик требуется на работу для мон-
тажа и ремонта производственых линий. З/п от 
4500грн. 044)2308317

• 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 на підприємство з обробки граніту. З/п та 
г/р договірні 050)4631256,511425

• 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

• Сортировщик полимеров требуются на постоян-
ную работу в г. Житомир. Г/р нормирован. З/п от 
1800грн и выше. 067)4956527

• Сортувальник сміття на сміттєсортувальний за-
вод. З/п своєчасно, гідна. Робота в м. Київ. Житло 
надаємо. 067)9533884Рудольф

• Сотрудники в офис График пн-пт с 9.00 до 17.00. 
Запись на собеседование 097)8764863

• Спеціаліст-технолог по обслуговуванню холо-
дильного та розливного пивного обладнання. Г/р 5 
днів, сб,нд вихідний. Досвід роботи обов язковий. 
067)4040454МиколаМиколайович

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

• Столяр-верстатник на постійну роботу. З/п відряд-
на. 067)7685216

• Столяр-станочник требуется на работу для изго-
товления дверей, окон, фасадов. Хорошие условия 
работы, з/п высокая и сдельная. 067)5278497

• Столяр-станочник. Г/р с 9.00 до 17.00, пятидне-
вка. Работа в городе. З/п 3500-6000грн ЦТ Актив-Би-
знес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (здание 
банка Надра, вход со двора). 552086,(067)5884282,(
093)2401847

• Столяры -станочники (краснодеревщики со ста-
жем работы от 3-х лет) в столярный цех. Срочно! 
О/р обязателен. Г/р нормированный. Хорошие усло-
вия работы. Официальное трудоустройство. З/п от 
2000грн. 067)7062877Александр

• 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

• Строители (рабочие строительных специаль-
ностей) Срочно! Подробности оговариваются. 
098)1512382

• Строители в ресторан Королевская бочка. З/п и г/р 
договорные. ул. И. Гонты, 68 067)4102797ГалинаНи-
колаевна,551427

• Строители всех видов ремонтных работ срочно 
требуются на постоянную работу. Хорошие условия 
работы. З/п от 2500грн 097)3219064

• Строители на обувное пр-во. З/п от 2500грн. Зво-
нить с 09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407

• 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)4103886ЛюдмилаПавловна,(067)4126106О

• Тонировщик срочно требуется на работу в м-н Кра-
ски, лаки, покрытия. Г/р с 9.00 до 18.00, в сб с 10.00 
до 15.00.З/п 2500грн 097)3040660,(096)4462123

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

• Торговые представители с автомобилем в компа-
нию СПД ФО Гладкий А.Г. ЗП достойная (ставка+бо-
нус)+премия+амортизация автомобиля+топливо. Ин-
тересная работа, бесплатное обучение, возможность 
карьерного роста, своевременная з/п. Обращаться 
по адресу: г. Житоми 096)7972405

• 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 на предприятие. Хоро-
шие условия труда. З/п при собеседовании (ул. Вату-
тина, 91/1) 067)4121994,(067)4121808

• Торговый представитель требуется для работы с 
салонами красоты и мастерами ногтевого сервиса. 
Поиск и обслуживание. О/р необязателен. Обуча-
ем. Г/р с 9.00 до 18.00, Сб.,Вс. - вых. З/п ставка + %. 
067)4102645Алексей

• Торговый представитель требуется на постоян-
ную работу. Умеющий и желающий работать. З/п от 
4000грн 067)4102532

• 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

• Требуется конструктор-технолог женской одежды 
с опытом работы в швейный цех. Возможно прожи-
вание. Оплата договорная 0674817068 (Одесса)

• Требуется сортировщики мусора, водители мусо-
ровоза, эскаваторщики, бульдозеристы, истопник 
(качегар), разнорабочие. Работа в Киеве Жилье 
предоставляется. тел.: Сергей Петрович 0673274209 
Максим 0979985985

• ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТ. Д НА МАРШРУТЫ 
Г. КИЕВА. З/П ОТ 5 000 ГРН. ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМ. РЕМОНТ И ЗАПРАВКА ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
(050)9003444 0676000161, 0956030105

