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Любов Цимбалюк: «Підвищення тарифів за рахунок  

громадян не вирішить проблему енергозбереження держави»

На зустрічах із секретарем 
Житомирської міської ради 
Любов’ю Цимбалюк житоми-

ряни ставлять чимало важливих, і 
навіть болючих, запитань.

Найбільше городяни цікавляться 
суттєвим підвищення тарифів на при-
родний газ, електроенергію та інші ко-
мунальні послуги.

«Підвищення тарифів на енергоносії 
український уряд найчастіше пояснює 
потребою економічного обґрунтуван-
ня їх собівартості, – зауважила Любов 
Цимбалюк.  – Мовляв, раніше держава 
дотувала ціну на газ та світло для насе-
лення за рахунок промислових спожи-
вачів та коштами держбюджету. І тепер 
населення, яке проживає як у приватно-
му секторі, так і у багатоквартирних бу-
динках, має платити повну собівартість 
енергоносіїв та комунальних платежів. 

Ось тому й з’явилися весною 2015 
року нові ціни на природний газ для на-
селення, а за кілька тижнів, із 1 вересня 
2015 року, у черговий раз подорожчає 
електроенергія. 

Оплатити сумарну місячну вартість 
комунальних послуг та розрахувати-
ся за електроенергію вже за кілька мі-
сяців виявиться не під силу багатьом 
житомирським сім’ям. Навіть система 
субсидій, процедура оформлення яких 
українським урядом віднедавна суттєво 
спрощена, допоможе далеко не всім, хто 

потрапив у лещата «цінового ривка».
«Олігархічна економіка України 

знову поставила людей у досі небачену 
скруту, – продовжила Любов Володи-
мирівна. – Замість солідарної участі у 
вирішенні проблем енергозбереження 
вийшло так, що головними «конячка-
ми», які постраждають від подорож-
чання енергоносіїв, а потім і послуг 
«комуналки», стануть мільйони простих 
людей. Проте держава найпершим чи-
ном мала б направити основні зусилля 
на модернізацію житлового фонду та 
впровадження енергозберігаючих тех-
нологій».

«Лише підвищенням тарифів за ра-
хунок громадян проблему енергозбе-
реження держави не вирішити. Саме 
тому Житомирська міська рада приді-
ляє велику увагу питанням енергозбе-
реження, – зазначає Любов Цимбалюк. 
– Насамперед, акцентується увага й ви-
діляються значні кошти на утеплення 
та переоснащення приміщень бюджет-
них установ. Значною підмогою у цьому 
напрямі роботи є кошти міжнародних 
організацій-донорів, які допомагають 
переоснащувати міські школи та до-
шкільні навчальні заклади. 

Та населення міста подібної допомо-
ги від міжнародних структур отрима-
ти не може. Тому житомиряни мали б 
отримати дієву допомогу від держави. 
Не секрет, що уряд запровадив програ-
му кредитування населення для прове-
дення утеплення та енергозбереження 
житла. Однак підвищення тарифів, яке 
відбувається галопуючим чином, над-
то ускладнює ситуацію. Адже люди не 
бачать можливостей та й, насправді, не 
зможуть за таких умов повертати навіть 
вигідні кредити. У підсумку, громадяни 
опиняються у дуже складній ситуації 
і напередодні опалювального сезону у 
більшості сімей панує доволі тривож-
ний стан. 

Очевидно, що під час осіннє-зимово-
го періоду 2015/16 року питання вчасної 
й повної сплати населенням комуналь-
них послуг та коштів за електроенергію 
буде дуже складним. І поки уряд кра-
їни чубиться та ось так здійснює свої 
реформи, ми зробимо все, аби в оселях 
житомирян було тепло та комунальні 
послуги вони отримували вчасно й у 
повному обсязі», – підсумувала Любов 
Цимбалюк. 

Записала Надія Прилуцька

Мобільний контроль: в Україні планують  
продавати сім-карти за паспортами

Дар’я Гончарова

Чиновники-реформатори стверджу-
ють, що це вимушені та вкрай потрібні 
кроки, які дозволять ефективніше бо-
ротися з різноманітними шахраями, 
а правоохоронцям буде легше попе-
реджати терористичні загрози. Як до 
можливих нововведень ставляться мо-
більні оператори та пересічні громадя-
ни, дізнавались журналісти газети «20 
хвилин».

Ідентифікувати українських абонен-
тів мобільного зв’язку зажадали силови-
ки. Через постійні терористичні загро-
зи. Нацкомісія з питань регулювання 
зв’язку та інформації погодила проект 
постанови про внесення змін до кіль-
кох підзаконних актів щодо офіційної 
реєстрації абонентів мобільного зв’язку 
у своїх операторів. Нині цей документ 
перебуває на розгляді в Кабміні. І якщо 
рішення буде ухвалено, абонентів, яких 
обслуговують на умовах анонімного 
договору, зобов’яжуть зареєструвати в 
операторів свої картки офіційно, пов’я-
завши їх із паспортними даними. За 
інформацією прес-служби нацкомісії 
з питань регулювання зв’язку та інфор-
мації, таке нововведення дозволить ско-
ротити шахрайство у сфері мобільного 
зв’язку, відкриє двері для нових послуг, 

зокрема фінансових, для яких важлива 
безпека.

Суцільні незручності
За словами начальника відділу зв’яз-

ків із громадськістю «МТС Україна» 
Вікторії Рубан, такі нововведення при-
зведуть до зменшення обсягу прода-
жів, потреби зміни системи дистрибу-
ції, додаткових витрат для операторів, 
а для абонентів – втрати анонімності, 
зростання цін на зв’язок, меншої до-
ступності послуг зв’язку та додаткових 
незручностей.

– Сьогодні в Україні людина може 
укласти контракт з оператором, а може 
просто купити стартовий пакет без на-
дання будь-яких документів, – зазначає 
Вікторія Рубан. – У цих умовах сфор-

мувалася абсолютно інша система дис-
трибуції – більшість стартових пакетів 
в Україні продаються через неспеціалі-
зований роздріб, а близько 90 відсотків 
абонентів є абонентами передопла-
ти. Повна зміна системи продажів на 
українському ринку, яка формувалася 
десятиліттями, створить незручності 
як для абонентів, так і для операторів. 
Це обмежить доступність послуг зв’яз-
ку. Особливий порядок реалізації сім-
карт унеможливить вільний продаж 
стартових пакетів у неспеціалізованих 
торговельних мережах, що  призведе 

до додаткових незручностей, перш за 
все, для жителів невеликих містечок і 
сіл, де немає спеціалізованих роздріб-
них магазинів. Але й у містах купити 
сім-карту буде вже не так просто, як 
зараз. Крім того, «переписати» весь ри-
нок, який формувався роками, протя-
гом шести місяців просто нереально.

Оператори не виключають, що ухва-
лення цього рішення автоматично збіль-
шить вартість послуг мобільного зв’язку.

– Адже оператори повинні будуть 
укладати і зберігати договори з абонен-
тами. Додаткові кошти потрібні, щоб 
створити та підтримувати відповідні 
бази даних, а також збільшити штат 
працівників, які виконуватимуть цю 
роботу, – продовжує Вікторія Рубан. 
– Ми вважаємо оптимальною наявну 

систему продажів. Вона дає абонентові 
право обирати зручні для нього форми 
взаємин з оператором та оплати послуг. 
Що ж до боротьби зі злочинністю та те-
роризмом, в Україні існує законодавчо 
врегульований механізм взаємодії опе-
раторів із правоохоронними органами, 
який добре відпрацьований на практи-
ці та діє досить ефективно. Як альтерна-
тивний варіант для обговорення можна 
було б розглядати обов’язкову реєстра-
цію під час реалізації нових сім-карт, 
а наявну абонентську базу не чіпати. 
Складно уявити ситуацію, що лояль-

ний абонент, скажімо, з десятирічним 
стажем використовуватиме свою «сім-
ку» зі злочинною метою. Якщо хтось 
збирається використовувати сім-карти 
незаконно, йдеться, перш за все, про 
придбання нових. Паралельно можна 
було б внести зміни до Кримінального 
кодексу, передбачивши кримінальну 
відповідальність за операції з сім-кар-
тами на вторинному ринку (вкрадени-
ми, загубленими тощо).

Хто «за», хто «проти»
Пересічні громадяни не одностайні 

в оцінці можливих нововведень.
Житомирянка Надія Павлівна вва-

жає, що в ситуації, яка нині склалася в 
країні, подібні зміни необхідні.

– Наші паспортні дані є скрізь, – 
наголошує жінка. – Ми, не замислю-
ючись, надаємо цю інформацію, коли 
відкриваємо рахунок у банку, беремо 
кредит, оформляємо субсидію, стаємо 
на облік у поліклініці. Можливо, ново-
введення дійсно допоможуть швидше 
знаходити шахраїв чи терористів. Осо-
бливо в наші неспокійні часи.

А ось бізнесмен-початківець Пав-
ло не вірить, що продаж сім-карт за 
паспортами зробить нашу країну без-
печнішою, при цьому впевнений, що це 
лише додасть проблем.

– У сусідній Росії такі обмеження 
існують уже не один рік, – говорить 
юнак. – Та це не стало перепоною для 
злочинців і терористів. Договори зло-
вмисники просто оформляють на чужі 
паспорти. А ось слідкувати за власни-
ми громадянами стане простіше. Я не 
хочу відчувати себе під ковпаком. Та й 
не факт, що особисті дані будуть надій-
но захищені.

Українських абонентів 
мобільного зв’язку ма-
ють намір позбавити 

приватності, змусивши ку-
пувати сім-карти операторів 
лише за паспортами. 

Ідентифікувати українських абонентів мобільного зв’язку зажа-
дали силовики. Через постійні терористичні загрози. Нацкомісія 
з питань регулювання зв’язку та інформації погодила проект по-
станови про внесення змін до кількох підзаконних актів щодо офі-
ційної реєстрації абонентів мобільного зв’язку у своїх операторів. 
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Захід розпочався о 16:00 ярмарком 
біля оновленого літнього театру «Ра-
кушка». Своє мистецтво презентували 
творчі люди з різних куточків Житоми-
рщини. Чого лише там не було: прикра-
си з бісеру та дорогоцінного каміння, 
народні музичні інструменти, ікони, 
ляльки-мотанки та інші обереги, деко-
ративні вироби із лози та соломи. 

Поряд була влаштована фотовистав-
ка Леоніда Шевчука. Ірина Шинкарук, 
донька Володимира, каже, що Леонід 
робив практично всі фотосесії Шинка-
рука. Сам фотограф був серед запроше-
них гостей. 

