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обіцянки
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День системного адміністратора
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Любов Цимбалюк: «Війна колишніх  
із вчорашніми приведе до втрати держави»...

По різному називають 
те, що сталося у Чер-
нігові. Проте недавня 

виборча кампанія з виборів 
народного депутата України 
в Чернігівському виборчому 
окрузі № 205 стала синонімом 
цинізму, лицемірства, бруду-
таі наруги над законом.

Ще ніколи в історії незалежної 
України недоліки системи виборів 
депутата в так званому мажори-
тарному окрузі не виявлялися так 
виразно, зухвало, нахабно й безце-
ремонно. Ніколи ще ситуація з 
виборами народного обранця не 
досягала такого ступеня абсурду, 
коли за місце в парламенті конку-
рувала майже сотня кандидатів, 
більшість з яких жодного стосунку 
до Чернігова, де мали обрати сво-
го, «рідного» депутата, не мають. 

Недавню виборчу кампанію в 
Чернігові вже встигли назвати «бо-
ротьбою колишніх із вчорашні-
ми». І хоча багато з кандидатів (та й 
сам переможець «виборів» пан Бе-
резенко) мають досить юний «по-
літичний вік», їх можна і потрібно 
називати «вчорашніми». Важко 
сказати, як скоро «вчорашні і поза-
вчорашні» стануть колишніми і чи 

знадобиться для цього ще одна ре-
волюція гідності. Проте питання 
більш ніж актуальне, адже через 
місяць після довиборів у Чернігові 
в Україні стартує виборча кампа-
нія до місцевих органів влади. 

«Чернігівський синдром» 
липня 2015 року став не тільки оз-
накою злісного оскалу «колишніх 
і вчорашніх», а й попередженням 
для українських виборців. Зокре-
ма й для нас, житомирян. 

Навряд чи мешканці нашого 
міста, які стежили нинішнім літом 
за новинами з Чернігова, розуміли 
те, що там відбувається. Та разом 
із чернігівцями ми стали свідками 
брудних технологій і безцеремон-
ного за своїми масштабами підку-
пу виборців. Чернігову та чернігів-
цям, як би випадково й не зовсім 
заслужено, довелося випити чашу 
небаченого приниження, наруги 
та цинічної брехні, яку їм приготу-
вав український політикум. 

Багато хто зі старожилів укра-
їнської політики, спостерігаючи 
за подіями цього літа в Черніго-
ві, згадували виборчу кампанію 
15-річної давності в Житомирі. 
Тоді, влітку 2000 року, у нашому 
місті відбувалося щось подібне. 
Правда, шаленого за масштабами 
нашестя кандидатів до Житоми-
ра тоді вдалося уникнути, оскіль-

ки вибори відбувалися в період 
уже «розвиненого кучмізму», 
коли адмінресурс знав, розумів і 
непогано виконував свої функції. 

Проте брудного змагання 
двох «вчорашніх» функціонерів з 
«Нафтогазу України» Ігоря Бакая 
та Миколи Рудьковського Жито-
миру уникнути не вдалося. Греч-
ка, гроші і концерти лилися в 
Житомирі нескінченною рікою, 
а гасло «Буде краще! БАКАЙ!» 
цілком пристойно тоді запудри-
ло мізки більшості житомирян. 

Через 15 років все було дуже 
схоже. 26 липня 2015 року в Чер-
нігові на дільниці з’явилося рівно 
стільки ж виборців, як і п’ятнад-
цять років тому в Житомирі. Всьо-
го нічого – 36 %. Але для перемо-
ги «колишніх і вчорашніх» цього  
вистачило. Чернігівська кампанія 
– це один із головних уроків для 
майбутніх виборів. Якщо влада 
і політикум знову зарядять нас, 
українців, на «гречку» і «соціальні 
програми», то восени на вибори 
прийдуть ті самі 36 %, які й зро-
блять свій вибір. Та все продов-
жується – і продуктові набори 
та «соціальна допомога», яку вже 
сьогодні пропонують людям пар-
тії та їх житомирські осередки, 
швидко вбивають нашу пам’ять і 
про гідність, і про наших героїв. 

Вибори в Чернігові – це ос-
таннє попередження і народу, і 
владі. Важко передбачити, що 
може статися, якщо майбут-
ні місцеві вибори осені 2015-го 
стануть подобою чернігівської 
кампанії. Адже якщо таке тра-

питься, то «вчорашні і колиш-
ні» здадуться нам маленькими 
та безневинними створіннями 
порівняно з тим, що нас очікує.  
Адже ми, українці, ось так може-
мо втратити свою державу. Як би 
сумно це не сприймалося!

У рамках семіна-
ру-практикуму «Бла-
годійність в серці 

моїм» 24 червня у сквері 
«Замкова гора» проходила 
акція, де учасники клубу 
благодійників «Янголи 
добра» за підтримки МНС 
(ті надали польову кухню) 
нагодували безхатченків 
міста. У меню були суп, 
куліш, а також фрукти – 
яблука та абрикоси.

Представники благодій-
них організацій «Прорив-Пе-
ремога» Микола Волинець і 
«Милосердя» Микола Ящук 
не лише годували людей, а й 
слідкували, щоб ті прибира-
ли за собою посуд і не засмі-
тили територію.

«Акція у сквері – разова, – 
розповів Микола Ящук. – Але 
ми годуємо безпритульних на 
постійній основі щоп’ятниці 
в районі панчішної фабрики. 
Ми допомагаємо таким лю-
дям вже протягом чотирьох 
років.

Ми організовували цей за-
хід разом з Оленою Хачатрян 
(благодійний фонд «Сім’я»)».

З журналістом поділили-
ся своїми враженнями ті, хто 
сьогодні куштував страви. 
Безпритульні розповіли, що 
їжа приготована «смачно й з 
душею», адже люди, котрі з 
тих чи інших причин опини-
лися у скрутному становищі, 
особливо потребують під-
тримки з боку суспільства.

Один зі присутніх, Іван, 
розповів нам, що люди опи-

няються на вулиці через різні 
обставини. На жаль, часто бу-
ває так, що дехто не має змо-
ги самостійно заробити собі 
на їжу. Саме для таких людей 
діяльність благодійних органі-
зацій стає рятівною, а подібні 
заходи – необхідними, щоб 
вижити. «Хвала і шана тим, 
хто допомагає ближнім, які 
опинилися у такій ситуації», – 
підсумував Іван.

Анастасія Кузьмич

У сквері «Замкова гора» 
годували безхатченків

Житомирські чиновники  
добре знають свої права, але  
не завжди пам’ятають обов’язки

Як правило, високопоса-
довці та керівники різ-
номанітних структур без 

проблем ідуть на контакт із 
журналістами й дають комен-
тарі навіть тоді, коли тема їм не 
дуже приємна. Однак трапля-
ється й так, що чиновник з тої 
чи іншої (і навіть – не завжди 
об’єктивної) причини відмов-
ляється контактувати зі ЗМІ. 

Саме такий випадок трапився 
з журналістом газети «20 хвилин», 
коли той звернувся за коментарем 
до начальника КП «Інспекція з 
благоустрою м. Житомира» Юрія 
Самборського. 

При особистій зустрічі Юрій 
Анатолійович відмовився вислухати 
питання журналіста, мотивувавши 
це тим, що не співпрацює з газетою 
«20 хвилин». Пізніше, під час теле-
фонної розмови нам таки вдалося 
озвучити питання, з яким із самого 
початку прийшли до пана Самбор-
ського. Однак той знову відмовив у 
коментарі: «Извините, но я с вашей 
газетой общаться не хочу и имею на 
это полное конституционное право».

Ми так і не встигли зауважити 
Юрію Анатолійовичу, що окрім 
конституційних прав громадянина 
України він ще має обов’язки лю-

дини, що обіймає керівну посаду.
Окрім того, Закон України «Про 

інформацію» містить відсилочну 
норму: умисне перешкоджання за-
конній професійній діяльності жур-
налістів тягне за собою кримінальну 
відповідальність відповідно до Кри-
мінального кодексу України. Зазна-
чена норма відсилає нас до статті 
171 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання законній профе-
сійній діяльності журналістів».

Тому люди, котрі займають 
державні посади й отримують за-
робітну плату з податків, які спла-
чують житомиряни, мають бути 
відкритими для журналістів та 
громадськості, а також відмежо-
вувати особисті погляди від своїх 
прямих посадових обов’язків.

Анастасія Кузьмич Згідно зі статтею 212-3 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення, порушення Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації», а саме: необґрунто-
ване віднесення інформації до ін-
формації з обмеженим доступом, 
ненадання відповіді на запит на 
інформацію, ненадання інфор-
мації, неправомірна відмова в 
наданні інформації, несвоєчасне 
або неповне надання інформації, 
надання недостовірної інформації 
є протизаконним і тягне за собою 
адміністративну відповідальність.

 Безпритульні розповіли, що їжа приготована «смачно й з душею»

Записав Михайло Григор’єв 
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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.

На перехрестях у центрі Житомира активісти 
«Самопомочі» нанесли написи «ПОДИВИСЬ ЛІВОРУЧ»
Акцію  «Подивись ліво-

руч» проводили ак-
тивісти «Об’єднання 

«Самопоміч» разом зі своїм 
лідером Наталією Чиж. На 
нерегульованих та регульо-
ваних пішохідних перехо-
дах, які є на центральних 
вулицях міста, вони нано-
сили написи  «ПОДИВИСЬ 
ЛІВОРУЧ». Таким чином  
«Самопоміч» хоче убезпе-
чити житомирян від ДТП.

– У межах проекту  «Без-
печне місто» ми вже вдруге 
проводимо подібну акцію, 
– зазначає керівник «Об’єд-
нання «Самопоміч» у Жи-
томирі Наталія Чиж. – Орім 
цього, у школах та дитячих са-
дочках ми проводили зустрічі, 
під час яких наші волонтери в 
ігровій формі розповідали ді-
тям, як поводитися на дорозі, 
правила пожежної безпеки та 
багато іншого. 

–  Ми плануємо до осені 
нанести написи на пішохід-
них переходах біля усіх шкіл 
міста, адже безпека наших ді-
тей – це дуже важливо, – під-
сумувала Наталія Чиж.

До акції долучилися й пе-
ресічні житомиряни. На їхню 
думку, це суспільно корисна 
ініціатива.

– Дуже часто люди, ідучи 
вулицями міста, одночасно 
дивляться у свої гаджети, те-
лефони, а на дорогу майже 
не звертають уваги, – розпові-
дає житомирянка Марина 
Борущак, яка взяла участь 
в акції. – Через це є висока 
ймовірність потрапити під ав-
томобіль, тому я вважаю, що 
дуже важливо, аби були такі 
написи на вулиці.

«Безпечне місто» – проект 
«Об’єднання «Самопоміч», 
мета якого показати, яким 
чином можна зробити жит-
тя містян більш безпечним. 
Нагадаємо: під час реалізації 
проекту не лише нанесені на 
неконтрольованих перехрес-
тях написи «ПОДИВИСЬ ЛІ-
ВОРУЧ», а й проведено багато 
інших акцій.

Пожежна безпека – зустрі-
чі з дітьми у школах міста, під 
час яких діти в ігровій формі 
вивчають правила пожежної 
безпеки. 

Також зверталися до воді-
їв транспортних засобів із за-
кликами «Швидкість 40 км». 
Активісти «Самопомочі», які 
стояли на тротуарі з обмежу-
вальним знаком швидкості до 
40 км/год, інформували водіїв, 
що за швидкості 60 км/год, які 

дозволені правилами дорож-
нього руху, шанси у пішоходів 

вижити в ДТП значно менші, 
ніж за швидкості 40 км/год, 

та й відреагувати за меншої 
швидкості набагато легше.

 «Безпечне місто» – проект «Об’єднання «Самопоміч», мета якого показати, яким чином можна зробити життя 
містян більш безпечним
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Людмила, пенсіонерка
Дуже негативно став-

люся до таких речей. Таке 
враження, що влада спеці-
ально робить певні дії аби 
спровокувати черговий 
геноцид. Колись були хоч 

якісь перевірки, що хоч морально за-
спокоювали людей.

Тетяна, учениця
Колись, дуже давно, 

я дозволяла собі купити 
квас на вулиці через спеку. 
Проте, коли дізналася, що 
ніяких перевірок не про-

водять, перестала себе тішити таким 
«напоєм». Вважаю таке рішення влади 
є недопустимим, адже в бочках може 
з’явитися будь-що: від різного роду бак-
терій до гельмінтів і навіть щурів.

Таня, учениця
Я ніколи не купува-

ла продукти на стихійних 
ринках, а тим більше, квас 
у бочках. Ніколи не знаєш, 
що входить до складу тако-

го напою. Краще витратити трохи біль-
ше грошей, але купити якісні продукти у 
перевірених магазинах.

Людмила, оператор 
котельні

Квас ніколи не купувала, 
бо вже давно сама його ро-
блю вдома. Але до відсутно-

сті перевірок ставлюсь вкрай негативно 
– це прямий шлях до лікарняного ліжка.

Валентина, 
домогосподарка

Чесно кажучи, я здиво-
вана такою новиною, адже 
квас купую, хоч і не часто, 

і для себе, і для родини. Думаю, що від 
сьогодні більше не купуватиму квас із 
бочки – здоров’я важливіше.

Юлія, учениця
Квас п’ю не так часто, 

але, зазвичай, саме бочко-
вий. Дуже негативно став-
люся до такого рішення, 
певно, як і більшість жите-

лів міста. Що ж буде далі?

Світлана, 
домогосподарка

На вулицях ніколи не ку-
пую ні продуктів, ні напоїв, 
проте вражена відсутністю 

перевірок. Кожного дня сотні людей ри-
зикують отруїтись через байдужість лю-
дей, які створюють такі закони.

Житомиряни 
говорять

Чи знаєте Ви, що 
якість квасу в бочках 
та продуктів з ринку 

не перевіряється? 
Підготувала Анна Шанська

Небезпека в бочці та інші  
«підводні камені» мораторію

Анастасія Кузьмич

Роман Здорик

Світлана Скляр

Літо цього року видалося пе-
ремінливим, але, незважаючи 
на це, погода подеколи все ж 

виснажує нас температурою понад 
30 градусів. І надійним рятівником у 
такий момент міг би стати прохолод-
ний квас, який можна купити прямо 
на вулиці, але… Стоп! Чи впевнені ви, 
що він – безпечний?

Небезпечність квасу обумовлюється 
тим, що ще з осені 2014 року уряд наклав 
мораторій на перевірки бізнесу усіма кон-
тролюючими органами (крім перевірок, 
проведених Держфінінспекцією та Дер-
жавною фіскальною службою). Дія мо-
раторію мала б закінчитися 1 липня 2015 
року. Уряд ухвалив рішення продовжити 
дію цього нормативного акта до кінця 
2016 року.

Можливо, продовження заборони 
на перевірки й на руку бізнесменам, які 
довго й невтомно жалілися на «нестерпні 

умови», які створює для них влада, але що 
робити тим, хто потерпає від неякісних 
продуктів?

Разом з усіма, права на перевірки поз-
бавили також санепідемстанції, які мали 
б слідкувати за додержанням усіх норм і 
вимог щодо продуктів, які можна побачи-
ти прямісінько на розкладках. 

У руках виробників та реалізаторів 
не лише наші гроші, а й здоров’я

З десяти опитаних житомирян жоден 
не виявив захоплення від ідеї пити квас, 
який не пройшов санітарно-епідеміоло-
гічну перевірку. Та й решти продуктів це 
теж стосується. Звісно, хтось скаже: «Та 
хто ж його купує, якщо всі знають, що 
воно неякісне?». Але, згадуючи один з 
найпростіших законів економіки, – «по-
пит породжує пропозицію» – можна дій-
ти висновку, що хтось-таки спокушається 
на ці неперевірені й небезпечні продукти.

Тому нам залишається сподіватися 
на чесність і порядність виробників та 

реалізаторів, у руках яких таким чином 
опиняються не лише наші гроші, а й 
наше здоров’я, а також покладатися на 
власний здоровий глузд і більш прискі-
пливо ставитися до місць, де збираємо-
ся прикупити чергові смаколики.

Декілька слів про мораторій
Поспілкувавшись із працівниками 

ДСНС України в Житомирській об-
ласті, ми дізналися, що даний норма-
тивний документ їх також обмежує в 
праві проводити перевірки. Внаслідок 
цього нескладно спрогнозувати збіль-
шення кількості пожеж у зв’язку з не-
дотриманням правил пожежної безпе-
ки власниками підприємств, установ, 
організацій тощо. Адже, на жаль, над-
то часто наші співвітчизники (та й ми 
самі) покладаємося на удачу й віри-
мо, що лихо може статися будь з ким, 
лише не з нами. 

Тому цього літа, яке видалося дуже 
посушливим й спекотним, варто осте-
рігатися не лише харчового отруєння.

Наші земляки, які вряди-годи 
гостюють за кордоном на-
тхненно кидають у річки та 

фонтани далеких Європи та Амери-
ки копійки, щоб повернутися назад. 
Схоже, що іноземці, які так само мали 
нагоду пожбурити монетку, до нас 
більше ніколи не повернуться – адже 
все, що щедрі європейці накидали у 
фонтани Житомира, вже вигребли 
самі житомиряни.

Ще якісь кілька років тому для нашого 
міста не було дивиною надибати під но-
гами то монетку в 5 копійок, то в 25 копі-
йок. Комусь же щастило більше – могли 
просто посеред вулиці, як у пісні Дзідзьо, 

натрапити на цілі 100 гривень. Тепер такої 
радості немає. У житомирських та берди-
чівських фонтанах доведені до відчаю жи-
телі вигрібають увесь дріб’язок. Живемо 
по-новому…

Швидше за все, наші владці навмис-
не стимулюють такі речі. У такий спосіб 
абсолютно без будь-якої шкоди для бю-
джету можна навести чистоту та лад у 
місті. Натхненні житомиряни безоплатно 
чистять фонтани Житомира у пошуках 
копійок. І хоча наші місцеві обранці – де-
путати міської та обласної ради – офіцій-
но не годуються із державної скарбнички, 
їхня активність у фонтанах обласного цен-
тру помічена не була. Так само не зазира-
ють у шумні води житомирських водогра-
їв і посадовці облдержадміністрації. Хоча, 
певно, їм непереливки також.

Ще один позитив цього факту: помен-
шало прохачів на вулицях. Раніше під 
кожним стовпом на Михайлівській сиді-
ли нібито сліпі, нібито інваліди і простя-
гували свої долоні у бажанні отримати 
людське співчуття у вигляді дрібної папе-
рової купюри. Активність їх стихла. Тепер 
керівники нашої області та міста можуть 
запросто похизуватися цим. Мовляв, жити 
по-новому в обласному центрі стали навіть 
безхатченки та прохачі. І вдати, що клян-
чити перестали вони через хороше життя.

Та ось тільки триватиме це недовго. 
І якщо на перших порах ще можна буде 
списати на буцімто покращення життя – 
розвінчання цього міфу не за горами. Уже 
через якісь півроку-рік усі 270 тисяч жито-
мирян відкриють для себе нове хобі – зби-
рати пляшки, ганчірки та макулатуру.   

Нещодавно журналісти «20 хви-
лин» писали історію двох сі-
мей у яких сталася біда – їхнім 

маленьким діткам поставили діагноз 
– фенілкетонурія. Їм необхідно дуже 
суворо дотримуватися дієти, яка по-
требує спеціального харчування з 
обмеженим вмістом білків.

Батьки у відчаї, бо сума на два 
тижні прийому харчування величез-
на. Спеціальне харчування коштує 
дорого і батьки не знають, яке май-
бутнє чекає їхніх дітей.

Батьки неодноразово зверталися у різні 
інстанції для отримання спеціального хар-
чування, проте їм відмовили у його видачі 

у зв’язку з відсутністю такого харчування у 
Житомирській області та коштів у бюдже-
ті. При цьому сказали чекати, що у цьому 
випадку є неможливим та недопустимим. 

Діти з таким діагнозом до трьох років 
повинні забезпечуватися із державного 
бюджету, а вже потім з місцевого. Але в 
нашій країні все як завжди: коштів немає і 
відповідно спеціального харчування також 
немає. Батьки в свою чергу звертаються 
у всі структури, але їм пишуть відписки: 
«Харчування не закуплене, грошей немає».

Тому, 28 липня в обласному департа-
менті охорони здоров’я зібралася комісія з 
цього питання, де вирішували подальшу 
долю діток, щоб хоча б забезпечити спеці-
альною сумішшю їх до кінця року. Необ-
хідні кошти, щоб протриматися до кінця 
року становлять близько 140 тис. грн. 

Після спілкування з керівництвом 
обласного департаменту охорони здо-
ров’я матусі відправилися до міської 
ради, але й там їх чекала невдача. За-
ступник міського голови Олександр 
Бочковський категорично не хотів шу-
кати альтернативи вирішення цієї про-
блеми. Однак, після конструктивного 
діалогу та дискусій все ж було обіцяно 
винести дане питання  на сесію міської 
ради, щоб хоч якось допомогти. 

Тож чи зможуть допомогти депутати 
міської ради батькам, які не один місяць 
оббивають чиновницькі пороги буде ві-
домо 29 липня, на черговій сесії міської 
ради. А батьки, в свою чергу, дуже спо-
діваються, що хоч хтось допоможе у цій 
тяжкій ситуації, адже врятувати життя 
дитини – справа благородна.

 І СМІХ, І ГРІХ

Копійки бережуть мільйони

Чи врятують депутати міської ради 
дітей хворих на фенілкетонурію?
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Юридичний 
самозахист

Юридична компанія «СТЕЦЕН-
КО ПІДЛУЖНИЙ» продов-
жує реалізацію соціального 

проекту «Юридичний самозахист», 
шляхом надання громаді правової 
допомоги кваліфікованими юриста-
ми Дмитром Стеценком, Ярославом 
Підлужним та Анною Денисовою.

У межах даного проекту юристи на-
дають безоплатні правові консультації 
з найактуальніших питань сьогодення з 
різних сфер права, зокрема цивільного, 
сімейного, трудового. 

Даною статтею ми завершуємо 
цикл роз’яснень з трудового права та 
переходитимемо до консультування 
з інших не менш актуальних питань 
сьогодення.

Поки що підсумуємо і розглянемо 
порядок вивільнення працівників.

Кодекс законів про працю України 
встановлює: про наступне вивільнення 
працівників персонально попереджа-
ють не пізніше ніж за 2 місяці. 

Необхідно пам’ятати, що при ви-
вільненні працівників у випадках змін в 
організації виробництва і праці врахо-
вується переважне право на залишення 
на роботі, передбачене законодавством 
(хто має переважне право на залишення 
на роботі ми розглядали в попередніх 
випусках).

Крім цього, одночасно з попере-
дженням працівника про звільнення у 
зв’язку зі змінами в організації виробни-
цтва і праці власник або уповноважений 
ним орган пропонує працівникові іншу 
роботу на тому самому підприємстві, в 
установі, організації.

Якщо роботи за відповідною профе-
сією чи спеціальністю немає, а також у 
разі відмови працівника від переведен-
ня на іншу роботу на тому самому під-
приємстві, в установі, організації пра-
цівник, на власний розсуд, звертається 
за допомогою до державної служби 
зайнятості або працевлаштовується са-
мостійно.

Державна служба зайнятості інфор-
мує працівників про роботу в тій самій 
чи іншій місцевості за їх професіями, 
спеціальностями, кваліфікаціями, а у 
разі їх відсутності – здійснює підбір ін-
шої роботи з урахуванням індивідуаль-
них побажань і суспільних потреб. 

У разі потреби особу може бути на-
правлено, за її згодою, на професійну 
перепідготовку або підвищення квалі-
фікації відповідно до законодавства.

Дізнатися більш детальну інформа-
цію з теми даної статті Ви можете, звер-
нувшись до Юридичної компанії «Сте-
ценко Підлужний» одним із наведених  
нижче способів: 

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

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

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

У наступному номері газети «20 хви-
лин» слідкуйте за новими правовими 
консультаціями у сфері трудового права.

Офіційна заява 
громадського активіста 
Ігоря Малі про  
використання  
фейкових акаунтів

Учасникам АТО із Житомира  
виділять землю у селі Глибочиця

Шановні Житомиряни! Звер-
таюся до Вас з проханням 
не реагувати на акаунт у со-

ціальних мережах під іменем «Ігор 
Дельфінов». Усі заяви від цієї особи 
та інших осіб, які мною представля-
ються та висловлюються від мого іме-
ні, вважайте не правдоподібними. Я 
заявляю, що ніколи не був зареєстро-
ваний у соціальних мережах і не пла-
ную цього робити. 

Також я рекомендую Вам взагалі не 
реагувати на фейкові акаунти, оскільки 
вони псують авторитет певної особи та 
роблять людей ворожими одне до одного.

Депутати Житомирської міської 
ради мають намір виділити землю 
учасникам АТО вже на найближ-

чій сесії Житомирської міської ради.
 Земельну ділянку площею 71 гектар непо-

далік села Глибочиця Житомирського району 
можуть надати у користування учасникам 
АТО. Вільні землі, за словами в. о. міського 
голови Любові Цимбалюк, виявили під час 
інвентаризації земельних ділянок КП «Зелен-

буд». Проблеми всіх учасників АТО ця земля 
вирішити не в силах, переконані в мерії. Але 
для більшості з них це буде суттєва допомога.

Згадане питання можуть розглянути 
вже на найближчій сесії міської ради, яка 
має відбутися в середу, 29 липня. 

Тим часом серед депутатів Житомирської 
міської ради побутує думка, що серед учасни-
ків АТО, яким нададуть вказані землі, можуть 
опинитися сторонні люди. Подейкують, що, 
наприклад, у приміському Новогуйвинсько-
му до такого списку потрапили особи, які не 
мали жодного стосунку до бойових дій.

РЕКЛАМА

Олег Климчук

Роман Здорик

У пятницю, 24 липня, проти жор-
сткого поводження з тваринами 
у цирку протестували активісти 

руху «Chaotic Good». Протягом годи-
ни вони, не жаліючи сил, намагалися 
перекричати цирковий мегафон та 
переконати людей, що прийшли на 
циркову виставу в тому, що їм варто 
здати свої білети і не спонсорувати 
катування тварин. 

У людей це викликало різнома-
нітні реакції, а працівники заїж-
джого цирку робили вигляд, що ні-
чого не розуміють ні українською, 
ні російською.

Учасники акції голосно викрикували 
гасла: «Дресировщик хватит лгать, зверь 
не хочет выступать»,  «Зверю цырк не ну-
жен, он с природой дружен», «Билет ку-
пил – животное убил», «Животное не то-
вар» і таке інше.

– Ми проводимо антициркову акцію, 
для того щоб донести до людей те, на-
скільки жорстоко поводяться з тварина-
ми. Адже багато хто не знає, яким чином 
дресирувальники тварин  домагаються 
того, щоб викликати у звірів ту чи іншу 
реакцію на їхні жести і команди, – гово-
рить один з організаторів акції, активіст 
руху «Chaotic Good».

З часом до нього підійшов представ-
ник охорони ТРЦ «Глобал» і попросив 
пояснити, на яких підставах влаштована 
акція і з ким узгоджена. Ці запитання ви-
кликали багато незручностей у активіста, 
який то намагався щось вичитати із заго-

товлених (явно не ним) матеріалів акції, 
то кликав на допомогу інших активістів. 
Це викликало справедливий сумнів щодо 
щирості мітингарів у перехожих. 

 Працівники цирку на все це реагува-
ли емоційно, хоча й намагалися зберіга-
ти зовнішній спокій. Втім доволі швидко 
почали використовувати власні мегафони 
для ведення інформаційної війни. Вмик-
нули на повну гучність рекламні записи 
цирку на мегафоні своєї машини. Активі-
сти намагалися перекричати, але з елек-
тронікою тягатися важко, і доволі швидко 
стомилися від цієї затії.

Журналістам, які намагалися з’ясувати 

думку представників цирку з приводу ак-
ції, довелося наштовхнутися на злі погля-
ди та удаване нерозуміння української та 
російської мов.

Історія цирку налічує сотні років і 
навряд чи це культурне надбання люд-
ства, за всієї неоднозначності характеру 
ставлення до тварин, зникне у близько-
му чи віддаленому майбутньому. З’ясу-
вати, хто стоїть за організацією «Chaotic 
Good» і яку переслідує мету, посилаючи 
на акцію нашвидкоруч зібрану і непід-
готовлену молодь, якій, судячи з усього, 
влітку немає чим зайнятися, журналіс-
там так і не вдалося.