• Уборщик (-ца) З/п при собеседовании. Г/р 3/3дня. 
466114,(098)3671077

• 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 ресторан Королевская бочка. 
З/п и г/р договорные. ул. И. Гонты, 68 067)4102797Га-
линаНиколаевна,551427

• Уборщики (-цы) в торговые центры, развлекатель-
ные комплексы, гипермаркеты. Срочно! Жилье пре-
доставляем. З/п от 3000грн. 096)9361049

• Уборщики (-цы) на работу в г.Киев. Мужчины/жен-
щины. Г/р - дневные, ночные смены, возможно по-
суточно или подработка. Помощь с жильем. З/п от 
3200грн 067)9916420,(093)6686840

• Уборщица (-ик) В магазин/сеть ресторанов. 
Утро-вечер. З/П 200-250 грн за выход. 096)3951782

• Уборщица. Г/р 1/2. З/п 2500 грн. ЦТ Актив-Бизнес, 
пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 1 (здание банка 
Надра, вход со двора). . 552086,(067)5884282,(093)2
401847

• 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

• 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

• Фасадчики на наружную теплоизоляцию домов. 
О/р обязателен Г/р нормированый З/п в зависимости 
от навыков 097)7578222Михаил

• Фасовщик Овощи, фрукты. ЗВОНИТЕ: З/п3600грн 
096)3951782

• 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

• Фасовщики-упаковщики на частное производ-
ство. М/ж, ответственные, без возрастных ограниче-
ний. Г/Р 2/2 дня с 8.00 до 18.00. З/П 2500-3000 грн. 
ЦТ Актив-Бизнес, пер. Львовский, 2, 3-й этаж, офис 
1 (здание банка Надра, вход со двора). 552086,(067)
5884282,(093)2401847

• Фахівці - загальнобуд. робіт, будівельники, підсоб-
ники, машиністи спецтехніки в м.Харків. Оклад+пе-
реробки. Офіц. прац-ня. Житло 0957038749

• Формовщик для выполнения работ по производ-
ству железобетонных изделий с о/р на завод ЖБИ 
ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ. Гарантируем хорошие усло-
вия труда, достойную стабильную оплату. Адрес: г. 
Житомир, ул. Баранова, 89. E-mail: n.portugalova@
oberbeton.com.ua 429054Наталия,(095)2860024

• Фрезеровщики срочно требуются на камнеобра-
батывающее предприятие в Коростышевском р-не. 
Без в/п. О/р приветствуется. Удобный г/р. З/п высо-
кая. сдельная. Предоставляем проживание. Поря-
дочность гарантируем. 097)4701101

• Фрезерувальники на виробниче підприємство 
ТОВ Житомирський картонний комбінат. Д/р на під-
приємстві. З/п за домовленістю. 375054,(095)283111
2,(095)2806719

• Фрезерувальники по каменю. Робота в с. Стри-
жівка, Коростишівського р-н. Деталі обговорюються. 
050)9278214

• Швачки на фабрику по виробництву жіночих панчіх 
в м. Обухів, Київської області. Надаємо безкоштовне 
житло. Можлива робота вахтою. З/п 120-140грн/день. 
045)7271819,(067)2381800

• Швеи . Срочно! З/п высокая. Г/р нормированный 
(пн.-пт., с 09.00 до 18.00). 097)7771507

• 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

• Швея (пошив штор). З/п при собеседовании. Г/р 
нормированный (пн-пт, с 9.00 до 18.00). 063)3019912

• Швея на взуттєву фірму. Деталі при співбесіді. 
097)5733034

• Шлифовщик в столярный цех. Срочно! О/р обя-
зателен. Г/р нормированный. Хорошие условия ра-
боты. Официальное трудоустройство. З/п от 2000грн. 
067)7062877Александр

• Штукатур в компанію Градобуд-Престиж. Термі-
ново! Довготривалі командировки в Московську об-
ласть. Житло та інструмент надаємо. З/п от 12000грн 
до 20000грн 097)6010211

• Экспедитор На доставке. Работа на автомобиле 
компании с водителем. Сопровождение товара по 
городу. График работы уточняйте по З/пот 3500грн 
096)3951782