«Усі ці фотографії так докорінно пе-
редають прожите Володимиром життя. 
Я захоплююсь ним, він був неймовір-
ною людиною», – ділиться враженнями 
житомирянка Олександра Вишнєвська.

Ближче до сьомої вечора, коли й мав 
розпочатися концерт, людей ставало 
дедалі більше. Розпочався концерт мо-
литвою хорової капели «Орея» разом із 
архієпископом Житомирським та Но-
воград-Волинським Никодимом у су-
проводі Київського ансамблю ударних 
інструментів «Арс-нова».

«Цього року наш фестиваль має 
більш презентаційний вигляд, – каже 

народна артистка України, ведуча за-
ходу Ірина Шинкарук. – Ми вирішили 
включити художні виставки фотогра-
фій робіт Юрія Камишного з особи-
стої колекції Володимира Шинкарука, 
виставки народного мистецтва тощо. 
І я хочу поділитися радістю, нас під-
тримало Міністерство культури Укра-
їни! Дуже сподіваюсь, що завдяки 
цьому ми отримаємо статус всеукра-
їнського, а можливо й міжнародного 
фестивалю з наступного року. 

У межах фестивалю розробляти-
муться конкурсні програми у жанрах 
авторської пісні, популярної музики, 
відбуватимуться поетичні читання. 
Адже Володимир Шинкарук був ве-
дучим з великої літери, викладачем 
не за професією, а за покликанням, 
і йому було що передати наступним 
поколінням. Ми хочемо цю традицію 
продовжити: знаходити таланти в різ-
них музичних сферах, дати можли-
вість проявити себе».

Свої творчі номери дарували гля-
дачам академічний ансамбль танцю 
«Сонечко», народні артисти України 
Володимир Талашко, Мар’ян Гаденко, 
Анатолій Гнатюк, заслужені артисти 
України та лауреати всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів. 

Яскравою учасницею фестивалю 
стала народна артистка України Ніна 
Матвієнко, яка привітала всіх зі свя-
том Спаса та висловила вдячність: 
«Я дякую родині Шинкаруків за таке 
велике свято, дякую кумові своєму, 
хай вічно спочиває у покоях небес на-
ших».

Після розважальної частини кон-
церту була віддана шана бійцям 95-ї 

аеромобільної бригади, їхнім сім‘ям 
та всім загиблим у зоні АТО. 

Дуже зворушливим, до мурашок по 
шкірі, став запис автобіографії Володи-
мира Шинкарука, де він розповідав про 
своє дитинство, юність, освіту, творчий 
шлях. Коли мова зайшла за родину, 
стримати сльози було неможливо: «…
Одружений і досі закоханий у свою 
дружину Людмилу, у нас двоє чудових 
та дорослих дітей: Ірина та Федір…». 
Автобіографія була завершена слова-
ми: «Ось і все, за мить я вийду на сцену, 

щоб передати вам щирий і сердечний 
привіт». На сцену вийшла донька Ірина, 
яка заспівала пісню «Ні, я не сумую» з 
фонограмою свого батька. 

Згодом на сцену виходили різні ви-
конавці, музичні колективи, близькі Во-
лодимиру Шинкаруку люди.

Такі фестивалі вкрай потрібні нам 
задля розвитку молодої культурної 
нації та вшанування пам’яті таких ге-
ніальних людей, як Володимир Шинка-
рук. Житомирщині є ким пишатись, а 
її людям на кого рівнятися.

Фестиваль імені Володимира Шинкарука може стати міжнародним

На фестиваль імені Во-
лодимира Шинкару-
ка «Пісенний Спас» 19 

серпня завітали усі близькі, 
друзі, шанувальники митця.

Ірина Гринюк

 Після розважальної частини концерту була віддана шана бійцям 95-ї аеромобільної бри-
гади, їхнім сім‘ям та всім загиблим у зоні АТО

Реформа на п'ять днів: по 
Котовського не можна по Київській

Житомирське ТТУ може  
очікувати черговий колапс Роман Здорик

Роман Здорик

Розрекламована тран-
спортна реформа, яку 
пропонували здійсни-

ти у міській раді, виявилася 
простою мильною бульбаш-
кою. Адже вже за 5 днів тран-
спорт, який до цього курсу-
вав вулицею Котовського 
замість Київської, повернув-
ся на звичні маршрути.

Підстанція, яка обслуго-
вує Житомирське трам-
вайно-тролейбусне 

управління, може не витрима-
ти напливу нових тролейбусів, 
обіцяних міською радою. 

Нагадаємо, що 15 серпня стало для 
багатьох житомирян своєрідним сюрп-
ризом. Адже ті, хто за звичкою чекав на 
маршрутне таксі на вулиці Київській, 
просто не знали, що транспорт змінив 
маршрут. Тож довелося заступникові 
міського голови Євгенові Демчику вислу-
ховувати від житомирян та виправдову-
ватися перед ними разом із начальником 
Житомирського ТТУ.

Повернули маршрутки до старого 
руху вже 19 серпня. Виконком Житомир-
ської міської ради визнав, що реформа 
є сирою та недопрацьованою. А вже 20 
серпня на сесії депутати вирішили ство-
рити спеціальну комісію, щоб вивчити це 
питання більш детально.

Дуже дивне рішення, враховуючи, що 
сесія 20 серпня є однією з останніх сесій 

чинного депутатського складу. Тож, схоже, 
нових звершень обранців щодо полегшен-
ня життя жителів Житомира у транспорт-
ному плані найближчим часом годі чекати.

З пантелику житомирян збила не тіль-
ки і не стільки зміна руху маршруток, а 
брак тролейбусів, які мали підстраховува-
ти маршрутні таксі. Заради екологічного 
транспорту, власне, якщо вірити Демчику 
та Сухомлину, і робилася ця реформа. 

І хоча прибутки трамвайно-тролейбу-
сного управління, за словами самих  на-
родних обранців та управління транспор-
ту Житомирської міської ради, зросли, не 
все так просто.

Фінансові аналітики вважають, що 
прибутки, отримані ТТУ, є тимчасовими. І 
збільшення пасажиропотоку у тролейбу-
сах та трамваях може ще більше загнати 
підприємство у борги. Адже, стверджу-
ють вони, збільшення пасажиропотоку 
тягне за собою зростання кількості піль-
говиків, яких перевозитиме екологічний 
транспорт. А отже, виникне потреба у 
збільшенні субвенції з державного бю-
джету, яку виділяють для компенсації 
ТТУ за безкоштовне перевезення пільго-
вих категорій громадян. 

Такий колапс, переконані аналітики, 
виникне не одразу. Але вже за кілька міся-
ців по реформі він, безумовно, дасть про 
себе знати. 

Щоправда, знову ж таки, на щастя для 
депутатів міської ради, це буде пробле-
мою їхніх колег із уже наступного складу 
Житомирської міської ради.  

Транспортна реформа, яку так натх-
ненно й наполегливо втілює у життя Жи-
томирська міська рада, приховує в собі 
чимало небезпек. У цьому переконані жи-
томирські перевізники.

Перша небезпека, на думку фахівців, 
– це зношеність ліній, якими ходять тро-
лейбуси та трамваї нашого міста. 

Мережа прокладалася кілька десяти-
літь тому. Підстанція, яка постачає елек-
троенергію на дроти комунального тран-
спорту теж далеко не нова. І, за оцінками 
експертів, вона може не витримати обіця-
ні 90 нових тролейбусів.

Загрозу, вважають транспортники, 
приховує також збільшення пасажиро-
потоку. Адже зросте не тільки кількість 
простих громадян, які їздитимуть тро-
лейбусами, а й пільговиків. Останні їздять 
безкоштовно, тож доведеться збільшува-
ти субвенцію з державного бюджету.  

 Маршрутки знову повернули на Київську
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Тетяна, приватна 
підприємниця 

Я вважаю, що це не 
є першочерговою спра-
вою. Мене вражає те, на-
скільки забруднене місто. 

Чому цим ніхто не займається! Краще 
б привели у порядок зовнішній вигляд 
вулиць, а потім уже їх перейменову-
вали. 

Антон, приватний 
підприємець

На мою думку, потріб-
но було вже давно змі-
нити назви. У нас є свої 

герої, чиїми іменами можна було б 
назвати вулиці. Молодь росте, розви-
вається, їй потрібно знати ці імена.

Валерій, будівельник
Ставлюсь до цього 

різко негативно. Є багато 
більш важливих речей у 
місті, які потрібно зміню-
вати. Наприклад, дороги 
цих вулиць.

Лідія, банківська 
працівниця

Зараз є безліч більш 
термінових справ, ніж 
перейменування вулиць. 
Краще б закупили нове 

обладнання, або автомобілі швидкої 
допомоги в лікарні. У першу чергу по-
трібно турбуватися про населення.

Володимир, 
зварювальник

Як на мене, то це зайва 
трата бюджетних коштів, 
які можна було б вико-
ристати більш розсудли-

во. До того ж потрібно враховувати, 
скільки турбот це принесе житомиря-
нам, людям доведеться переоформ-
лювати папери, потім через це можуть 
виникати складнощі, та й не всі мають 
на це час. 

Павло, 
фотограф

Єдиним джерелом 
влади в Україні відповід-
но до Конституції є народ. 

Тому такі питання повинні вирішува-
тися колективно: шляхом опитування 
певного відсотка мешканців вулиці, а 
потім уже виноситися на порядок ден-
ний. Будь-які оновлення можуть мати 
місце, якщо вони не приносять клопо-
ту мешканцям, підтримані мешканця-
ми та мають в основі здоровий глузд. 

Житомиряни 
говорять

Як Ви ставитеся 
до перейменування 

вулиць?
Підготувала Юлія Ткачук

Житомиряни дізнаються, 
скільки на них заробила міліція
Роман Здорик

Роман Здорик

ДП «Інформресурси», яке створе-
не при Міністерстві внутрішніх справ, 
розсекретить найближчим часом свої 
«комерційні таємниці». Про це жур-
налісту «20 хвилин» повідомили жито-
мирські активісти, які поставили собі 

за мету вивести на чисту воду міліцію.
Згадане державне підприємство на-

дає платні послуги громадянам щодо 
видачі довідок тощо. Саме на «Інфор-
мресурси» автомобілісти, чий чотири-
колісний друг з тієї чи іншої причини 
потрапляє на штрафмайданчик, пере-
раховують кошти. 

Обурений житомирянин, чиє авто 
ще у 2013 році вилучили правоохорон-
ці та відправили на штрафмайданчик, 
звернувся до суду щодо неправомірнос-
ті дій працівників ДАІ. А заодно вирі-
шив дізнатися, скільки саме згадане 
підприємство за 2 роки (з 2013 по 2015) 
заробило на його братах за нещастям. 