Активісти руху «Chaotic Good» виступили проти 
жорсткого поводження з тваринами у цирку 

 Активісти руху «Chaotic Good»  влаштували виставу перед цирком

 Громадський активіст Ігор Малі



6 Середа, 29 липня 2015WWW.20MINUT.UA СПОЖИВАЧУ

Ковані вироби: творіння,  
які віддзеркалюють душу майстра

Анастасія Кузьмич

Художня обробка металу заслу-
жено користується популяр-
ністю сьогодні, хоч і виникла 

вже багато століть тому. Адже все, 
що дарує нам природа, – прекрасно, 
головне – правильно скористатися 
цим даром. Так, метал в умілих ру-
ках професіоналів перетворюєть-
ся на справжні витвори мистецтва. 
Це речі незвичайної краси, здатні 
казково перетворити все навколо, 
а людям дарувати естетичну насо-
лоду.

Про вироби, які користуються попи-
том серед житомирян, і про те, як зроби-
ти правильний вибір, нам розповів Ігор 
Забродський, фірма «Коваль-Полісся»:

«Ковальська справа, а саме – асор-
тимент замовлень, залежить від такого 
поняття, як сезон. Наприклад, манга-
ли й гойдалки замовляють, переважно, 
з весни. А от накриття, двері, паркани 
й ворота замовляють вже ближче до 
закриття будівництва, тобто восени. 
Тому хоча робота є протягом усього 
року, все ж основний її обсяг припадає 
на період з весни до осені».

Зима – це час, коли працюєш на 
перспективу: робиш заготівки, виго-

товляєш вироби для виставкових май-
данчиків, аналізуєш попередній пе-
ріод роботи, щоб визначитися, чому 
клієнти надавали перевагу.

Кожен наш виріб – унікальний, 
адже ми працюємо в кузні. Кожне 
замовлення проходить такі етапи, як 
малюнок, затвердження і вже безпосе-
реднє виготовлення замовлення вруч-
ну. Кожна деталь, яку робить коваль – 
неповторна, адже неможливо створити 
дві ідентичні моделі.

Секрет гарного виробу – професій-
на закоханість майстра у цей вид мис-
тецтва й виробництва.

Як обрати професійну фірму і 
отримати якісний виріб?

Щоб отримати не лише красивий, 
а й якісний виріб, потрібно звертати-
ся до перевірених майстрів. Нині про-
стежується тенденція, згідно з  якою 
клієнти все частіше звертають увагу 
на рекомендації знайомих. Тому варто 
звертати увагу на досвід фірми, її штат, 
професіоналізм робітників, відгуки.

1. Якісне лакофарбове покриття.
2. Якісна фурнітура – замки, петлі, 

ручки тощо.
3. Якісний матеріал, яким «зашива-

тимуть виріб» (гладкий лист, полікар-
бонат, профлист, дерево).

Окрім ексклюзивних кованих ро-
біт великим попитом в останні роки 
користуються також вироби з нержа-
віючої сталі. Їх переваги розкрив ди-
ректор фірми «Блестяшка» Роман 
Білоус:

«Переваги нержавіючих перил оче-
видні – їх поверхня завжди блищить. 
Нержавійка є довговічним і зносостій-
ким матеріалом, який не втрачає при-
вабливість свого зовнішнього вигляду. 
Такі перила можна встановлювати як 
на вулиці, так і в приміщенні, що дуже 
важливо. А найголовнішою перевагою 
є те, що огорожі з нержавійки дорого 
і презентабельно виглядають, відмінно 
вписуючись у дизайн будь-якого при-
міщення».

Нержавіюча сталь є симбіозом кра-
си і міцності. У поєднанні з природ-
ним каменем, деревом, склом та інши-
ми сучасними матеріалами, поручні й 
перила з нержавійки стануть справж-
ньою окрасою інтер’єру, складних ар-
хітектурних ідей.

Як бачимо, метал все більше вхо-
дить в інтер’єри будівель, оформле-
них в абсолютно різних стилях. Однак 
завдяки професійній роботі майстрів 
найрізноманітніші дизайни – від кла-
сики до хай-теку – будуть ідеально 
довершені саме тими елементами, які 
зроблять ваш будинок неповторним.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Роман Здорик

Анна Сергієнко

Про напад, який було здійсне-
но 13 червня на житомирську 
підприємницю Тетяну Залуж-

ну, ми вже писали раніше (№ 24 від 
24 червня).  Нагадаємо, що на жінку 
напали невідомі в під’їзді власного 
будинку, побили та відібрали сумку з 
золотом та іншими цінними речами. 
Трапилося це після продажу коштов-
ностей на Житньому ринку. 

– Від часу, коли нас пограбували, про-
йшло півтора місяця, – ділиться з нами 
чоловік потерпілої Сергій Залужний. – А 
віз і нині там. Протягом цих 45 днів слід-
чий викликав нас один раз. І лише тоді, 
коли ми почали оббивати пороги жито-

мирської міліції і намагатися з’ясувати, як 
просувається слідство у справі. 

За словами Сергія Залужного, склада-
ється враження, що у міськвідділі просто 
хочуть спустити все на гальмах. До тако-
го висновку Залужного підштовхує й ви-
сновок судмедекспертизи. У лікарні, куди 
госпіталізували його дружину, травми 
визнали тяжкими, проте висновок судме-
декспертизи кардинально протилежний: 
«легкі тілесні ушкодження, що можуть 
потягнути за собою ускладнення стану 
здоров’я та погіршення самопочуття».

Також у міліції не хочуть переквалі-
фіковувати справу з простого грабежу на 
збройний напад.

– Під час нападу зловмисники застосо-
вували ніж, діяли за змовою, відстежували 
мою дружину тощо, – стверджує Залужний. 

На прохання самого Сергія ми не 
озвучуватимемо всього того, з чим йому 
довелося, за його словами, зіткнутися 

під час спілкування із співробітниками 
житомирського міського відділу міліції. 
Втративши будь-яку надію на справед-
ливе розслідування своєї справи, Сергій 
Залужний звернувся до УМВС України у 
Житомирській області. Там його вислу-

хали та пообіцяли вже найближчим ча-
сом розповісти про те, як просувається 
справа. 

Тож, панове міліціонери, у вас є шанс 
довести, що ми є справді демократичною 
державою. 

Газета «20 хвилин» продовжує 
стежити за перебігом подій довко-
ла нападу.

Пограбоване подружжя Залужних  
другий місяць чекає на роботу міліції

КРЕДИТНА ПАСТКА, або Чому  
житомирянам не варто повертати кредити

У середу, 22 липня, відбу-
лося судове засідання, де 
розглядався позов пред-

ставників банку «Райффайзен 
Банк Аваль» до житомирянки 
Олени Михальової щодо кре-
дитної заборгованості. 

Ситуація склалася таким 
чином, що декілька років 
тому житомирянка взяла 
кредит в іноземній валюті, а 
після підвищення курсу до-
лара, банк почав нарахову-
вати пеню, що не відповідає 
дійсності. І це не зважаючи 
на те, що жінка своє зобов’я-
зання виплатила. 

 «У 2006 році я уклала дого-
вір із «Райффайзен Банк Аваль» 
про надання кредиту на житло, 
оскільки я мала двох неповно-
літніх дітей і хотіла розширити 
житлову площу, – розповідає 
Олена Михальова. – Спочатку от-
римала кредит 23 тисячі доларів. 
До 2014 року виплатила банку 23 
тисячі доларів, а після 2014 року 
виплатила вже 26 тисяч. Сьогод-
ні банк виставляє вимоги вже 18 
тисяч доларів заборгованості».

Витребувати якісь фінансові 
документи щодо оформлення 
кредитів, як розповідає жінка, 
виявилося неможливим аж до 
судового засідання. На минуло-
му засіданні суддя затребувала 
відповідні документи, що сто-
суються оформлення креди-
ту, але цього разу представник 
прийшов без них. Як виявилося, 
представник позивача змінився, 
а минулий представник не ввів 
його у курс справи.

Також Олена Михальова ви-
словила вдячність учасникам ГО 
«Фінансовий майдан», які при-

йшли її підтримати. Адже вона 
вважає, що саме завдяки присут-
ності цієї організації суд більш 
об’єктивно підходить до її справи.

На судове засідання при-
йшло також багато людей, які 
брали кредити у тому самому 
банку і хочуть довести державі та 
банківській системі, що кредити 
були вже давно погашені, а бан-
ки отримали свої кошти назад.

 «Юристи «Фінансового май-
дану» написали прес-код, що 
якщо до 5 серпня на законодав-
чому рівні не буде підписаний 
закон 1558-1 «Реструктуризація 
валютних кредитів», то він ав-
томатично вступає в силу і його 
будуть зобов’язані надрукува-
ти, – розповідає позичальник,  
учасник «Фінансового майдану» 
Раїса. – Я вважаю, що владі по-
трібно йти на зустріч людям, го-
ворити і домовлятися. 

Дайте нам можливість закри-
ти кредити і ми згодні підтрима-
ти нашу владу. У протилежному 
випадку ми ж також не безсилі, 
адже є межа нашому терпінню. 
Тому краще нас не займати і не 
випробовувати. Я позичальник і 
маю іпотечний кредит під житло. 

У мене син учасник бойових 
дій і зараз буде вступати в Наці-
ональну гвардію. Тому я борюсь 
за те, щоб мої діти жили в тому 
житлі, яке ми придбали для них».

Інші учасники «Фінансового 
майдану» також вважають, що 
людям, які взяли кредити в бан-
ках, потрібно відстоювати свої 
права.

«Коли голосували за наш за-
кон 1558-1, він проголосував теж, 
але на другий день він заявив, 
що хоче відізвати свій голос. При 
тому не знаючи, що в законодав-
стві не передбачено можливості 
відізвати депутатський голос. Як 

він міг таке говорити, напевне 
всю Житомирщину це здивува-
ло?! Тому хотілось би всім жито-
мирянам сказати, на майбутнє, 
щоб вони були уважніші, оби-
раючи таких високопосадовців», 
– зазначає учасник «Фінансового 
майдану» Віра Савицька.

Як приклад такого свавілля 
наведемо ситуацію, яка сталася 
1 липня, у м. Житомирі по вул. 
Кибальчича, де регіональними 
представниками фінансового 
майдану було відбито житло від 
колекторів. О 8-й годині ранку 
п’ять представників однієї фак-
торингової компанії неправо-
мірно увірвалися до квартири 
позичальника. За лічені хвилини 
вони поміняли замок у дверях і 
почали залякувати господаря 
квартири. 

Зі слів колекторів, вони за-
пропонували боржнику гарні 
умови. За те, що він покине своє 
житло, йому дадуть 10 000 грн. 
Після відмови молодики почали 
залякувати господаря квартири: 
«Якщо він не забереться геть, то 
йому підкинуть наркоту і сиді-
тиме він за ґратами від 5 до 7 ро-
ків». Житомирським активістам 
вдалося відстояти житло пози-
чальника. 

Представники міського та 
обласного відділків міліції, роз-
глянувши документи, представ-
лені факторинговою компанією 
і не знайшовши там судового 
рішення щодо даної квартири, 
попросили колекторів покинути 
приватну власність. 

Нагадаємо, що в минулому 
номері газети «20 хвилин» вже 
розповідалося про те, як банки 
ошукують людей, які свого часу 
взяли кредити. Адже ці кош-
ти вже давно списані, а на них 
купується долар і тим самим 

знецінює гривню. Тому і з’явив-
ся протестний рух «Фінансовий 
майдан», юристи і експерти якого 
розробили законопроект 1558-1, 
який забирає особистий заробі-
ток банківських працівників і не 

дозволяє застосовувати бандит-
ські методи до позичальників. 

Якщо у вас є валютні кре-
дити і ви хочете відстояти 
свої права, звертайтеся до ГО 
«Фінансовий майдан».

Законопроект 1558-1 «Про реструктуризацію зобов’язань  
за кредитами в іноземній валюті»

Основною метою прийняття закону є забезпечення та захист 
прав громадян України – споживачів фінансових послуг, віднов-
лення довіри до банків та інших фінансових установ, вжиття опе-
ративних заходів щодо мінімізації збитків громадян при вико-
нанні своїх кредитних зобов’язань.

Проектом передбачено, що всі банки за письмовою заявою 
громадян України, які мають невиконані зобов’язання за кре-
дитними договорами в іноземній валюті, зобов’язані впродовж 
місяця провести реструктуризацію зобов’язання за кредитним 
договором за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредит-
ного договору.

Під час реструктуризації автори законопроекту пропонують 
списувати курсову різницю на збитки банків і не підвищувати 
процентну ставку за користування кредитом.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка із віце-прези-
дентом США Джозефом Байденом очільнику Уряду України було 
наголошено на багатьох речах. Одна із них полягала в тому, що 
у справжній демократичній країні людина, яка потерпіла від рук 
злочинця, повинна бути впевненою, що її кривдника правоохо-
ронці знайдуть і покарають. 

 «Фінансовий майдан» проти фінансового рабства
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Фестиваль вуличної їжі дивував  

вегетаріанськими стравами та димними пуншами
Олег Климчук

У четвер, 23 липня, поруч 
із кінотеатром «Жов-
тень» зібралися житоми-

ряни, аби скуштувати кращі 
страви кулінарів та волонтерів 
проекту «АрТерапія». Містян 
частували вегетаріанською 
їжею, шоколадними смаколи-
ками, містичними, паруючи-
ми зимовим димом пуншами.

«Ідея пропагувати вегетаріан-
ство зародилася в моїх думках уже 
давно, – розповідає співорганіза-
тор  проекту «АрТерапія» Анна 
Ігнатова. – Можливість долучити-
ся до дня їжі відразу сподобалася. 
Дуже багато людей відгукнулося. 
Обрали чотирьох, що представля-
ли кулінарні роботи, присвячені 
вегетаріанській тематиці, і чоти-
рьох для більш традиційної кухні».

Хоча фестиваль благодійний, 
однак не всі мали можливість за 
власний кошт нагодувати так ба-
гато людей, тому були встановле-
ні невисокі ціни на деякі страви, 
аби повернути витрачені кошти 
на продукти. Більшість учасників 
частину отриманих з продажу 
коштів вкидали до благодійної 
скриньки.

Також у межаах фестивалю 
людей дивували різноманітними 
пуншами, майстер-класами з ви-
готовлення зелених салатів.

Практика проведення фести-
валів вуличної їжі існує в усьому 
світі. В Україні подібні заходи про-
водилися лише у містах-мільйон-
никах – Києві, Львові, Одесі тощо. 
Тепер і житомиряни мали нагоду 
перенестися у дитинство та насо-
лоджуватися смачними стравами, 
які роздавали безкоштовно, або ж 
за собівартістю.

Усі виручені від фестивалю 
гроші підуть на придбання гам-

ма-терапевтичного пристрою для 
онкохворих.

Більше фото на сайті:
 20minut.ua

У Житомирі відбулася 
прем’єра вистави на 
підтримку онкохворих дітей 
та людей з інклюзивністю

Трилери Дмитра Голумбевського на 
благодійному фестивалі «АрТерапія»

Анастасія Кузьмич

Олег Климчук

Минулими вихідними, 25 лип-
ня, відбулася прем’єра виста-
ви «Ззовні темрява, всереди-

ні…», що ознаменувала старт проекту 
на підтримку онкохворих дітей та 
людей з інклюзивністю.

Якщо стиснути суть і пояснити, про 
що йшлося у виставі одним реченням, то 
це «монолог хворого на рак 10-літнього 
Оскара, який звертається до Бога, з діало-
гічними вкрапленнями того ж таки Оска-
ра з прибиральницею Розою». 

Під час вистави спостерігачі (саме спо-
стерігачі, бо складалося враження, ніби 
підглядаєш за подіями з коридору, зази-
раючи в палату хлопчика) мали нагоду не 
лише бачити, а й відчувати атмосферу лі-
карні й парку завдяки акторам.

Шкала емоцій постійно коливалася, 
змушуючи присутніх сміятися й плака-
ти, співпереживати й захоплюватися, а 
головне – замислюватися й проживати 
життя Оскара з кожною реплікою.

Вхід на виставу коштував символічно 
– всього 30 гривень, однак кожен охочий 
мав нагоду вже після вистави докласти ту 
суму, яку вважав за необхідне. Усі зібра-
ні кошти були передані на допомогу он-
кохворим дітям.

Режисер та ініціатор проекту Олег 
Яценко розповів про виникнення ідеї 
зробити цю постановку та поділився пла-
нами на майбутнє.

«На фестивалі у Набережних Челнах 
мені пощастило відвідати спектакль для 
сліпих, який мене дуже надихнув,  – пояс-
нює Олег Яценко. – З самого початку в нас 

була ідея створити виставу для незрячого 
глядача, але пізніше все ж вирішили ро-
бити постановку для всіх, а в першу чер-
гу – для хворих дітей, щоб хоч чимось їм 
допомогти».

Олег поділився, що сьогодні ходити ву-
лицями з протягнутою рукою й просити 
про допомогу – неефективно, позаяк нині 
дуже багато шарлатанів. Гроші осідають у 
якихось фондах, губляться. 

«Тому ми з однодумцями знайшли 
спільну мету, до якої й рухаємося. Зі шко-
лярами й студентами ми почали працю-
вати ще на початку квітня, а над самою 
виставою – місяць тому, щоб почати допо-
магати якомога швидше, – продовжує ре-
жисер вистави «Ззовні темрява, всереди-
ні…». – В Україні безліч хворих дітей, які 
потребують підтримки не завтра, а вже 
сьогодні. Ми хотіли показати, що дитині 
потрібні не лише гроші на лікування, а й 
елементарне спілкування, яке її надихає й 
дає віру у щось світле. Це – звичайні діти, 
які хочуть жити, гратися, відчувати життя 
повною мірою!»

Проект діятиме на постійній осно-
ві, тож це лише початок. Якщо вдасться 
знайти меценатів, Олег зі своєю командою 
планує подорожі до Львова, Івано-Фран-
ківська, Чернівців тощо. «Ми збираємося 
кататися містами України, заїжджаючи 
на 2–3 дні. У кожному місті ми обира-
тимемо одну дитину, яка терміново по-
требує допомоги, і збиратимемо для неї 
кошти своїми виставами», – підсумував 
режисер постановки.

У суботу, 25 липня, у приміщенні 
кінотеатру «Жовтень» у межах 
благодійного фестивалю «Ар-

Терапія» відбувся показ двох корот-
кометражних містичних трилерів 
режисера Дмитра Голумбевського 
«Кругообіг» і «Манекен». Перегляну-
ти фільми вже відомого молодого жи-
томирського режисера зібралася пов-
на зала людей. 

Під час перегляду фільмів панувала 
тиша, а те що показ відбувався проти ночі 
додавало особливої містики. Завершення 
кожного фільму супроводжувалося бурх-
ливими оплесками, а після закінчення 
останнього фільму присутні мали мож-
ливість особисто поставити запитання 
режисеру.

– Я так відчуваю, що зараз розпочина-
ється нова хвиля українського кіно яскра-
вих представників, до прикладу «Тіні забу-
тих предків», «Поводир», «Той, що пройшов 
крізь вогонь», – на думку молодого режисера 
Дмитра Голумбевського. – Маю надію, що 
мине декілька років і український кінопро-
дукт можна буде сміливо охарактеризувати, 
як окремий напрям у кіно. Дуже хочеться 
зняти щось таке ж масштабне, як «Володар 
перснів», однак чим більше відкриваю для 
себе кінематограф, тим більше розумію, що 
це дорого коштує. Але мрії є.

На даний момент Дмитро Голубев-
ський подав свої роботи на розгляд для 
участі в різних кінематографічних фести-
валях, що проходитимуть восени, і чекає 
на позитивну відповідь. До речі минулого 
року на кінофестивалі «Циклоп» відео, 
спеціально зняте для проекту «АрТера-
пія», здобуло приз глядацьких симпатій.

Більше фото на сайті:
 20minut.ua

 Співорганізатор проекту «АрТерапія» Анна Ігнатова готує сироїдний 
салат

 Димний пунш, яким пригощали 
житомирян

Довіра в дії. Ощадбанк залучив 
на новий депозит 3 млрд.грн
16 червня Ощадбанк предста-

вив новий депозит «Довіра». 
Він виправдав свою назву – 

за п’ять тижнів вкладники довірили 
банку майже 3 млрд. грн.

«Переконаний, що це не раптовий 
результат. Ми щодня змінюємо банк, 
зберігаючи при цьому базові цінності: 
надійність та чесність. Саме тому депозит 
«Довіра» став для багатьох наших співгро-
мадян простою відповіддю на складне 
питання збереження заощаджень.

Принципово важливим є те, що понад 
60 % клієнтів відкрили депозит на трива-
лий термін – понад півроку! Це перекон-
ливий доказ того, що клієнти підтриму-
ють запропоновані зміни і готові бути їх 
учасниками, будувати Ощадбанк разом. 
Це кредит довіри не лише до банку, це 
кредит довіри до української держави», – 
відзначив голова правління Ощадбан-
ку Андрій Пишний.

Нагадуємо: вкладники Ощадбанку за-
хищені законом. Це єдиний банк в Укра-
їні, в якому повернення депозитів грома-
дянам гарантоване державою на 100 %, 
без обмеження суми й строку.

Депозит «Довіра» з можливістю 
щомісячної виплати процентів діє до 
31.10.2015 р. Ставка за вкладом у гривні 
– до 21 % річних, у доларах США – до 
9,5 %  та в євро – 7,25 % річних. Міні-
мальна сума вкладу – 500 гривень, 100 
доларів США або 100 євро.
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Проти директора КП «Житомиртеплокомуненерго» 

МОЖУТЬ ПОРУШИТИ КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ
У четвер, 25 липня, кілька десят-

ків людей вийшло під стіни 
окружного адміністративного 

суду Житомирської області. Обурені 
люди в такий спосіб вирішили від-
стояти законні права на так і не дове-
дений до ладу будинок у селі Оліївка 
Житомирського району. Згаданий 
об’єкт зводило ще з 2006 року ТОВ 
«Олвіта-Буд», очолював яке тоді ни-
нішній директор «Житомиртепло-
комунерго» Дмитро Рогожин. 

Будували-будували і… 
недобудували

Оформлення документів на новий 
будинок у передмісті Житомира в райо-
ні Крошні почалося ще у далекому 2006 
році. За всіма документами 64 особи, які 
вклали свої гроші у будівництво, мали 
отримати квартири в ньому ще у 2009 
році. Кошти віддавалися не напряму, а 
через Фонд фінансування будівництва у 
Київській філії АКБ «Західінкомбанк». 
За планами, житловий комплекс мав 
складатися із 8 секцій і мав бути введе-
ний до експлуатації ще у 2009 році. Тер-
мін здачі було спочатку перенесено, а 
починаючи з літа 2010 року будівництво 
було зупинено повністю.

Відтоді минуло два довгі роки, поки 
тоді вже директор КП «Житомиртепло-
комуненерго» Дмитро Рогожин зустрівся 
із власниками квартир. Ця зустріч від-
булася у 2012 році. Під час неї Рогожин 
вибачився, що протягом усього цього 
часу не спілкувався із вкладниками. Далі 
– ніяких гарантій, обіцянок і запевнень. 
Обурені вкладники звернулися до Жито-
мирського райвідділу міліції.

Право власності на житло скріплене 
належними печатками та підтверджене 
необхідними документами, ще давало 
людям надію, що без квартир вони не 

залишаться. Запорукою була і довіра до 
міліції, куди інвестори подали заяву як-
раз у 2012 році.

Про подальшу долю юридичних 
власників квартир ніхто не згадував. 
Вони мовчали, не обурювалися і будь-
яких відомостей про їхнє невдоволення 
не було. І, певно, чекали б досі, якби не 
одне «але»…

Лукавство Рогожина: під 
час зустрічі з вкладниками, 
недобудова вже належала «Олвіті» 

Атмосферу, в якій проходила зустріч 
із інвесторами будівництва 2012 року, 
важко назвати теплою. Люди були обу-
рені та роздратовані. Але терпець їх тоді 
ще урвався не остаточно. Хоча Дмитро 
Рогожин, який на той час вже з легкої 
руки мера Віри Шелудченко обіймав 
посаду директора КП «Житомирте-
плокомуненерго», почувався спокійно. 
Чому? Відповідь на це питання отри-
мали вкладники лише у 2015 році. 

Обурені житомиряни, які мали от-
римати квартири і вже заплатили за них 
гроші, звернулися до Житомирського ок-
ружного адміністративного суду. «Олві-

та-Буд» не є власником будинку 
– переконані громадяни, що інвес-
тували у будівництво. Товариство 
мало просто побудувати житло, 
за яке гроші майбутні власни-
ки вже сплатили.

На думку вкладників, зро-
зумівши, що будівництво 
завершене не буде і не бажа-
ючи віддавати кошти інвес-
торам, у «Олвіті» вирішили 
ще раз заробити. Адже ма-
ючи на руках доку-
м е н т , 
щ о 
п о -

свідчує право власності ТОВ на землю 
та об’єкт, його можна або перепродати 
або зруйнувати недобудову і продати зе-
мельну ділянку. 

23 липня 2015 року Житомирський 
окружний адміністративний суд скасу-
вав реєстрацію прав на недобудоване 
житло за ТОВ «Олвіта-Буд», повернувши 
його у власність вкладників.

Прокуратура Житомирської 
області визнала, що справу 
«Олвіта-Буд» у районі «спускали на 
гальмах»

17 грудня 2012 
року у Жито-

м и р с ь к о м у 
райвідділі мі-
ліції відкрито 
к ри м і н а л ь н е 
провадження 
за фактами 
підробки до-
кументів та 

ш а х р а й с ь к о -
го заволодіння 

майном. Яке за 
два роки «розслі-

дування» так 
і не пере-

росло у 
кримі-

нальну справу. Це помітили в облас-
ній прокуратурі і передали в серпні 
2014 року провадження до слідчого 
управління УМВС України у Жито-
мирській області. 

Відтоді минув майже рік, однак 
справа, за офіційною інформацією 
прокуратури Житомирської області, 
перебуває у статусі проведення відпо-
відних експертиз. 

У прокуратурі запевняють, що спра-
ва перебуває на їхньому контролі і за-
певняють, що винні понесуть покаран-
ня. Ось тільки термінів правоохоронці 
ніяких не визначають.

У минулому номері газети ми вже 
писали про те, як чиновники 
Житомирської облдержадміні-

страції паркують свої автомобілі на 
тротуарі.  Більшість із порушників 
правил стоянки апелюють до того, 
що їм просто ніде ставити свої авто-
мобілі. Як бути – відповідь шукали 
журналісти «20 хвилин».

Парковки можуть вирішити 
проблему неправильних стоянок?

Проблема правильної стоянки існує 
не тільки перед облдержадміністрацією. 
Та коли проблема з підопічними Сергія 
Машковського полягає здебільшого у не-
бажанні чиновників паркувати свої маши-
ни на спеціально обладнаній автостоянці 
неподалік по вулиці Малій Бердичівській, 
то з мерією набагато складніше. Адже по-
дібної стоянки там просто немає.

– Більшості житомирських водіїв 
бракує культури водіння транспортного 
засобу, – стверджує водій із майже де-
сятирічним стажем Андрій. – Ставлять 

автомобілі де зручно, не думаючи ні про 
пішоходів, ні про своїх колег-автомобі-
лістів. Я часто їжджу через Московську, 
біля Житнього ринку,  там часто взагалі 
проїхати неможливо. Один виїжджає, 
другий заїжджає. Більш чемні пропу-
стять. Але це буває вкрай рідко.

Щоб якось вирішити це питання, у 
міськраді ще 2 місяці тому заговорили 
про платні парковки. Нагадаємо, що у 
Житомирі вони існували до 2012 року в 
районі ринків. Але після виходу поста-
нови Кабінету Міністрів сесія Житомир-
ської міської ради зробила паркування 
безкоштовним. Відповідний законодав-
чий акт Уряду дозволив платне парку-
вання, але за наявності паркоматів. 

– Платне паркування – це неодно-
значне питання, – ділиться із нами водій 
таксі Руслан. – З одного боку, гроші пла-
тити шкода. А з іншого – паркувальник 
нерідко допомагає водієві правильно 
поставити автомобіль, правильно виїха-
ти, щоб не створити аварійної ситуації.

Столичній фірмі віддадуть все, 
що більше 3 мільйонів

Ще 15 травня, під час сесії Жито-

мирської міської ради перший заступ-
ник міського голови Сергій Сухомлин 
анонсував можливе встановлення пар-
коматів у місті. За його словами, вста-
новити прилади мала київська фірма. 
При чому цілком безкоштовно. 

– Раніше половина заробленої суми 
йшла на оплату праці паркувальникам 
та прибирання парковок, – розповідає 
Сергій Сухомлин. – Тож із заробленого 
у такий спосіб мільйона гривень місто 
отримувало через КП «Інспекція з бла-
гоустрою» всього півмільйона. Тепер 
встановлення паркоматів має прине-
сти бюджету 3 мільйони.