• Экспедитор-консультант фасованного товара. 
Возможны командировки в ближнее зарубежье. Оп-
лата от 4500 грн в неделю. 063)0111768,(098)104464
9,(066)2823591

• Электрик срочно на постоянное место работы. Ак-
тивный, без вредных привычек. Г/р с 8.00 до 17.00. 
Желательно IV группа допуска. З/п договорная. 
482698,(097)5352687ЕленаАлексеевна

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 3-Х КІМ.КВ., АНДРУШІВСЬКИЙ Р-Н, С.НОВО-
ІВНИЦЬКЕ. ЄВРОРЕМОНТ, НА КУХНІ ТЕПЛА ПІДЛОГА, 
КОТЕЛ, 2 БАЛКОНА. ЦІНА 530 000 ГРН. 0987469098
• 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

2.7. Продам Будинки в місті 
• Новый дом 2009 г. в г.Олевске, 179 кв.м, 3 ком-
наты, большая кухня, горячая/холодная вода, 
электрокотел, гараж 43 кв.м, кладовая, хозблок, 
12 с земли, пруд с рыбой. Цена договорная. 
0971266868,0507034220

• СМОЛЯНКА, УЛ.И.ГОНТЫ, ДОМ НОВЫЙ, 2-Х ЭТАЖ., 
200 КВ.М, УЧАСТОК 8,6 СОТ., ПРИВАТИЗИРОВАННАЯ 
ЗЕМЛЯ, 6 КОМНАТ, ВСЕ КОММУНИКАЦИИ. 0975050020

2.8. Продам Будинки в передмісті 
• Винницкая обл., Тульчин, дом кирпич 96 м2, учас-
ток 17,5 соток, пристройка летняя кухня, гараж, свет, 
газ, водопровод, колодец, рядом речка. Собствен-
ник. 530 000 грн. 0976815417

• ПРОДАМ 1-ЭТАЖ. ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕР-
ДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЧКАЛОВА. ЦЕНА 
830 230 ГРН. 0677883949

• ПРОДАМ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.МИРОЛЮБОВКА. ЦЕНА 317 
789 ГРН. 0633959065

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

• ПРОДАМ БУДИНОК С.МАЛІ КОШАРИЩА, 35 КВ.М, 17 
СОТ. ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, ГАРАЖ, ЛІТНЯ КУХНЯ, 
САРАЙ, КРИНИЦЯ. ЦІНА 290 000 ГРН. 0965517479
• Ратнів, центр, 10км від Луцька, 1,5-пов. будинок 
поштукатурений, житлова пл.160 кв.м, цокольне 
приміщення 160 кв.м, комунікації: газ, світло 3 фази, 
вода, приват. ділянка 0.30га, господарська споруда. 
0982641079 0982641078, 0990025251

ЯРМОЛИНЦІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., 4 КІМНАТНИ, 96 
КВ.М, 10 СОТОК ЗЕМЛІ, САД, ПАСІКА, ГОРОД, ГОСП-
ПРИБУДОВИ, 870 000 ГРН 0982015674

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
• Продається земельна ділянка біля моря, Херсон-
ська область. 8 стоток з дачним будиночком. Поруч - 
лікувальний, цілющий гейзер. Під бізнес 0505350329

• ПРОДАМ ДІЛЯНКИ ПІД ЗАБУДОВУ. ЗАРІЧАНИ, ЦЕНТР, 
12 СОТОК ЗЕМЛІ, 160 000ГРН. ПОРЯД УСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ. 0981926391
• Продам земельну ділянку 12 сот. в с.Сонячне, Жи-
томирського р-ну. 0676745954

2.13. Продам гаражi 
• Продам гараж новый, металлический, цельносвар-
ной, 3,5х5,5, без места. 0977371617,0673031809

2.14. Продам Комерційна 

ПРОДАЄТЬСЯ СТО. РОЗГЛЯДАЄМО ВАРІАНТИ. СТОЯН-
КА ДЛЯ ТРАНСПОРТУ ТА ГАРАЖ. 0674117474
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• ПРОДАМ МАГАЗИН ПО ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, 40 КВ.М. ЦІНА 
900 000 ГРН. 0965517479