Днями житомирський суд ухвалив 
рішення, яке зобов’язує банк, у якому 

розміщений рахунок ДП «Інформре-
сурси», надати згадану інформацію. 

Автомобілісту відносно пощастило. 
За «зберігання» (так ідеться у виставле-
ному йому рахунку) машини на штраф-
майданчику «Інформресурси» хотіли 
не мало – 8 тисяч гривень. Чоловікові 
вдалося забрати своє авто та не плати-
ти за перебування легковика на май-
данчику. 

Нагадаємо, що раніше житомир-
ські активісти вже мали справу із ДП 
«Інформресурси». Кілька років тому в 
місті зчинився скандал щодо завищеної 
плати за закордонний паспорт. Жито-
миряни виграли суд і заплатили закон-
ну суму. Але невдовзі «Інформресурси» 
знов почали вимагати таку саму плату. 

І річ не в тому, що народні обранці що-
духу відриваються, намагаючись залиши-
ти не стільки щось по собі, як собі.

Остання сесія Житомирської міської 
ради добряче порадувала постійних від-
відувачів мерських посиденьок. Тішитися 
було чим. Аж два веселеньких питання 
– відставка першого зама та спроба № 2 
щодо призначення нового. 

Сергій Сухомлин, який ще 7 серпня 
вирішив піти із займаної посади, не по-
тішив народних обранців та Любов Цим-
балюк своєю присутністю. Тож щодо його 
відставки депутати довго не думали. Дія-
ли за принципом: «а Баба-Яга проти...». 
Мовляв, як це можна голосувати за звіль-
нення заступника без самого заступника? 
Ну не втямки їм, що звільнення за влас-
ним бажанням – це бюрократична про-
цедура. Ну й добре. Не проголосували, то 
й не проголосували. Все одно за законом 
два тижні роботи і свобода.   

На радощах, що депутати не відпусти-
ли Сухомлина, Любов Цимбалюк аж від 
Савенка майже відмовилася. «Ми тут по-
думали і я вирішила, а нащо нам ще один 
заступник? Впораємося втрьох до вибо-
рів». І тут, як у американських мультиках, 
у головах присутніх постало питання: хто 
третій? Очевидно, в. о. міського голови від 
утоми розучилася рахувати. 

Дива непередбачуваності депутати 
продовжували демонструвати далі. Ті, хто 
на попередній сесії не хотів голосувати за 
нового заступника Цимбалюк, раптом... 
проголосували проти відмови Любові Во-
лодимирівни обирати його знову. У залі 
запанувала тиша. А трохи згодом журна-
лістів, що були присутні на минулій сесії, 
почав розбирати дикий сміх. Ще б трохи, 
здавалося, й обранці самі запропонують 

на посаду заступника Миколу Савенка. 
Ситуацію врятував депутат Радько. Мов-
ляв, голосувати не треба, «нє хатітє – как 
хатітє», пані Цимбалюк!

Гуляти так гуляти, очевидно, подума-
ли депутати і почали з плеча шашкою ру-
бати все, за що голосували ще на вчораш-
ній сесії. І за гідроелектростанцію, і проти 
приватизації та неприватизації. Ну за все, 
за словами відомого кіногероя «нажитоє 
нєпосільним трудом». Щоб пам’ятали. 

Не відстає від обранців і виконком. 
Транспортна реформа, яку місяцями у до-
вгих муках народжували Сергій Сухомлин 
та Євген Демчик, пропрацювала аж менше 
тижня. Гавкнули й вільна від заторів вулиця 
Київська, 90 тролейбусів і намріяні міль-
йонні прибутки ТТУ. Експеримент закін-

чився – прорекла в. о. міського голови і дала 
відмашку: вертайте як було. 

З такими тенденціями завтра розберуть 
і вивезуть єврозупинки, і все у зворотному 
порядку, ніби відеоплівка, яка перемотуєть-
ся назад. Шкода, так все гарно і патетично 
починалося – «дайош» вільну від пробок 
Київську! А тут... І через що? Просто не про-
думали все, не підготувалися. 

На цьому тлі кожен із народних об-
ранців рве горло за учасників АТО, кому-
ністи біжать поперед бютівців боротися 
із непосильними тарифами. Ну не міська 
рада, а цирк на дроті. Хотілося би, щоб 
усе змінилося з приходом нових народ-
них обранців. Але чи стане все іншим? 
Бо, як співав класик «Перекрасить можно 
рожу, ну а душу – никогда...».

Найближчим часом 
житомиряни можуть 
дізнатися, скільки 

на них упродовж останніх 
трьох років заробили пра-
воохоронні органи.

Чим ближче до остан-
ньої сесії міської ради, 
тим стає веселіше. 

Мерія-2015: цирк на дроті  
та назад у майбутнє

 ФЕЙЛЕТОН
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Які нововведення чекають учнів? Тітушки з Рівного 
зірвали банер  
із фотографіями 
загиблих героїв

Роман Здорик

Дар’я Гончарова

Те, що місця у списках 
на виборах до будь-
якої з рад коштують 

грошей і не малих – ні для 
кого не новина. 

Менше тижня залиши-
лося до початку ново-
го навчального року. 

У Ж и т о м и р і 
п о - с п р а в ж н ь о м у 
патріотичних орга-

нізацій не так багато Ба-
тальйон оборони краю 
«Полісся» одна з них.

Тепер за тепленьке місце народного 
обранця потенційні кандидати платити-
муть ще й державі. Таке рішення днями 
прийняла Центральна виборча комісія.

10 серпня була опублікована постано-
ва, в якій визначили, якою буде грошова 
застава за кандидатство у депутати місце-
вих рад та мери. 

Політологи вже встигли розкритику-
вати таке рішення. Мовляв, у такий спосіб 
законодавці знову не дають можливості 
простим громадянам балотуватися у де-
путати всіх рівнів.

Суми, які мають сплатити потенційні 
обранці, різні для кожного органу місце-
вого самоврядування. Так, якщо за бажан-
ня стати мером Житомира ви маєте спла-
тити державі 10 тисяч 206 гривень, то, до 
прикладу, крісло міського голови Вінниці 
коштуватиме вам на 2 тисячі 503 гривні 
дорожче – 13 709 гривень.

Такі самі суми фігурують у постанові 
для списків політичних партій. Єдине не-

відомо – чи сплачуватиме за це сам канди-
дат, чи заставу вноситиме політична сила. 

За логікою, стверджують політологи, 
заставу за список має вносити політична 
сила. Адже за новим законодавством кан-
дидат від партії особа другорядна і увага 
прикута більше до політичної сили.

Якщо ж ви маєте намір висуватися до 
Житомирської обласної ради –   партії, що 
вас висуває, доведеться викласти 47 тисяч 
930 гривень. Для порівняння, на Волині ви 
трохи заощадите. Там до обласної ради 
можна потрапити за 37 тисяч 664 гривні. 
Звичайно ж, за умови, що за вас проголо-
сує достатня кількість виборців.

Найдешевше коштує балотуватися 
до Житомирської районної ради. Усього 
трохи більше двох мінімальних зарплат 

– 2 тисячі 599 гривень. За ці гроші можна 
оплатити два списки депутатів у Кірово-
градській районній раді. Там задоволення 
балотуватися коштує 1 тисячу 394 гривні. 

Найдешевший міський голова області 

у Чуднові. Там можна стати головою за 240 
гривень. А якщо для вас це задорого – лас-
каво просимо на Львівщину. Там у одному 
з районів можна стати міським головою 
всього за 36 гривень.

Напередодні першого вересня журналіс-
ти газети «20 хвилин» дізналися про головні 
зміни, які відбулись у шкільній програмі.

Більше часу на англійську
Збільшено кількість годин на вивчення 

іноземних мов. Годину на тиждень додали 
учням 6–9 класів, півгодини – 10–11 класів. 
У Міністерстві освіти і науки України запев-
няють, що цю ініціативу підтримують і учні, 
і батьки. Крім того, випускники наступного 
року здаватимуть підсумкову атестацію з 
іноземної мови. Не виключено, що іспит мо-
жуть об’єднати з незалежним тестуванням. 
Таким чином, додаткові години допоможуть 
школярам  здобути більше знань.

Складні теми на потім
Програма початкової школи цього року 

максимально спрощена. Це зроблено, зокре-
ма, після численних звернень батьків школя-
рів до Міністерства освіти і науки України, в 
яких батьки наводили приклади безглуздих 
завдань та занадто складних задачок. У всьо-
му світі програми, особливо для початкової 
школи, набагато простіші за наші.

Першокласникам надано більше часу 
на вивчення абетки: замість 76 годин – 89. Із 
програми української мови вилучено теми 
«Складне речення», «Дієвідміна дієслів», їх 
вивчатимуть у 5-му класі. Складні терміни 
з математики замінено доступнішими по-
няттями: «множина» – «група предметів», 
«корінь рівняння» – «вирішення рівняння».

До програми «Я у світі» для 4-го кла-

су введено теми про глобальну екологічну 
кризу, економію ресурсів і толерантність до 
людей інших національностей. А на уроках 
інформатики рекомендовано особливу увагу 
звернути на безпеку дітей у всесвітній мере-
жі та навчити їх головних правил безпечного 
віртуального спілкування.

Літературні перетворення
Зміни внесено й до програми з україн-

ської літератури. У першу чергу, вилучено 
складні для розуміння учнів вірші та поеми. 
З програми 5-го класу забрали народні пе-
рекази, складні вірші Максима Рильського 
та Миколи Вінграновського. У 6-му класі діти 
більше не вивчатимуть поезію Лесі Українки 
(вона залишиться в інших класах), у 7-му 
класі не вчитимуть віршів Андрія Малишка, 
а у 8-му – гуморесок Остапа Вишні (вони пе-
ренесені до програм 9-го та 10-го класів).

Предмет «Всесвітня література» цього 
року перейменовано на «Зарубіжну літерату-
ру». У 5-му класі школярі на дві години довше 
вивчатимуть казки народів світу, у 6-му – міфи. 
Крім того, повість Антуана де Сент-Екзюпері 
«Маленький принц» перенесено з 6-го класу 
на 8-й. А твір «Собаче серце» Михайла Булга-
кова 9-классники можуть читати за бажанням 
(повість виключена з обов’язкової програми).

Плани на майбутнє
Малюки, які підуть в школу наступної 

осені, вчитимуться 12 років. Про це повідо-
мив міністр освіти і науки України Сергій 
Квіт. За словами очільника міністерства, 
перехід на нову систему навчання відбувати-
меться поступово.

 – Діти, які підуть до школи у 2016 році, 
закінчуватимуть 12 класів. Це здійснювати-
меться поступово, за цей час ми встигнемо 
реалізувати матеріально-технічне забезпе-
чення загальноосвітньої школи, поліпшити 
її кадровий склад тощо, – наголосив міністр.