Паркомати, зазначає перший за-
ступник міського голови, кияни ма-
ють встановити безкоштовно. Три 
мільйони віддають до бюджету, а все, 
що зверху,  піде у кишеню столичним 
«меценатам». При тому, що, як показує 
столична практика, паркувальник буде 
потрібен все одно. Він виписуватиме 
штрафи за паркування у невстановле-
ному місці та за несплату. 

Прибирання парковки теж ляже 
на плечі власників. Та коли раніше 
з мільйонних коштів, зароблених до 
бюджету паркувальниками, отримува-

ли зарплату житомиряни, то тепер ці 
кошти йтимуть до столичних «благо-
чинників».

Серед водіїв імовірна ініціатива ме-
рії не викликала радощів. Зокрема, авто-
мобілісти, які за сумісністю є ще актив-
ними користувачами соцмереж, дуже 
жваво обговорюють це нововведення. 

На думку більшості з них – спочат-
ку потрібно побудувати нові стоянки, 
а тоді встановлювати місця для пар-
кування. Та навряд чи Житомиру «сві-
тять» нові стоянки, адже, анонсуючи 
свою ініціативу, Сергій Сухомлин по-
скаржився, що «кілька тисяч за один 
паркомат – це дуже дорого».

Не задоволені житомирські автомо-
білісти і тим, що за стоянку доведеться 
платити навіть їдучи по продукти на 
ринок. «Вони дороги не можуть зроби-
ти нормальні коштом власників авто, 
а тут ще й паркомати» – обурюються 
водії. Дивна ситуація виходить. Кіль-
ка тисяч за паркомат дорого, а віддати 
киянам все, що зверху 3 мільйонів – це 
дешево. Подвійні стандарти якісь, чи 
не так? Тим часом у міськраді вивча-
ють можливість встановити прилади 
для паркування. 

Як виявилося, незавершене бу-
дівництво на Крошні ще у далеко-
му 2009 році було переоформлене 
на… ТОВ «Олвіта-Буд». Відповідний 
документ виданий бюро технічної ін-
вентаризації та знову ж таки скріпле-
ний всіма належними печатками та 
має юридичну силу. Дивним чином 
будинок, який по праву належить ін-
весторам, які сплатили за нього кош-
ти і довірили ТОВ «Олвіта-Буд» його 
будівництво, опинився… у власності 
забудовника. 

Роман Здорик
Бути чи не бути паркоматам у Житомирі
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Домашні війни: пенсіонера хотіла  

здати до психлікарні власна донька
Роман Здорик

Роман Здорик

Програма «Це стосується 
кожного»... Канал «Інтер»... 
2 квітня нинішнього року. В 

ефірі – мешканець села Катеринів-
ка Житомирського району 75-річ-
ний Віктор Самплавський та його 
50-річна донька. Нібито типовий 
родинний конфлікт, звичайнісінь-
ке ток-шоу. Але за лаштунками 
цієї показухи непересічні людські 
життя...

Віктор Самплавський – ветеран 
війни, інвалід

75-річний Віктор Самплавський 
пережив війну. Отримав інвалідність 
другої групи. Та чи знав старенький, 
що ті важкі випробування, яких він 
зазнав у далеких 1941–1945 роках, вияв-
ляться просто казкою порівняно з тим, 
що доведеться пережити у родинній 
війні з власними донькою та онуком?

– Ворожнеча з рідною донькою, 
50-річною Людмилою, триває вже 
кілька років, – розповідає Віктор Йо-
сипович. – Саме через неї отримав два 
інфаркти. Усе почалося тоді, коли по-
мерла моя дружина.

Віктор Самплавський проживає у 
селі Катеринівка Житомирського ра-
йону. Опікується 41-річним сином-ін-
валідом: Валерій хворий на синдром 
Дауна. Після смерті дружини Вікто-
рові Самплавському допомагає його 
подруга – Валентина Костянтинівна. І 
по городу, і по господарству.

– Того лихого дня, 20 липня, я по-
їхала до Житомира, – згадує Валенти-
на Костянтинівна. – Треба було вирі-
шити свої справи. А вже за добу мала 
повернутися. Літо ж. Заготівлю треба 
робити – огірки, помідори...

За словами пані Валентини, із Ві-
ктором Самплавським вони постійно 
зв'язувалися телефоном. Того ж дня 
Самплавський жодного разу не зателе-
фонував. Коли ж сама Валентина Кос-
тянтинівна почала набирати його но-
мер – у телефоні пролунало: «Абонент 
не може прийняти ваш дзвінок...». Тоді 
жінка почала хвилюватися.

Вдома нікого не було, дім був 
зачинений

Валентина Костянтинівна не раз 
була свідком конфліктів Віктора Йо-
сиповича з його донькою.

– Вона й мені телефонувала не раз, 
погрожувала, – згадує жінка. – Тому я 
не на жарт злякалася, коли не змогла 
додзвонитися.

Покинувши все, Валентина Кос-
тянтинівна примчала до Катеринівки. 
У селі застала порожнє подвір'я. Дім 
був зачинений. Раптом у вікно виско-
чив син Віктора Йосиповича, Валерій, 
в інший спосіб вибратися він не зміг. 
Через свою хворобу Валерій не міг 
зрозуміло пояснити, де його батько. 
Але Валентина Костянтинівна навчи-
лася розуміти його, тож не так багато 
часу знадобилося, щоб зрозуміти, що 
каже Валерій – його тато в Житомирі. 

Не знали, що трапилося й сусіди. 
На щастя, у них було авто і сусід за-
любки погодився підкинути Валентину 
Костянтинівну до автобуса. Дорогою до 
зупинки жінка зустріла доньку Самп-
лавського Людмилу і онука Сашка.

– Вони не сказали, де Віктор Йоси-
пович, – згадує Валентина Костянти-
нівна. – Відповіли, що не знають. Тоді я 
подалася до Житомира, шукати Вітю.

Жінка зателефонувала в усі морги 
та лікарні, а згодом – до Житомирсько-
го райвідділу міліції. Там їй і сказали, 
що Віктор Йосипович доставлений до 
Житомирської обласної психіатрич-
ної лікарні у Зарічанах. Подзвонивши 
до лікарні і представившись дружи-
ною, жінка з перших вуст почула, що 
трапилося із Віктором Йосиповичем.

«Вони били мене і заливали 
силою горілку. . .»

Хоча, за словами Віктора Самп-
лавського, 20 липня 2015 року був да-
леко не перший конфлікт із донькою 
(старенького неодноразово били та 
знущалися) – цього дня він не забуде 
ніколи. 

– Людмила приїхала зі своїм си-
ном Сашком на приватному автомобі-
лі, – згадує Віктор Йосипович. – Вони 
почали мене бити і душити. Далі зва-
лили на підлогу і почали силою зали-
вати у горло горілку. Я просився, щоб 
не душили і не заливали силою. Ка-
зав: налийте у відро – я так вип'ю, бо 
ви ж мене задушите! Та мене ніхто не 
слухав...

Уже тоді, коли дідусь був майже 
без тями, його повантажили у легко-
вий автомобіль та повезли у психлі-
карню. 

Подальші події Віктор Самплав-
ський не пригадує. У машині він втра-
тив свідомість і як опинився у лікарні 
– згадати не може. 

У психіатрії Віктора Самплавсько-
го тримали три дні. За законом, якщо 
людина потрапляє до психіатрії, то 
протягом 24 годин лікарі мають вста-
новити діагноз пацієнтові і, якщо він 
становить загрозу суспільству, його 
аргументовано за рішенням суду гос-
піталізують. Інакше – його мусять від-
пустити. 

Тож Валентина Костянтинівна 
звернулася до адвоката Марії Кудіної 
із проханням допомогти.

– Подаючи заяву до суду, лікар по-
винен аргументувати, чому людину 
варто направити на примусову психі-
атрію. Має бути зазначений діагноз і 
доведено, що людина справді стано-
вить загрозу для когось, – зазначає 
адвокат потерпілого Марія Кудіна. – У 
заяві психіатра такі аргументи прак-
тично відсутні. По-перше, вказано, 
що Віктор Самплавський становить 
загрозу для своєї доньки, Людмили 
Коливайло. Це при тому, що дідусь 
проживає у Катеринівці, а його донь-
ка у Житомирі. По-друге, немає жод-
ного встановленого діагнозу з боку 
психіатрів. Що є порушенням законо-
давства.

У залі суду дідусь був 
неадекватним, але поводився 
достойно

У заяві до психлікарні, яку подала 
донька Віктора Самплавського, було 
написано, що дідусь постійно вживає 
алкоголь, б'є доньку та онука та ста-
новить загрозу для суспільства. Ва-
лентина Костянтинівна, яка ось уже 
кілька років опікується стареньким, 
стверджує що за всі роки знайомства 
не бачила Віктора Йосиповича не 
тільки п'яним, а навіть злим. 

– Під час розгляду справи у Жи-
томирському районному суді Віктор 
Самплавський постійно засинав, – зга-
дує Марія Кудіна, – але він тримався і 
чітко та конкретно відповідав на по-
ставлені запитання. Хоча навіть суддя 

відмітив, що Самплавський перебуває 
під дією якихось психотропних пре-
паратів.

За рішенням суду дідуся відпусти-
ли додому. Юристи подали докумен-
ти на порушення кримінальної спра-
ви проти Людмили Коливайло, яка 
неодноразово сама, а то із подруга-
ми била старенького та погрожувала 
йому фізичною розправою. 

Валентина Костянтинівна, 
співмешканка Віктора Самплавського 
боїться лишати дідуся самого.

– Людмила неодноразово погрожува-
ла йому вбивством. Думаю, що вона спро-
можеться і на це, – стверджує бабуся.

Тим часом учора Віктор Йосипо-
вич мав пройти експертизу, яка мала 
встановити, що ж саме лікарі давали 
йому для начебто лікування. Долею 
старенького продовжують опікувати-
ся адвокат Марія Кудіна та волонтери 
громадської організації «Єдиний Жи-
томир», які зголосилися допомогти 
старенькому від самого початку. 

Житомир знову охопив 
скандал через супер-
маркет «АТБ». Цього 

разу він стосується Крошні. 
Ще наприкінці квітня з вуст 

першого заступника Житомир-
ського міського голови Сергія Су-
хомлина пролунала інформація, 
що на в’їзді до Житомира буде ство-
рено чотири приміські автостанції. 
Серед них одна в районі Крошні, 

яка має, за задумом чиновників ме-
рії, обслуговувати Коростенський 
напрямок. Офіційна адреса май-
бутньої автостанції, озвучена Су-
хомлином – Щорса, 203.

Днями мешканці Крошні 
вийшли на пікет по вулиці Щор-
са, 161. За їхньою інформацією, 
саме тут має бути зведена зга-
дана автостанція. Побоювання 
мешканців прилеглих будинків 
полягає ще й у тому, що на місці 
цієї автостанції нібито побуду-
ють супермаркет «АТБ». Звідки 

«ростуть ноги» такої дезінфор-
мації – вдалося дізнатися журна-
лістам «20 хвилин».

Напередодні у соцмережах 
з’явилася інформація про те, що 
директор КП «Інспекція з бла-
гоустрою» Юрій Самборський 
разом із в. о. міського голови 
Любов’ю Цимбалюк хочуть під 
грифом автостанції побудувати 
в районі Крошні супермаркет 
«АТБ». У Любові Володимирівни 
поки що офіційно не виступили 
із заявою щодо цих подій.

Ситуація дивна. Адже за 
транспорт у міській раді відпо-
відають безпосередньо Сергій 
Сухомлин та Євген Демчик. Хто 
і чому піднімає людей і знову 
говорить про супермаркет, який 
давно став для житомирян ніби 
більмом на оці?

Прояснити ситуацію нам 
допомогли у передвиборчих 
штабах обох кандидатів. Як нам 
стало відомо із власних джерел 
«20 хвилин» у команді Сергія 
Сухомлина, нещодавно у шта-

бі першого заступника мера 
з’явилося нове обличчя – чор-
ний піарщик Василь Стоякін. 
Стоякін – стовідстокова людина 
одіозного Медведчука. І ситуа-
ція з АТБ на Крошні, стверджу-
ють наші джерела, – його рук 
справа. Цю інформацію під-
тверджують і джерела у штабі 
Любові Цимбалюк, де не мо-
жуть втямити, яким боком в. о. 
міського голови, яка ніколи не 
опікувалася проблемами тран-
спорту, до цієї «афери».

 Віктора Самплавського кілька років била 
рідна донька

У Житомирі новий скандал щодо супермаркета «АТБ»
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Микола ГОРОДЧЕНКО: «Праця на самого себе стала  

прагненням, оскільки ще у дитинстві мріяв бути незалежним»

Олена ШАРАПАТО: «Вважаю себе абсолютно успішною,  
адже досягаю всього, чого прагну, й радію життю»

Підприємницьку діяль-
ність розпочав у да-
лекі 90-ті, коли дозво-

лили перші кооперативи. Ця 
сфера діяльності з’явилася 7–8 
років тому. До того було безліч 
інших галузей реалізації себе як 
бізнесмена, наприклад магазин 
побутової техніки, який проіс-
нував більше 10 років до момен-
ту створення великих супермар-
кетів, з якими було дуже важко 
конкурувати. Тоді виникла по-
треба перекваліфікуватися на 
інший напрямок.

Спочатку було хобі – ри-
балка. Потім поступово пере-
росло в спортивну рибалку – 13 
років займаюсь професійним 
рибальським спортом. Далі 
спорт став бізнесом, адже, маю-
чи певне накопичення знань, я 
розумів, що можу ділитися і чо-
мусь навчити інших рибаків. 

У свій час багато друкував-
ся у професійній періодиці. 
Знайомства з різними людьми, 
з фірмами, які мали магазини, 
спонукали до думки, що, напев-

но, улюблена справа, якій я від-
даю більшу половину свого жит-
тя, може приносити мені дохід. 

Професіоналізм у сфе-
рі рибалки та певні знання 
дуже полегшили мені роботу. 
До нинішньої сфери діяльності 
прийшов підготовленим, маючи 
певні знання, бізнесовий фунда-
мент минулих років: як працю-
вати з клієнтами, колективом, як 
правильно заробляти. 

Найскладнішою на почат-
ку діяльності була фінансова 
сторона – було важко знайти 
кошти на приміщення, вітрини, 
наповнення, асортимент і безліч 
іншого. Якусь частину потрібно 
було брати в кредит.

Гроші – це болото, лише 
папірці, але без них дуже 
важко. Для мене найцінніше в 
житті – стосунки з сім’єю, дру-
зями, близькими. Роботу сприй-
маю виключно як роботу, попри 
те, що я цим живу і мені в цьому 
цікаво, заробіток не є самоціл-
лю. 

Складно щось починати, 
але якщо людина задумує 
справу і впевнено до цього 
йде, маючи хист і можли-
вості, то стартувати ніколи 
не пізно. Сьогодні ми маємо 
важку ситуацію в країні, відпо-
відно важко і на ринку праці, у 

фінансовій сфері – все миттєво 
дорожчає.  Попри труднощі і 
кризи – починайте працювати, і 
все обов’язково вдасться.

Будь-який бізнес може за-
кінчитися. Починати щось з 
нуля для мене не вперше, тому, 
навіть якщо щось піде не так у 
нинішній діяльності, завжди 
зможу почати щось інше.

Конкуренція – явище по-
зитивне, яке є певним сти-
мулом до  вдосконалення. Я, 
безперечно, вважаю себе конку-
рентоспроможним. До конку-
рентів ставлюсь як до партнерів 
– кожен знайде місце під сонцем. 

Люблю свою роботу за те, 
що вона приносить мені за-
доволення і дозволяє переда-
ти комусь свої знання.

Я керую своїм часом, го-
ловне – правильно заплану-
вати свій день. Сімейні вечори 
намагаюсь не пропускати, бо ро-
дина завжди на першому місці. 

У дитинстві була одна 
мрія – бути незалежним. Ди-
тячі роки були досить важкими, 
адже я 5-й у родині, батькам 
доводилося дуже складно. Не 
дивно, що праця на самого себе 
стала прагненням.

Чи втомився я – риторич-
не запитання. У кінці дня, звіс-
но, є легенька втома, але мені 

досить зустрітися з хорошою лю-
диною і отримати заряд позити-
ву, щоб втома пройшла. Інколи 
варто зібрати вудочки і поїхати 
вночі до річки чи озера, після 
ночі на риболовлі можу легко 

їхати на роботу.
Успіх і щастя в тому, щоб і 

на роботі, і в сім’ї було все до-
бре, щоб поряд були справж-
ні друзі.

Анна Шанська

Я стала підприємцем у 1996 році. 
Почалося все з того, що працювала 
бухгалтером у великій фірмі. Потім 

зустрілася з моїм майбутнім чоловіком і ми 
почали працювати разом. Ішли пліч-о-пліч, 
розробляли різні стратегії.

Усе починалося з побутової хімії, але 
поступово перейшли на будматеріали. 
Спочатку були маленькі відділи, пізніше пе-
рейшли на продаж гуртом. Однак головне 
моє дітище – це салон «Ермітаж», у якому ми 
представляємо найкращі зразки й провідні 
бренди керамічної плітки.

Коли ми починали, то зайняли віль-
ну нішу на ринку керамічної плитки, 
адже сказати, що не було вибору – не ска-
зати нічого. Повсюди була лише харківська 
плитка, а про європейські зразки навіть не 
йшлося. Пам’ятаю, коли завезли першу ко-
лекцію польської плитки Ceramika Paradyż, 
то навіть не встигали вивантажувати її з ма-
шини, настільки великий був попит.

Усе робилося на неймовірному ен-
тузіазмі, тому складного не було нічого. 
Єдине, що приносило труднощі – прово-
зити плитку через кордон, особливо через 
польський, бо тоді саме був розквіт рекету. 
Що ж стосується ведення бізнесу, то жодних 
проблем не виникало ані з податковою, ані з 
точками збуту.

Стартовий капітал був незначний. 
Фактично, ми починали з тисячі доларів 
– суми, яку подарували на весілля батьки. 
Нині гроші для мене не становлять великої 

цінності, адже не в них щастя. Взагалі, ща-
стя для жінки – це коли здорова сім’я, раді-
єш життю. Звісно, зовсім без грошей теж не 
можна, однак вони не стоять у пріоритеті.

Освіту я отримала у політехнічному 
інституті, однак зараз з повною впевнені-
стю можу сказати, що теорія і практика – 
зовсім різні речі. Професіоналізм можна на-
бути лише на власному досвіді. Тому всю свою 
першу зарплатню я вкладала у консультації з 
провідними бухгалтерами Житомира.

Сьогодні починати бізнес дуже 
складно. Для успішної справи необхідно 
володіти величезним обсягом інформа-
ції, знати ринок, володіти стартовим капі-
талом… Звісно, можна починати з чогось 
маленького, однак клієнти стають дедалі 
вимогливішими, адже звикли до великого 
вибору, масштабів. Тому для того, щоб їх за-
цікавити, необхідно чимось вразити.

Якби довелося, то й сьогодні я б на-
важилася почати все спочатку, адже за 
плечима колосальний досвід і знання, набуті 
впродовж 19 років роботи.

Я дуже люблю конкурентів, адже 
вони змушують жити, змушують про-
кидатися зранку й бігти на роботу, щоб 
бути першою. Я завжди впевнена у своїх 
силах і знаю, що у мене все вийде.

Моя робота – це моя сім’я. У нас усіх – 
одна мета, якої ми прагнемо. Разом ми ділимо 
наші радощі, перемоги й невдачі. Впевнена, 
що якби не мій колектив, то все було б набага-
то складніше. Я люблю свою роботу, тому що 
люблю своє життя і все, що його наповнює.

Для того, щоб все встигати, потрібно, 
щоб все працювало як годинник – чітко 

й збалансовано. На роботу потрібно 
йти як на свято, адже коли все правильно 
організовано – це навіть складно назвати 
роботою Це – задоволення.

Звісно, трапляється так, що робо-
ті доводиться приділяти дуже багато 
часу, подеколи навіть вночі. Але мої діти 
ставляться до цього з розумінням, всіляко 
підтримують мене й допомагають, пере-
бираючи на себе деякі домашні справи.

У дитинстві я навіть уявити не 
могла, що матиму бізнес. Найяскра-
віші спогади – це тепло і турбота моїх 
батьків, котрі дали мені все, що тільки 
могли. Та любов, якою вони мене огорну-
ли в дитинстві, зігріває мене й досі.

Розумію, що пора відпочити, у 
той момент, коли пропадає бажан-
ня спілкуватися. У такі моменти я 
відпочиваю вдома, адже правду кажуть, 
що вдома навіть стіни лікують. Тому у 
хвилини втоми я насолоджуюся кар-
тинами, які висять на стінах, адже у по-
стійній метушні часто не помічаєш тієї 
краси, яка оточує тебе щодня. Останньо-
го разу у відпустку їздила три роки тому. 
Зараз, влітку, я не можу собі дозволити 
кудись виїхати, адже нині – сезон ремон-
тів і продажів. Однак я вже запланувала 
відпустку на зиму й навіть визначилася, 
куди поїду на відпочинок.

Успіх – це коли ти прокидаєш-
ся зранку і вже радієш, коли точно 
розумієш, що у тебе все вийде. Успіх 
– це результат. Вважаю, що з цієї точки 
зору я дуже успішна людина.

Анастасія Кузьмич

Чотири основні кроки на шляху до власної 
справи – це бажання, стратегія (усе має бути 
прописане від початку й до кінця, адже права 
на помилку немає), грамотно піді-
браний колектив і впевненість у собі в 
поєднанні з оптимізмом.

Для того, аби відкрити власну справу, найперше, що варто 
мати – бажання і підтримку. Намалюйте свою мрію, приклейте 
магнітиком на холодильник і кожного дня дивіться на 
неї, і рухайтесь до здійснення. Якщо людина чогось хоче 
– шукає можливість, якщо ні – причину.

 Микола Городченко на змаганнях 

 Олена Шарапато

Власник  
Центру сучасного  
рибальства 
«Фішманія»

Власниця салону  
«Ермітаж»



12 Середа, 29 липня 2015WWW.20MINUT.UA БУДИНОК МРI¯
Утеплення підлоги – гарантія Вашого комфорту
Анна Шанська

Комфорт будинку багато в чому за-
лежить від температури в ньому. 
Своєю чергою, тепло в оселі зале-

жить не тільки від кількості нагріваль-
них приладів, але, більшою мірою, від 
утеплення конструкцій будівлі – насам-
перед підлоги і стін. Утеплення дозво-
лить  створити гарні умови для життя та 
істотно скоротити витрати на опалення. 

Спосіб утеплення підлоги залежить від де-
кількох факторів: наявності чи відсутності під-
валу, кількості поверхів, глибини промерзання 
ґрунту і залягання ґрунтових вод.

На ринку теплоізоляційних матеріалів 
представлений широкий асортимент, як за-
рубіжної, так і вітчизняної продукції, тому 
можна легко вибрати відповідні утеплювачі 
для підлоги.

Мінеральна вата, як утеплювач для 
підлоги

Це сучасний, ефективний утеплювач, що 
використовується для утеплення різних еле-
ментів конструкції будівлі, в тому числі й для 
утеплення підлоги. Матеріал особливо ціну-
ється за високі показники тепло- і звукоізоля-
ції, стійкість до вологи, вогню, здатність добре 
переносити механічні дії і тривалий час збері-
гати свої функціональні властивості.

Утеплення підлоги пінополістиролом
Характерними властивостями пінополіс-

тиролу можна назвати високу теплоізоляцію, 
тривалий термін служби, невисоку вартість. 

Цей утеплювач найчастіше застосовують для 
теплоізоляції підлог по ґрунту, над підвалом, 
для підлог з системою підігріву. Пінополісти-
рол можна укладати на будь-яку поверхню 
(дерево, бетон, метал або поверхні, покриті ке-
рамічною плиткою).

Утеплювач піноплекс
Піноплекс – сучасний теплоізоляційний ма-

теріал, що використовується для теплоізоляції 
різних конструкцій. Піноплекс за своєю струк-
турою є спіненим полістиролом і має низькі 
теплопровідні властивості, володіє вологостійкі-
стю, хорошою шумоізоляцією і довговічністю. 
Всі ці якості дозволяють успішно застосовувати 
даний матеріал для теплоізоляції підлоги.

Напилення пінополіуретаном для 
утеплення підлоги

Великою популярністю користується метод 
утеплення підлог пінополіуретаном. Цей ма-
теріал наноситься напиленням, що є економіч-
ним, якісним, швидким способом утеплення.

Отже, є безліч варіантів обігріву житла. 
Сьогодні прогресивним засобом утеплення 
підлоги є система «тепла підлога», що відно-
ситься до одного з найбільш модних і затребу-
ваних способів.

Спеціаліст із Центру  утеплення Тимур 
Культачов зазначає, що дуже важливо, щоб 
підлога мала не тільки бездоганний вигляд 
і вписувалася в інтер’єр, але й була міцною, 
практичною, мала гарні тепло- і гідроізоляці-
йні властивості. 

Залежно від типу приміщення для по-
криття підлоги можуть використовуватися 

мармурові плити, паркетна дошка, керамічна 
плитка та інші матеріали. 

Беручи до уваги будову підлоги, визнача-
ють три її види:

- «плаваючий» – стяжка і покриття розмі-
щені на пружинистому звукопоглинальному 
прошарку;

- «теплу підлогу» отримуємо, коли шар 
стяжки був проведений з використанням те-
плоутримуючих матеріалів;

- третій вид підлоги «активний теплий» 
отримав свою назву від використання спе-
ціальних обігрівальних елементів (кабелів, 
трубопроводів).

Останніми роками особливим попитом і 
популярністю користується система утеплен-
ня підлог із застосуванням тільки екологічно 
чистих матеріалів: стійких до впливу вологи 
гіпсоволокнистих листів, паркетних дощок, 
ламінату, пробкових плит та ін.

– По-перше, ми всі прекрасно знаємо, що 
в зимовий період існує проблема опалення 
квартир і приміщень, що зниження темпе-
ратури в житлових приміщеннях підвищує 
ризик захворювання. По-друге – це економія 
електрики (вашого бюджету) порівняно з ви-
користанням електричних, конвекторних обі-
грівачів, – підсумовує Тимур Культачов.

Система «тепла підлога Nexans» не за-
ймає корисної площі приміщення, як великі 
опалювальні секції. Усе тепло рівномірно роз-
поділяється по всій кімнаті, створюючи опти-
мальну для людини температуру. Установлен-
ня електронного термостата дозволяє обрати 
потрібний температурний режим і контро-
лювати споживання електроенергії, зводячи 
його до мінімального.

Компанія Nexans, завдяки своїм техноло-
гіям, створила унікальне, безмуфтове з’єднання 
кабелю. Кабель зварюється сплавом срібла і 
утворює нерозривний провідник, який покри-
вається ізоляцією з термостійкого полімеру. 
Завдяки цьому утворюється нерозривний аб-
солютно герметичний нагрівальний елемент.

Так в чому ж полягають переваги те-
плих підлог:
• 100 % захисту нагрівальної жили від вологи;
• висока міцність кабелю (утримує сильні 

удари та перепади в електромережі);
• безпечний, надійний і якісний обігрів жит-

лового приміщення;
• зручний і легкий монтаж, мінімальний рі-

вень потовщення підлоги (що при низьких 
стелях має вагоме значення);

• захист від електромагнітного випроміню-
вання.
Система «тепла підлога» містить три 

основні елементи: нагрівальний кабель, тер-
модатчик і терморегулятор. Принцип її дії 
наступний: кабель укладається під бетонну 
стяжку, на яку можна покласти будь-яке під-
логове покриття (паркет, плитку, лінолеум). 
Температуру нагріву системи постійно відсте-
жує і регулює система, як з терморегулятора 
(автоматично і вручну), так і датчика.

Пристрій підлог складається з цілого 
комплексу поетапних робіт, виконуючи які, 
потрібно чітко дотримуватися правил і ви-
користовувати тільки відповідний матеріал, 
вибір якого, звичайно ж, залишається за Вами. 

Але, незалежно від того на якому типі під-
логи Ви зупинили свій вибір, завжди потрібно 
враховувати, щоб той чи інший матеріал до-
бре поєднувався з іншими компонентами.

РЕКЛАМА
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Обираємо ідеальне покриття для підлоги 
Анна Шанська

Літо – ідеальна пора року для 
того, щоб розпочати ремонт 
у квартирі. Перед більшістю 

постає питання – що постелити на 
підлогу? Ринок покриття рясніє 
різноманітними пропозиціями та 
цінами. 