ПРОДАМ ПІД БІЗНЕС НОВЕ, 2-Х ПОВЕРХ. ПРИМІЩЕН-
НЯ В М.КОЗЯТИН. ЦЕНТР, 75 КВ.М, ДЕРЖ. АКТ, ВСІ 
КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА ДОГОВІРНА 0633402877

2.16. Здам в оренду 
• Гуртожиток підвищеного комфорту в м.Київ. Доба 
- від 50грн, тиждень - від 180грн, місяць - від 690грн 
063)9127498,(068)6857020

• 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 МАГАЗИН 40 КВ.М ПО ВУЛ.ПЕ-
РЕМОГИ. ЦІНА 3500 ГРН. + КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ. 
0965517479

ЗДАМ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ПІД БАНК, АПТЕКУ, 
МАГАЗИН. М.КОЗЯТИН, ЦЕНТР, 40 КВ.М + 35 КВ.М. 
0633402877

• 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

• Сдам койко-место в общежитии (г. Киев) для по-
рядочных, непьющих людей. Цена от 40грн/сутки и 
от 230грн/неделю. Без комиссии! Отличные условия. 
Бесплатно: WI-FI, TV, посуда, постель. Рядом метро. 
www.yourhostel.Kiev.ua 063)7940200,(066)4067409

• ТОВ «ОФІС ХАУС» ЗДАЄ В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІ-
ЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М.ЖИТОМИР, ВУЛ.КИЇВСЬКА, 79. 
360501,360357

2.17. Знiму Нерухомість 
• ТЕРМІНОВО ЗНІМУ ДІМ В ЖИТОМИРІ, НЕ МЕНШЕ 150 
КВ.М, НЕ АГЕНТСТВО. 0667900605

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 
• Мотоцикли, скутери, мопеди, вантажні мотоцикли, 
квадроцикли, запчастини. Низькі ціни, гарантія, севіс. 
В наявності та під замовлення. Доставка по Україні-2 
дні. www.motogorod.com 0986628170, 0951202431

• Нові мопеди, мотоцикли, вантажні мотоцикли. 
Вайпер, Мустанг, Зонгчен, Дельта, Альфа та ін. Га-
рантія. Сервіс. Доставка по Україні «Новою поштою» 
0973343841

3.2. Автомобілі. Продам 
• ПРОДАМ BMW X5, 2003 Р.В, ЧОРНИЙ УКР. РЕЄСТРА-
ЦІЯ, БЕЖЕВИЙ САЛОН, ВІДМІННИЙ СТАН 0976948712

ПРОДАМ CHEVROLET AVEO 1.6I, 2008 Г.В., ПРОБЕГ 
187 ТЫС.КМ, ЦВЕТ СЕРЕБРИСТЫЙ, ГУР, ЭЛЕКТРО-
ПАКЕТ, МЕХАНИКА, ГАЗ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ. ЦЕНА 119 
000 ГРН. 0637137282

• Продам Mercedes Vito, запчастини. 
0938186825,0987075757

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

3.5. С\Г техніка, та запчастини. Продам 
• Комбайн зернозбир. «Мойсей-20», жатка 3м, преси 
(круглі, квадратні тюки), плуги обертові, 3-5-корпус., 
трактор «Джон Дір-7800», жатка кукурудз. 4-6-ряд-
на, сівалки, 3м, комбайн картоплезбир., 1-рядний. 
0975847243 0973850784, Михайло

• 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

• Мотоблоки, трактори, трактори за доступними ці-
нами. Зубр, Кентавр, Нева, Добриня, Форте, Гарден 
скаут, Зірка, ДТЗ, інші. Навісне обладнання. Достав-
ка. Гарантія. Сервіс. Запчастини 0972539830

• Навісне обладнання до тракторів та мотоблоків. 
Косарки, копачки, саджалки, плуги, борони, обпри-
скувачі та інше. Низькі ціни. Доставка по Україні за 2 
дні 0992130488, 0987219227

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, 
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАН-
НЯ, МІЖСЕЗОННІ ЗНИЖКИ, WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU, 0509242613 0505158585, 
0679040066
• Прес-підбирачі: «John Deere», «Claas», «Welger», 
«Deutz-fahr»,»Sipma», «New Holland», трактори 
Т-25, доставка по Україні, можливо на замовлення 
0679407710,0979379649