Батальйон пережив складні часи 
становлення у протистоянні жито-
мирським сепаратистам, ідеологіч-
ним супротивникам України, во-
лонтерську допомогу військовим на 
фронті та пораненим у госпіталях. Ці 
півтора року були важкими, але ці-
кавими. За цей час вороги «Полісся» 
жодного разу не наважилися відкри-
то протидіяти.

Зараз, коли багато бійців підроз-
ділу добровільно чи за мобілізацією 

пішли на фронт або призвані на служ-
бу в армію, коли значна частина підго-
товлених у військовому плані активіс-
тів перебувають у форматі «глибокий 
резерв» – у стані очікування команди 
«Тривога», саме зараз несподівано 
проти «Меморіалу пам’яті загиблим 
жителям Житомирщини» (Соборна 
площа), який заснував батальйон із не-
байдужими активістами інших органі-
зацій, проведена диверсія. 

Напередодні приїзду до Житоми-
ра «бурштинових» тітушок з Рівного, 
у ніч на вівторок, з постаменту зірва-
ли банер із фотографіями загиблих 
героїв. Збіг?

Батальйон «Полісся» звертається 
до мешканців Житомира: поділіться 
інформацією з приводу цієї події, 
якщо ви нею володієте. Джерело ін-
формації збережемо в таємниці.

Скільки коштує крісло мера Житомира АКТУАЛЬНО

 ПОРА ДО ШКОЛИ

Суми, які мають сплатити потен-
ційні обранці, різні для кожного 
органу місцевого самоврядуван-
ня. Так, якщо за бажання стати 
мером Житомира ви маєте спла-
тити державі  

10 тисяч 206 гривень, то, до 
прикладу, крісло міського голови 
Вінниці коштуватиме вам на 2 тисячі 
503  гривні дорожче – 13 709 гривень. ?

Ви можете зайти до офісу БОК «Полісся» – вул. Мала Берди-
чівська, 9, поділитися на сторінці «Батальйон оборони краю 
«Полісся»» у Facebook або зателефонувати оперативному чер-
говому батальйону: 097-898-12-79; 063-136-11-69.

Пам’ять героїв повинна бути захищена!
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Керівниками ГО «Житомирська обласна  

рада Українського фонду «Реабілітації 
інвалідів» активно цікавляться правоохоронці

За його словами, 17 серпня 
обласна рада поставила охорону 
в комунальному приміщенні на 
Київській, 74, яке утримує на ба-
лансі ГО «Житомирська обласна 
рада Українського фонду «Реабі-
літації інвалідів». Це комунальна 
власність, яку громадська орга-
нізація незаконно використову-
вала 7 років, ігноруючи вимоги 
обласної ради як власника упо-
рядкувати відносини. 

18 серпня представники гро-
мадської організації попросили 
зайти до приміщення, щоб за-
брати речі, які стали їм терміно-
во необхідні. Забрали ноутбуки, 
документи та якийсь пакет. 

Наступного дня, 19 серп-
ня, прийшли представники 
Управління протидії зло-
чинності у сфері економіки 
УМВС в Житомирській об-
ласті з рішенням суду на об-
шук даного приміщення.

«Дуже скидалося на те, що 
про обшук їх попередили і все, 
що потрібно було вони звідти 
забрали напередодні», – припу-
скає Дмитро Кропачов.

Він також зазначив, що керів-
ник ГО «Житомирська обласна 
рада Українського фонду «Реа-
білітації інвалідів» Сергій Вино-
градов та його партнер – юрист 
Анджей Климчук – «відомі» 

в Житомирі особи (достатньо 
лише  подивитися у відкритих 
Інтернет-джерелах), а за адре-
сою комунального приміщення 
на вул. Київська, 74, певно, зареє-
стровано  багато фіктивних  фірм.

Сергій Виноградов – ке-
рівник громадської організації 
«Житомирська обласна рада 
Українського фонду «Реабілітація 
інвалідів». Він також засновник 
та директор «Науково-вироб-
ничої фірми «Жорна» (КВЕД: 
Оптова торгівля зерна, насіння 
та кормів для тварин), керівник 
ПП «Бізнес-консалтинг» (КВЕД: 
Добування декоративного та бу-
дівельного каменю), ТОВ «Луара» 
(КВЕД: здавання в оренду власно-
го нерухомого майна), директор 
споживчого товариства «Жито-
мирського обласного споживчого 
товариства» (КВЕД: здавання в 
оренду власного нерухомого май-
на) та багато іншого. 

Анджей Климчук – юрист, 
адвокат. Його ім’я пов’язане із 
приміщенням кінотеатру «Пер-
шотравневий», який знаходиться 
на майдані Путятинському. Нага-
даємо, тоді була відкрита кримі-
нальна справа за частиною чет-
вертою статті 190 Кримінального 
кодексу України – Шахрайство. 

Відколи Дмитро Кропачов за-
йнявся поверненням комуналь-
них приміщень на вул. Київська, 
74 та майдан Соборний 5/1 на ба-
ланс комунально підприємства 
обласної ради, до нього постійно 
надходить нова інформація про 
керівників ГО «Житомирська об-
ласна рада Українського фонду 
«Реабілітації інвалідів».

«До мене почали звертатися 
люди й розповідати про їхнє від-
ношення до різних шахрайских 
схем по заволодінню нерухомого 

майна в місті Житомирі», – роз-
повів депутат.

Представників  ГО «Жито-
мирська обласна рада Україн-
ського фонду «Реабілітації інва-
лідів» житомиряни пов’язують 
з такими обрудками, як скан-
дали з продажу приміщення 
ІПСТ,  приміщення на другому 
поверсі під колишнім Енерго-

банком (вул. Михайлівська-Ля-
тошинського), клубу «Оскар» 
(вул. Котовського), гуртожитків 
Верстатуніверсалмаш (вул. Ше-
лушкова-Шевченка). ФОП, який 
встановив вікна у адвокатській 
конторі на майдані Соборному, 
ошукали на 100 тис. грн. Ще є іс-
торія з  Малинським споживчим 
товариством – усі приміщення 

«інвалідів»! За словами постраж-
далих житомирян, з Сергієм Ви-
ноградовим та Анджеєм Клим-
чиком ще працює  директор усіх 
офшорів – Хоменко, який досі 
судиться за Будматеріали, і брав 
участь у привласненні Лезників-
ського кар’єру.

Прес-служба депутат Житомирської 
обласної ради Дмитра Кропачова

Про це розповів 
голова постій-
ної комісії з 

питань бюджету і ко-
мунальної власності, 
депутат Житомир-
ської обласної ради 
Дмитро Кропачов.

 «До мене почали звертатися люди й розповідати про їхнє відношення до різних шахрайских схем по заволо-
дінню нерухомого майна в місті Житомирі», – розповів Дмитро Кропачов

 Сергій Виноградов, керівник ГО «Житомирська обласна рада Українського фонду «Реабілітації інвалідів»

ДОВIДКА
Нагадаємо, 17 серпня, відповідно до рішення постійної комісії з 

питань бюджету і комунальної власності, комунальні приміщення 
на вул. Київська, 74 та майдан Соборний 5/1 були взяли під охорону. 

З’ясувалося, що разом з двома вищезгаданими приміщеннями 
ГО «Житомирська обласна рада Українського фонду «Реабілітації 
інвалідів» свого часу отримала на баланс ще 3 комунальні примі-
щення – на вул. Вокзальна, 24, вул. Шевченка, 102, майдан Рад, 
5.  Вони були передані громадській організації з метою створення 
робочих місць із працевлаштування інвалідів та надання послуг 
малозабезпеченим верствам населення. (відповідно до розпоря-
дження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 
30.10.1997 № 608 «Про передачу нежилих приміщень та державно-
го комунального підприємства «Житомирфото»).  Проте у 2001 році 
ГО «Житомирська обласна рада Українського фонду «Реабілітація 
інвалідів» безпідставно та без згоди власника оформила право 
власності на три об’єкти нерухомості.

Дмитро Кропачов уже розробив і зареєстрував проект рішення 
– на наступну сесію Житомирської обласної ради буде винесене 
питання про звернення депутатів обласної ради до Генеральної 
прокуратури, щоб поновити законні права громади на дані примі-
щення.
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Юридичний 
самозахист

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

ціального проекту «Юридичний 
самозахист» шляхом надання гро-
маді правової допомоги.

У межах цього проекту кваліфіко-
вані юристи Дмитро Стеценко, Ярос-
лав Підлужний та Анна Денисова на-
дають безоплатні правові консультації 
з найактуальніших питань сьогодення 
з різних сфер права, зокрема цивіль-
ного, сімейного, трудового. 

Цією статтею ми продовжуємо 
цикл роз’яснень зі спадкового права.

До кола осіб, які можуть бути спад-
коємцями, належать: онуки, правнуки, 
прабаба, прадід, племінники, дво-
юрідні брати та сестри спадкодавця. 
Таке спадкування відбувається за пра-
вом представлення. Тобто якщо на час 
відкриття спадщини не залишилось 
у живих відповідного родича, що по-
винен бути власником частини спад-
кового майна, яка належала йому за 
законом, то право спадкування за пра-
вом представлення мають:

1. Онуки, правнуки спадкодавця – 
на ту частку спадщини, яка належала б 
за законом їхнім матері, батькові, бабі, 
дідові, якби вони були живими на час 
відкриття спадщини.

2. Прабаба, прадід – на ту частку 
спадщини, яка б належала за законом 
їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), 
якби вони були живими на час від-
криття спадщини.

3. Племінники спадкодавця – на ту 
частку спадщини, яка належала б за 
законом їхнім матері, батькові (сестрі, 
братові спадкодавця), якби вони були 
живими.

4. Двоюрідні брати та сестри спад-
кодавця – на ту частку спадщини, яка 
належала б за законом їхнім матері, 
батькові (тітці, дядькові спадкодавця), 
якби вони були живими.

Якщо спадкування за правом пред-
ставлення здійснюється кількома осо-
бами, частка їхнього померлого роди-
ча ділиться між ними порівну. Розмір 
частки у спадщині спадкоємців за за-
коном є рівними. Спадкоємці за усною 
угодою або письмовою угодою між 
собою, посвідченою нотаріусом, якщо 
це стосується рухомого майна, можуть 
змінити розмір частки у спадщині ко-
гось із них. 

За більш детальною інформацію з 
теми даної статті звертайтеся до Юри-
дичної компанії «СТЕЦЕНКО ПІДЛУЖ-
НИЙ» одним із нижченаведених спо-
собів: 

• через сайт www.steplaw.
com.ua, заповнивши форму 
зворотного зв’язку;

• на електронну адресу law.
zt.bull@ukr.net; 

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

У наступному номері газети «20 
хвилин» слідкуйте за новими право-
вими консультаціями.