Керамічна плитка
Керамічна плитка належить до дов-

говічних матеріалів. Для неї характерна 
низька зношуваність, строк експлуата-
ції – до 40 років. Керамічна плитка іде-
ально підійде, якщо у вашому будинку 
підвищена вологість. 

Також із підлоги, покритої плит-
кою, легко виводяться плями та інші 
забруднення. Вона практична, малю-
нок та колір не стираються протягом 
багатьох років. Керамічна підлога до-
бре експлуатується у побуті, миється, 
проте це холодний матеріал з низькою 
ударостійкістю.

Лінолеум
Лінолеум – покриття підвищеної 

зношуваності. Строк експлуатації – до 
10 років. Використовують у житлових і 
громадських приміщеннях із великим 
потоком людей, в яких покриття підло-
ги має бути достатньо міцним. 

Сучасні лінолеуми бувають нату-
ральні, полівінілхлоридні, гліфталеві, 
нітроцелюлозні, гумові. Натуральний 

лінолеум роблять із лляної олії, живи-
ці, деревини, тканини. Його поверхня 
глянцева або матова, він легко піддаєть-

ся фігурному вирізанню. До основних 
переваг належить: стійкість до вогню, 
жирів, кислот, спирту, побутової хімії. 
Після укладання натуральний ліноле-
ум зберігає свою форму та розмір, не 
вигорає на сонці, не міняє кольору та 
фактури з часом. Але лінолеум має за-
пах. Його потрібно берегти від прямого 
сонячного проміння. 

Паркетна дошка
Цей вид покриття для підлоги ви-

робляють повністю із натурального де-
рева. Розміри паркетної дошки значно 
перевищують розміри планок поштуч-
ного паркету, що дозволяє укладати 
підлогу значно швидше та із менши-
ми витратами засобів, використовуючи 
«плавучий» спосіб.

Паркетна дошка – організм склад-
ний. Виважене поєднання твердих і 
відносно м’яких порід деревини, проду-
мана, стабільна структура дають мож-
ливість паркетній дошці займати гідне 
місце на ринку покриття для підлоги.

Менеджер із продажу магазину 
«Паркетний світ» Віталій Берляк за-
значає, що асортимент покриттів дуже 
широкий:

– Існує ряд переваг натурального 
покриття перед, наприклад, ламіна-
том. По-перше, паркет з часом можна 
відновити за допомогою шліфування. 
По-друге, якщо в ламінаті є повторен-
ня узору чи малюнка, то в паркеті ви 
ніколи не знайдете дві однакові дошки. 
Це надає йому унікальності та виглядає 

набагато приємніше. Звичайно, цінова 
політика теж дуже різниться: паркет 
коштує майже вдвічі дорожче. Це еко-

логічно чистий матеріал, до того ж пар-
кет – тепле покриття.

Ламінат
Строк експлуатації ламінату – від 

10 до 15 років. Відомі на момент його 
створення технології дозволили отри-
мати матеріал, який задовольняв усі 
необхідні вимоги, що висувалися до 
покриття для підлоги. Він став міцні-
шим, оскільки деревина пресується до 
кристалізації і вже не деформується. 
Варто знати, що ламінат ділиться на 
кілька класів за рівнем навантаження: 
21-й – низьке навантаження (можна 
стелити у спальні, кабінеті), 22-й – се-
реднє навантаження (дитяча, віталь-
ня), 23-й – високе навантаження (кух-
ня, зала). Інші 3 класи (31-й, 32-й, 33-й) 
кладуть в офісах. 

За словами менеджера з продажу 
магазину «Паркетний світ», ламінат на-
багато простіший матеріал, який має 
ряд переваг: не вигорає та не вицвітає 
на сонці й під дією штучного освітлен-
ня, проте він холодний і не відновлю-
ється з часом. Це покриття жаростійке, 
не боїться системи підігріву підлоги.  
Зовні ламінат важко відрізнити від по-
криття зі справжнього дерева. Він не 
боїться плям, на ньому не залишаєть-
ся подряпин від кігтів домашніх улю-
бленців.

– Він не алергічний, його можна сте-
лити і спальнях, і в дитячих кімнатах, 
– продовжує Віталій Берляк. – Ламінат 
можна легко прикріпити до підлоги 
дерев’яної, на лінолеум, резину чи під-
логу з водяним підігрівом. Але поверх-
ня обов’язково має бути сухою, чистою 
та рівною. Тому все-таки професіонали 
рекомендують, перш ніж класти ламі-
нат, зняти стару підлогу повністю.

Ковролін
Головною перевагою його застосуван-

ня, безумовно, буде більш висока ступінь 
створюваного в приміщенні комфорту. 
За цим показником, він не знає собі рів-
них. Сприяти цьому будуть його відмін-
ні звукоізоляційні і теплоізоляційні вла-
стивості.

Істотно знижується рівень шумів різ-
ного характеру. У приміщенні створю-
ється свій особливий акустичний фон. 
Ковролінове покриття стане відчутною 
перепоною для зникнення з приміщен-
ня тепла.

Килимове покриття надзвичайно 
комфортне навпомацки, тому ходьба 
по його поверхні, приносить масу задо-
волень. За цим показником ковроліну 
істотно програють різноманітні види і 
ламінату, і лінолеуму, не кажучи вже про 
керамічну плитку.

У приміщеннях, де в якості підлого-
вого покриття використовується ковро-
лін, відчутно знижується втома людей, 
які знаходяться в кімнаті, приблизно 
на 10%. Саме тому і рекомендовано для 
приміщень, де передбачається постійне 
знаходження персоналу використовува-
ти саме цей різновид покриття. А якщо 
враховувати і знижений рівень шуму, то 
можна впевнено заявляти, що сума цих 
позитивних якостей в кінцевому підсум-
ку обов’язково позначиться і на підви-
щенні ефективності праці персоналу.

Для ковроліну є характерним, власти-
вість хорошого поглинання пилу. Адже 
він притягує до себе пил, що знаходить-
ся в повітряному просторі приміщення. 
А вже з його поверхні пил відмінно зби-
рається за допомогою звичайного пило-
соса. А значить, менша кількість бруду 
потрапить у ваші дихальні шляхи.

РЕКЛАМА
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Ясла ліквідованому УБОЗу?!!
Тарас Боросовський

За рішенням парламентарів з 
травня цього року ліквідовано 
Житомирське обласне Управ-

ління по боротьбі з організованою 
злочинністю (УБОЗ). Проте за-
йнятий ними міський яслі-садок, 
повертати громаді, як дійсному 
власнику, ні хто не поспішає. Влаш-
тувати дитину до садочка в Жи-
томирі залишається проблемою. 
Місцева влада констатує нестачу 
вільних приміщень, одночасно 
дозволяючи посадовцям здавати за 
1 гривню дефіцитну площу дитя-
чого навчального закладу. Для кого 
вигідно, щоб Житомирський місь-
квиконком здав за безцінь один 
дитячий заклад, а на відновлення 
інших витрачав десятки мільйонів 
гривень.

Проблема влаштування дітей до 
дошкільних навчальних закладів міста 
залишається однією з найвагоміших 
для працюючих батьків. Колишня си-
стема відомчих та підшефних навчаль-
них закладів канула у минуле. Зі 45 
діючих у місті дитячих садочків статус 
відомчого за собою зберіг лише один 
міліцейський ДНЗ № 17, що на Старо-
му Бульварі. 

За останні двадцять років в Жи-
томирі не з’явилося жодного нового 
дитячого садочка. Якщо в 90-х роках 
проблемою було збереження садочків 
через їх низьку наповненість, то про-
тягом останніх років вони стабільно 
переповненні. Збільшення місць у ди-
тячих садочках відбувалося головним 
чином за рахунок “ущільнення” груп 
та формування нових у вивільнених 
після оренди приміщеннях. Протягом  
останнього часу таким чином віднови-
ли 24 групи в приміщеннях дошкіль-
них навчальних закладів (ДНЗ). 

Саме відновлення приміщень кому-
нальних закладів постійно потребує 
додаткових витрат бюджетних коштів, 
які ніяк не компенсуються колишні-
ми орендарями. Наприклад, тільки на 
відновлення орендованих приватним 
підприємцем приміщень ДНЗ № 26 
протягом 2013 та 2014 років витрачено 
з міської казни 850 тисяч гривень. По 
всіх реконструйованих приміщеннях 
сума становитиме декілька мільйонів 
гривень.

Проте потребу в забезпеченні віль-
них місць у  навчальних закладах та-
ким чином повністю вирішити не 
вдалося. За інформацією управління 
освіти Житомирської міської ради, 
на загальну кількість 8886 доступних 
місць, спискова чисельність вихованців 
становить 13 247 (12 638 без врахуван-
ня навчально-виховних комплексів). За 
підрахунками управління, на 100 наяв-
них місць реально припадає 147 дітей 
дошкільного віку. Фактично відвідує 
дошкільні навчальні заклади 60 % ви-
хованців. 

З надією кардинально змінити си-
туацію в міській раді навіть взялися за 
амбітне завдання відновити практично 
зруйновані корпуси дитячого садочка 
№ 32 по вул. Якубовського, 10 та дитя-
чого садочка № 58 у провулку Крошен-
ському, 12-б. Хоча рішення сесії з цього 

приводу ще не прийняте, 21 липня на 
сайті вже з’явилося оголошення про 
проведення тендера на реконструкцію 
садочка на Крошні. Планується на-
прикінці серпня розпочати виконання 
робіт, на які, за рахунок фонду регі-
онального розвитку, спрямують 16,4 
мільйони гривень.

Розтрачене дитинство
За часів незалежності так чи інакше 

управління освіти «втратило» добрий 
десяток дошкільних навчальних закла-
дів. З усієї їх кількості Житомирській 
міській раді вдалося повернути тільки 
один ДНЗ № 3. Мова йде про відомчий 
садочок паперової фабрики, на якій 
ТОВ “Сорді” мало власні плани, зовсім 
не пов’язані з дошкільною освітою. Де-
кілька років судової тяганини пішло, 
щоб міська рада виграла це протисто-
яння.

Поки, це єдиний успішний при-
клад. Найприкрішим було втрати ві-
домчий ДНЗ № 9 «Золотий півник» по 
вул. Перемоги, 26, яким Житомир міг 
пишатися на всю країну. У далекому 
1981 році відомий архітектор Петро 
Перевозник за нове проектування са-
дочка заводу «Електровимірювач» от-
римав найвищу республіканську наго-
роду «Краща будівля року». На жаль, 
за роки бурхливої приватизації ніхто 
не переконав керівництво заводу пере-
дати цей скарб у власність міста. Нато-
мість покупець ЗАТ «Ракс», викупивши 
за 5,2 мільйона гривень контроль над 
державним підприємством,  продає 
садочок Житомирській філії МАУП. 

Колишні ясла-садок № 8 по вул. 
Чехова, 57 протягом довгого часу за-
ймає гімназія «Ор Авнер», приватний 
загальноосвітній навчальний заклад із 
власним приміщенням. Ще один ко-
лишній приватний ліцей при ІПСТ, 
придбавши будівлю дитячого садочка 
у провулку Шкільному, 7, на жаль при-
пинив своє існування. У 2010 році ви-
конавча служба за борги описала та ви-
ставила на продаж приміщення (див. 
фото № 1 оголошення про продаж).

Хоча вже тоді відчувався дефіцит 
дитячих садочків, Житомирська міська 
рада не виявила бажання звернутися 
до виконавчої служби з метою вику-
пу чи повернення дитячого садочка в 
комунальну власність. Натомість для 
нового власника певно вигідним було 
віддати 1 тисячу гривень за квадрат-
ний метр будівлі в хорошому стані. Як 
наслідок, місто в черговий раз втрати-
ло можливість розширити кількість 
дошкільних навчальних закладів.

Кому потрібніші садочки
На противагу не надто розторопній 

Житомирській міській раді, яку регу-
лярно «кошмарять» чергові вибори, 
обласна міліція, не зважаючи на зміну 
керівництва відомства, завжди відсто-
ювала власні інтереси. УМВС можна 
було ставити за приклад місцевій вла-
ді, якщо б не одне але. 

Останніми роками УМВС в Жито-
мирській області не тільки зберегло та 
утримує за власний рахунок відомчий 
ДНЗ № 17, але й спромоглося “підім’я-
ти” ще декілька колишніх дитячих са-
дочків. В одному з них, колишньому 
ДНЗ № 12 по вул. Шелушкова, 112а, 

розмістилося Житомирське училище 
міліції. Як вказано в історії його ста-
новлення, заклад професійної підго-
товки міліціонерів спочатку розміщу-
вався у ВПТУ № 17. З часом, та не без 
«доброї руки» тодішнього голови об-
лдержадміністрації Антона Малинов-

ського, міліцейський заклад отримав 
нову прописку, яку не змінює протя-
гом останніх 20 років.

Орієнтовно в той же час Леонід 
Кучма посилив вертикаль органів 
внутрішніх справ, що призводить до 
створення ще одного спецпідрозділу 

 Фото №3, карта розміщення яслі-садочка, що орендується УБОЗ Житомирського УМВС

  Фото №1, оголошення про продаж дитячого садочку. Джерело: сайту оголошень викона-
чої служби Мінюсту України

 Фото №2, договір оренди з Житомирським УБОЗ. Джерело: інформаційний запит до Жито-
мирської міської ради
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«Сокіл». Саме він займає місце всім 
відомого «Беркуту» та підпорядкову-
ється «білим комірцям» УБОЗу. З того 
часу в Україні почали існувати два 
фактично аналогічні спецпідрозділи 
у структурі МВС, які дублювали один 
одного.

Для розміщення «Соколу» було об-
рано найближчі до спорткомплексу 
«Динамо» вільні приміщення ясла-са-
дочка у провулку Річковому, 12а (див 
фото № 3).

З того часу це місце стало тре-
тім дошкільним закладом, зайнятим 
обласною міліцією. УМВС, як дер-
жавна установа, користується не-
ймовірними пільгами з орендної 
плати, яка «традиційно» становить 
1 гривню за приміщення будь-якої 
площі. У липні 2014 року обласний 
УБОЗ чергового разу звернувся до 
міської ради з листом про понов-
лення договору оренди. Тепер вже 
«народний виконком» підтримав 
надання приміщення площею 777 
кв. м на три роки за 1 грн орендної 
плати на місяць (див. фото № 2 до-
говору оренди).

Ніхто не звернув уваги, що договір 
підписаний керівником структурного 
підрозділу УМВС, а не безпосередньо 
начальником обласного управління 
міліції, який наділений усіма відпо-
відними повноваженнями. Магічна 
абревіатура УБОЗ знову дозволила 
знехтувати такими «формальностя-
ми», отримавши підтримку як членів 
комісії з питань оренди, так і потрібної 
більшості чинного складу виконавчого 
комітету.

Несила повертати 
Навряд чи хтось у міській раді мав 

бажання щось змінювати. Аж тут не-
очікувано до Володимира Лупащен-
ка, що очолював на той час обласний 
УБОЗ та підписував договір оренди, 
нагрянула люстрація. Звільнений ми-
нулої осені керівник не має права 10 
років обіймати керівні посади в дер-
жавних органах влади. За декілька мі-
сяців після звільнення керівника було 
повідомлено про ліквідацію самого 
управління по боротьбі з організова-
ною злочинністю. Не варто пояснювати 
«багату» історію відносин міських по-
садовців з органами внутрішніх справ, 
яка ніяк не стимулювала швидке по-
вернення комунального майна. Замість 
міської ради з’ясувати долю дитячого 
садочка взялася газета «20 хвилин» у 
межах журналістського розслідування. 
Після надсилання запиту, на який об-
ласний УМВС надав досить примарну 
відповідь, вирішили поспілкуватися 
безпосередньо на зустрічі з керівниц-
твом. Перший заступник начальни-
ка УМВС України в Житомирській 
області Олександр Радченко озву-
чив позицію силового відомства: 

«Наша позиція полягає в наступному: 
до нас ніхто не звертався щодо повер-
нення майна. Поки ми не отримаємо 
листа, вчиняти дії не бачимо потреби. 
Якщо міська рада не звертається, зна-
чить їм не потрібно. Нам приміщення 
потрібно і нас все влаштовує».

Головний міліціонер області ствер-
джує, що в користуванні УМВС Укра-
їни в Житомирській області вільних 
приміщень та будівель немає. Схо-
же новий керівник не зовсім володіє 
інформацією, оскільки на сторінці 
регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна опублікований пере-
лік вільних приміщень, де вказано де-
кілька вільних площ, які можуть бути 
вільно використані (див. табл № 1).

Можливо, якщо б його підлеглі 
краще описали наявні в обласному 
УМВС резерви, керівництво не було 
настільки категоричним, доводячи не-
одмінну потребу займати виключно 
приміщення дошкільного навчально-
го закладу в місті, а використовувало 
б одну з власних баз. Звідси швидше 
буде повернуто міській раді примі-
щення ДНЗ, матеріальна відпові-
дальність за збереження якого зараз 
покладена на заступника начальника 
відділу швидкого реагування «Сокіл».

Вирішимо … колись
В управлінні освіти та науки Жито-

мирської міської ради мене зустріли 
одразу начальник управління Вален-
тин Арендарчук, ,заступник керів-
ника Світлана Ковтуненко та юрист-
консульт Павло Кваснов. Коротко 
окресливши нагальну потребу в са-
дочках, які реанімують за кошти Мін-
регіонбуду, ми плавно перейшли до 
питання взаємин з ліквідованим УБО-
Зом.  «Договір припинений з момен-
ту ліквідації УБОЗ, – розпочав юрист 
управління освіти. – Питання зараз 
стоїть лише у поверненні переданого 
майна».

20 хвилин: Чи дійсно потребує 
управління освіти повернення ди-
тячого садочка?

«Для району Корбутівки питання 
не настільки актуальне, як для Крош-
ні та Богунії, –  говорить заступник 
начальника управління освіти міської 
ради …  Поряд є два діючі садочки, 
які цілком задовольняють потребу в 
цьому районі. Необхідно вивчити по-
дальшу потребу залежно від розвитку 
мікрорайону».

20 хвилин: Виходить в управлін-
ні освіти немає планів щодо май-
бутнього дитячого садка?

«Плани такі є. Ми повинні вивчи-
ти питання на обласній колегії освіти. 
Необхідно його вивчити всебічно та 
порадитися з експертами».

20 хвилин: Вас не турбує, що 
поки ви радитиметеся, садочок 
знову може повернутися в оренду?

«Є плани зробити там навчальний 
патріотичний центр, оскільки в місті 
немає такого роду установи. Можливо 
це будуть інші форми, потрібно дума-
ти».

Під час спілкування в управлінні 
освіти Житомирської міської ради, 
мене запевнили, що буквально на 
днях надіслали листа (який, на жаль, 
не показали) до Агенції з управління 
майном з проханням звернутися до 
УМВС для повернення комунального 
майна. Заступник директора Агенції 
з управління майном Житомирської 
міської ради Світлана Ольшанська пе-
реконує, що ніхто не звертався з при-
воду припинення дії оренди.

«Нам нічого не відомо про рефор-
мування УБОЗу, – говорить Світлана 
Григорівна. – Нас ніхто ні про що не 
повідомляв. Згідно з вимогами дого-
вору оренди,  орендар зобов’язаний 
завчасно за місяць повідомляти нас 
про свою реорганізацію. Але нас ніхто 
письмово не повідомив. Тепер зверта-
тимемося на адресу Житомирського 
УМВС та надсилатимемо запит. Далі 
клопотатимемо про розірвання дого-
вору оренди та повернення майна».

20 хвилин: Якби не наше з вами 
спілкування, цей договір й діяв 
надалі?

«… І був би дійсним до його за-
вершення – середини 2017 року, поки 
УБОЗ самостійно не повідомив би про 
власну ліквідацію, – продовжує Світ-
лана Ольшанська. – Якщо немає за-
боргованості за оренду приміщення (1 
гривня на  місяць – ред), у нас немає 
підстав для розірвання договору».

20 хвилин: Як же із заперечен-
нями прокуратури про оренду са-
дочків у місті?

«Звернень прокуратури було бага-
то. Одним з останніх був розірваний 
у судовому порядку договір на оренду 
частини ясел-садочка № 11, яку вико-
ристовувала міська дитяча лікарня». 

20 хвилин: Щодо використання 
приміщення по провулку Річко-
вому, 12-а не для роботи з дітьми, 
а для силових підрозділів, у про-
куратури за всі роки виникали за-
перечення?

«Ні. За весь час до нас жодного разу 
не зверталися».

Стаття 16. Закон України «Про до-
шкільну освіту»

5. Вивільнені приміщення ліквідо-
ваних державних та комунальних до-
шкільних навчальних закладів вико-
ристовуються виключно для роботи з 
дітьми.

6. Засновник (власник) держав-
ного чи комунального дошкільного 
навчального закладу не має права 
безпідставно ліквідувати його, змен-
шувати в ньому площу території, 
кількість груп, а також здавати в орен-
ду приміщення (будівлі).

На думку юристів, порушень саме 
в цьому договорі оренди є більш ніж 
достатньо. Окрім перелічених по-
рушень норм законодавства про до-
шкільну освіту, прийняття рішення 
про ліквідацію УБОЗу, юрист Володи-
мир Красовський вважає, що «дого-
вір про оренду УБОЗом дитячого 
садочка є всі підстави вважати нік-
чемним».

 «По-перше, оскільки немає дер-
жавної реєстрації, банківського ра-
хунка та управління не набуло статусу 
юридичної особи, воно не може бути 
орендарем. Це суперечить нормам 
Цивільного кодексу та Положенню 
про надання в оренду майна кому-
нальної власності, в якому зазначена 
вимога подавати, окрім установчих 
документів, довідку про реєстрацію 
в управлінні статистики, баланс під-
приємства та довідку з податкової».

«По-друге, – продовжує Володи-
мир, – оскільки нікчемний правочин 
не створює юридичних наслідків, 
договір підлягає анулюванню з дати 
його підписання. Законодавством та-
кож закріплено відшкодування шко-
ди, заподіяної унаслідок укладення 
таких договорів, зокрема відшкоду-
вання недоотриманої орендної пла-
ти та відновлення переданого майна. 
Органи прокуратури вправі пору-
шити кримінальне провадження 
за ст. 365 КК за ознаками переви-
щення влади чи службових повно-
важень та встановити винуватців».

Післямова
Перед виходом публікації довідав-

ся, що народні депутати в «пакеті» з 
минулорічним бюджетом прийня-
ли ганебні зміни до Закону «Про до-
шкільну освіту». У новому тексті доку-
мента немає заборони на передачу в 
оренду приміщень дитячих садочків 
та немає вимоги використовувати їх 
виключно для роботи з дітьми. Більш 
того, надано право місцевим радам 
своїми рішеннями ліквідовувати 
дошкільні навчальні заклади ко-
мунальної власності і державної 
власності – за рішенням засновника.

Формально, це могло б означати 
можливість надалі орендувати при-
міщення дитячих садочків, ігноруючи 
вимоги щодо забезпечення саме по-
треби у розміщенні дошкільнят. Щоб 
з’ясувати ситуацію з нововведеннями, 
редакція газети «20 хвилин» зверну-
лася до голови комітету з питань 
науки та освіти Верховної Ради 
України Лілії Гриневич. Народний 
депутат запевнила, що якщо у зв’язку 
з цими змінами постраждає хоча б 
один дошкільний заклад, «прошу на-
діслати мені звернення з описом кон-
кретної ситуації».

Лілія Гриневич
Ніхто не допустить ліквідації 

ДНЗ, який є комунальної власні-
стю. Якщо щось подібне захочуть 
зробити –  повідомте.

Редакція газети «20 хвилин» три-
матиме на контролі процес повернен-
ня потрібного Житомиру дошкільно-
го навчального закладу та детального 
розслідування органів прокуратури 
щодо висвітлених у публікації пору-
шень. Закликаємо читачів, особливо 
мешканців району Корбутівки, долу-
читися до нашої роботи та пропону-
вати своє бачення щодо вільного при-
міщення дитячого садочка.

Назва підрозділу УМВС Місцезнаходження
Пропозиції 

щодо  
використання

Характеристика Площа, 
кв. м

АТГ при УМВС (0412) 495-108
Житомирський район, 

с. Гуйва, вул.  Бердичів-
ська, 64В

–
Приміщення, стіни 
цегляні, перекриття 

бетонні, дах руб.
354,4

Коростишівський РВ 
УМВС (0412) 407-7311 м. Коростишів, вул. Рози 

Люксембург, 7 – 2-поверхова будівля, 
стан задовільний 203,32

Таблиця № 1. Перелік вільних приміщень для надання в оренду, що належать УМВС України  
в Житомирській області (станом на 25.05.2015 р.)
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Російський неонацист Ігор Пиріжок:  

«Війна, як у політичному, так і в економічному 
сенсі, стане єдиним доходом населення»

Сергій Форест

З нашим співрозмовником ми зу-
стрілися в кафе біля обласної біблі-
отеки ім. О. Ольжича. На вигляд: 

повненький, середнього зросту, злегка 
сутулий, втомлений, але з вогником в 
очах і на власному ВАЗ2101 1973 року. 

Про Ігоря Пиріжка ходить багато не-
ймовірних і фантастичних чуток: про 
те, що він агент ФСБ, сидів за збочення, 
брав участь у терористичних актах у 
різних точках земної кулі та підтримує 
зв’язок з терористами всього світу. Що 
з цих чуток правда, а що є вигадкою  
спробували з’ясувати у нашій розмові.

– Ігоре, які у Вас політичні погляди?
– Я соціал-націоналіст (після його від-

повіді перед очима виник образ Нестора 
Махна і його ідеї «гуляй поле», тому наступ-
не питання звучало так: як ви ставитеся до 
Махна та ідеї анархізму? – прим. автора).

– Нестор Махно – перший і єдиний со-
ціаліст, я б сказав ідеальний комуніст. Він 
лівий, однозначно. Навіть Ленін вважав Мах-
на комуністом. Він розробив формулу по-
будови держави Україна. Махно вважав, що 
українці не готові до державності. Для нього 
і його руху стан «гуляй поле» ідеальний.

– Сьогодні часто говориться про 
децентралізацію влади. Чи не вбачає-
те Ви в цьому елементи анархізму, по-
заяк ідеологія анархізму побудована 
на громадах, принаймні, про це писа-
ли Бакунін і Кропоткін?

– Анархізм передбачає самовизначення 
кожної особи окремо й ці особистості з ви-
сокою самосвідомістю формують громаду. А 
не формування громад за територіальними 
ознаками, які зараз нав’язуються державою.

Децентралізація – це міна сповільне-
ної дії під державність. Це розкол на рівні 
менталітету, а також на економічному рівні. 
Наприклад, моє село багате, заможне, тому 
я не піду об’єднуватися з бідним селом. 
Йдуть місцеві вибори, а завтра територіаль-
ні громади «перекроять» і депутати будуть 
нелегітимні. Чиї інтереси представляти-
муть ці депутати, якщо буде все по-іншо-
му? Значить голос народу буде нечутний? 
А на тлі нелюдських тарифів, низького рів-
ня життя люди перетворюються на рабів, 
якими можна легко керувати. Тариф – це 
постріл у потилицю державі та суспільству. 

– Який, на Вашу думку, можливий 
сценарій в Україні?

– На мій погляд, країна не розпадеть-
ся. Нас очікує сценарій не Югославії, а 
Сомалі, просто іншого ступеня тяжкості. 
Ситуація зміниться за умови, якщо буде 
завершена революція.

– А коли буде завершена революція?
– Для того, щоб її завершити, її необхід-

но почати. Революційні передумови є, але 

найголовніше – низи не розуміють верхів, 
а верхи ігнорують існування всіх інших, 
періодично підкидаючи в натовп ефемер-
ні ідеї, починаючи від Митного союзу і ЄС, 
закінчуючи «революціями гідності». 

Якби не революційні сили радикально-
го спрямування, то евромайданівці досі б 
танцювали на Майдані. А так, прийшов-
ши до влади на кістках і крові радикалів, 
вони дружньо й весело злили Крим, вдало 
програють війну на Донбасі, під крики Пу-
тін Х .., хоча ми прекрасно знаємо, де ці Х 
.. сидять, від Банкової до Володимирської. 

Революція – це не зміна осіб, це повна 
100 % відміна існуючої системи, від законо-
давчої до виконавчої влади. Зміна всіх, хто 
був у минулій владі, скасування усіляких 
виборів і керівництво державою тільки ре-
волюційними силами. Міряти треба не ан-
кетними даними і не минулим людини, а 
участю та відданістю революції. Революція 
пише державу на новій чистій сторінці. Хто 
очолює революцію, той і повинен очолюва-
ти державу, і судити потрібно не за тим, яка 
людина, а який революціонер. Це те саме, 
якби Кличко виграв бій і віддав свій чем-
піонський пояс тому, хто володіє каналом 
трансляції матчу. У нас вмирали радикали, 
а пояс одягли колишні регіонали.