• ПРОДАМ 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
• С/г техніка: навантажувачі ТЗК-30, фуражир ФН, 
саджалки 4-х рядні, сортувалки КСП-15, 25, культи-
ватори, гноєрозкидачі, КУН, КІР,картоплекомбайн 
рязанець, запчастини 0506107082, 0661296842

• С/г техніка: трактори МТЗ 80, Т-25, прес підбирачі, 
обприскувачі, картоплесаджалки, картоплезбираль-
на техніка, плуги, косарки, грабарки та ін. під замов-
лення. Тел.+48729363388 0677191888, 0631757755

• Трактори, мінітрактори, мотоблоки, навісне облад-
нання, двигуни, запчастини. Низькі ціни. Доставка по 
Україні. Гарантія! Сервіс! Завжди в наявності! www.
motogorod.com 0968079304, 0992130488

3.6. С\Г техніка, та запчастини. Куплю 
• КУПЛЮ ТРАКТОРИ, ГРУЗОВІ АВТОМОБІЛІ, ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ ТА ІН. 0503514355,0973201599

3.7. Автозапчастини. Продам 
• АВТОРАЗБОРКА VOLKSWAGEN CADDY 2004-2012 
РОКУ ВИПУСКА. В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ, ШИРОКИЙ 
ВЫБОР. 0961267425,0939337193

ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ, МІНІВЕНІВ Б/В, НОВІ: МЕРСЕ-
ДЕС 208-410, СПРІНТЕР 208-315-318-416,ВІТО, ФОЛЬ-
ЦВАГЕН Т4, Т5, ЛТ, КРАФТЕР, КАДДІ, ФОРД, ДОСТАВКА 
ПО УКРАЇНІ. ТЕЛ.: 0507542032 0970739053, 0931134295

• Запчастини до китайських тракторів DongFeng 
(ДонгФенг) , Xingtai (Сінтай), Jinma (Джинма), Foton 
(Фотон), www.agrozone.com.ua 0989329434

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

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

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

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

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. Послу-
ги 

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

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

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

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

• 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, 
інші. Порізка. Дост. Опт 0567894711, 0676320512

4.22. Столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

• 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 НА ВОДУ У ВАЖКОДОСТУП-
НИХ МІСЦЯХ, МОНТАЖ, ОЧИЩЕННЯ. ПОШУК І ФІЛЬ-
ТРАЦІЯ ВОДИ. 0938426019,0679827534

• Буріння свердловин на воду. Установка насосів. 
Облаштування свердловин. Швидко. Якісно. Недоро-
го. Видаємо паспорт свердловини. www.probur.com.
ua 0504100595, 0686848373

• 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

4.26. Цегла, блоки, камінь. Продам 

ПРОДАМ ЦЕГЛУ Б/В. ПРОДАМ БУДМАТЕРІАЛИ: 
ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ТА БІЛА, ПЛИТИ, ПЕРЕКРИТТЯ, 
ПЕРЕМИЧКИ, ШИФЕР, АРМАТУРА, ШАЛІВКА, БРУС, 
РАКУШНЯК, ШЛАКОБЛОК, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ 
0974372757, 0502060173

• РАКУШНЯК, ГАЗОБЕТОН ВІД ВИРОБНИКА ЗА ДО-
СТУПНИМИ ЦІНАМИ 0508898890, 0968898890

4.34. Покрівельні матеріали. Продам 

ВІД ВИРОБНИКА! ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИ-
ЦЯ, МЕТ. CАЙДИНГ, ІН. ДОСТАВКА. СПІВПРАЦЮЄМО. 
WWW.LIONSTEEL.COM.UA 0979300809, 0507712148

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 

АЛКОГОЛІЗМ, НЕВРОЗИ, АНОРЕКСІЯ, ОБРИВ ЗАПОЮ 
НА ДОМУ.ЛІКУЄ ЛІКАР ПСИХОЛОГ-НАРКОЛОГ.ЛІЦ 
МОЗУ АВ №567371 25.12.12. САЙТ:PSYCHIATRIA.COM.
UA 0505423834; 0671911590