Як у Житомирі псевдоволонтери роблять  
бізнес, прикриваючись благодійністю

Світлана Скляр

Світлана Скляр

Під прикриттям ре-
альних історій про 
хворих дітей, кори-

стуючись сьогоднішньою 
ситуацією в Україні та на-
зиваючи себе волонтерами, 
вони витрачають зібрані 
кошти на особисті речі. Ос-
новною проблемою такого 
явища є втрата довіри людей 
до справжніх волонтерів.

Вулична торгівля – одна 
з найбільших проблем 
місцевої влади. 

«Люди, допоможіть бійцям», «Збираємо 
гроші на допомогу пораненим військовим», 
«Збираємо кошти на одяг для бійців АТО», 
«Допоможіть онкохворим дітям» – саме з 
такими зверненнями щодня звертаються до 
житомирян особи, які ходять маршрутками 
і вулицями міста та збирають гроші. 

На жаль, на їхні фрази люди без вагань ді-
стають із гаманців гроші та кидають до скри-
ньок. Але робити цього не варто, бо насправ-
ді вони ніякі не волонтери, а звичайнісінькі 
шахраї, які комусь і собі також набивають ки-
шені. Щоб засвідчити нібито свою «добру мі-
сію», шахраї зазвичай носять із собою пакет 
скопійованих документів – мовляв, звітують 
про кожну копійчину. 

«Головна проблема – це те, що волонтер-
ський рух дискредитований шахраями, котрі 
збирають гроші де завгодно – на вулицях, на до-
рогах, у маршрутках. І куди потім ідуть ці гро-
ші – невідомо. Точніше, відомо, проте довести 
те, що їх привласнюють шахраї, дуже складно.

Схеми шахраїв-псевдоволонтерів примі-
тивні, але досить ефективні. Вони працюють 
за принципом піраміди. Є звичайні «волон-
тери», які ходять зі скриньками вулицями, є 
десятники, а є організатори цього «бізнесу 
на довірі».

Переважно вони досить непогано захи-
щені юридично. Мають відповідні докумен-
ти, бухгалтерію, проте перевірити, скільки 
«волонтери» зібрали на вулицях і скільки 
було перераховано тим, для кого ці кошти 
збираються, неможливо. І суми привласне-
них шахраями коштів – астрономічні», – роз-
повідає активістка Людмила.

Волонтери-гастролери у Житомирі
Цікава ситуація сталася на вихідних, 

коли журналіст побачила жінку та чолові-
ка середнього віку, у зелених жилетах, які 
збирали кошти в районі «Глобала». Адже всі 
звикли бачити молодих осіб у цій ролі.  Ви-
явилося, що це чоловік і дружина, які при-
їхали до Житомира із Сум збирати гроші 

на допомогу хворій дитині. Зізналися, що 
лише другий день у місті. Є телефон мами 
хлопчика, яка у телефонній розмові підтвер-
дила, що такі волонтери справді збирають 
для її дитини гроші.

На питання, що вони роблять саме у 
Житомирі, чоловік відповів: гроші збираємо. 
Коли його запитала, чому він це не робить у 
Сумах, він відповів, що тут більше дають, а в 
Сумах не дуже охоче жертвують.

Гості розповіли, що заснували благодій-
ний фонд і під час перевірки у них із доку-
ментами було все ідеально. Але не все так 
просто. Волонтери не змогли надати доку-
ментів, які б засвідчили, скільки реально 
грошей вони зібрали.

Кажуть, що за два дні зібрали 250 гри-
вень. Але відео- або фотофіксації відкриття 
скриньки і перерахунку грошей немає, як  і 
свідків. Вони навіть не знали, що це потрібно. 

Тому, житомиряни, будьте пильними та 
не лінуйтеся перевірити надійність волонтера, 
перед тим, як передати гроші на благодійність.

Щиросердні бабусі та дідусі, які везуть із 
сіл городину, молочні продукти і м’ясо, ста-
ють запеклими ворогами влади. У Житомирі 
вуличний торг, особливо поблизу ринків, на-
був досить великих масштабів.  Чому так? Чи 
то місця на ринках бракує, чи то надто великі 
побори за те, щоби продавати легально? 

Фахівці Держсанепідслужби 
рекомендують не купувати продукти 
з рук

Фахівці Держсанепідслужби застеріга-
ють: продукти, які продають в антисанітар-
них умовах, купувати не варто. І суть не лише 
в різних дозволах, ліцензіях або законі. Пере-
дусім ідеться про загрозу здоров’ю. Продавці 
не завжди дотримуються правил особистої 
гігієни (торгують із брудними руками, бо по-
мити їх ніде), не мають санітарного одягу.

Окрім того, порушують правила тран-
спортування, зберігання і терміни реаліза-
ції продуктів. Торгівля швидкопсувними 
товарами здійснюється не в холодних умо-
вах, що сприяє швидкому розмноженню 

та накопиченню мікроорганізмів у них.
Особливо небезпечно купувати на 

стихійних ринках молоко та молочні про-
дукти, м’ясо та м’ясні продукти (фарш, 
кров’яні, домашні ковбаси, зельц), адже 
вони можуть бути від тварин, хворих на 
лейкоз, бруцельоз, туберкульоз чи інші 
небезпечні хвороби. Тим часом купівля 
м’ясної тушонки, консервованих грибів 
і в’яленої риби може обернутися отру-
єнням чи захворюванням на ботулізм. 
Зовні такі продукти виглядають цілком 
нормально, але насправді можуть містити 
небезпечні збудники. Якщо своєчасно не 
звернутися по медичну допомогу, можна 
померти. Звісно, не всі консервовані в до-
машніх умовах продукти містять токсини 
ботулізму, але про це варто пам’ятати.

Умови створені, але люди на них не 
погоджуються

Заступник Житомирського місь-
кого голови Євгеній Демчик розпо-
відає, що цього року стихійна торгівля 
поширилась як ніколи. І це неправильно, 
коли при температурі до 30 градусів тор-
гують молочною продукцією та м’ясом із 
тротуару. Адже першочергове завдання – 
безпека жителів Житомира. 

Також він розповів, що у Житоми-
рі створені всі умови для впорядкованої 
торгівлі продукцією фермерських госпо-

дарств, до того ж на пільгових умовах. Але 
не всі хочуть іти на зустріч міській владі.

Представник відділу торгівлі зазначає, 
що для того, щоб отримати місце для 
продажу потрібно лише звернутися до 
адміністрації ринку. 

«Є рішення сесії міської ради 725 про 
впорядкування торгівлі на вулицях міста. 
Муніципальна міліція, інспекція з бла-
гоустрою є виконавцями цього рішення. 
Але ми собі не ставимо за мету припини-
ти торгівлю будь-яким шляхом. Ми шука-
ємо альтернативу та пропонуємо місця на 
наших ринках, однак не всі люди хочуть 
туди йти. Також проводимо роботу зі 
створення соціальних місць. Це місця за 
пільгову плату для тих, хто приїхав із сіл, 
щоб реалізувати свою продукцію», – роз-
повідає провідний спеціаліст відділу 
торгівлі Олександр Шаринський.

Альтернативне рішення, що стосується 
стихійної торгівлі, хочуть запропонувати і 
житомирські активісти. Вони ініціюють ство-
рення комісії при міські раді з участю пред-
ставників міської ради та відділу торгівлі.

«Я пропоную поставити питання таким 
чином, що ми повинні прийти до певних 
цивілізованих умов. Щоб люди мали право 
працювати у відповідних умовах, мати свою 
постійну торгову точку, щоб надавати спо-
живачам якісну продукцію за прийнятною 
ціною», – зазначив  голова ГО «Самообо-
рона Житомирщини» Сергій Ткачук. 

Як розпізнати волонтера-шахрая?
Щоб зрозуміти, чи волонтер справжній, варто поставити йому декілька запитань:
– волонтер якого фонду?
– чи є у нього статут фонду чи інші документи?
– чи має посвідчення особи?
– чи є документ, яким фонд довіряє волонтеру збирати гроші?
– де зараз перебуває хвора дитина?
– який у дитини діагноз?
– на яке лікування збирають кошти і де воно має проводитися? Яка сума потрібна?
– де можна буде побачити звіти щодо зібраних грошей?
– які банківські реквізити для перерахунку коштів?
– який номер телефону рідних дитини?
– чи можу прочитати про дитину в мережі?
– якщо волонтер збирає кошти для допомоги якомусь збройному підрозділу, то 

контакти людини з цього підрозділу і дозвільні документи на таку діяльність.

У Житомирі продовжують боротися зі 
стихійною торгівлею, але результату немає
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Поради психолога: як пережити стрес від 1 вересня?

РЕКЛАМА

Якщо не підготувати малечу й не допо-
могти в подоланні цього стану, нелюбов до 
шкільних буднів і навіть психологічні про-
блеми в майбутньому гарантовані. Як запо-
бігти таким наслідкам, розповіла психолог 
Тетяна Баранович.

Чим викликаний першовересневий 
стрес у дітей?

Дитина, яка йде до першого класу, по-
трапляє в нове для себе середовище, не те, 
до якого вона звикла: новий колектив, учи-
тель, новий вид діяльності, нові емоції. 

На 6-7 років припадає черговий кризо-
вий період в психологічному розвитку й по-
ведінці дитини. З цього часу вона вже готова 
нести відповідальність, з’являється усвідом-
леність, самоактуалізація, зникає спонтан-
ність дій, притаманна малюкам молодого 

віку. Ось цей психологічний «перелом», який 
збігається з початком навчання, може викли-
кати стресовий стан в будь-якої дитини.

Від батьків повинен іти позитив, а не 

тривога. Зробіть акцент на тому, що 1 ве-
ресня – це справжнє свято! Не скуповуйте 
все необхідне самотужки, візьміть свого 
першачка, нехай він сам обере собі одяг, 
в якому піде на святкову лінійку, рюкзак, 
пенал… Усе те, що буде оточувати дитину 
щодня в школі, повинно їй подобатися. А 
після лінійки влаштуйте родинне свято. 

Синдром 7 вересня: як його 
уникнути?

Часто трапляються ситуації, коли після 
тижня навчання дитина розуміє: свято за-
кінчилося, почалися будні. Бажання про-
довжувати навчання зникає. В цей період 
малюки можуть навіть захворіти, скаржать-
ся на головний біль, слабкість, відсутність 
апетиту. Це явище педагоги та психологи 
називають синдромом 7 вересня. 

Це адаптація до школи, яка в 6-7-річно-
му віці триває 2-3 місяці. Але давати сла-
бинку маленькому школярику категорично 
не рекомендується. Втім, і в жорсткі рамки 
дитину ставити не можна. Потрібна під-
тримка і розуміння батьків. 