– Ігоре, погодьтеся, фахівці все-та-
ки потрібні в управлінні державою?

– Приклад усіх революцій, починаючи з 
французької, показує, що у фахівцях на керів-
них постах немає ніякої необхідності. Спеціа-
ліст повинен забезпечувати технічну сторону 
питання, а політичну – віддані революції ре-
волюціонери. Один з доводів, що революціо-
нери – це молодь, бо вони недосвідчені. 

Чому може навчити молодих старше 
покоління, яке втратило СРСР, СНД і за-
раз втрачає Україну, за 20 років не ство-
ривши нормального суспільства і держа-
ви? Іде революція дітей, на даний момент 
вікові межі  – це 16–25 років, протягом де-
кількох років вік знизиться до 12–21 року. 

Повірте мені, будь-який підліток задає 
собі питання, чому в 18 років померти з 
автоматом в руках за Батьківщину можна, 
а керувати Батьківщиною не можна? На-
віть кредит у банку з 21 року видають.

– А яка форма революції молоді 
можлива у нас? 

– Соціальна нерівність плюс невико-
рінювана розбіжність між верствами су-
спільства за вікового і майнового цензу в 
умовах впливу зовнішнього чинника агре-
сії – так народжується соціал-націоналіс-
тична революція, яку в дурній надії спро-
бують очолити багато, а молодь висуне 
своїх. Житомир у цьому плані показовий. 

– Коли, на Вашу думку, зародився 
сепаратизм в Україні і що послужило 
поштовхом до нинішньої ситуації?

– Розгойдування в Україні почалася з 
закону про мови і розгойдували країну 

від Фаріон до Медведчука. Не важливо, 
хто вніс. Війна показала, що мова не най-
головніше. Половина хто воює за Україну 
говорять російською і є патріотами.

– Кажуть, що Ви були за ґратами в 
Росії?

– Я був першим політв’язнем у сучас-
ній Росії. За розпалювання міжнаціональ-
ної ворожнечі відсидів майже 10 років.

– Ви були творцем націоналістич-
ної організації «Легіон Вервольф»? В 
якому році ви її створили і чому?

– Створив у 1993 році і, якщо чесно, від 
нудьги. Через те, що організація була на-
ціонал-соціалістичного спрямування, то 
не потрібно пояснювати цілі та завдання.

– Чи правда, що Вас особисто до-
питував Володимир Путін, коли був 
на посаді керівника ФСК?

– Він був присутній у групі офіцерів, які 
вели один з допитів, а їх було більше сотні. 
В принципі Путін виділявся: маленький, ву-
хатий, але в дуже дорогому костюмі і на від-
міну від усіх мав доглянуті руки, відчувався 
дорогий манікюр. Допитували в Москві на 
Луб’янці, пам’ятаю, що було дуже спекотно 
і вони всі були пітні, а Путін як кондиціонер, 
весь свіжий. Пізніше, кілька місяців по тому, 
у СІЗО впізнав його по телевізору.

– Що значить для вас слово терор? 
Чи можливий терор в Україні?

– Терор – це право слабкого, загнаного в 
кут, на захист. Приклад, чеченці Ічкерії ма-
ють право на терор, бо вони не можуть бо-
ротися за права ні в політичному, ні в право-
вому полі. Відповідь – терор. Теж стосується 
ІРА, Червоних бригад, аж до Віти Завірюхи.

– Раз ви згадали Червоні бригади, 
світ не забув досі вбивство екс-прем’є-
ра Італії Альдо Моро (1978 рік). До 
речі, Червоні бригади обговорювали-
ся активно на одній з передач Шустер 
Live. Щось таке можливе в Україні?

 – Я співчуваю долі Моро, але це не ви-
ключає правоту Червоних бригад. У нас 
Червоні бригади неможливі з ідеологічних 
міркувань. Але атентати будуть наростати.

– Якщо можливі атентати, чи мо-
жуть стати жертвами терактів перші 
державні особи?

– Тільки з мовчазної згоди силовиків.
– У зв’язку з чим Ви пішли в правий 

рух?
– Чинників багато. Перший – це не-

прийняття радянського. Спочатку людина 
відчуває незручність, неправоту, брехню, 
навколо, з екрану і т. ін., ти починаєш шу-
кати, метатися. Я спілкувався з багатьма 
правими в СРСР і помітив цікавий факт. 
До ідей націонал-фашизму і соціалізму 
тих, кому зараз 45–50, посунув штандар-
тенфюрер СС Штірліц, за сумісництвом 
актор Тихонов, геніальний серіал, в яко-
му вперше відтворена атмосфера, фор-
ма і зміст, відмінні від радянського ладу: 
мундир від Hugo Boss, крій від Коко Ша-
нель, технічні розробки Еріксона, шикарні 
мерседеси з геніальними словами – член 
NSDAP, характер нордичний – ось і вибір 
зроблено. А далі, ти шукаєш політичне, 
моральне обґрунтування до свого вибору. 

В Україні чисто правих рухів немає, в 
основному – це націоналістичні рухи різ-
них відтінків. Я, наприклад, у приватному 
порядку підтримував багатьох, але ніколи 
не входив до їхніх лав, чи то Правий Сек-
тор, Свобода чи інші.

 Чому може навчити молодих старше покоління, яке втратило СРСР, СНД і зараз втрачає Укра-
їну, за 20 років не створивши нормального суспільства і держави? Революціонери – це мо-
лодь. Хто очолює революцію, той і повинен очолювати державу, – вважає Ігор Пиріжок

Прийшовши до влади на кістках і крові ради-
калів, вони дружньо й весело злили Крим, вдало 
програють війну на Донбасі, під крики Путін Х .., 
хоча ми прекрасно знаємо, де ці Х .. сидять, 
від Банкової до Володимирської. 

Довідка від «20 хвилин»
Ігор Миколайович Пиріжок (він же Сер-
гій Яхонтов, він же Інгвар Скаурляйте, 
він же Олександр Анохін, він же Роман 
Чирка, всі його псевдоніми ще не вста-
новлені; народився в 1968 році, Одеса, 
Українська РСР) – відомий російський 
неонацист, засновник нацистської ор-
ганізації «Легіон «Вервольф»», органі-
затор спроби вибуху в спорткомплексі 
«Олімпійський» під час проходження 
там фестивалю неопротестантської пів-
нічноамериканської релігійної органі-
зації «Євреї за Ісуса».
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Як знайти роботу випускнику після закінчення вишу?

Анна Шанська

Анна Шанська

Цього літа житомирські внз за-
кінчили більше 5 тисяч випус-
кників з освітньо-кваліфікацій-

ними рівнями «магістр», «спеціаліст» 
та «бакалавр». Ось він довгоочікува-
ний диплом – білет у життя, що га-
рантує гідну роботу та фінансове за-
безпечення. 

Та чи дійсно документ про вищу 
освіту слугує гарантом роботи, дізна-
вались журналісти «20 хвилин».

Випускники-бюджетники  
самостійно шукають роботу 

Студент вищого навчального закла-
ду бюджетної форми навчання після за-
кінчення вишу отримує направлення на 
роботу, де зобов’язаний пропрацювати 3 
роки. Але чи дійсно це так?

– Університет зараз нікого не направ-
ляє на роботу, бо всі випускники шу-
кають роботу самостійно. Навіть те, що 
пропонують виші, а це максимум 3 робо-
чих місця на потік зі ста студентів, не від-
повідає очікуваному рівню, – розповідає 
випускниця ЖДУ імені Івана Франка 
Валентина Ковалик. – Після закінчення 
університету я намагалась знайти роботу 
за спеціальністю. Я досі в пошуках. 

Для початку опублікувала резюме на 
work.ua. Писала через соціальні мережі 
до деяких ЗМІ, чи є в них вакансії, адже 
за освітою я філолог. Один роботодавець 
сам мене знайшов. Проте йому я відмо-
вила, бо мережевий маркетинг мені не ці-
кавий. Я шукатиму роботу, яка хоч трохи 
стосується моєї спеціальності. 

– Я навчалась на контрактній формі 
навчання. Після закінчення вишу одразу 

розпочала пошуки роботи і витратила 
безліч сил та енергії, – розповідає випус-
книця ЖДТУ Ірина Бирківська. – За 
освітою я інженер, тому спершу ходила 
по різноманітних організаціях, намага-
ючись знайти вакансію за спеціальністю. 
Мені відмовляли, мотивуючи тим, що 
не маю досвіду. Шукала роботу за допо-
могою газетних оголошень, проте й тут 
місць не знайшлося. У результаті довелося 
шукати хоч якусь роботу, яка зовсім дале-
ка від моєї освіти. 

Вчорашні випускники  
з педагогічною освітою не можуть 
влаштуватись на роботу у школу

Ми вирішили поцікавитись у дирек-
тора однієї з місцевих шкіл чи погодився 
б він взяти на роботу молодого спеціаліс-
та без досвіду:

– Вважаю, що зараз освіта потребує 
не лише реформації, але й молодих вчи-
телів: з ідеями, амбіціями та знаннями, – 
розповідає директор місцевої загаль-
ноосвітньої школи Марія Олексіївна. 
– Проте штати скорочуються, школи за-
криваються, тому навряд вчорашні ви-
пускники з педагогічною освітою можуть 
влаштуватися до державних закладів осві-
ти. Наскільки нам відомо, місць у місті не-
має. Більше того, найближчим часом їх не 
передбачається.

Чи вистачить на всіх  
випускників роботи?

Work.ua – один з найпопулярніших 
сайтів, де розміщені вакансії за різними 
сферами та напрямами. Тут можна знай-
ти роботу, проте чи вистачить її на всіх 
– питання сумнівне. Пошукова система 
сайту пропонує заповнити наступні поля: 

досвід роботи, вид зайнятості та рівень 
освіти, вводимо: відсутність досвіду, повня 
зайнятість, вища освіта. Чекаємо, і ось він 
результат – 173 вакансії у місті Житомирі.

У 2015 році Житомирський держав-
ний університет імені І. Франка випустив 
близько 2 500 студентів, Житомирський 
державний технологічний університет – 1 
651. Зробивши нехитрі підрахунки, розу-

міємо, що вакансій на всіх не вистачить. 
Окрім того, вам запропонують далеко не 
роботу мрії: оператор call-центру, мене-
джер з продажу, продавець-консультант і 
таке інше.

Що ж робити цьогорічним випускни-
кам – невідомо. Кількість робочих місць 
зменшується, а потенційних працівників 
стає більше. 

Навчальний рік закінчено, сесію 
успішно складено, здавалось 
би – ось він жаданий час для 

літнього відпочинку. Літо – пора се-
зонної роботи  для охочих поліпшити 
своє фінансове становище. Тож  роз-
глянемо можливі варіанти, де можна 
знайти роботу студенту влітку.

Варіант перший – робота у сфері 
громадського харчування та торгівлі

Саме за час літньої відпустки ця сфера, як 
жодна інша потребує сезонних працівників, 
адже практично кожен магазин організовує 
роздрібну торгівлю морозивом, прохолод-
ними напоями та різного роду смаколиками. 
Інтернет-портали зазначають, що таких ва-
кансій у Житомирі близько 300, проте лише 
в 20 % пропозицій не потрібно досвіду та не 
важлива вікова категорія. Заробітна плата за-
лежить від відсотку продажу товарів.

Варіант другий – робота на морі
Це найкращий варіант не лише для 

покращення фінансового становища, але 
й для повноцінного відпочинку. Влітку 
на сезонну роботу біля морського узбе-
режжя потрібні бармени, реалізатори 
продовольчих товарів на пляжі, кухарі, 
офіціанти, покоївки та аніматори. Вибір 

«професії» досить широкий, проте які 
умови праці вам запропонують?

Як запевняє один з роботодавців, який 
пропонує посаду бармена, оплата визна-
чається в договірному та індивідуальному 
порядку, працювати треба з 9-ї ранку до 
7-ї вечора, або ж з 8-ї вечора до 5-ї ранку. 
Вам пропонують проживання, харчуван-
ня за власний рахунок.

Реалізаторам їжі на пляжі пропону-
ють розрахунок щодня: від 300 до 500 гри-
вень, вікова категорія  – 16 і більше.

Працювати офіціантами запрошують 
людей від 18 до 30 років, розрахунок поз-
мінний – 200 гривень. Житло та харчуван-
ня за власний кошт. 

Найбільш оплачуваною вважається 
робота аніматорами на пляжі. Роботодав-
ці пропонують 3 000 гривень за місяць, 
проте вам належить надіслати свою ан-
кету та фотографії в літньому одязі. Крім 
того, ваш робочий день з 9-ї до 23-ї.

Варіант третій – аніматор
Леся Ярмоленко – власниця студії ор-

ганізації свят «Fiesta» розповідає про прак-
тику працевлаштування на літній сезон.

– Ми укладаємо цивільно-правову 
угоду на час виконання певних робіт на 
певний період часу. Після закінчення тер-
міну, якщо треба, укладаємо новий до-
говір, де так само вказуємо умови праці. 
Робота погодинна, тобто ми викликаємо 
людину на 2–3 години в день. 

Умови праці такі: годину відпрацю-
вали – отримали оплату, відпочиваєте до 
наступного виклику. 

Зазвичай, повідомляємо про заходи за 
день, аби аніматор мав змогу підготувати-
ся. Заробітна плата залежить від затрачено 
часу, виду роботи та специфіки замовлен-

ня. Також ми запрошуємо на тимчасову 
роботу помічників організаторів свят. Ро-
бота на неповну зайнятість – 2–3 години в 
день, розповідає Леся Ярмоленко.

Самі ж аніматори кажуть, що така ро-
бота, попри певну складність та специфі-
ку роботи з дітками чи людьми різних ві-
кових груп, приносить лише задоволення.

– Будь-яка робота з гідною оплатою 

має свої труднощі. Аніматор має завжди 
бути енергійним та веселим, за будь-якої 
погоди носити важкі костюми, – розпові-
дає Світлана, що у свій час працювала ані-
матором в одній із розважальних компа-
ній. – Але така робота гарно оплачується, 
усі умови прописані в договорі, до того ж 
зайнятість неповна.

Варіант четвертий – робота 
промоутером

Простіше кажучи – роздавачем листі-
вок та візитівок. Ця робота є найпошире-
нішою на ринку сезонної роботи. Основні 
обов’язки полягають в тому, щоб поши-
рювати рекламний матеріал певної ком-
панії, залучати потенційних клієнтів.

Марія – одна з роботодавців, що пропо-
нують таку роботу, зазначає такі умови пра-
ці: 6 робочих днів по 3–4 години, 10 гривень 
за 1 годину, віковий ценз – 18–19 років.

Варто пам’ятати, що така робота не 
найлегша, адже протягом робочих годин 
доводиться роздавати листівки в різних 
районах, попри негоду чи спеку.

Літні вакансії допомагають не лише 
заробити гроші, але й вивчити зсередини 
роботу певних структур: якщо ви гарно 
себе зарекомендуєте є можливість за-
лишитись у штаті на постійну роботу. У 
будь-якому разі – це хороший спосіб на-
братись досвіду та мінімально забезпечи-
ти собі кошти на буденні витрати.

Хочу знайти роботу на літо! Як і де підробити студенту

Інтернет-портали зазначають, що вакансій у сфері  

громадського харчування та торгівлі у Житомирі близько 300, 

проте лише в 20 % пропозицій не потрібно досвіду  
та не важлива вікова категорія 

Вакансії на work.ua
у м. Житомирі –

173
(оператори call-центрів,
продавці-консультанти,

копірайтери, реалізатори
рекламних товарів)

ЖДУ ім. І. Франка ЖДТУ

2 500
випускників

1 651
випускник
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У Скадовську Херсон-
ської області та Пере-
яславі-Хмельницькому 

Київської області з 17 до 24 
липня 2015 року проходили 
Всеукраїнські змагання  фіз-
культурно-спортивного  то-
вариства «Колос» АПК Укра-
їни серед юнаків і дівчат до 
15 років під девізом «Хто ти, 
майбутній олімпієць?» Вдало 
виступили на змаганнях юні 
спортсмени Житомирщини. 

Вікторія Коляденко із Радо-
мишля стала чемпіонкою зма-
гань у ваговій категорії 30 кг, а її 
подруги Марія Сокірко і Вікто-
рія Яковенко здобули срібні на-
городи. Яна Дишкант у ваговій 
категорії до 62 кг виборола брон-
зу. Цей успіх по праву розділяє 
їх тренер Руслан Козенко.

Срібло і бронзу положила у 
скарбничку збірної команди об-
ласті здібна вихованка тренера 
з велоспорту Михайла Столяра 
Тетяна Ященко. Вона фінішувала 
другою в гонці-критеріумі на 6,4 
кілометра, третьою в груповій 
гонці на 20 кілометрів і розді-

лила 3–4 місце в індивідуальній 
гонці на 6,4 км.

У груповій гонці на 40 кіломе-
трів серед юнаків вихованці тренерів 
В. О. Міщенка та Р. В. Пархоменка з 
Радомишльської ДЮСШ Данило 
Полончук і Денис Мошківський на 
фініші були відповідно 4-м і 5-м, по-
казавши однаковий час із срібним 
призером. У загальнокомандному 
заліку збірна команда велосипеди-
стів, яка складалася із вихованців 
Житомирської КДЮСШ (директор 
В. О. Грибук) та Радомишльської 
ДЮСШ (директор С. П. Костриць-
кий), посіла високе 5-те місце.

Збірна команда важкоатле-
тів також порадувала своїми ре-
зультатами (до складу увійшли 
вихованці тренерів-викладачів 
КДЮСШ В. В. Постіженка та Л. 
В. Гвіздон). Шосте загальноко-
мандне місце (минулого року 
10-те) – непоганий результат 
юних важкоатлетів із Новогра-
да-Волинського і  Бердичева. На 
цих змаганнях знову відзначився 
учень В. В. Постіженка Олег Ні-
колаєнко, встановивши рекорд 
України  у сумі двоборства.

Хочеться відмітити і патрі-
отично-виховну роботу, яку 
проводять у відділенні важкої 
атлетики. Під час перебування 
у м. Скадовську наші юні важ-
коатлети завітали до Чаплинки, 
де розташований зведений ін-
женерний загін від Новоград-Во-
линського окремого полку 
оперативного забезпечення (ко-
мандир п-к Микола Борісов). 

Спортсмени подарували вій-
ськовим свої малюнки, листи з 
побажаннями, подарунки, вірші 
про Україну та розповіли про свої 
спортивні досягнення. Своєю чер-
гою командир загону майор Сер-
гій Красько показав майбутнім 
захисникам Вітчизни, як живуть 
військові, їхню техніку та озброєн-
ня. Юні спортсмени мали можли-
вість розібрати та зібрати автомат, 
побувати в бойових машинах.   

Чималих зусиль для участі 
збірних команд у змаганнях до-
клав новий голова обласної ор-
ганізації ВФСТЬ «Колос» АПК 
України Олександр Сташенко.

О. Кухарський,  
головний спеціаліст облорганізації  

Юні спортсмени Житомирщини вдало виступили 
на Всеукраїнських змагання товариства «Колос»

 Шосте загальнокомандне місце (минулого року 10-те) – непоганий ре-
зультат юних важкоатлетів із Новограда-Волинського і  Бердичева. На 
цих змаганнях знову відзначився учень В. В. Постіженка Олег Нікола-
єнко, встановивши рекорд України  у сумі двоборства

Юлія Єлістратова 
виграла кубок України з 
триатлону в Білій Церкві

Житомирський «Промінь» – бронзовий 
призер SUMMER FUTSAL FEST 2015

Бердичівлянин Дмитро Нікітін  
пройшов кваліфікацію  
на олімпійському фестивалі в Тбілісі

Житомирянка Вероніка 
Кузьменко виграла дві нагороди 
на чемпіонаті Хмельницької 
області зі скелелазіння

Житомирська триат-
летка Юлія Єлістра-
това виграла Кубок 

України, який  відбувся 25 
липня в Білій Церкві. 

За словами Юлії, рішення 
про участь в змаганнях було при-
йнято буквально за пару днів до 
старту, а самі змагання для вида-
лися непростими. Втім, травма 

і спекотна погода не завадили 
Єлістратовій випередити своїх 
конкуренток і перемогти. 

Інша житомирська триатлет-
ка Діана Машевська була п'ятою, 
програвши лідерці майже три 
хвилини. Ще двоє житомирянок 
Анна Абдулова та Діана Сайків-
ська не фінішували.

За матеріалами Спортивний Житомир

Житомирський «Про-
мінь» став бронзо-
вим призером вищої 

ліги міжнародного турніру 
SUMMER FUTSAL FEST 2015, 
которій 27 липня завершився 
в Одесі.

Житомирські енергетики 
успішно завершили груповий 
тур, не програвши жодного по-
єдинку. У вирішальному матчі 
«Промінь» розійшовся миром 
з одним з основних фаворитів 
турніру - київським «Епіцен-
тром К3», що дозволило команді 
здобути перемогу в групі і боро-
тися далі у вищій лізі.

Але в півфіналі житомиря-
ни втратили перемогу в матчі з 
хмельницьким «Спортлідер-3» 
і в підсумку стали бронзовими 
призерами.

Перший тайм пройшов під 
знаком рівності та з впевненою 
грою воротарів. Як і в двох по-

передніх матчах дня, на май-
данчику була щільна боротьба 
без явної переваги. «Спортлі-
дер-3» виглядав трохи гострі-
ше, але й «Промінь» непогано 
діяв в атаках. До перерви голів 
не було, а коли в другому таймі 

гра і зовсім вирівнялася - жито-
мирська команда несподівано 
пропустила. Ледве не з центру 
майданчика результативний 
удар вийшов у граючого трене-
ра команди Артема Гласа - 1: 0, 
явна помилка голкіпера.

Дуже швидко гості з Хмель-
ницького розвинули успіх: Філь 
замкнув фланговий простріл 
Полупан, після чого великим 
рахунок зробив сам Полупан 
- 3: 0. «Промінь» перейшов на 
гру з п’ятим польовим, але 
дуже довго це ні до чого не 
приводило. Лише на 39 хвилині 
Федорченко все ж втілив таку 
тактику в гол - 3: 1. Нічого біль-
шого «Спортлідер-3» не дозво-
лив, вийшовши у фінал.

За матеріалами  
за материалами АФЛУ

Срібний призер юнаць-
кого чемпіонату світу, 
бердичівлянин Дми-

тро Нікітін виграв квалі-
фікацію зі стрибків у висо-
ту на ХІІІ Європейському 
юнацькому олімпійському 
фестивалі, який 27 липня 
стартував у Тбілісі. Наш ви-
сотник показав результат 

1,98 м. Ще один українець, 
Артем Засуха, вийшов до 
основного кола змагань зі 
стрибків у довжину (6,52 м).

Українка Валентина Кузьо-
ма фінішувала п’ятою на дис-
танції 2000 метрів з перешко-
дами і встановила особистий 
рекорд (7.02,67 хв). Перемог-
ла голландка Ясмійн Баккер 

(6.48,80 хв).
Ірина Марчак у першому 

колі з бігу на 100 метрів подо-
лала дистанцію з особистим 
рекордом (12,43 с), проте для 
виходу в півфінал цього вияви-
лося недостатньо. У підсумко-
вому протоколі вона 21-а.

За матеріалами  
Спортивний Житомир

Житомирянка Веро-
ніка Кузьменко ви-
грала дві нагороди 

на відкритому юнацькому 
чемпіонаті Хмельницької 
області зі скелелазіння, який 
в червні відбувся на скелях 
К а м ’я не ц ь -Под і л ь с ь ког о 
каньону. Вероніка отримала 
перше місце за швидкість та 
друге - за складність у своїй 
віковій групі. 

Переможці серед учасників 
2006-2008 р.н.

Швидкість
1) Гуменюк Павло (Нетішин) 

і Кузьменко Вероніка (Жито-
мир),

2) Подолян Сергій (Кам’я-
нець-Подільський) та Ізмайлова 
Євгенія (Суми),

3) Звягінцев Назар (Суми) 
та Найдук Анастасія (Кам’я-
нець-Подільський).

Складність
1) Звягінцев Назар (Суми) та 

Ізмайлова Євгенія (Суми),
2) Гуменюк Павло (Нетішин) 

та Кузьменко Вероніка (Жи-
томир),

3) Підгурний Назар (Кам’я-
нець-Подільський) та Найдук Анас-
тасія (Кам’янець-Подільський).

Загалом змагання зібрали 
37 юних спорсменів з Кам’янця, 
Хмельницького, Чернівців, Неті-
шина, Сум, Київа та Житомира.

За матеріалами Спортивний Житомир

Спортлідер-3 (Хмель-
ницький) - Промінь 
(Житомир) - 3-1
Голи: Глас Артем, 24 (1: 
0). Філь Сергій, 25 (2: 0). 
Полупан Сергій, 31 (3: 0). 
Федорченко Яків, 39  
(3: 1).
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Суд довів правомірність дій обласної ради  
щодо приміщення на Домбровського, 38

Житомирський обласний ад-
міністративний суд 15 лип-
ня відмовив у задоволенні 

позову Житомирському обласному 
фонду соціального захисту інвалідів. 

Громадська організація хотіла 
надалі користуватися комунальним 
приміщенням загальною площею 
майже 4 тисячі квадратних метрів на 
вул. Домбровського, 38, а також здава-
ти його в оренду приватним підпри-
ємцям та комерційним організаціям. 

Так, у своїй заяві «Про заборону вчи-
нення певних дій» Фонд вимагав зобов’я-
зати обласну раду не перешкоджати йому 
постійно користуватися та утримувати на 
балансі приміщення на вул. Домбровсько-
го, а комунальне підприємство «Агенція з 
питань регіонального розвитку» не переу-
кладати договори на оренду приміщення, 
які уклав з орендарями Фонд.  

«Ця позовна заява суперечила чинно-
му законодавству. Єдиним власником ко-
мунального приміщення є обласна рада, і 
тільки вона уповноважена впорядковувати 
відносини з орендарями. Кошти від орен-
ди комунальної власності мають іти до 
обласного бюджету – на розвиток терито-
ріальних громад та потреби області», – за-
значила Ірина Савенко, начальник відділу 
юридичної та кадрової роботи виконавчо-
го апарату Житомирської обласної ради.

Минулого тижня Житомирський об-
ласний адміністративний суд відмовив у  
задоволенні позовних вимог Житомир-
ського обласного фонду соціального захи-
сту інвалідів до Житомирської обласної 
ради та КП «Агенція з питань регіональ-
ного розвитку».

«Дане судове рішення ще раз доводить 
незаконність використання комунального 
майна громадською організацією «Жи-
томирський обласний фонд соціального 
захисту інвалідів», – наголосив депутат 
обласної ради, лідер політичної партії 
«Сила Людей» на Житомирщині Дмитро 
Кропачов. – Мова не йде про виселення 
громадської організації з цього примі-
щення. Вони можуть орендувати його за 

пільговою ціною – 1 гривня, щоб здійсню-
вати свою статутну діяльність. Проблема в 
тому, що організація хоче й надалі здавати 
комунальне майно комерційним органі-
заціям, а це – незаконно. При цьому вони 
багато років не сплачували ні копійки до 
бюджету і не вкладали коштів у ремонт».

У приміщенні проводять ремонтні 
роботи за рахунок орендної плати

Завдяки зусиллям Дмитра Кропачова, 
працівників обласної ради, громадськос-
ті було багато зроблено, щоб повернути 
приміщення на вул. Домбровського на 
баланс Житомирської обласної ради, а та-
кож розпочати в ньому ремонтні роботи, 
які зараз проводяться.

«Сьогодні вже відремонтований ліфт. 
Замінили вітражі на сходовій клітці. За-
кінчують ремонт покрівлі – це дуже важ-
ливо, тому робимо в першу чергу», – роз-
повів Дмитро Кропачов. 

Ліфт запрацює вже 6 серпня, зараз го-
туються документи в дозвільному центрі. 

«У машинному відділенні все було 
побите, ми встановили нове обладнання, 
відремонтували приміщення. Загалом на 
відновлення роботи ліфта пішло 125 ти-
сяч гривень», – зауважив Микола Галич, 
директор комунальної установи з експлу-
атації амінбудинків. 

Зараз закінчується ремонт покрівлі – 
на неї пішло 286 тисяч гривень. У примі-
щенні також засклили всі вікна, а в коридо-
рах встановлюють нові металопластикові. 
Друга хвиля ремонту почнеться в серпні 
і триватиме до кінця вересня. Планують 
відремонтувати сходову клітку, вхід до бу-
дівлі, коридори, дві вбиральні на 2-му та 
4-му поверхах. Один із туалетів зроблять 
доступним для інвалідів-візочників. 