• АЛКОГОЛІЗМ? НАРКОМАНІЯ? ДОПОМОЖЕМО! WWW.
MED-ZAHID.COM.UA 0672144797,0950399913

• 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 

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

• Кредит до 100 000 грн. Без залога и поручителей, 
без справки о доходах до 20 000 грн. Звоните, подай-
те заявку и приходите - заберите кредит. 096724296
0,0504587505,0934582505

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

• 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

• 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

• Транспортні послуги. Авто Мерседес Спрінтер, до 
4 т, 2,5 м (3), довж. - 5 м, ширина - 2,20, висота - 2,20. 
Бокові та задні погрузки. Виконую переїзди офісні та 
квартири, стройматеріалів. Вивіз сміття та послуги 
вантажників. Погодинно. 0673016262,0635856688

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

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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6.17. Послуги. Iншi 

• БИОЭНЕРГЕТИК решает проблемы заболевания: 
ДЦП, грибок ногтей, онкологические заболевания. 
Не шучу! Имеется Международный сертификат, ли-
цензия МОЗУ, украинский диплом целителя. лицен-
зия МОЗУ - АГ № 599856 от 26.12.2011 0961516070

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

ДОСТАВКА ТОВАРІВ З МАГАЗ. ТА ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНІВ 
ПОЛЬЩІ: ЗАПЧАСТ. ДО АВТО, МЕБЛІ IKEA, ОДЯГ ТА 
ВЗУТТЯ, НА САЙТІ ДОДАЙТЕ ПОСИЛ. НА ТОВАР ЩО 
ВАС ЗАЦІКАВИВ І З ВАМИ ЗВ'ЯЖЕТЬСЯ НАШ МЕНЕ-
ДЖЕР (КОМІСІЯ СКЛАДАЄ 10% ЗА НОВІ ТА 20% ЗА 
ТОВАРИ Б/В) POTOVAR.COM

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

• ПРОПОНУЄМО ВИГІДНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ТРАН-
СПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ 
ОСІБ. ВЕЛИКИЙ ДОСВІД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ. ДО-
СТУПНІ ЦІНИ ТА ПОСТІЙНІ ЗНИЖКИ. 0636747406

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

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

8.3. Товари для спорту та велотехніка. 
Продам 

• Гумові човни від 2700 грн. Підвісні човнові двигу-
ни бензинові, электро від 4400 грн. Гар. Сервіс. www.
motogorod.com 0972995318, 0992149538

8.6. Продукти харчування. Куплю 
• Куплю гречиху та кукурудзу від 500 кг 0972503499

• Куплю кукурудзу та гречиху 0677756629

• ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПОВУЄ ЯБЛУКА ВІД НА-
СЕЛЕННЯ ТА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. 
0673963662,0974683116

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

8.11. Промислове обладнання. Продам 
• Генератори, стабілізатори напруги, мотопомпи, 
насосне обладнання, фекальні насоси та інше. Га-
рантія до 3 років. Доставка 1-2 дні. www.motogorod.
com 0972539830, 0992130488

• Повний комплект обладнання мінізаводу для ви-
робництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес по-
лублоків, транспортне обладнання і т.п. 0675669709

• ПРОДАМ РОКЛУ ГІДРАВЛІЧНУ, Б/В, В ХОРОШОМУ 
СТАНІ, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ДО 2,5 Т. ТЕРМІНОВО. 
НЕДОРОГО. 0673155724

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 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив

ВТРАЧЕНО СВІДОЦТВО НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАЙ-
НОВИЙ КОМПЛЕКС ЗАВОДУ ВЛАСНИКОМ ЯКОГО Є ТОВ 
"ЗАВОД МЕТАЛІСТ", № 664398 ВІД 20.03.2007 РОКУ, 
ВИДАНЕ ВИКОНКОМОМ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВВАЖАТИ 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 
• «АНТЕКС» проп. «Все для рем. та пошиву взут-
тя» клея, підошви, інструмент, обладнання, каблуки, 
фурніт, ін. Дост. www.antexdnepr.com.ua 0676304323, 
0676301607