Важливо дібрати чіткий індивідуаль-
ний режим: раніше лягати спати, раніше 
прокидатися. Після уроків залишайте час 
на ігри, тільки потім, після ігрової актив-

ності, беріться за домашні завдання. Не 
потрібно перевантажувати першокласни-
ка різними гуртками. Мотивуйте школяра 
до успіху. Для різних дітей мотивація буде 

різною: спілкування, улюблена вчителька, 
пізнання того, що йому цікаво. 

Третій спосіб подолання синдрому 7 ве-
ресня – заохочення. Помічайте, що найкра-
ще виходить у школярика, хваліть його за 
досягнення. 

У цей період у першокласників можуть 
виникати непрості ситуації у спілкуванні з 
класом чи учителем. Це теж один із проявів 
адаптації до школи. Тут ви повинні стати 
підтримкою та опорою для своїх дітей.

Розповсюджена помилка батьків – става-
ти на сторону вчителя в будь-якій ситуації. 
Дитина повинна бути в центрі уваги, інак-
ше з перших днів навчання в неї може ви-
никнути неприязнь до школи, небажання 
вчитися, зіпсуються стосунки з учителем. 
Так само і у стосунках із однокласниками. 
Не бійтеся порадити сину дати здачі хлоп-
чику, який його постійно ображає фізично, 
аби він відчув, що не слабший, чи розка-
зати доньці, яка страждає від образ одно-
класника, що, можливо, вона йому просто 
подобається... А для того, щоб розуміти, 
що відбувається з вашим першокласником, 
необхідно постійно розмовляти з дитиною: 
тільки в діалозі, відчуваючи підтримку, ди-
тина зможе відкритися вам.

Як допомогти першокласникові 
адаптуватися до школи

По-перше, надавайте дитині в розум-
них межах самостійність дій.

По-друге, чітко продумайте режим дня. 
Якщо ваш син, дочка вдень ще лягають спа-
ти, не відмовляйте їм у цьому. Заплануйте 
прогулянки на свіжому повітрі, складіть 
збалансоване і правильне харчування.

По-третє, до вступу в перший клас на-
магайтеся з дитиною здійснювати екскурсії, 
прогулянки по шкільному подвір’ю, а по 
можливості загляньте і в школу. Поясніть, що 
таке урок, дзвінок. Діліться тільки позитивни-
ми спогадами про власні шкільні роки.

І найголовніше: будьте завжди готові до-
помогти, будьте терпимі і уважні. Завжди 
вмійте підтримати, вселити впевненість і 
тоді період адаптації пройде спокійно для 
вашої дитини і для вас.

1 вересня – не лише свято 
й початок нового етапу 
в житті малюків. Для 

дітей, які вперше пересту-
пають поріг школи, це ще й 
неабиякий стрес. 

Краще, якщо вже до школи у дитини буде сформована позитивна 
мотивація навчання. Намагайтеся давати йому нескладні завдання, 
обов’язково такі, виконувати які було б цікаво. Адже інтерес пови-
нен стати основним мотивом до отримання нових знань, умінь і 
навичок в школі. Не забувайте похвалити дитину, створюючи тим 
самим ситуацію успіху.

БАТЬКАМ НА ЗАМIТКУ

ТРЕНУЄМОСЯ 
ВЧИТИСЯ!

Щоб отримувати нові знання та 
вміння, слухати і запам’ятовувати, 
аналізувати і порівнювати, потріб-
но чимало сил. Навіть просто вси-
діти на місці і не крутитися дітям 
спочатку буває важко. Тому фізич-
ний розвиток дитини має особливе 
значення у підготовці до школи.

Майбутньому школяреві 
просто необхідна щоденне 
фізичне навантаження. Зму-
сити дитину бути посидющим 

і уважним практично неможливо, адже 
у нього стільки енергії! Але якщо вдо-
ма є можливість активно рухатися, то в 
школі буде легко всидіти на місці і скон-
центрувати увагу на потрібних речах.

Спочатку першокласникові 
знадобиться сильно напру-
жувати руку, адже літери не 
відразу будуть виходити кра-

сивими і правильними. Тому для до-
шкільника дуже важливі вправи, що до-
помагають розвитку дрібних м’язів руки. 
Це може бути малювання, аплікація, 
штрихування в різних напрямках. Часті-
ше пропонуйте хлопчикам майструвати 
що-небудь за допомогою нехитрих ін-
струментів, а дівчаткам - вишивати або 
плести макраме. Тоді оволодіння нави-
чкою письма не викличе утруднень.

Вчитися в школі - значить 
щодня прокидатися в один і 
той же час. Краще, якщо ди-
тина вже до школи звикне 

вчасно лягати спати і вчасно вставати. 
Тривалість його сну повинна стано-
вити 10-11 годин. Важливо створити і 
оптимальні умови для сну: температу-
ра в спальні повинна бути близько 180 
С, матрац для дитини краще вибрати 
не занадто м’який, але й не жорсткий.

1

2

3

РЕКЛАМА
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Світлана Скляр

Роман Здорик 

Крокуючи вузькими 
тротуарами вулиць 
Житомира, мешкан-

цям та гостям міста треба не 
втрачати пильності. 

Про електронну де-
мократію в Україні 
говорять давно. Про-

голосувати за депутата в Ін-
тернеті, вирішити в онлайні 
всі бюрократичні замороч-
ки –  що може бути краще? 
Заощаджуються час і гроші. 

Будь-якої миті зі старих будинків, у 
кращому разі їм під ноги, а в гіршому на 
голову, можуть обвалитися фрагменти 
карнизів, оздоблення, штукатурки чи на-
віть балконів.

Деякі господарі вже просто не вихо-
дять на свої балкони, адже бояться, щоб не 
сталося лиха і вони не постраждали через 
балкон. Та й близько попід стінами не хо-
дять, а раптом щось впаде на голову, адже 
штукатурка відвалюється шматками. 

Дехто, не дочекавшись допомоги ЖЕ-
Ків, відновив балкони власними силами. 
Але у будинках багато пенсіонерів, ремон-
тувати за свої гроші вони не мають мож-
ливості. До того ж проводити роботи на 
висоті небезпечно, потрібен фахівець.

Хто має ремонтувати балкон
Відповідно до закону балконна пли-

та – це спільне майно держави і власника 
квартири. Квартиронаймач має право од-
ноосібного володіння і відповідає тільки 
за допоміжні конструкції: огорожі, по-
ручні та решітки. Виходячи з цього, ре-
монт балконної плити – це прерогатива 
керуючої житлової компанії.

Комунальники повинні стежити за 
станом загального майна і утримувати 
його у справному стані, проводячи поточ-

ний ремонт згідно з нормативними ак-
тами. Квартиронаймач, у свою чергу, зо-
бов’язаний своєчасно вносити квартплату, 
частину якої житлова контора використо-
вує на ремонт, зокрема й аварійних бал-
конних плит (!). Усе інше, що міститься на 
балконі, зобов’язані ремонтувати власни-
ки квартири.

Старіння житлового фонду – фактор, 
який впливає на аварійність 
балконів

Як розповів журналістці «20 хвилин» 
начальник житлового господарства 
Сергій Кондратюк, сьогодні особливо 
проблемними є балкони за адресами: вул. 
Рильського, 3; вул. Рильського, 5; вул. Ве-
лика Бердичівська, 39 – вони першочерго-
во потребують капітального ремонту. 

Причинами поганого стану балконів 
начальник житлового господарства вва-
жає вік будинків та неправильну експлуа-
тацію самими мешканцями квартир. Що 
ж до фінансування, яке мало бути виділе-
не, то його немає.

«Цього року кошти на балкони не ви-
діляли. По даних об’єктах навіть немає 
проектів. Адже для цієї процедури спо-
чатку необхідний проект, висновок екс-
пертизи та декларація про початок буді-
вельних робіт. Я б хотів звернути увагу на 
те, що особливо проблема стосується тих 
будинків, які побудовані у 50-60-ті роки», 
– зазначив Сергій Кондратюк.

Що робити з аварійним балконом? 
Наступного року у міській раді все-таки 

обіцяють вирішити питання щодо балко-
нів, які потребують капітального ремонту.

Якщо ж людина хоче відреставрувати 
свій балкон за власний кошт, то для цього 
їй потрібно звернутися до управління ар-
хітектури за дозволом.

Якщо ви виявили на балконі ознаки 
руйнування, слід одразу ж письмово пові-
домити про це управління житлової кон-
тори вашого району. Заява має бути завіре-
на представником комунальної служби та 
завізована у відповідному журналі реє-
страцій. Не зайвим буде зробити копію.

Після цього представники ЖЕКу пи-
шуть листа на ім’я міського голови з про-
ханням включити до плану капітального 
ремонту потрібний об’єкт.

А поки чиновники шукають гроші та 
підраховують аварійні балкони, житоми-
рянам слід уважніше дивитися під ноги і 
рідше ходити під такими балконами, бо 
хоч прислів’я і каже, що «балкони пада-
ють на ображених», але у Житомирі вони 
небезпечні через аварійність.

Виборці Естонії обирають депутатів 
просто в мережі

Про так звані електронну демократію 
та електронний уряд в Україні говорять 
давно. Пілотний проект створювали ще 
за часів президентства Януковича. Але, 
як стало традицією для України – гроші 
витрачені, проект так і не став дійсністю. 
Сьогодні ж про це заговорили знову. Біль-
ше того, дедалі більше міністерств та їх-
ніх підрозділів переходять від старої бю-
рократичної кабінетної форми існування 
до більш відкритої – в Інтернеті.

Прикладом для такого переходу могла 
би стати Естонія. Прибалтійська держава 
в потенційних економічних можливостях 
далеко гірша за Україну. Середньостатис-
тичний житомирянин навряд чи чув про 
якісь величезні економічні досягнення 

цієї маленької держави. Між тим, навряд 
чи відомо нашим землякам про те, що ця 
країна однією із перших реалізувала про-
ект онлайн-демократії.

Спочатку уряд Естонії просто відмовився 
від паперів, замінивши паперову бюрокра-
тію на електронні файли в урядовій мережі. 
Потім були введені електронний підпис, 
ідентифікаційні картки для громадян.

Звичним для естонців стало навіть го-
лосування на виборах через Інтернет. Так 
само подаються і податкові декларації. 
Податки в Інтернеті – це для житомирян 
давно не новина, скажете ви. Теоретично. 
Але... Програмне забезпечення для елек-
тронної звітності в Україні коштує гро-

шей, тимчасом як естонці за це не платять 
жодної копійки. 