За словами Дмитра Кропачова, у ре-
монт на Домбровського, 38, вже вкладено 
близько 500 тисяч гривень, які будуть по-
вернуті до обласного бюджету з оренди 
приміщення. 

«Сьогодні більшість орендарів підпи-
сали договори – це 23 організації. З оренд-

ної плати до бюджету області йтиме 1 
мільйон 61 тисяча гривень у рік. Зараз з 
цих коштів робимо ремонт», – каже Дми-
тро Кропачов.

«Дякуючи Богу і обласній раді…»
Приватні підприємці змінами задово-

лені. Кажуть, не ремонтувалося все роками.
«Я в цьому приміщенні працюю 

близько 40 років. Дякуючи Богу і об-
ласній раді, нарешті почали робити 
ремонти – фасади, покрівля, вікна по-
ставили. Зараз все прекрасно. Ви самі 
бачили раніше, яке було це приміщен-
ня і на що воно було схоже. Люди захо-
дили і казали: «Що це за приміщення? 
18 століття?», – зазначив працівник під-
приємства інвалідів «Гарантія» Олек-

сандр Андрущенко.
Олександр Стрельченко, який також 

працює у приміщенні на Домбровського, 
38, зауважив, що тепер клієнтам до них 
буде приємніше заходити. 

«Я дуже задоволений – вікна зробили, 
ліфт запрацював. Коли все закінчать, впев-
нений, буде ще краще», – зауважив чоловік.

За словами Дмитра Кропачова, вже до 
кінця вересня приміщення на Домбров-
ського, 38, матиме зовсім інший вигляд.

«Орендарі задоволені – телефонують, дя-
кують. Орендна плата та сама. Тільки тепер 
вони бачать, що їхні гроші йдуть на примі-
щення, у якому їм буде значно комфортніше 
працювати», – впевнений депутат. 

Прес-служба політичної партії «Сила Людей»  
у Житомирській області

 За словами Дмитра Кропачова, у ремонт на Домбровського, 38, вже вкладено близько 500 
тисяч гривень, які будуть повернуті до обласного бюджету з оренди приміщення. 

З обласного бюджету 
Житомирщини 
на оздоровлення 
дітей  виділили 10,5 
мільйонів гривень
Сьогодні оздоровлення 

дітей є одним із пріо-
ритетів у Житомир-

ській області. Про це роз-
повів Сергій Машковський 
на прес-конференції під 
час звітування про резуль-
тати своєї роботи за рік.

Зазначалося, що особли-
ва увага спрямована на дітей 
учасників АТО та на дітей з 
малозабезпечених сімей. Цьо-
го року на їхнє оздоровлення 

в бюджеті передбачено 10, 5 
млн грн.

«По перше, порівняно з 
2014 роком ця сума майже 
вдвічі більша. І, по друге, ба-
гато хто знає, що ми втратили 
кошти, які спрямовують на оз-
доровлення дітей з фонду со-
ціального страхування. Тому 
основне навантаження з оздо-
ровлення лягає на обласний 
бюджет», – зазначив Сергій 
Машковський.

Вілкул обговорив з керівництвом 
Світового Банку проекти розвитку 
інфраструктури Дніпропетровська
Олександр Вілкул про-

вів зустріч з Чімяо 
Фаном – Директо-

ром Світового банку (The 
Word Bank) у справах Укра-
їни, Білорусі та Молдови. 
На зустрічі обговорювалися 
стратегічні питання роз-
витку країни, стабілізації 
економіки, а також питан-
ня фінансування проектів 
розвитку інфраструктури 
Дніпропетровська.

– Пріоритетом є впрова-
дження енергозберігаючих 
технологій та модернізація 
підприємств, що постачають 
воду та тепло, для того, щоб 

підвищити якість послуг і зни-
зити тарифи на ЖКГ. Світовий 
Банк підтвердив інтерес до 
підтримки таких проектів, – 
сказав на зустрічі Олександр 
Вілкул.

Сторони відзначили, що 
важливим фактором, який 
дозволить Дніпропетровську 
залучати фінансування, є де-
централізація.

Чімяо Фан зазначив, що у 
Світового банку є позитивна 
історія взаємин з Олексан-
дром Вілкулом, коли він був ві-
це-прем'єр-міністром України. 
Зокрема, під його керівниц-
твом була досягнута домовле-

ність про підтримку Світовим 
банком реалізації низки масш-
табних проектів, спрямованих 
на модернізацію та підвищен-
ня енергоефективності центра-
лізованого теплопостачання, 
водопостачання та водовідве-
дення. 

– Чотири роки ми утриму-
вали тарифи стабільними за 
рахунок зниження енергоспо-
живання – споживання газу 
було знижено на 20 %. Сьогод-
ні ми обговорюємо відновлен-
ня таких проектів і розробку 
нових. І дуже важливим факто-
ром є довіра між сторонами, – 
зазначив Вілкул.
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П’ять незвичайних музеїв Європи, які варто відвідати
Анастасія Кузьмич

Музеї бувають різні. Вони 
можуть бути великими й 
малими, цікавими й нуд-

ними, історичними, музичними, 
образотворчими… А ще музеї бува-
ють незвичними, дивними й чудер-
нацькими. Прогулянку саме трьома 
останніми ми сьогодні й хочемо за-
пропонувати.

Музей людського тіла Corpus у 
Лейдені (Нідерланди)

Між Амстердамом і Гаагою (у 15 хви-
линах їзди від обох міст) є дивовижний 
музей: по-перше, незвичайний зовніш-
ній вигляд самої будівлі – це 75-метро-
ва сидяча людина; по-друге, співробіт-
ники музею запрошують відправитися 
у подорож всередину людського тіла. 
Пересуваючись з поверху на поверх, 
відвідувачі здійснюють прогулянку по 
величезних внутрішніх органах, прохо-
дячи прямо крізь них. На екранах мож-
на побачити різноманітні процеси, які 
відбуваються в тілі людини.

Музей нещасливого кохання у 
Загребі (Хорватія)

У столиці Хорватії є музей, який по-
повнюється експонатами з усього світу. 
Музей нещасного кохання був створе-
ний парою Дрезеном Грубізіком і Олин-
ке Вістіно, які, розірвавши свої стосунки, 
не змогли викинути речі, що нагадують 
про минулу любов. Здавалося б, що 
може бути сумніше розбитих сердець? 
Проте музей швидко став одним із най-
популярніших у Загребі. Щотижня його 
відвідує понад 1000 туристів.

Експонати музею – це листи, вален-
тинки, фотографії, іграшки, подарунки, 
навіть кавоварка, напій з якої пив «ко-
лишній коханий чоловік». Тут зібрано 
все, що колись дарувало щастя закоха-
ним. Експонати, представлені в музеї, 

супроводжуються своєю історією сто-
сунків, у якій пояснюється значимість 
предмета для колишнього власника. Од-
ним із найбільш незвичайних арт-об’єк-
тів виставки є сокира, якою дівчина роз-
рубала всі меблі в будинку, дізнавшись 
про зраду своєї другої половинки.

Музей брехні в Кюріці (Німеччина)
Якщо Ви одного разу опинитеся в 

Кюріці, місті у Бранденбурзьких землях 
Німеччини – одразу відправляйтеся до 
Музею брехні! Це дійсно дуже дивний і, 
мабуть, безглуздий музей. Чим він, влас-
не, і приваблює.

Якщо кожен власник музею і колек-
ціонер прагне до того, щоб його експо-
нати були оригіналами, то Райнхард 
Цабка, директор Музею брехні, пиша-
ється і підкреслює, що всі представлені 
на виставці експонати – підробка. Брех-
ня тут починається з самої будівлі, яка 
виглядає як 200-літня будова, а насправ-
ді – фальшивка. Девіз Музею брехні: «Не 
вірте очам своїм»!

Музей марихуани в Амстердамі 
(Нідерланди)

За зовнішнім виглядом музей на-
гадує звичайний магазин. Біля входу в 
горщиках ростуть квіти, вивіска нічим 
особливим не відрізняється. Але опи-
нившись всередині, ви переноситесь у 
світ однієї із найдавніших рослин світу. 
У колекції Музею марихуани представ-
лені тисячі предметів, які розповідають 
про багатовікову історію марихуани, її 
поширення світом і використання лю-
диною. Тут і книги з медицини з рецеп-
тами і описами хвороб, які виліковують-
ся за допомогою цієї трави, і література 
про проблему наркоманії та про історію 
легалізації марихуани, а також стиль-
ний і красивий одяг, пошитий з еколо-
гічно чистої і довговічної конопляної 
тканини. У скляних вітринах представ-
лені десятки зразків курильних трубок 
буквально з усіх куточків світу.

Музей покійних душ у Римі 
(Італія)

Незвичайність цього музею почина-
ється прямо з порога, адже щоб огля-
нути експозицію, необхідно спочатку 
отримати дозвіл католицького свяще-
ника. Лякатися не варто: ще жодному 
туристові не забороняли оглянути му-
зей. Відвідавши музей у ризниці церкви 
Дель Сакро Куоре дель Суффраджіо, ви 
зможете переконатися у присутності 
душ померлих на землі,  адже кожен 
експонат буде тому наочним підтвер-
дженням.

Тема привидів проходить червоною 
ниткою через експозицію: наприклад, 
нічний ковпак з відбитками закопчених 
пальців. Із цим ковпаком пов’язана ціла 
легенда, яку впродовж десятиліть люди 
розповідали один одному. У 1873 році 
7 травня померлій Луїзі ле Сенешель 
вдалося прокрастися під покровом ночі 
до свого чоловіка і покарати його за не-
дотримання жалоби – вона ущипнула 
його за ніс кілька разів і зірвала ковпак 
з голови.

Відвідування музею безкоштовне та 
й фотографувати можна скільки зав-
годно. От тільки поки що жодної плів-
ки не вдалося проявити...

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 Музей брехні в Німеччині
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Анна Шанська

Кожна жінка прагне до ідеалу. 
Шляхи здійснення мрії можуть 
бути різними: близькими, дале-

кими, ефективними та не дуже. Часто 
ми «ведемось» на будь-які поради, на-
віть якщо вони, відверто кажучи, є без-
глуздими і далеко не чудодійними.

Разом з косметологом Центру краси 
та здоров’я «Здраво» Ольгою Федорен-
ко випробуємо на ефективність трійку 
«чарівних» порад.

Кавова маска від синців під очима
Речовини, які містяться в натуральній 

каві – кофеїн і антиоксиданти, здатні омо-
лоджувати шкіру. Що вони дають? Прони-
каючи в покриви, антиоксиданти, вітаміни 
і, головне – кофеїн сприяють оновленню 
(регенерації) клітин шкіри, тонізують її і ак-
тивізують кровообіг. Якщо у вас є «гусячі ла-
пки» або дрібні мімічні зморшки, або синці 
від втоми, маски з натуральної кави можуть 
допомогти їх позбутися.

Незважаючи на його корисні властиво-
сті, кофеїн під очі в чистому вигляді (купле-
ний в аптеці), наносити не рекомендовано, 
бо в ампулах він дуже концентрований і 

може не омолодити шкіру, а спровокувати 
зворотний ефект – «перепалити» ніжний 
епідерміс біля очей.

Кавова маска під очі повинна бути тільки з 
натуральних, найкраще – свіжомелених зерен.

Антицелюлітний цукровий скраб
Цукор може бути дуже корисним для 

фігури. Особливо, якщо вживати його не 
всередину, а зовнішньо.

Застосування скрабів і гоммажей робить 
шкіру молодою і сяючою, м’якою, тримає її 
в тонусі. Відмінний засіб для ефективного 
пілінгу – цукрові скраби: вони відлущують 
омертвілі клітини шкіри особливо ніжно та 
якісно. Зазвичай до них додають ефірні олії 
цитрусових або лікувальних трав, фруктові 
добавки. Часто до цукрових скрабів додають 
екстракти кави й какао – такі пілінги гар-
ні для профілактики целюліту. А горіхове 
масло, додане до цукрового скрабу, відмінно 

зволожує шкіру, робить її шовковистою. Це 
– ефективний засіб від целюліту, адже тек-
стура провокує целюліт розщеплюватися та 
безслідно розсмоктуватися.

Цукровий скраб наносять на шкіру 
круговими рухами за напрямком кровотоку. 
Це стимулює кровообіг і нормалізує струм 
лімфи, тим самим допомагаючи боротися з 
целюлітом та в’ялістю шкіри.

Лимони для догляду за шкірою
Коли справа стосується краси, ми, як і 

багато дівчат, готові витрачати великі суми 
на різні маски, креми, серуми й подібне. Ми 
закриємо на це очі, адже нашої провини в 
цьому немає – нас розбалував технічний про-
грес. А ось раніше в гонитві за красою надава-
ли перевагу підручним засобам і найкращим 
домашнім помічником вважали лимон.

Очищення обличчя. Лимони багаті вітамі-
нами та поживними речовинами, відомі своїми 
очисними властивостями. Лимонний сік може 
допомогти в усьому: від чищення та зволожен-
ня, до видалення вугрів і освітлення веснянок. 

Вирівнювання тону шкіри. Ніщо не шко-
дить нашому здоровому і свіжому вигляду 
так, як пігментні плями, жахливе акне або 
шрами після нього. На щастя, деякі дослі-

дження показали, що кислоти в соках цитру-
сових допомагають зменшити прояв шрамів 
на шкірі і борються з пігментацією. Нане-
сіть трохи лимонного соку на ватний диск 
і змастіть ним шрами після акне, пігментні 
плями і рубці, зачекайте, поки шкіра не вбе-
ре сік, і вмийтеся холодною водою.

Тож усі засоби можуть покращити за-
гальний стан шкіри та подарувати їй певний 
комфорт, проте головний секрет краси по-
лягає у здоровому способі життя. Бережіть 
себе, свої нерви та гаманець, тоді краса неод-
мінно буде Вашою головною зброєю.

Рецепти краси: міфи та реальність

Коментар експерта: Кава дійсно 
може бути ефективним засобом, адже 
покращується циркуляція крові. Про-
те забрати синці повністю одна тільки 
маска не може. Стан шкіри залежить 
від маси різних факторів: правильне 
харчування, догляд за шкірою, відсут-
ність стресів тощо. Якщо людина буде 
робити маски, а при тому їсти лише 
вранці і вночі – ефекту не буде. Нерво-
ве напруження відіграє велику роль у 
стані шкіри. Але кавові скраби та ма-
ски самі по собі – дуже позитивна річ.

Коментар експерта: Лимон – пре-
красний засіб для освітлення шкіри, та 
і взагалі фруктові кислоти дуже ефек-
тивно та позитивно діють на стан шкі-
ри: зменшують кислотність, ідеально 
підходять для жирної шкіри, схильної 
до акне. До того ж лимонна кислота 
має ефект відбілювання. Я рекомен-
дую використовувати для процедур 
свіжий лимонний сік. Але варто пам’я-
тати, що найперший спосіб покращен-
ня стану шкіри полягає у правильному 
та постійному очищенні.

Коментар експерта: Целюліт – за-
палення підшкірної жирової тканини. 
Важко уявити, як цукровий пілінг може 
діяти на підшкірні речовини. 

Я думаю, що ця порада є міфом, адже 
цукор, як і будь-який інший пілінг, діє 
лише на зовнішні шари шкіри – на епі-
дерміс. Через те, що пілінг зчищує огру-
білу тканину, шкіра дихає, краще засво-
юється крем, що наносите на шкіру, але 
до шару целюліту така субстанція навряд 
чи доходить. 

Існує 4 стадії целюліту, на 4-й вже не 
допоможуть косметологи, бо там спо-
стерігаються порушення венозного кро-
вотоку – це вже робота лікарів. А на пер-
ших трьох стадіях зарадять косметологи. 
Тут є ефективними мезоін’єкції (3-тя ст.), 
вакуумно-роликові масажі, пресо-ма-
саж. Завдяки таким методам покращу-
ється кровоток та живлення підшкірних 
тканин, відповідно зникає  целюліт.

 Якщо в літньому віці щодня з’їда-
ти 15 г горіхів, то можна знизити ри-
зик передчасної смерті, стверджують 
нідерландські вчені з університету Ма-
астрихта.

 З’ясувалося, що в людей, які що-
дня споживають приблизно половину 
жменьки арахісу або інших горіхів (15 г), 
ризик передчасної смерті від серцево-су-
динних, респіраторних, нейродегенера-
тивних хвороб і раку був нижчий. 

 Проте збільшення кількості горіхів 
не впливає на ризик смерті. Лікувальні 
властивості горіхів і арахісу пояснюють 
вмістом у них жирних кислот, вітамі-
нів, клітковини й антиоксидантів.

ГОРІХИ
Корисні властивості

РЕКЛАМА
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Анатомія музею, або Що мусять знати  
житомирці про обласний краєзнавчий

Валерій Косенко

(Продовження. 
Поч. у № 24)

Розріз шостий. Запровадимо в 
музеї... ринок

За уявленнями Гуцалюка, музей 
працює тільки тоді, коли люди спогля-
дають експозицію. Безспірно, це дуже 
важлива функція музею. Але не єдина. 
Шкода, що інші численні аспекти робо-
ти наукових працівників залишилися 
поза увагою публіциста.

Логіка статті дивна. Автор пропонує 
не чекати бюджетних грошей на ремонт, 
а... заробляти. «Чому б вам, – запитує 
Гуцалюк, – не відкрити при музеї турис-
тичну агенцію для екскурсій по Жито-
миру, як це робить зовсім стороння (не-
спеціалізована) фірма?».

 Продовжуючи публіцистичне мен-
торство, він, окрилений райдужними 
ідеями про життєдайні перспективи за-
нурення музею в цілюще болото україн-
ського ринку, влаштовує грізний допит: 
«Скільки музей випустив рекламних 
буклетів і створив разом з обласним 
ТБ передач і фільмів для популяри-
зації краєзнавчого фонду і залучення 
спонсорських коштів на реставрацію 
та виставки в інших містах і країнах?». 
Врешті-решт не витримує й дає спасен-
ну пораду: «Візьміть банківський кредит 
і зробіть великим накладом високоху-
дожній фотоальбом-репродукцію Жи-
томирської картинної галереї».

Така мішанина комерційних порад з 
ухилом у жебрання, вихлюпнута зі сві-
домости журналіста на газетну шпальту, 
свідчить тільки про те, що автор довгень-
ко пропрацював в одній з комерційних 
фірм Житомира, тому й плутається в 
питаннях заробляння грошей, не бачачи 
різниці між приватним підприємством 
та державною установою. Можливо, пан 
Гуцалюк знає, яку заставу музей міг би 
внести під банківський кредит: картини? 
музейні предмети? будівлю вікаріяту? 
власне майно голови й депутатів облради?

От з фільмами мені все зрозуміло. 
Краще, ніж Гуцалюк, навряд чи хто 
може зіграти у фільмах авторства жито-
мирського краєзнавця Георгія Мокриць-
кого! Як на мене, таки непогано зіграв! 
То може, логічно було б все залишити 
на своїх місцях, де кожен гарно робить 
те, що він уміє: Мокрицький зніматиме 
краєзнавчі фільми про Житомир, Гуца-
люк гратиме в них як актор, а працівни-
ки музею служитимуть у музеї? Та ні ж 
бо – журналіст дозволяє собі ставити за-
питання на кшталт: «За які „трудові до-
сягнення” колектив працівників музею 
регулярно отримує зарплату?» Чесне 
слово, запитання, гідне непоганої мате-
ріяльної компенсації за заподіяну мо-
ральну шкоду!

Розріз сьомий. То хто ж спав 20 
років?

Утім, те, що в історичному центрі 
Житомира протягом майже п’яти років 
не працювали експозиції тієї частини 

музею, що в будівлі вікаріяту (з 17 серп-
ня 2010-го по 25 червня 2015-го), а три 
роки тому з будівлі Хрестовоздвижен-
ської церкви було виселено музей при-
роди, зовсім не викликає позитивних 
емоцій. Навпаки, мені соромно за наших 
обласних керманичів (як я вже зазначав 
вище, зовсім не безіменних), за наш де-
путатський корпус, яких часто-густо ви-
стачало тільки на те, щоб ставитися до 
музею, як до бідного родича, або влаш-
товувати принизливі перевірки руками 
силовиків. Так і хочеться запитати: що 
ви, панове обласні очільники, особисто 
зробили (крім виділення коштів на ре-
монти), щоб житомирці, гості міста, мо-
лодь і діти могли в музеях знайомитися 
з історією нашого краю?

Останнє з «досягнень» обласної вла-
ди (вже нової, але зі старим депутат-
ським начинням) – влаштування виборів 
на посади всіх організацій, засновником 
яких є облрада. Тут Житомирська об-
ласть знову попереду всіх. Ніде в Україні 
не здогадалися обирати директора му-
зею на засіданнях конкурсних комісій, 
та ще й із залученням людей із різнома-
нітних громадських організацій (цікаво: 
хто з них востаннє ходив бодай до яко-
гось музею?). А в Житомирі здогадали-
ся! Щоправда, забули врахувати думку 
колективу музею, а це більше сотні пра-
цівників. Панове, якщо ви вже граєтеся в 
демократію, то грайте за правилами! До 
того ж, відхилили, як на мою скромну 
думку, одну з найкращих кандидатур, 
що відповідає кваліфікаційним вимо-
гам, – Віктора Балюрка, бо він, бачте, був 
заступником голови ОДА та заступни-
ком міністра культури за часів Януко-
вича. Знайшли ворога! Може, й чинного 
Президента України цій сміховинний 
люстрації піддамо? Чи він не був міні-
стром в уряді Азарова?

Поки що маємо ось це Гуцалюкове 
на адресу цілого колективу музею: «Чим 
ви там займаєтесь уже понад 20 років? 
Скільки провели археологічних розко-
пок і де? Скільки опублікували науко-
вих праць і де? Скільки видали ваших 
краєзнавчих книжок? Захистили дисер-
тацій? На це теж немає грошей?»

Можливо, пан Гуцалюк 20 років пе-
ребував у стані анабіозу. В іншому ви-
падку знав би, що тільки в центрально-
му приміщенні музею з 1991 по 2010 рік 
включно були створені і з успіхом діяли 
104 (!) стаціонарні виставки. Це й експо-
зиції волинських ікон, і творів таких жи-
томирських художників, як О. Канцеров, 
В. Єлісеєв, М. Максименко, Б. Портной, 
О. Жегунов та багато інших. Широкий 
резонанс викликали виставки «Художнє 
зібрання баронів де Шодуар» (1994), до 
100-річчя Волинського давньосховища 
(1992), «Життя цілого плід» (присвяче-
на Борисові Тену, 1995), «Культура Жи-
томира XIX — початку XX ст.» (1994), 
«Польський портрет середини XVIII 
— початку XX ст.» (1996), «Українське 
козацтво та Житомирщина» (1998), «Ре-
ліквії Романівського палацу у зібранні 
ЖОКМ» (2006), «Наш край у добу УНР» 
(2007), «Ми звинувачуємо! Голодомор 
1932–1933 рр. – геноцид українського 
народу» (2008), виставка різдвяної обря-
дової атрибутики (2010) і багато-багато 

інших... Крім експозицій, створених із 
предметів, що зберігаються в Житомир-
ському музеї, тут гостювали й унікальні 
виставки з інших музеїв України.

І це ще не все. Під час тривалого 
капітального ремонту головної будівлі 
ЖОКМ музейні співробітники постійно 
експонували пересувні виставки в чис-
ленних закладах Житомира та области 
(середні, середні спеціяльні та високі 
навчальні заклади, військові частини, 
дитячі оздоровчі заклади, бібліотеки, 
будинки культури тощо). Тільки за 2014 
рік таких місць експонування нарахову-
ється 53, а відвідали різноманітні за те-
матикою пересувні експозиції майже 60 
тисяч осіб. Така практика – звична для 
ЖОКМ, це робиться рік у рік. 

Жаль, що для пана Гуцалюка це се-
мипечатна книга. Інакше чому б це він 
вважав, що «20 років музею як такого 
немає»? Знову запитаю: проспав два 
десятиліття? Чи банально сфальсифі-
кував історичні факти?Цікаво, що б він 
ще написав, якби музей насправді не 
працював для відвідувачів, приміром, 
цілісіньких 18 років? Адже саме стіль-
ки — з 1995-го по 2012-й – був зачинений 
для відвідувачів Державний природо-
знавчий музей Академії наук України у 
Львові — один із найкращих і найбіль-
ших в Европі! Нікому й на гадку не на-
вернулося звинувачувати директора му-
зею в руйнації музейної справи в місті 
Лева чи давати поради, як «заробляти» 
кошти на ремонт. На щастя, не знайш-
лося там місцевого Гуцалюка.

Розріз восьмий. Копирсання в 
археології

Не знає Гуцалюк і порядку виконан-
ня археологічних розкопок в Україні. 
Може, й не скромно, але відсилаю його 
до своєї статті «Що розкопали археоло-
ги на Замковій горі?» (газета «Житомир-
щина» від 2.11.2012 р.). З неї він дізнався 
б, як це робиться на практиці. Ще він 
міг би запитати в керівництва облас-
ного осередку Українського товариства 
охорони пам’яток і культури, яке взяло 
на себе ініціятиву з організації архео-
логічного дослідження Замкової гори з 
весни 2013 року: а чому це розкопки досі 
не проводяться? Куди поділися обіцян-
ки житомирського спонсора Геннадія 
Зубка профінансувати таку археологіч-
ну експедицію? Чи тут теж колектив 
музею на чолі з Грузською винен? При-
гадуєте епізод з кінокомедії «Кавказька 
полонянка», в якому Шурик запитує в 
міліціонера: «Простите, часовню тоже 
я развалил?» Може, досить робити з 
директорки музею Шурика, цькувати 
поважну людину, справжню фахівчиню 
музейної справи, яка очолює музей з 
1989 року, жінку врешті-решт, а разом з 
нею ображати здоровий колектив?

Бюджетні кошти на закінчення ре-
монту облрада все ж таки виділила. 
Щоправда, після втечі Януковича. Тож 
і маємо результат: музеєві не довелося 
брати кредит, жебрати під стінами цер-
кви і зніматися в краєзнавчих масовках – 
ремонт було завершено, як і годиться, за 
бюджетний кошт. А нещодавно, 26 черв-
ня цього року, обласний краєзнавчий 

широко відчинив двері для відвідувачів. 
Може, це й дивина для Гуцалюка, та 
подія сталася за директорства тої самої 
Грузської, яка, на його переконання, за-
напастила музейну справу в Житомирі.

Розріз дев’ятий. Бібліотека Івана 
Ґрозного... в Житомирі

Не одне століття шукають леґендар-
ну бібліотеку московського царя. Не 
там шукають! Гуцалюк її вже знайшов. 
У Житомирі. Ну, може, не  ліберею са-
мого Іоана Васильовича, та все ж таки.

«У підвалах краєзнавчого музею, – 
таємниче веде він детективну оповід-
ку, – подалі від людського ока, ховають 
одну з найкращих історичних бібліотек 
– не менш грандіозну, ніж „Салтиков-
ка” у Санкт-Петербурзі... На превели-
кий жаль, ця бібліотека абсолютно не-
доступна для широкого загалу, і мало 
хто знає, що там на сьогодні в наявно-
сті. На якій підставі ми не маємо до неї 
вільного доступу? Навіть провідний 
спеціаліст Житомирського державно-
го обласного архіву Руслан Кондратюк 
спеціально їздив у Київ за книжкою 
„Архив Юго-Западной Руси” та інши-
ми рідкісними виданнями, не знаючи 
про те, що вони є в Житомирі».

Оце сенсація! До речі, Руслан Юрі-
йович, відомий у Житомирі краєзна-
вець, а сьогодні ще й доброволець, 
учасник АТО, котрого знаю особисто, 
спокійно повідомив мені координати 
музейної бібліотеки. Я й сам там бував 
– книжки «прописані» зовсім не в під-
валах, а на цокольному поверсі того ж 
таки вікаріяту... Як казали мудрі римля-
ни, qui quaerit, reperit (хто шукає, той 
знаходить).

Що автор має на увазі під доступом 
до бібліотеки «широкого загалу», я й 
найменшого уявлення не маю. Точно 
знаю, наприклад, що в обласній уні-
версальній науковій бібліотеці імени 
О. Ольжича, як і в будь-якій іншій кни-
гозбірні, існують певні правила: треба 
записатися, зробити мізерний грошо-
вий внесок на виготовлення читацького 
квитка, не цупити книжок і газет у чи-
тальних залах, не рвати сторінок, пово-
дити себе тихо і, звичайно ж, не лузати 
насіння.