• ПРОДАМ МОРОЗИЛЬНУ КАМЕРУ ЛАР НА 500 ЛІТРІВ, 
ТАКОЖ В НАЯВНОСТІ ШАФИ-КУПЕ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0972882756СНІЖАНА
• Продам нове холодильне обладнання тм «Freddo» 
за ціною б/в: холодильні вітрини, кондитерські вітри-
ни, морозильні ларі, холодильні шафи, 7500 грн, торг, 
www.freddo.net.ua, е-mail:tarura2009@gmail.com тел.: 
0956500115, 0962037449 0634841887, 0676191323

• Продам поліетилен 153-й, термозбіжний 
0679905433

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

• Продаються дерев`яні бані, будинки, альтанки. 
0931594400,0978839966Володимир

8.24. Інше. Куплю 
• Куплю відходи метелопластикових вікон, пластма-
си, плівки, стрейтчу. Ліц. АЕ №287054 від 12.12.2013 
року, МЕПРУ 0679905433

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

• Куплю 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

КУПУЄМО МАКУЛАТУРУ, СКЛОТАРУ ТА ПЛАСТИКОВІ 
ПЛЯШКИ. ДОРОГО 0503132000

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

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

• Постоянно покупаем доску дубовую, не обрезную, 
не сортовую, длиною 3 метра. По цене 4000 грн./м3 
0504481454

• Предприятие купит отходы: битума (после ре-
монта крыши), шин, резинотехнических изделий, 
синтетического производства. В любых объемах. Са-
мовывоз 0986553317, 0661276181
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ГОРОСКОП - 22.07 ПО 29.07
ОВЕН
Не варто признача-

ти важливих зустрічей і 
серйозних переговорів, 

а краще відпочити на приро-
ді. Ретельно плануйте всі свої 
справи, шукайте нестандартні 
рішення, вони виявляться про-
сто ідеальними.

ТЕЛЕЦЬ
Можуть нагадати 

про себе старі пробле-
ми, кредити, колишні знайо-
мі. Ймовірна цікава ділова або 
особиста зустріч, що багато 
чого змінить у вашому житті.

БЛИЗНЮКИ
 Спокій означає для 

вас байдужість і нудьгу. 
Вам під силу допомогти близь-
ким друзям у складній ситуації. 
Буде важко зв’язатися з потріб-
ною людиною, що може спри-
чинити проблеми, які, втім, 
благополучно вирішаться.

РАК
Вам потрібний но-

вий досвід не тільки 
в діловому, а й в особистому 
житті. Постарайтеся не прого-
воритися про те таємне, що у 
вас на душі. Це стосується тіль-
ки вас. 

ЛЕВ
Ви будете щасливі як 

ніколи. Всі справи руха-
тимуться легко, і любовні сто-
сунки налагодяться. Але можуть 
виникнути проблеми, пов’язані з 
хронічною нестачею часу.

ДІВА
Тиждень у цілому 

сприятливий для реа-
лізації ваших сміливих задумів. 
Зберігайте здоровий глузд і по-
чуття гумору при спілкуванні з 
колегами. 

ТЕРЕЗИ
Для того, щоб залу-

чити навколишніх до 
реалізації власних завдань, ско-
ристайтеся своїм дарунком пере-
конання. Постарайтеся запасти-
ся терпінням, інакше неминучі 
сварки з колегами і начальством.

СКОРПІОН
Чудовий період для 

нових планів і задумів. 
Не варто лінуватися й тішитися 
собою, потрібно розвиватися й 
рухатися далі у роботі та будува-
ти особисте щастя.

СТРІЛЕЦЬ
Корисно буде за-

йнятися розширенням 
кола спілкування. Є 

шанс знайти нових друзів або 
ділових партнерів. Краще зо-
середитися на чомусь одному, 
а не розпорошуватися на купу 
дріб’язкових справ. 

КОЗЕРІГ
Небажано плисти 

проти течії, ви тільки 
витратите дорогоцінні сили. 
Знайдіть компроміс. Намагай-
теся зайвий раз не показуватися 
на очі начальству, щоб уникнути 
конфліктної ситуації.