Усі дані – від економічної статистики і 
судових архівів до медичних карт і скарг – в 
Естонії містяться у Інтернет-мережі. Си-
стема побудована таким чином, що будь-
який службовець, який навіть хоче про-
сто подивитися дані, не кажучи вже про 
внесення змін, автоматично залишає свій 
слід в історії системи, що дозволяє швидко 
знайти нечистого на руку чиновника.

Онлайн-демократія по-українськи: 
доступне те, що доступне

Основне правило онлайн-демократії: 
дати громадянам максимально повний 
доступ до всіх сфер державного життя. Ну 
хіба що за винятком державної чи іншої 
таємниці. Що ж у Житомирі?

Ключовою в електронній демократії 
є відкритість органів місцевої влади та 
самоврядування. Зайти на сайт будь-якої 
міської чи районної ради і подивитися, 
над чим працюють народні обранці, що і 
кого підтримують. Якщо порівняти навіть 
сайти Верховної Ради України та Жито-

мирської міської ради – небо і земля. На 
сайті парламенту України можна запро-
сто подивитися, які нові закони прийняті 
на найближчій сесії, які проекти підго-
товлені. 

Відкриваємо сайт Житомирської місь-
кої ради. Останнє рішення, що ухвалене 
на сесії міськради і викладене для загалу, 
датоване… 10 червня поточного року, по-
при те, що тільки протягом серпня від-
булося аж три сесії. Що вже тут говори-

ти про поіменне голосування депутатів? 
Проте будь-кому з виборців, безперечно, 
цікаво знати, яке рішення на сесії підтри-
мує той, кому вона довірила свій голос.

До того ж зв’язатися зі своїм депу-
татом, який ішов по вашому округу, ви 
взагалі не маєте змоги. Принаймні, якщо 
будете розраховувати тільки на ту інфор-
мацію, яка викладена на сайті мерії. Увазі 
громадян запропоновано лише години, 
дні і місце прийому. На тому самому сайті 
Верховної Ради вказано бодай електронну 
пошту народного обранця. 

До такої відкритості, схоже, не готові 
не тільки чиновники мерії. Соціальні ме-
режі – ось лакмусовий папірець відкри-
тості депутата. І хоча традиційно міські 
депутати є значно «просунутішими» у 
цьому сенсі за своїх колег із сільських чи 
районних рад, депутатів міськради там 
негусто. У мережі присутні всього з де-
сяток народних обранців (про сторінки 
місцевих депутатів у соцмережах читайте 
в одному із наступних номерів). Більшості 
з них інтернет дається трохи складно, тож 
сторінки їхні ведуть «спеціально навче-
ні люди». Такою є практика, наприклад, 
у посадовців. Згідно з вказівкою зверху, 
вони мають створити для відкритості свій 
профіль у соцмережах, а от користува-
тися ними... Ну й ясна річ, що сторінки у 
«всесвітній павутині» є в усіх без винятку 
кандидатів на міських голів. Слава Богу, 
європейський досвід навчив: ви повинні 
бути скрізь...

Житомир, який падає нам на голову

Депутати онлайн: сон чи реальність?

 Аварійний балкон по вул. Рильського першочергово потребує капітального ремонту. Але 
кошти в цьому році не виділяли

Відкриваємо сайт Житомирської міської ради. Останнє рішення, що 
ухвалене на сесії міськради і викладене для загалу, датоване… 10 черв-
ня поточного року, попри те, що тільки протягом серпня відбулося аж 
три сесії. Що вже тут говорити про поіменне голосування депутатів? 
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Скільки грошей курці витрачають на дим?

Дар’я Гончарова

Рік не палив – смартфон купив
Згубна звичка відчутно б’є по кишені. Та, 

зазвичай, над цим мало хто замислюється. А 
варто було б.

Житомирянка Наталя курила три роки 
та майже рік тому вирішила кинути.

– Невпинне дорожчання цигарок змуси-
ло спочатку зменшити їх вжиток, а потім і 
взагалі відмовитися від паління. На зеконом-
лені гроші придбала собі цінну річ.

У середньому щодня Наталя витрачала 14 
гривень, щоби придбати чергову пачку цигарок.

– Я порахувала, що за тиждень випалюю 
98 гривень, за місяць 434 гривні, а за рік – 5110 
гривень. Вирішила відкладати рівно ту суму, 
яку щоденно витрачала на цигарки. На зібра-
ні гроші купила новий сучасний телефон.

Та ця історія скоріше виняток, ніж пра-
вило. Над тим, скільки витрачають на згуб-

ну звичку, курці починають замислюватися, 
коли палять 10 і більше років.

– Якби я не палив, то, певне, уже б купив 
собі машину, – зізнається пенсіонер Михайло 
Петрович.

Та навіть така перспектива ніяк не спону-
кає його відмовитися від цигарки. Навпаки, 
він хизується тим, що гроші – це всього лише 
папір, а машина йому тепер не потрібна, бо 
бензин набагато дорожчий за цигарки.

Та купівля цигарок, це лише частина 
фінансової прірви, до якої курці безупинно 
кидають гроші. Вони набагато більше коштів 
витрачають на лікування. 

Суцільні ризики
Кинувши палити, ви зберігаєте своє здо-

ров’я і скорочуєте ризик небезпечних захво-
рювань, таких як рак легенів, ішемічна хво-
роба серця і багатьох інших онкологічних, 
серцево-судинних, шлунково-кишкових, ен-
докринних, шкірних хвороб, чинником роз-
витку яких виступає нікотинова залежність.

Продовжуєте собі життя. Адже відомо, що 
курці хворіють частіше, вмирають раніше. Бува-
ють винятки, але це – саме винятки, а не правило.

Не секрет, що куріння призводить до пе-
редчасного старіння, шкіра тьмяніє, набуває 

землистого відтінку, з’являються зморшки. 
Крім того, темніють зуби, на них виникає на-
літ, а дихання стає несвіжим. Після відмови 
від цигарок ви дуже швидко помітите пози-
тивні зміни в собі.

Важливо також захистити людей, що ото-
чують курця, особливо дітей, від пасивного ку-
ріння. Відомо, що шість мільйонів людей що-
року вмирають не від того, що курять, а тільки 
від того, що дихають тютюновим димом. Роз-
лучившись із сигаретою, ви перестанете бути 
учасником подібної несправедливості.

Права обмежено
Прихильники цигарок скаржаться, що 

прийнятий три роки тому закон, суттєво об-
межує їхні права, адже палити у громадських 
місцях заборонено.

– Можливо це правильне рішення, – зі-
знається студент Максим. – Та варто було б 
виділити певні законні місця, де б дозволяло-
ся палити. На жаль, у Житомирі таких визна-
чених місць немає.

Попереджувальні таблички про забо-
рону паління, а також про визначені місця, 
де можна побавитися цигаркою, за законом 
мають бути. І навіть є відповідальні особи, 
які повинні це робити. Законодавчо визна-

чено, що «Власник, уповноважені ним особи 
або орендарі відповідних споруд чи окремих 
приміщень зобов’язані відвести спеціальні 
місця для паління…, обладнані витяжною 
вентиляцією чи іншими засобами для вида-
лення тютюнового диму, а також розмістити 
інформацію…». Але робити це ніхто не по-
спішає, бо відповідальність у вигляді штрафів 
за порушення цієї норми закону скасували.

Настають часи, коли по-
чинаєш замислювати-
ся над тим, що купів-

ля сигарет б’є по кишені. 

14 грн

Тиждень – 

98 грн 
Місяць – 

434 грн
Рік –

 5110 грн

Про необхідність  
збереження трудових книжок

ТОЧКА ЗОРУ

Міністр економічно-
го розвитку і торгівлі 
України Айварас Абро-

мавічус ініціює скасування тру-
дової книжки працівників. 

У зв’язку з цим він подав на уз-
годження до різних органів законо-
проект «Про внесення змін в деякі 
законодавчі акти України (відносно 
спрощення ведення кадрової ро-
боти платниками податків)». Зако-
нопроектом передбачено виклю-
чення з КЗпП норми про надання 
працівником трудової книжки при 
укладенні трудового договору. Пе-
редбачається, що облік трудової 
діяльності працівника здійснювати-
меться в електронній формі у реє-
стрі застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

В обґрунтування своєї пропо-
зиції Айварас Абромавічус поси-
лається на те, що за даними не-
урядової організації EasyBusiness 
скасування трудових книжок дозво-
лить заощадити близько 500 млн. 
грн щороку в зв’язку зі скорочен-
ням кадрових служб та відміною 
обов’язку передавати трудові книж-
ки на зберігання до архівів.

Проте до вирішення даного пи-
тання необхідно підійти серйозно 
та зважити всі «за» і «проти». В пер-
шу чергу слід врахувати інтереси 
людей, яким в окремих випадках 
потрібно підтверджувати загаль-
ний стаж роботи, спеціальний 
стаж, що дає право на певні пільги 
та достроковий вихід на пенсію, ви-
конання функціональних обов’яз-
ків за певною посадою, професією, 

а також зміну посади, переведення 
на іншу постійну роботу, сумісни-
цтво, звільнення, час перебування 
на обліку в центрі зайнятості тощо.

Як зазначено в п.1.1. Інструкції 
– трудова книжка є основним до-
кументом про трудову діяльність 
працівника. Вона оформлюється 
при першому прийнятті на роботу, 
зберігається у відділі кадрів органі-
зації-роботодавця, містить особи-
сті дані (прізвище, ім’я, по-батькові, 
дату та рік народження, освіту, про-
фесію та спеціальність). Усі зміни та 
будь-яка інформація про взаємо-
відносини з роботодавцем реєстру-
ються в трудовій книжці та засвід-
чуються підписом відповідального 
працівника відділу кадрів.

У проекті Трудового кодексу 
України № 1658, який планується 
прийняти на сесії Верховної Ради 
восени, трудова книжка залиши-
лася документом про трудову ді-
яльність працівника, в яку робото-
давець повинен внести запис про 
прийняття на роботу, переведення, 
звільнення.

З 2000 року в Україні в Пенсійно-
му фонді ведеться автоматизована 
база персоніфікованого обліку. Пра-
цівники Пенсійних фондів переко-
нують громадян у тому, що відмова 
від трудових книжок ніяк не вплине 
на таке важливе питання, як нараху-
вання пенсії, оскільки вона розрахо-
вується згідно з розмірами внесків 
до Пенсійного фонду, а не по запи-
сах в трудовій книжці. При цьому 
замовчується та важлива обставина, 
що ця база не містить інформації 
про професію, посаду, причини 

звільнення та інші важливі факти, 
встановлення яких досить часто від-
бувається у судовому порядку та 
впливає на обрахування стажу ро-
боти, що дає право на пенсію. 