Що й кому заважає відвідати музей-
ну бібліотеку? Виявляється, нічого і ні-
кому! Потрібно тільки принести лист 
від організації з проханням дозволити 
попрацювати в бібліотеці. Приватна ж 
особа просто пише заяву на ім’я дирек-
тора. Причому все БЕЗКОШТОВНО! Те 
ж стосується і фондів музею. 

Що ж до «широкого загалу», то тут 
мене бентежить одна думка: хіба тому 
загалові, що сьорбає пиво в ганделику, 
потрібна музейна бібліотека? Багато з 
них не відають, що на світі існують ще й 
бібліотеки для дітей... Чи пан Гуцалюк 
мав на оці якийсь інший загал? І як саме 
музей має удоступнити свою бібліотеку 
«широкому загалові»? Може, винести 
шафи з книжками на Замковий майдан 
і роздати книжкову колекцію всім зму-
ченим спрагою знань?

Автор користується нормами 
Харківського правопису 1929 року
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 
• «Fleur parfum» проводить набір дистрибьюторів 
для розповсюдження французських духів за допо-
могою каталогу ароматів. Акції, знижки, подарунки 
0990140026, 0989489508
• 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 срочно требуется на постоянную ра-
боту в автосервис. О/р желателен. Г/р нормирован-
ный. З/п достойная. 067)4048782,(063)0582305
• Автослесарь срочно требуется на постоянную ра-
боту в автосервис. О/р желателен. Г/р нормирован-
ный. З/п достойная. 067)4048782,(063)0582305
• Автослесарь срочно требуется на работу в г.Киев 
(Левый берег). О/р обязателен от 1года. Г/р с 9.00 
до 18.00, Сб.,Вс.-вых. Возможность предоставления 
жилья. З/п от 4000грн (сдельная 40%). 063)8778961
• 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
• Автоэлектрик-диагност срочно требует-
ся на постоянную работу в автосервис. О/р же-
лателен. Г/р нормированный. З/п достойная. 
067)4048782,(063)0582305
• Администратор в кафе в бар в новое заведение 
гриль-терраса «FAZENDA». Подвоз, питание Достой-
ная оплата. 096)7967493,(093)0506477
• 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
• 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
• Бариста (продавец кофе) в кофейный уголок. З/п 
ставка + % от продаж. Г/р договорной. 067)6995985
• Бариста (продавец кофе) на постоянную работу. 
Г/р с 13.00 до 20.00. Хорошие условия. Детали при 
собеседовании 067)9118346
• 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-официант срочно на постоянное место 
работы в кафе. О/р обьязателен. З/п высокая, своев-
ременная. 096)3667507Алёна
• Бармены Г/р: 4/4 З/п от 2000 грн 097)4500993
• Бармены о/р на активной стойке в новое заведе-
ние гриль-терраса «FAZENDA». Подвоз, питание До-
стойная оплата. 096)7967493,(093)0506477
• Бензопильники, трактористи, вальники, пилорам-
ники, на заготівлю і переробку лісу у Житомирській 
обл. 0968919614
• Бетонщик срочно требуются на постоянную работу 
в строительную компанию. Срочно! Большой объем 
работы. З/п от 5000грн и выше. 097)5330680Влади-
мирАлександрович
• 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

• 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
• Вантажник З/п гідна, графік нормований. Ми га-
рантуємо Вам цікаву роботу, безкоштовне навчання, 
можливість професійного, кар’єрного і особистого 
зростання, стабільну і своєчасну заробітну плату. 
Звертатися за адресою: м. Житомир, вул. І.Гонти,68. 
096)7972405
• Вантажник на ПАТ «Житомирський комбінат си-
лікатних виробів». Висока заробітна плата. Повне 
соціальне забезпечення Іногороднім надається гур-
тожиток 519232,(097)5633057
• 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
• 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
• 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 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 кат В на фирму, водительский стаж от 
2-х лет. Ответственность, дисциплинированность. 
КА Вакансия+ Адрес: ул. Небесной Сотни, 42, 2-й 
этаж. Трудоустройство бесплатное. 063)4459909
• Водитель кат Е. О/р обязателен. Г/р и з/п по собе-
седованию. Хорошие условия работы. 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 с личным авто приглашается на работу 
в ТД Цейлон. О/р приветствуется. Г/р договорной. 
066)2177156,(098)0364445
• Водитель со своим пассажирско-легковым авто. 
Г/р и з/п договорные. 098)0467272
• Водитель срочно требуется на тягач Scania (2004 
года выпуска). О/р обязателен. Оплата договорная. 
067)3963662
• 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 -продавець живої риби на автомобіль ГАЗ-
53. З/п 4000 - 5000 грн/місяць. Ненормований робо-
чий день.Житлом забезпечуємо. Робота в м. Вишне-
ве, Київської обл. 050)3317346
• Водій кат Е в автотранспортную компанію на 
постійну роботу. Терміново! Досвід роботи від 
1 року на іномарках. Деталі обговорюються. 
066)2738387,(050)4630977
• Водій кат Е на постійну роботу. З/п від виробітку 
(від 3000грн). Г/р договірний. 067)6851304
• 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
• Головний енергетик (заступник) на ПАТ «Жито-
мирський комбінат силікатних виробів». Висока за-
робітна плата. Повне соціальне забезпечення Іного-
роднім надається гуртожиток 519232,(097)5633057
• 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 стеклотары. Срочно! Г/р и з/п 
договорные. Звонить с 08.00 до 17.00 (кроме сб-вс). 
050)3132000
• 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-сортировщик требуется на рабо-
ту на рыбоперерабатываюшее предприятие. 
Г/р 8.00-18.00. З/п высокая и своевременная. 
333042,(067)4100679
• Грузчики на обувное пр-во. З/п от 3000грн. Зво-
нить с 09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407
• Грузчики на производство м/п окон. Срочно! З/п 
сдельная от 2000грн. 067)4117631,336952,336954
• Грузчики срочно требуются в связи с от-
крытием новых складов и магазинов. З/п от 
3000грн/мес. Жильё предоставляем. Не агентство. 
096)5527498,(093)3522102
• Дворник срочно требуются на работу в г.Киев. 
Помощь с жильём. Спецодежда. З/п от 3300грн. 
068)7629550,(093)6900807
• 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 с рекомендациями и опытом ра-
боты. Подробности при собеседовании. 067)4101502
• 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

• Доярка з досвідом роботи на міні ферму. Робота 
в Малинському р-н. Стабільна з/п. Зручний графік 
роботи (вахтовий). Надаємо житло. 050)3112488Іри-
наЯківна,(067)4001327
• Екскаваторники Досвід роботи. З/п від 4000 грн. 
Деталі обговорюються. Робота в Київській області. 
Іногороднім надаємо житло. 067)9924987
• 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 обувное пр-во. З/п от 3000грн. Зво-
нить с 09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407
• 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
• Електрозварювальник на ПАТ «Житомирський 
комбінат силікатних виробів». Висока заробітна пла-
та. Повне соціальне забезпечення Іногороднім нада-
ється гуртожиток 519232,(097)5633057
• 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
• Електромонтажники ІІІ-V розрядів. Відрядження 
по Україні. З/п від 3500 грн/міс. Безкоштовне прожи-
вання. 067)4418282
• 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
• Електрослюсари ІІІ-V розрядів.Відрядження по 
Україні. З/п від 3500 грн/міс. Безкоштовне проживан-
ня. 067)4418282
• Енергетик на підприємство з обробки граніту. З/п 
та г/р договірні 511425,(050)4631256
• Заведующий производством кулинарного цеха в 
супермаркет Вопак. Хорошие условия. Достойная 
оплата. 067)2179510
• Заготовщик (бригада) по заготовке древесины 
срочно требуются на постоянную работу. Вахтовый 
метод работы. О/р обязателен. З/п при собеседова-
нии. 067)5024744
• Закрепщица (-ик) срочно требуется на ювелирное 
производство. О/р приветствуется, з/п сдельная. Ос-
новное требование - хорошее зрение. 093)9025599
• ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ НА ПОСАДУ 
РЕГІОНАЛ. МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ 
(ОСВІТА ВИЩА АБО СЕРЕДНЯ-СПЕЦ.,ВІК ВІД 22 ДО 30Р. 
ГРУНТОВІ ЗНАННЯ, ЩОДО ВИМОГ ПО ЯКОСТІ ЗЕРНА. 
НАВИКИ ВІДБОРУ ЛАБОРАТ. АНАЛІЗІВ, НАЯВНІСТЬ 
АВТО) 0968558412
• Заточник пил на предприятие. Опыт в деревопере-
работке, без вредных привычек и желание работать. 
Официальное трудоустройство после испытатель-
ного срока. На территории завода есть общежитие, 
жилье бесплатно, питание за свой счет. Возможен 
вахтовый метод 15/ 067)8101231Павел
• Зварювальник з д/р на кованих виробах. Нормова-
ний г/р. Бажано без шкідливих звичок. Висока з/п-за 
домовленістю. Терміново. 096)9848439
• 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
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• 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
• Інженер з комплектації матеріалів в ТОВ Атем-
Франк та ТОВ Житомиртепломаш. В/о, відповідаль-
ність. З/п 2500-3000 грн. Безкоштовне харчування, 
повний соц.пакет. Звертатись за адресою м. Жито-
мир, вул М.Рибалки, 44, або с. Березівка, вул. Ко-
вальська, 8. 259915,418860
• Інженер-конструктор а ПАТ «Житомирський ком-
бінат силікатних виробів». Висока заробітна плата. 
Повне соціальне забезпечення Іногороднім надаєть-
ся гуртожиток 519232,(097)5633057
• Каменщики на работу в г. Киев. З/п без задержок! 
Помощь с жильем! Подробности оговариваются. 
044)2963963,(067)9629810
• Каменщики срочно требуются на постоян-
ную работу в строительную компанию. Срочно! 
Большой объем работы. З/п от 5000грн и выше. 
097)5330680ВладимирАлександрович
• Каменщики, бетонщики, отделочники, плиточни-
ки. Для выполнения внутренних, наружных работ 
0660004553, 0503422778
• 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
• Кассиры срочно требуется на работу в магазин 
самообслуживания. О/р желателен. Г/р и З/п при со-
беседовании. 097)7579798
• Київський птахокомплекс запрошує відповідаль-
них ч/ж від 18 років на роботу різноробами. Зміна по 
8-10 год,вахта, з/п від 500 грн за зміну, проживання, 
харчування, соцпакет. Телефонуйте: 0987328834, 
0502518813
• Кіпр, Ліван, Туреччина! Шоу-балети, танцори, офіці-
анти. Контр. від 3міс. Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12. 
kenjob@mail.ru 0972201876, 0936439307
• Комбайнери з досвідом роботи на імпортній тех-
ніці (комбайни Massey Ferguson). Офіційне працев-
лаштування, надається гуртожиток, харчування. 
067)5515987Наталя
• Комендант на постоянную работу в мини-общежи-
тие. Обязанности: размещение постояльцев,приём 
оплат за проживание,ведение учётности,уборка ми-
ни-общежития. Зарплата 2500-3000 гривен. Прожи-
вание на объекте. 067)4456686
• Комірник, пом. комірника, вантажники, стропальн., 
пакувальники-маркувальники в м.Дніпропетровськ 
(вахти). ЗП від 8500 + житло, харч. 0991581998
• Комплектувальники товарів на склад (нічні зміни). 
З/п від 2000 до 3000грн. Офіційне працевлаштуван-
ня. 067)4110879
• 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
• Контролер якості в ТОВ Атем-Франк та ТОВ Жи-
томиртепломаш. В/о, відповідальність. З/п 2500-
3000 грн. Безкоштовне харчування, повний соц.
пакет. Звертатись за адресою м. Житомир, вул 
М.Рибалки, 44 або с. Березівка, вул. Ковальська, 8. 
259915,418860
• 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 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
• 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
• 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. Срочно! Г/р и з/п договорные. 
093)6800666
• Мангальщик срочно на постоянное место работы в 
кафе. О/р обьязателен. З/п высокая, своевременная. 
096)3667507Алёна
• 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
• Массажистки (-ты) в элитный массажный салон в 
центре Киева. Приятная внешность. О/р необязате-
лен. Обучение бесплатно. Строго без интима. Жилье 
предоставляется. З/п от 400грн/день. 099)1012210
• Мастер вакуумного пресса на мебельное про-
изводство. О/р необязателен. Хорошие условия ул. 
Баранова, 62. 093)9983166
• Мастер маникюра-педикюра в салон. Г/р 2/2 дня 
с 8-30 до 20-00. Подробности при собеседовании. 
097)5859308Виктория
• Мастер на развал схождения срочно требует-
ся на постоянную работу в автосервис. О/р же-
лателен. Г/р нормированный. З/п достойная. 
067)4048782,(063)0582305
• Машинист автокрана Досвід роботи. З/п від 4000 
грн. Деталі обговорюються. Робота в Київській об-
ласті. Іногороднім надаємо житло. 067)9924987
• 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 сбыта на Житомирский комби-
нат силикатных изделий. Высокая з/п, полное соц. 
обеспечение. Иногородним жилье предоставляем 
519232, (097)5633057
• 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 (з/п 3000грн+%) на обув-
ное производство. Срочно! Соц.пакет. Своевремен-
ная оплата труда. Постоянная работа. 096)3297330
• Менеджер по продажам (теплотехнического обо-
рудования, насосного оборудования) требуется на 
постоянную работу. О/р необязателен. Обучение 
предоставляем. Г/р с 9.00 до 18.00, Сб, вс - выход-
ные. З/п при собеседовании. 462096,(067)2603563
• Менеджер по продажам на обувное пр-
во. З/п от 3000грн. Звонить с 09.00 до 18.00 
093)3405407,(067)4119783
• 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
• Менеджер-консультант требуется на постоян-
ную работу по г. Житомир и Житомирской области. 
Навыки проведения презентаций и переговоров. Оп-
лата от 2000грн Собеседование 467328
• Мерчандайзер приглашается на работу в ТД 
Цейлон. О/р приветствуется. Г/р договорной. 
066)2177156,(098)0364445
• Механик на обувное пр-во. З/п от 3000грн. Звонить 
с 09.00 до 18.00 093)3405407,(067)4119783
• Механик на предприятие. Опыт в деревоперера-
ботке, без вредных привычек и желание работать. 
Официальное трудоустройство после испытатель-
ного срока. На территории завода есть общежитие, 
жилье бесплатно, питание за свой счет. Возможен 
вахтовый метод 15/15 067)8101231Павел
• Міжнародне охоронне агентство оголошує набір у 
м.Київ відеооператорів, детективів, охоронників. Чо-
ловіків і жінок, постійна робота, вахта та добові зміни 
0992642462, 0982642464
• Молодші інспектори відділу режиму охорони. Ви-
моги: відсутність судимості, фізично здорові, військо-
возобов`язані. Г/р 1/3 добу. З/п от 1600 грн. Праців-
ники бронюються від мобілізації. 097)4870271
• 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 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
• НА ФАСАДИ В ЛИТВУ ПОТРІБНІ МАЙСТРИ З ВМІН-
НЯМ ТЯНУТИ КОРОЇД, БАРАНЧИКА; КЛАСТИ КЛІНКЕР. 
ЗАРПЛАТА ВІД ВИРОБІТКУ ЗА М.КВ. (260 -300 ГРН 
). ВИЇЗД ЗІ ЛЬВОВА БУСОМ. КВАРТИРОВАННЯ 2600 
ГРН. НА МІСЯЦЬ, ХАРЧУВАННЯ ЗА СВІЙ РАХУНОК 
0677222080

• Наладчики оборудования на Житомирский комби-
нат силикатных изделий. Высокая з/п, полное соц. 
обеспечение. Иногородним жилье предоставляем. 
519232,(097)5633057
• 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 для работы в офисе. Сроч-
но! Частичная занятость и неполный рабочий день. 
Требования: грамотна речь, активная жизненная по-
зиция. Звонить: пн-пт, с 9.00 до 18.00 093)0867801,(0
98)3058779,(066)8261596
• 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 в офис на телефон. Выполнение исхо-
дящих звонков, приём входящих. Продажи по теле-
фону (пром. группа товара). О/р необязателен. Г/р 
нормированный. З/п ставка + %. 098)6336697
• 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 сбора заявок требуется на постоянную 
работу. Умеющий и желающий работать. З/п от 
4000грн 067)4102532
• Оператор станка 4-х стороннего на деревообра-
батывающее предприятие. Иногородним предостав-
ляем жилье. Работа в г. Боярка. 067)4402321Алек-
сандрВикторович,(067)2091
• Офис-менеджер на обувное пр-во. З/п от 3000грн. 
Звонить с 09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407
• Офис-менеджер приглашается на работу в 
ТД Цейлон. О/р приветствуется. Г/р договорной. 
066)2177156,(098)0364445
• Официант в кафе. Срочно! Г/р и з/п договорные. 
093)6800666
• Официантки (-ты) в ресторан (расположен при 
АЗС ОККО) . Срочно! Подробности оговариваются. 
067)2839648
• Официантки (-ты) в ресторан Оскар (г. Киев). 
Срочно! Жилье предоставляем. З/п договорная. Зво-
нить с 11.00-21.00 044)2236373,(093)4048468
• Официантки (-ты) требуются на работу в кафе за 
городом. О/р обязателен. З/п 2000грн + %. Г/р 1/2. 
067)8828046
• 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 с о/р на дискотеке в новое заведение 
гриль-терраса «FAZENDA». Подвоз, питание Достой-
ная оплата. 096)7967493,(093)0506477
• 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 в новое кафе в центре го-
рода. Г/р стабильный. Оплата своевременная и до-
стойная. 050)4251533
• 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 з виконанням додаткових робіт. Г 
р позмінний, з 
п договірна. Хороші умови праці. 067)2392506
• 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 на роботу в м.Київ.Відсутність суди-
мостей, бажана служба в армії, охайний зовнішній 
вигляд, хороша фізична підготовка. Г/р: 1/2, 7/7, 
15/15. З/п від 2500грн 067)2421350,(067)3136073
• 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 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 у м. Київ.Охорона житлового комплексу. 
Зріст від 180см, міцної статури, з д/р, без судимостей 
та ш/з. Г/р 2/4 і 1/2. З/п 300грн/доба 068)3371626,(04
4)3605486,(044)3611224
• 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 Охранному предприятию на постоян-
ную работу срочно требуются. Режим работы: вахта. 
Заработная плата договорная. Официальное тру-
доустройство. 097)2264582АлександрВладимиро-
вич,(067)50
• 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
• 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 требуется на постоянную 
работу в парикмахерскую Гармонию красоты. О/р 
обязателен. Навыки ногтевого сервиса. Г/р с 9.00 до 
20.00, посменный. З/п от 1300грн 097)9532640
• 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
• 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 предприятие. Срочно! О/р 
приветствуется. З/п высокая. Г/р нормированный. 
067)4035686
• 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
• 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
• Пневматик на СТО вантажних автомобілів. Робота 
в м. Вишневе, м. Бровари 044)5072920,(067)4471810
• Повар (еда для животных) (работа 50 км от г. Киева, 
Вышгородский р-н). Вахтовый метод. 067)6567098
• Повар в ресторан (расположен при АЗС ОККО) . 
Срочно! Подробности оговариваются. 067)2839648
• 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 и холодного цеха требуются на по-
стоянную работу в новое кафе в центре города. О/р 
обязателен. Наличие сан.книжки приветствуется. Г/р 
стабильный, Оплата своевременная и достойная. 
Соц.пакет. 050)4251533
• Повар Можно без о/р. Обучаем. 097)2527491
• Повар с опытом работы срочно требуется в кафе 
Леся. Г\р 5\5 (с 12.00 до 01.00). З\п от 1500грн 
473995,(067)9393180
• Повар срочно на постоянное место работы в кафе. 
О/р обьязателен. З/п высокая, своевременная. 
096)3667507Алёна
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• Повара в новое заведение гриль-терраса 
«FAZENDA». Подвоз, питание Достойная оплата. 
096)7967493,(093)0506477
• Повара в ресторан Оскар (г. Киев). Срочно! Жилье 
предоставляем. З/п договорная. Звонить с 11.00-
21.00 044)2236373,(093)4048468
• 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 гранитных изделий срочно требуют-
ся на постоянную работу в г.Житомир. О/р обязате-
лен. Без в/п. З/п 45грн/кв.м. 050)4101818
• 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

• 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
• Потрібні на роботу: інженер-проектант ПГC, архі-
тектора опалення, вентиляція. електрика, водопо-
стачання, каналізація. Робота в архікад, Автокад, 
дистанційною. ЗП висока на карту або грошовий пе-
реказ. +79654267926, +79636821717 obsledovanie@
inbox.ru
• Працівники (чоловіки/жінки) запрошуються на 
службу до Житомирської виправної колонії № 4. До-
даткова інформація при співбесіді. 096)7298882
• Прессовщик макулатуры. Срочно! Своевременная 
з/п. Г/р договорной. 050)3132000
• 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) 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 ликёро-водочный отдел. Знание кассо-
вого аппарата. О/р обязателен. Г/р договорной. З/п 
при собеседовании. 067)2446126,(067)2892668

• 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 в павильон продо-
вольственных товаров. Г/р текущий (есть ночные 
смены). З/п при собеседовании. 097)6380151
• Продавец срочно требуется в продуктовый киоск, 
р-н Богуния. О/р с весами. Г/р посменный. З/п при 
собеседовании. 093)3907170
• Продавец срочно требуется в сеть продуктовых 
магазинов. О/р приветствуется. Знание кассового 
аппарата. Полная занятость. З/п при собеседовании. 
098)2246454ЕленаВладимировна,(093)253516
• 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
• Продавець -промоутер у відділ парфумерії. Г/р: 4/2 
З/п: 2500-3500 грн 063)0171965,(097)9838104Юлія
• 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 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 зі знанням касового апарата. Деталі при 
співбесіді. 097)9869495

• 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)4011334,(093)2499131

• Продавцы срочно требуются в продуковый мага-
зин. О/р обязателен. Г/р нормированный. З/п при со-
беседовании. 097)3090109

• Продавцы-консультанты срочно требуется на ра-
боту в магазин самообслуживания. О/р желателен. 
Г/р и З/п при собеседовании. 097)7579798

• 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
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• 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 В ШВЕЦИИ-СБОР ЯГОД И ГРИБОВ ИЮЛЬ-ОК-
ТЯБРЬ 2015. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. ПИТАНИЕ, ПОИСК 
МЕСТ, ИНВЕНТАРЬ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ. З/П ОТ 26000ГРН. 
ВСЯ ПРОГРАММА С ДОРОГОЙ 6000ГРН. ЛИЦ МСПУ 
АВ585217 ОТ 30.08.12 Т. 0506700242, 0980357646, 
0631728606, СКАЙП ROBOTA.E

• 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 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

• Работа Формувальників - Транспортувальників 
на ПАТ «Житомирський комбінат силікатних ви-
робів». Висока заробітна плата. Повне соціальне 
забезпечення Іногороднім надається гуртожиток 
519232,(097)5633057
• Работник в загородный дом на длительный срок 
(г. Киев, Житомирское направление). Уход за приу-
садебным участком (газон, цветы, деревья). Мелкие 
работы по дому (сантехника, електрика). Без вред-
ных привычек. Возможно проживание. 067)2505950
• 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) на сбор малины. З/п от выра-
ботки (от 3 до 6 грн/кг). Предоставляем бесплатное 
жилье на територии (спальное место, TV, элек-
тричество, вода). Работа в Житомирской области. 
067)5264477,(050)9210453
• 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 затяжку обуви на обувное пр-
во. З/п от 3000грн. Звонить с 09.00 до 18.00 
067)4119783,(093)3405407
• 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
• Разнорабочие Достойная з/п . Хорошие условия 
работы. 480103,(096)9382242
• Разнорабочие З/п високая. Хорошие усло-
вия работы.Умеющие и желающие работать! 
097)2230023Александр
• Разнорабочие на гибку (производство метал-
лических дверей). Срочно! Г/р нормированный. 
З/п при собеседовании. Хорошие условия работы. 
063)6821880
• Разнорабочие на обувное пр-во. З/п от 3000грн. 
Звонить с 09.00 до 18.00 093)3405407,(067)4119783
• Разнорабочие на пилораму. Срочно! О/р при-
ветствуется. З/п высокая. Г/р нормированный. 
067)4035686
• Разнорабочие на постоянную работу. Оплата по-
недельно. 097)3641836,(093)5656240
• 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-подсобники в строительную фир-
му. Без о/р, помощь в монтаже натяжных потолков, 
шпаклевке, укладке плитки и других строитель-
ных работах. З/п от 3000грн. КА Вакансия+ Адрес: 
ул. Небесной Сотни, 42, 2-й этаж. Трудоустройство 
бесплатное. 063)4459909
• Разнорабочие. 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 на предприятие. Опыт в дере-
вопереработке, 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 15/ 067)8101231Павел
• Рамщик на ленточную пилораму. Опыт в дере-
вопереработке, 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 15 067)8101231Павел

• Рамщик срочно требуется на ленточную пилора-
му. О/р обязателен. Вахтовый метод работы. работа 
в г.Бровары. Жильё предоставляем. З/п достойная. 
067)9333822
• Расклейщик объявлений на постоянное место 
работы в г. Киев. Иногородним предоставляем 
бесплатное жилье( койко-место). З/п 3000 грн+ пре-
мии. 063)6161615
• Расклейщик Работа на постоянной основе. (2дня 
обязательная стажировка). Выдаём объявления, 
клей, маршрутные листы. Маршруты рассчитаны 
на 6-8 рабочих часов или же на 4-6 станций метро. 
Зарплата 2000-4000 гривен. Иногородним предо-
ставляем бесплатное жильё. 066)4655108
• Реализатор морепродуктов по пляжу (Азовское 
побережье). З/п+ бонусная система, % от продаж. 
Работодатель 050)2287691,(050)6679200
• Регіональний менеджер Деталі обговорюються 
362233,(097)9507783
• Резчик на форматно - раскрывающийся станок на 
мебельное производство. О/р от 2-х лет. Хорошие ус-
ловия ул. Баранова, 62. 093)9983166
• Ресторан в центре города приглашает на роботу 
официантов, бармена, повара на мангал и помощни-
ка повара.Желательно опыт роботы. График посмен-
ный, з.п. договорная, выплата вовремя. 0932928280 
Надежда
• 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 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 В ПОЛЬЩІ.ДОСТАВКА ДО МІСЦЯ РОБОТИ. 
ВІДКРИТТЯ ПОЛЬСЬКИХ РОБОЧИХ ТА ШЕНГЕН - ВІЗ. 
ПРАЦЮЄМО БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА БЕЗ ПЕРЕДОП-
ЛАТ. ЛІЦ. АВ № 547294 ВІД 27.08.2010, МСПУ. ТЕЛ. 
0663087393, 0673402112,0938234266
• Робота за кордоном . Працевлаштовую на роботу 
у Польшу без посередників. Допомога в оформленні 
віз: національно робочої, шенген візи. Інформація по 
Італії (догляд за людьми похилого віку). Ліц. серія АВ, 
N585064 от 08.12.2011р., видана МСПУ. 067)2737165
• Робота за кордоном буровые бригады для буре-
ния скважин на воду. Оплата сдельная в срок, 25% 
от пробуренного метража. Проживание в кунгах. 
Ждем Ваши резюме на e-mail: naim@mskbas.ru Св-
во №5107746065312 от 28.12.2010г. +7(929)9100391
• Робота за кордоном монтажники. З/п сдельная, вы-
сокая. Возможно проживание в общежитии. Робота 
вахтовым методом 30/30 дней в Московской области. 
Ждем Ваши резюме на e-mail: naim@mskbas.ru Св-
во №5107746065312 от 28.12.2010г. +7(929)9100391
• 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
• 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 на производство м/п окон. Срочно! З/п 
сдельная от 2000грн. 067)4117631,336952,336954
• Сварщик (производство металлических дверей). 
Срочно! Г/р нормированный. З/п при собеседовании. 
Хорошие условия работы. 063)6821880
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• Сварщик (работа со сваркой аргонной, электро-
нной и полуавтоматом) З/п от 3500 грн Официальное 
трудоустройство 067)4119379МаксимПетрович
• Сварщик для сборки кованых елементов. О/р же-
лателен. Без вредных привычек. 067)4122283
• 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
• Сиделка по уходу за больным. Уборка, при-
готовление еды, покупка лекарств. График ра-
боты: частичная занятость. Зарплата 1500 грн. 
063)4459909,553588
• 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