ВОДОЛІЙ
Роботи багато, як 

ніколи, але нехай вас 
це не лякає. Адже це 

шанс заробити гроші на від-
пустку вашої мрії де-небудь у 
красивому місці. Якщо не си-
діти склавши руки, то можна 
освоїти нову професію, навчи-
тися багато чому з того, до чого 
лежить ваша душа. 

РИБИ
У вас зараз занадто 

багато особистих амбі-
цій і бажання пустити пил в очі. 
А потрібно просто багато пра-
цювати, щоб довести свою до-
статність. У вихідні прийдеться 
розбиратися з купою домашніх 
справ і фінансових проблем. 
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«ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ»
Жанр: фантастика, боевик, коме- 
дия

Вооружившись удивительной способ-
ностью уменьшаться в размере, но об-
ладать при этом большой силой, мошен-
ник Скотт Лэнг должен стать героем и 
помочь своему наставнику, доктору Хэн-
ку Пиму, сохранить в тайне существова-
ние костюма Человека-муравья от угроз 
нового поколения.

«МИНЬОНЫ»
Жанр: мультфильм, комедия, семей- 
ный

Миньоны живут на планете на пару 
миллионов лет дольше нас. У них одна 
навязчивая идея — служить самой Гад-
кой личности из имеющихся в наличии. 
Динозавры, фараоны, Дракула, Наполе-
он — все они оказались недолговечны. И 
тогда миньоны рванули в Нью-Йорк. Их 
ждут деньги, власть, роковая суперзло-
дейка Скарлет Оверкилл и, конечно же, 
вкуснейшая «банана»! Во всяком слу-
чае, так им кажется.

«Терминатор: 
Генезис»
Жанр: фантастика, боевик, триллер, 
приключения

Когда Джон Коннор, лидер сопротив-
ления, посылает сержанта Кайла Риза 
назад в 1984 год, чтобы защитить Сару 

Коннор и спасти будущее, неожиданный 
поворот событий создает разлом во вре-
мени. Сержант Риз оказывается в новой, 
незнакомой версии прошлого, где он 
встречает неожиданных союзников, в 
том числе Терминатора, новых опасных 
врагов, и новую миссию: изменить буду-
щее…

«Этот неловкий момент»
Жанр: комедия

Два закадычных друга со своими до-
черьми проводят отпуск на Ривьере, 
где на солнечных пляжах 42-летнему 
отцу семейства не устоять перед чара-
ми соблазнительной 18-летней красотки 
и предстоит по уши влюбиться. Все бы 
ничего, да только прелестная девуш-
ка является дочерью лучшего друга — 
строгого отца, грозящего пристрелить 
любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, 
к обожаемой малышке.

«Лицо ангела»
Жанр: триллер

После прогремевшего на весь  
мир убийства молодой девушки, в  
итальянский город Сиена приезжает  
молодой режиссер для подготовки  
к съемкам фильма по мотивам прес- 
тупления. Там он знакомится с аме- 
риканской журналисткой Симоной  
Форд, недавно написавшей об этом  
противоречивую книгу. В городе пра- 
вят бал обезумевшие репортеры со  
всего мира, вываливающие на своих 
зрителей у телеэкранов груды «гряз- 
ного белья» в погоне за кричащими заго-
ловками. А об убитой девушке абсолют-
но забыли…

КІНО
кінотеатр

УКРАЇНА

тел.: 47-27-47

23 июля
МУЗИЧНИЙ ДЖЕМ | АРТЕРАПІЯ
КИНОТЕАТР «ЖОВТЕНЬ»
Начало о 21:00

24 июля
ДЕНЬ НАРОЖДЕННЯ  
ПАБ «ФРЕГАТ». НАМ 3 РОКИ
УЛ. КИЕВСКАЯ, 87

25 июля
ICE-ICE PARTY В INDIGO

УЛ.ПОБЕДЫ, 68

27 июля
ВІРШІ ПІД ЧЕРВОНОЮ  
ЛАМПОЮ.  
ІV ВІЛЬНИЙ МІКРОФОН
КИНОТЕАТР «ЖОВТЕНЬ»

1 августа
ZHYTOMYR COSPLAY  
CONVENTION AKARI
Городской Дворец Культуры
УЛ. ПЕРВОГО МАЯ 12/5

ВЕЧІРКИ