• Слюсар на підприємство з обробки граніту. З/п та 
г/р договірні 050)4631256,511425
• Слюсар-електрик З/п від 3000грн 067)7685216
• Слюсар-ремонтник (IV, V, VI розряду) на ТОВ 
Житомир-Агробудіндустрія. Ремонт, обслуговування 
мостових кранів, конвеєрів, ремонт метало форм, 
складання металоконструкцій. Офіційне працевлаш-
тування. З/п за результатами співбесіди. 332072
• Слюсар-ремонтник Висока заробітна плата. Пов-
не соціальне забезпечення Іногороднім надається 
гуртожиток 519232,(097)5633057
• Слюсар-сантехнік на ПАТ «Житомирський ком-
бінат силікатних виробів». Висока заробітна плата. 
Повне соціальне забезпечення Іногороднім надаєть-
ся гуртожиток 519232,(097)5633057
• Сортировщик полимеров требуются на постоян-
ную работу в г. Житомир. Г/р нормирован. З/п от 
1800грн и выше. 067)4956527
• Сортировщик стеклотары на склад. Срочно! Г/р и 
з/п договорные. Звонить с 08.00 до 17.00 (кроме сб-
вс). 050)3132000
• 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
• Срочно требуется работник или семья для работы 
на даче на Днепре. Без в/п, для постоянного проди-
вания и ухода за участком 0502350217, 0984439931
• Старший смены охранников в г. Киев. Охрана жи-
лого комплекса. Рост от 180см , крепкого телосло-
жения, с о/р, без судимостей и в/п . Г/р 2/4 и 1/2. З/п 
3000 грн 068)3371626,(044)3605486,(044)3611224
• Столяр -плотник срочно требуется на каркасное 
строительство крыш и домов. О/р обязателен. Вах-
товый метод работы. работа в г.Бровары. Жильё 
предоставляем. З/п достойная. 067)9333822
• Столяр-верстатник на постійну роботу. З/п відряд-
на. 067)7685216
• Столяр-станочник 4-6 розряда срочно требуются 
в столярный цех. О/р обязателен. Вахтовый метод 
работы. работа в г.Бровары. Жильё предоставляем. 
З/п достойная. 067)9333822
• Столяр-станочник на деревообрабатывающее 
предприятие. Иногородним предоставляем жилье. 
Работа в г. Боярка. 067)4402321АлександрВикторо-
вич,(067)2091
• 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
• Сторож - истопник срочно требуются в столярный 
цех. Вахтовый метод работы. работа в г.Бровары. 
Жильё предоставляем. З/п достойная. 067)9333822
• Строители (рабочие строительных специаль-
ностей) Срочно! Подробности оговариваются. 
098)1512382
• Строители всех видов ремонтных работ срочно 
требуются на постоянную работу. Хорошие условия 
работы. З/п от 2500грн 097)3219064
• Технолог (о/р обязателен) на обувное производ-
ство. Срочно! Соц.пакет. Своевременная оплата тру-
да. Постоянная работа. 096)3297330
• Технолог на обувное пр-во. З/п от 3000грн. 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 срочно требуется в компанию 
Файдаль Украина. Высшее профильное образова-
ние, о/р в производстве (желателен). Обучение и 
семинары в зарубежных компаниях. Производство 
находится в 80 км от Киева, по Житомирской трассе. 
Для иногородних обеспече 050)3359575
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• 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
• Торговий представник З/п гідна, графік нормова-
ний. Ми гарантуємо Вам цікаву роботу, безкоштов-
не навчання, можливість професійного, кар’єрного і 
особистого зростання, стабільну і своєчасну заробіт-
ну плату. Звертатися за адресою: м. Житомир, вул. 
І.Гонти,68 096)7972405
• Торговые представители Работа в городе. 
З/п фиксированная. Предоставляется обуче-
ние. Не агентство. Запись на собеседование 
099)6198250,(063)0181727
• Торговый представитель на предприятие. Хоро-
шие условия труда. З/п при собеседовании (ул. Вату-
тина, 91/1) 067)4121994,(067)4121808
• Торговый представитель с личным авто приглаша-
ется на работу в ТД Цейлон. О/р приветствуется. Г/р 
договорной. 066)2177156,(098)0364445
• 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 постоянное 
место работы. Клиентская база и авто предостав-
ляется. Опыт приветствуется, но необязателен. Г/р 
5/2. З/п ставка + %. Карьерный рост. Официальное 
трудоустройство. 097)7217383,(063)0142465
• 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)5515987Наталя
• Тракторист на самохідний обприскувач. Офіційне 
працевлаштування, надається гуртожиток, харчуван-
ня. 067)5515987Наталя
• 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, фирма/офисы. Полная занятость или 
возможен частичный график работы, почасово 2-3 
часа. КА Вакансия+ Адрес: ул. Небесной Сотни, 42, 
2-й этаж. Трудоустройство бесплатное. 063)4459909
• Уборщики (-цы) в гипермаркет Караван (офисные 
помещения). Г/р 4дня ( с 7.00 до 16.00) 2 вых., ( с 
13.00 до 22.00) 2 вых. З/п 80грн/смена. 093)4500709
• Уборщики (-цы) в торговые центры, развлекатель-
ные комплексы, гипермаркеты. Срочно! Жилье пре-
доставляем. З/п от 3000грн. 096)9361049
• Уборщики (-цы) срочно требуются на работу 
в г.Киев. Помощь с жильём. Спецодежда. З/п от 
3300грн. 068)7629550,(093)6900807
• 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
• Уборщицы (-ки) на обувное пр-во. З/п от 3000грн. 
Звонить с 09.00 до 18.00 093)3405407,(067)4119783
• 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
• Управляющий (-ая) срочно требуется на работу 
в магазин самообслуживания. О/р желателен. Г/р и 
З/п при собеседовании. 097)7579798
• Фасадчики срочно требуются на постоян-
ную работу в строительную компанию. Срочно! 
Большой объем работы. З/п от 5000грн и выше. 
097)5330680ВладимирАлександрович
• Фасовщик Овощи, фрукты. ЗВОНИТЕ: З/п3600грн 
096)3951782
• Фасовщик приглашается на работу в ТД 
Цейлон. О/р приветствуется. Г/р договорной. 
066)2177156,(098)0364445
• 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 на камнеобработку приглашаются 
на работу в Житомирский р-н, с. Олиевка. Подвоз на 
работу. О/р не требуется, обучаем. Соц. пакет. З/п от 
4000грн 050)5198845
• 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
• Химик на обувное пр-во. З/п от 3000грн. Звонить с 
09.00 до 18.00 093)3405407,(067)4119783
• Швеи . Срочно! З/п высокая. Г/р нормированный 
(пн.-пт., с 09.00 до 18.00). 097)7771507
• Швеи в связи с расширением приоизводства по 
пошиву женской одежды (костюмы, платья). О/р от 
года. Нормированный г/р, с 08.00 до 17.00, пн.-пт. 
З/п 2500-3000грн. КА Вакансия+ Адрес: ул. Небесной 
Сотни, 42, 2-й этаж. Трудоустройство бесплатное. 
063)4459909
• Швеи на обувное пр-во. З/п от 3000грн. Звонить с 
09.00 до 18.00 067)4119783,(093)3405407
• Швея (пошив штор). З/п при собеседовании. Г/р 
нормированный (пн-пт, с 9.00 до 18.00). 063)3019912
• Швея в цех по изготовлению чулочно-носочных 
изделий. Возможно обучение в процессе работы. 
096)4437943
• 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
• Электрики на предприятие. Опыт в деревопере-
работке, без вредных привычек и желание работать. 
Официальное трудоустройство после испытатель-
ного срока. На территории завода есть общежитие, 
жилье бесплатно, питание за свой счет. Возможен 
вахтовый метод 15/15 067)8101231Павел
• Электросварщик с о/р срочно требуется на пред-
приятие в Киевскую область. Вахтовый метод ра-
боты. Жильё предоставляется за счёт компании. З/п 
от 5000грн 067)2186747,(044)2855502

1.3. Навчання,тренінги,семінари 
• Курсы классического массажа с возможным тру-
доустройством в будущем. 067)4175251

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 
• 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 
• В СМТ. РОМАНІВ , ПОБЛИЗУ РАЙЦЕНТРУ ПРОДА-
ЄТЬСЯ БУДИНОК ПЛОЩЕЮ 82,5 М.КВ. ДЕРЕВ`ЯН-
НИЙ, ОБКЛАДЕНИЙ ЦЕГЛОЮ, 4 КІМНАТИ : КУХНЯ, 
КОРИДОР, 2 ВЕРАНДИ. ГАЗ ТА ПІСНЕ ОПАЛЕННЯ, 24 
СОТКИ ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ . ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0986276505,2211057

• ПРОДАЖА 3-К. КВ., 5/9 ЭТАЖЕЙ, 63,5М/37,7М/8М, 
ЛЬВОВСКАЯ ОБЛ., Г.СТРЫЙ, УЛ.ГРАБОВЕЦКАЯ 
0661153703

• ПРОДАМ 1-ЭТАЖ. ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕР-
ДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЧКАЛОВА. ЦЕНА 
830 230 ГРН. 0677883949

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

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 
• 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

• 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

2.15. Обмiняю Нерухомість 
• Обменяю 3-х ком.кв., 4/9, 73х43х9, неугл., 3 лоджии 
застек. м/п окн.; новые межкомн. двери; ламинат; 
счётчики: газ, вода, свет; гор.вода+бойлер; тел.; жа-
люзи на 2-х комн.кв. + допл. покупат. (2-3 эт.). Хозяй-
ка. Просьба посредников не беспок. 0977371617

2.16. Здам в оренду 
• 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 ЛІС, РІЧКА, НЕДАЛЕКО ЗУПИНКА.42 СОТ. ЗЕМ-
ЛІ. 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

• Здам койко-місце в гуртожитку. Місто Київ. Район 
Ленінградської площі, вул. Я. Гашека. Хороші умови, 
гаряча вода, WI-FI. Сутки-70грн, неділя-250грн, мі-
сяц-800грн. 097)4141967,(050)7757260
• 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
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• 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 КАМАЗ 5320 З ПРИЧІПОМ ГКБ (ЗЕР-
НОВОЗ) 1984 Р.В. В ДОБРОМУ СТАНІ. ДЕТАЛІ ЗА 
0976481978БОГДАН

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 
• АГРОЗАПЧАСТИНИ ДО ЗЕРНОЗБИР. КОМБАЙНІВ, 
ОБПРИСКУВАЧІВ, КОСАРОК, ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ, КАР-
ТОПЛЕЗБИР. КОМБАЙНІВ, КАРТОПЛЕСАДЖАЛОК, 
КОПАЧОК, ШИНИ, КАМЕРИ, WWW.AGROKOM.IN.UA, 
(063)9628236 0676713553, 0992012978
• ЗРОБЛЮ МІНІ-ТРАКТОР З БУДЬ-ЯКОГО МОТОБ-
ЛОКА. ШВИДКО. ЯКІСНО. НЕДОРОГО. ДЕТАЛІ ЗА 
0976481978БОГДАН
• 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 зерно-, картоплезбиральні, прес-під-
бирачі, квадратні, круглі тюки, Т-25, плуги оборотні, 
сівалки, причіп, запчастини та ін, Європа, м.Ковель. 
Тел.: 0501755552 0505395792, 0971755552
• КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, 
КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ІНОЗЕМНОГО В-ВА, 
ТРАКТОРИ МТЗ-80, -82, Т-25, ДОСТАВКА 0508462159, 
0986306600
• Комбайни зернозбиральні: «Вольво», «Клаас», 
«Джон Дір», «Массей-Фергюсон», бурякозбиральні, 
картоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлен-
ня із-за кордону, можлива доставка 0501849978, 
0987421737
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ «АННА», ПРЕС-ПІД-
БИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, 
ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА 0974742211, 0974742272
• 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
• Плунжерні пари для тракторів (на усі сучасні мар-
ки та виготовлені в СРСР). Ремонт паливних насосів. 
www.okadizel.com.ua 0505860463, 0975347025
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ «WELGER», «JOHN DEER», «SIPMA», 
«NEW HOLLAND», «DEUTZ-FAHR», ПЛУГИ ОБЕРТОВІ, 
ЗЕРНО- ТА КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ, Т-25, 
СІВАЛКИ ТА ІН. С/Г ТЕХНІКА, НА ЗАМОВЛЕННЯ, ДО-
СТАВКА. (099)5171875, 0987220326, 0958822004
• 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 ЛІНІЮ ВИРОБ-ВА ПІЛЕТ З СОЛОМИ АБО ВИ-
ГОТ. КОМБІКОРМУ. ВАРТ. 1Т СОЛОМИ ДЛЯ ВИГОТ. ПІ-
ЛЕТ 60-80ГРН. ВАРТ. 1Т ВИГОТ. ПІЛЕТ З СОЛОМИ 1200-
2000ГРН. ПРОДАМ ПОГРУЗЧИК HELI ДІЗЕЛЬ(КОРОБКА 
АВТ., ГІДР. KOMACU ЯПОНІЯ, 3Т ТРИПЛЕКС, ПЕРЕС.
КОРЕТКА 4,5 М) 0665378339

• 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

3.7. Автозапчастини. Продам 
• АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО RENAULT TRAFIC, MASTER, 
MASCOTT, KENGOO, MEGANE. ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. 
RAZBORKA-ROVNO.COM.UA 0668356078, 0960049990
• АВТОЗАПЧАСТИНИ НА MERSEDES SPRINTER, VITO, 
VOLKSWAGEN LT, T-4, T-5. ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. 
RAZBORKA-ROVNO.COM.UA 0668356078, 0960049990
• АВТОЗАПЧАСТИНИ:-ТРАФІК; -КАНГО, -БЕРЛІНГО, 
-ДЖАМПЕР; -ВІВАРО, -КОМБО; ІВЕКО; -ДУКАТО, -ДО-
БЛО; -КОННЕКТ, -ТРАНЗИТ; ПЕЖО, IVECO, VW T4,T5, 
-CADY, HYUNDAI H1. АДР.:RAZBORKA-BUS.COM.UA 
0953333141, 0633333141
• АВТОРАЗБОРКА VOLKSWAGEN CADDY 2004-2012 
РОКУ ВИПУСКА. В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ, ШИРОКИЙ 
ВЫБОР. 0961267425,0939337193
• З/ч б/в до автомобілів: Рено, Сітроен, Опель; Фіат; 
Форд; Пежо; Фольксваген; Хюндай. www: razborka-
bus.com.ua 0953333141, 0633333141

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

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

• ПРОДАМ ЗАПЧАСТИНИ НА NISSAN MICRA. ДОСТАВКА 
ПО УКРАЇНІ. RAZBORKA-ROVNO.COM.UA 0668356078, 
0960049990
• ПРОДАМ ЗАПЧАСТИНИ НА VOLKSWAGEN GOLF 4. 
ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. RAZBORKA-ROVNO.COM.UA 
0668356078, 0960049990
• ПРОДАМ ЗАПЧАСТИНИ НА VOLVO XC90. ДОСТАВКА 
ПО УКРАЇНІ. RAZBORKA-ROVNO.COM.UA 0668356078, 
0960049990

3.8. Автозапчастини. Куплю 

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

• Куплю тягач liaz, маз, в будь якому стані, зап-
частини до них, двигун, коробку, мости, редуктори, 
підшипники та інше. Куплю шини на ліаз, маз. R 20, 
шини напівпричіпів, R 22.5, б.у. 0681204818

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

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

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

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи. Послу-
ги 

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

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

• ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ, А ТАКОЖ НАСТІННІ ПАНЕЛІ ТА 
РОБИМО ТЕПЛУ ПІДЛОГУ. САЙТ WWW.KOMFORT-
TEPLO.IN.UA. 0974010082,0508155579
• 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
• Продам промінструмент:вібротрамбовка, метало-
шукач, перфоратор, асфальторізник, газонокосарка, 
відбійний молоток та інше 093970909;0677351552

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 ПОЛА СУХАЯ СТРОГАНАЯ В 
ШПУНТ. 0673911769
• ПРОДАЕТСЯ ДОСКА СТОЛЯРНАЯ; ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
НЕ ОБРЕЗНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ; СТРОПИЛА; ВАГОНКА, 
БАЛКИ, ШТАХЕТНИК, МОНТАЖНАЯ РЕЙКА И ДРО-
ВЯНЫЕ ОТХОДЫ С ПИЛОРАМЫ. ДОСТАВКА НА ДОМ. 
0673911769

4.25. Буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

• БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ У ВАЖКОДОСТУП-
НИХ МІСЦЯХ, МОНТАЖ, ОЧИЩЕННЯ. ПОШУК І ФІЛЬ-
ТРАЦІЯ ВОДИ. 0938426019,0679827534
• 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

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

• Позика від приватної особи до 280 тис. грн. під 15% 
річних 0662423420, 0965694081

• ПРАЦЮЄТЕ НЕОФІЦІЙНО АБО ПОГАНА КРЕДИТНА 
ІСТОРІЯ? ТЕЛЕФОНУЙТЕ! КРЕДИТ ПІД 15% РІЧНИХ 
ДО 500000 ГРИВЕНЬ. ГАРАНТІЯ ОТРИМАННЯ 100%. 
ЛІЦ. НБУ №92 ОТ 10.10.11 0992845630, 0974536752

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

6.7. Вантажоперевезення. Спецтехніка 
• АВТО + ВАНТАЖНИКИ. БУДЬ-ЯКІ НАВАНТАЖУВАЛЬ-
НО-, РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. ВАНТАЖОПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ ТА ВИВІЗ СМІТТЯ. 0935125433,0961552719
• АВТОУСЛУГИ ПО ГОРОДУ, УКРАИНЕ, РОССИИ, БЕ-
ЛОРУССИИ. OPEL VIVARO ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1,2 
ТОНН. ОБЪЁМ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА 2200Х1600Х1400. 
МЫ ВСЕГДА ДОГОВОРИМСЯ. 0985992107,0934602309
• Вантажні перевезення по Україні, за кордоном, а/м 
в/п до 22т, до 120куб.м. 0673688715

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

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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6.11. Туризм. Оздоровчий відпочинок. 

"ЄРЕВАН" ПРОПОНУЄ СТРАВИ ВІРМЕНСЬКОЇ ТА УКРАЇН-
СЬКОЇ КУХОНЬ. ШАШЛИК, СУП "МАНГАЛ", ХАШЛАМА, 
ДОЛМА – У НАС ТА З СОБОЮ! М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПУШ-
КІНА, 42 0432694157, 0980879897

6.13. Ремонт техніки 

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

• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАПРАВКА ФРІОНОМ, 
ГАРАНТІЯ. 445571,0632240272,0972984271

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

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, 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

• Англійський дешевий одяг. Гуртовня. Оригінал. 
Сортування. Дорослий та дитячий мікси. Взуття. Пря-
ме постачання 0973009835

8.3. Товари для спорту та велотехніка. 
Продам 

• Гумові човни від 2700 грн. Підвісні човнові двигуни 
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

• Компресори для будь-якої задачи! Новi, б/в 
(+гарантія). Ремонт, обслуговування. 0504073061, 
0631498940, 0507520902 kms-market.com.ua

• 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
• Продаються лінії розливу квасу, пива, води, оцету; 
лінії по випуску ПЕТ-пляшки; термотунелі для упаков-
ки; котли пілетно-піролізні, дров’яні (вир.»Завод Міні-
Маш»)15-200кВт; пальник пілетний автом. 1000кВт. 
Виготовл. прес-форми 0506025348, 0953922131

8.13. Вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

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

8.16. Хобі, тварини. Продам 
• Продам свиней та поросят породи Мангалиця 
(кошлаті) 0975678911, 0675730718

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 ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ЛЕСА СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ. АРЕНДА ДО 100 М КВ.- ЦЕНА 1,5 ГРН ЗА 1М КВ.; 
АРЕНДА ДО 500М КВ.-1,0ГРН ЗА 1 М КВ, АРЕНДА ОТ 
500М КВ.-ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 0931590738

• 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 0964180586Олег Ан-
дрійович

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

• Куплю фризер для мороженого. 0663393634

• Куплю човен, катер 80-90 р+докум.; причіп; мотор; 
спорядження д/підводної риболовлі; велосипед; бай-
дарку; штангу наборну 0674201570

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
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ГОРОСКОП - 29.07 ПО 5.08
ОВЕН
Для успіху знадо-

биться дипломатичність, 
гнучкість і вміння йти на 

розумний компроміс. Ви з легкі-
стю переборете всі перешкоди й 
опинитесь на висоті навіть у най-
складніших ситуаціях.

ТЕЛЕЦЬ
Тиждень більше під-

ходить для роздумів і 
споглядання. Прийміть їхні по-
ради з вдячністю. У вихідні вас 
може осягти розчарування.

БЛИЗНЮКИ
У вас з’явиться мож-

ливість продемонстру-
вати свої уміння та таланти і зро-
бити враження на роботодавця. У 
вихідні не давайте волю емоціям.

РАК
На вашому шляху 

може виникнути ряд пе-
решкод. Будьте особливо обереж-
ні при контактах з незнайомими 
людьми. У вихідні підвищена 
нервозність і стомлюваність може 
привести до конфліктів.

ЛЕВ
Бажано зосередити-

ся на службових спра-
вах. Зміни в особистому та сі-
мейному житті зараз ні до чого. 

Але не пропустіть і можливість 
поспілкуватися з розумними та 
впливовими людьми.

ДІВА
Намагайтеся не ви-

трачати дорогоцінний 
час на сумніви і розмови. Якщо 
щось задумали, дійте! Тим біль-
ше що відчуєте приплив сил і 
енергії, з’явиться чимало оригі-
нальних ідей. Але не поспішайте 
хапатися за все відразу.

ТЕРЕЗИ
Інтуїція - ваш вірний 

і надійний друг. Варто 
навчитися їй довіряти, принайм-
ні - на цей період. Не плануйте 
занадто багато роботи. Може 
виникнути необхідність відстою-
вати свої інтереси перед началь-
ством.

СКОРПІОН
Важливо уважно сте-

жити за новинами. На 
роботі намагайтеся бути в курсі 
останніх подій, дружіть з колега-
ми, а не конфліктуйте з ними. У 
вихідні на перший план вийдуть 
сімейні справи.

СТРІЛЕЦЬ
Гарний період для 

реалізації найсміливі-
ших планів. Якщо ви 

хочете влаштуватися на нову 
роботу або знайти нове кохан-
ня, зараз самий час. Не варто 
ділитися особистими секретами 
зі сторонніми. У вихідні варто 
уникати ризику та авантюр.

КОЗЕРІГ
Не варто приймати 

жодних категоричних 
рішень, залишіть собі шляхи 
до відступу. Не виключено, що 
в особистому житті доведеться 
займатися виправленням поми-
лок, зроблених у недавнім ми-
нулому, причому не обов’язково 
вами.

ВОДОЛІЙ
Не робіть швидких 

висновків і не кваптеся 
з однозначними оцін-

ками. Близькі люди можуть вас 
здивувати. У вихідні доведеться 
зайнятися сімейними справами 
і господарськими турботами.

РИБИ
Усе у вас йде зараз як 

треба, тільки не лінуй-
теся і не сумуйте. Пропонуйте 
начальству свої ідеї, плани та 
проекти, вони реалістичні, а 
виходить, незабаром втіляться 
в життя. На вас може очікувати 
кар’єрний ріст.

4 7 2 1 3 5 6 8 9
3 5 9 8 4 6 1 2 7
1 8 6 2 9 7 3 5 4
6 1 7 9 8 4 5 3 2
8 2 5 7 1 3 4 9 6
9 4 3 5 6 2 8 7 1
2 9 8 6 5 1 7 4 3
7 3 1 4 2 8 9 6 5
5 6 4 3 7 9 2 1 8

7 6 1 8 2 4 5 3 9
4 3 2 7 5 9 8 6 1
5 9 8 3 1 6 4 7 2
9 2 3 5 6 8 7 1 4
6 1 4 2 3 7 9 8 5
8 5 7 4 9 1 6 2 3
3 7 6 9 4 2 1 5 8
2 8 9 1 7 5 3 4 6
1 4 5 6 8 3 2 9 7

2 5 3
3 9 4

9 6 1 2
3

4 7 6
8 1 7 2

2 5
3 6 7 8 1
2

1 7 6
2 3 4

3 8 2 9 5
2 8 9

5 2
9 1

9 7 3
6 5

4 8 9 3



СЕРЕДА

Д. + 24°
Н. + 15°

 + 24°

744

ЖИТОМИР

ЛИПНЯ-СЕРПНЯ
вівторок 4

+ 24° + 16°

751

неділя 2

+ 25° + 17°

752

четвер 30

+24° + 17°

744

понеділок 3

+ 25° + 17°

752

п’ятниця 31

+ 21° + 17°

745

субота 1

+ 24° + 13°

749

29

ТИСК, ММ

 

«ЛЮДИНА-МУРАХА У 3D»
Жанр: фантастика, бойовик, комедія

Озброївшись дивовижною здатністю 
зменшуватися в розмірі, але володіти при 
цьому великою силою, шахрай Скотт Ленг 
повинен стати героєм і допомогти своєму 
наставнику, докторові Хенку Піму, зберегти 
в таємниці існування костюма Людини-мура-
хи від загроз нового покоління.

«Пікселі у 3D»
Жанр: фантастика, бойовик, комедія

Чергове вторгнення інопланетян на Зем-
лю... Ви скажете: «Що може бути банальні-
ше?!». Так, якщо б на цей раз вони не поста-
ли у вигляді героїв неймовірно популярних 
комп’ютерних ігор. Боротися з прибульцями 
покликана команда колишніх геймерів, в числі 
яких: Президент Сполучених Штатів Америки; 
карлик-зек, великий шанувальник прекрасної 
статі; зануда-параноїк,що свято вірить у тео-
рію всесвітньої змови; професійний невдаха 
і цинік,що в дитинстві подавав великі надії. А 
допомагає новоспеченим героям чарівна фея.

«Self/Less. Ціна безсмертя»
Жанр: фантастика, триллер, детектив

У майбутньому стає можливим перемогти 
смерть за допомогою імплантації своєї сві-
домості в молоде тіло, створене методом 
генної інженерії. Операція ця дорога і про-
водиться підпільно, а тому доступна лише 
обмеженому колу осіб. Вмираючий літній 
бізнесмен вирішується на це і отримує мож-

ливість прожити ще одне життя. Однак коли 
йому відкривається таємниця походження 
нового тіла , за ним починає полювання се-
кретна організація, яка не зупиниться ні пе-
ред чим, щоб захистити свої інтереси.

«Переправа»
Жанр: драма, історія

У центрі оповідання-три пари, чиї долі дра-
матично пов’язані з подіями, які розгортають-
ся на тлі військових дій. Фільм заснований на 
реальній трагедії потоплення корабля «Тай-
пін», що сталася в 1949 році і забрала життя 
понад 1500 пасажирів та екіпажу.

«ЦЕЙ НЕЗРУЧНИЙ МОМЕНТ»
Жанр: комедія

Два нерозлучні друзі зі своїми дочками 
проводять відпустку на Рів’єрі, де на соняч-
них пляжах 42-річному батькові сімейства не 
встояти перед чарами спокусливої   18-річної 
красуні і належить по вуха закохатися. Все 
б нічого, та тільки чарівна дівчина є дочкою 
кращого друга - суворого батька, що загро-
жує пристрелити кожного, хто підійде ближ-
че, ніж на крок, до коханої доньки.

«ПОСІПАКИ У 3D»
Жанр: мультфільм, комедія, сімейний

Посіпаки живуть на планеті набагато дов-
ше нас. У них одна нав’язлива ідея - служити 
найбільш гидким особистостям з наявних. 
Динозаври, фараони, Дракула, Наполеон - 
всі вони виявилися недовговічні. І тоді посі-
паки рвонули в Нью-Йорк. Їх чекають гроші, 
влада, фатальна суперзлодійка Скарлет 
Оверкілл і, звичайно ж, дуже смачна «бана-
на»! У всякому разі, так їм здається.

КІНО
кінотеатр

УКРАЇНА

тел.: 47-27-47

29 июля
ПОЕТИЧНА ПЛОЩА  
В ЖИТОМИРІ
ПЛОЩАДЬ КОРОЛЕВА,11
Начало о 18:00

31 июля
«МЭЙКСАМНОЙЗ»  
В СТЕЙК-ХАУСЕ «КАБАНИ ФАНИ»
УЛ. КИЕВСКАЯ, 77
Начало о 20:00

31 июля
ЛЕТНЕЕ МИНИСТЕРСТВО  
СМЕХА В ЛАУНЖ-РЕСТОРАНЕ  
«БАРБАРИС»
УЛ.КИЕВСКАЯ,13
Начало о 21:00

1 августа
ZHYTOMYR COSPLAY  
CONVENTION AKARI
Городской Дворец Культуры
УЛ. ПЕРВОГО МАЯ 12/5

ВЕЧІРКИ