Окрім того, для окремих кате-
горій працівників (педагогічних, 
медичних, фармацевтичних, дер-
жавних службовців тощо) законо-
давством передбачена надбавка до 
заробітної плати за вислугу років по 
певній спеціальності. Без підтвер-
дження такого стажу надбавку ви-
плачувати неможливо. Що ж роби-
ти працівникові, який працював на 
вказаних посадах у різних регіонах 
України? Як підтвердити цей факт?

Законопроект передбачає по-
дання працівником не трудової 
книжки, а резюме. Однак перевіри-
ти чи працював працівник раніше 
за фахом, чи має він досвід роботи 
на посаді та чи можна йому довіри-
ти виконання обов’язків, що потре-
бують певних знань і навиків, буде 
неможливо. В резюме працівник 
може внести будь-яку інформацію 
та не буде нести за це відповідаль-
ності. Подання працівником довід-
ки з попереднього місця роботи 
законопроект не передбачає. В про-
екті Трудового кодексу України № 
1658 така норма також відсутня, але 
є норма, яка забороняє роботодав-
цю вимагати від працівника надан-
ня документів, які не передбачені 
законодавством.

Якщо законопроект Айвараса 
Абромавічуса передбачає скоро-
чення кадрових служб, то хто ж 
тоді має видавати працівникам до-
відки про їх попередню роботу? На 

якого працівника будуть покладені 
такі обов’язки?

Не вирішення вказаних питань 
призведе до грубого порушення 
прав найманих працівників, які ви-
мушені будуть шукати шляхи отри-
мання необхідних документів та по-
стійно їх мати при собі, щоб подати 
роботодавцю у разі необхідності.

У всіх країнах Європи ведеться 
суворий облік часу праці кожного 
громадянина із зазначенням даних 
роботодавця та його податкового 
номера, всіх виплат і навіть лікар-
няних. Раніше це була трудова 
книжка на паперовому носії, тепер 
в електронному вигляді і назива-
ється Реєстром Страхового Стажу 
Громадянина (в кожній країні назва 
трохи інша).

При прийомі на нову роботу, 
кандидат на посаду повинен при-
нести витяг із цього документу, 
який видається Службою Загаль-
нодержавного Страхування. Новий 
роботодавець вносить нові дані в 
Реєстр. З цим Реєстром при досяг-
ненні пенсійного віку працівник 
подає заяву до Пенсійного фонду 
на призначення пенсії.

Йдучи європейським курсом 
розвитку, Україна має вносити змі-
ни до своїх законодавчих актів та 
приймати нові. Але це потрібно 
робити виважено, обмірковано, 
підготувавши для цього не лише 
законопроект, а й створивши не-
обхідні умови для його реалізації. 
На це у Європі пішли роки. На 
відміну трудової книжки та запро-
вадження електронної системи у 
Прибалтиці пішло 5 років. У Латвії 

замість трудових книжок ввели «по-
даткові», куди вносять суми сплаче-
них податків під час звільнення з 
підприємства. Документ зберіга-
ється в бухгалтерії. Вся інформація 
дублюється в електронній базі. То 
чому ж в Україні Айварас Аброма-
вічус намагається це зробити без 
необхідної підготовки, прийнявши 
лише законопроект, яким внесе 
зміни у 23 діючі закони та у ряд під-
законних нормативних актів?

Дуже дивно, що дане питан-
ня підняте міністром економіки і 
торгівлі України, у котрого зовсім 
інші завдання, чим ті, про які він 
так пафосно заявляє та намагаєть-
ся втілити в життя українців. Але 
може міністр не знає, що Україна 
закінчила півріччя з профіцитом 
зовнішньоторговельного балансу 
майже 3 мільярди доларів і потра-
пила в ТОП-3 найбільш близьких 
до дефолту країн, а тіньова еконо-
міка зросла майже до 50 %? Саме 
цими нагальними питаннями та 
пошуком шляхів виведення Укра-
їни з кризи і слід займатися мініс-
терству, а не створювати видимість 
роботи, яку має виконувати мініс-
терство соціальної політики.

Без створення електронної 
системи реєстрації із зазначенням 
усіх необхідних даних, які зможуть 
бути використані працівником у 
разі виникнення трудового спору, 
ідея відміни трудових книжок є пе-
редчасною. Будь-яке нововведення 
у пергу чергу повинно оцінуватись 
з боку доцільності і спрощення для 
громадян, прийматися для захисту 
їх інтересів.

Кандидат юридичних наук,  
Заслужений юрист України  
Наталія Циганчук
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Ксенія МОРОЗОВА: «Щастить тим 
людям, у кого робота – це хобі»

Андрій БУРА: «Основний принцип роботи гарного 
керівника – навчитись усе робити самому»

Ще з восьми років я мрі-
яла мати салон краси. 
Коли подорослішала, 

не зрадила своїй мрії дитин-
ства. Салон ще зовсім молодий, 
йому лише півроку. Проте я вже 
відчуваю, що це моє, бо ніколи 
себе не бачила серед ділових па-
перів чи у точних науках. 

За професією я дизайнер 
інтер’єру, але не склалось у 
мене в цій сфері. Тому я впев-
нено вирішила поринути в 
індустрію краси.

Про те, чим я займаюсь, 
мріє кожна дівчина – завжди 
слідкувати за собою. Адже 
коли в тебе свій салон – ти завж-
ди красива й робиш інших лю-
дей красивими. 

На початку дуже важко 
отримати гарну репутацію та 
заявити про себе. Коли люди 
не знають про нас – вони бояться. 
Тому ми встановлювали низькі 
ціни, влаштовували різні акції, 
щоб привернути увагу клієнтів. 
У Житомирі салонів краси, на-
певно, більше ніж людей, через 
це було важко напрацювати клі-
єнтуру. Хотілось, щоб нас впізна-
вали – це й були перші кроки. 

Було важко звикнути до по-
стійної роботи, так як до цього 
я не працювала (навчаючись, не 
було часу на роботу). Колись я 
любила нічне життя, відкрив-
ши салон, довелось забути не 
тільки про це, а й про вихідні 
дні в цілому. Немає часу навіть 
на особисте життя. Незважаючи 
на брак вільного часу, я люблю 
свою роботу. 

Нажаль, все-таки, розклад 
керує мною. Усе встигати та ні-
чого не забувати мені допомагає 
розклад, за яким я працюю вже 
півроку та адміністратор, який 
нагадує мені про зустрічі та важ-
ливі справи на день. 

У колективі не лише важ-
ливо мати спеціалістів, велику 
роль відіграє атмосфера. У нас 
вона дружня, тепла й привітна. 
Клієнти почувають себе як у дома.

Ще з дитинства можна 
зрозуміти хто до чого тяг-
неться в житті: хтось дня-
ми сидів за комп’ютерними 
іграми, а я розмальовувала 
ляльок. Також ходила з мамою 
в салон краси і всім розповідала, 
що коли виросту, в мене буде на-
багато кращий! 

Оскільки я незаміжня, 
підтримують лише батьки та 

друзі. На жаль, не можу приді-
ляти достатньо часу кожному. 
Багато хто не розуміє чому я не 
можу виділити час на прогулян-
ку, проте найближчі мені люди 
ставляться з розумінням до того, 
чим я займаюсь.

Щастить тим людям, у 
кого робота – це хобі. Мені 
пощастило. Окрім цього я захо-
плююсь фотомистецтвом, також 
люблю слухати музику.

Про що мріє кожна дівчи-
на? Про сім’ю. Я, скоріше за все, 
– кар’єристка, поки ще не гото-
ва створити сім’ю і поринути у 
домашні хлопоти. Але якщо зу-
стріну свого єдиного і коханого, 
то все може бути.

Я ще дуже молода, щоб 
сказати: «Я успішна!». Та й за-
галом, розумна людина ніколи 
себе не буде вважати успішною. 
Таку оцінку мають давати ті, 
які дивляться на тебе з боку. До 
успіху завжди треба йти, ніколи 
не зупиняючись. Можливо через 
років 50 я все ж таки скажу: «Я 
успішна!»

Щоб започаткувати свій 
бізнес потрібні сталеві нерви, 
фінансова підтримка, віра в 
себе та бажання.

Підготувала Ірина Гринюк

Я офіцер запасу, до цього 
працював військовим, 
звільнився у званні 

старшого лейтенанта. Дуже 
довго шукав себе, вирішував, 
чим можна було б займатись. 
Потім з другом дитинства, одно-
класником, вирішили відкрити 
свою справу. Для початку обра-
ли сферу діяльності комп’ютери 
та кондиціонери. 

Початковий капітал скла-
дав 2 тисячі доларів. Закупили 
кондиціонери і почали наймати 
працівників, аби їх монтувати, 
встановлювати, обслуговувати. 
У 2007 році час був не кризовий і 
ми стали срібними дилерами ко-
ндиціонерів завдяки успішним 
продажам та якісному обслуго-
вуванню. 

Гроші – це лише засіб для 
досягнення мети. Без них по-
гано, але з ними – важче. Відсут-
ність грошей надихає на праг-
нення їх заробити.

Найскладнішим на по-
чатку діяльності була недо-
статність фінансів. Відсутність 
власного офісу та обмежена кіль-
кість спеціалістів – це вже друго-
рядна, проте вічна проблема.

При відкритті фірми дос-
віду не було. Все приходило з 
часом: доки своїми руками не 
спробував, нічого нікому не дові-
ряв. Ми самі все ставили та мон-
тували. 

Основний принцип робо-
ти гарного керівника, на мою 
думку, навчитись усе робити 
самому. Коли ти зрозумієш як 
правильно закрутити гайку, які 
є види кондиціонерів чи види 
електричного устаткування – 
лише тоді все вдасться.

Усіх своїх конкурентів я 
називаю партнерами, по-ін-
шому вести бізнес складно. 
Конкуренція не призводить до за-
робляння грошей, адже та конку-
ренція, яка існує на нашому рин-
ку, провокує до конкурування цін, 
а це вже називається демпінгом. 
Вважаю, що конкуренції як такої 
не може бути, бо у кожного є свій 
шматок роботи, своя ніша.

Життя – це постійний рух. 
Сьогодні наважився б розпочати 
все з нуля, бо не люблю сидіти, 
склавши руки. 

Люблю роботу за те, що 
це можливість постійного 
руху, спілкування і нових 
знайомств. Люблю за до-
тримання принципів: відсут-
ність конкуренції, дружби та 

мир – тоді все вдається.
Хто вміє працювати, той 

уміє відпочивати і ніяк інак-
ше. Тому робота мене не обмежує 
в часі. Трапляються різні неперед-
бачувані обставини, коли дово-
диться працювати понаднормово, 
але моя родина все розуміє. Вва-
жаю, що розумна дружина – га-
рант успіху чоловіка.

Окрім того, кожна люди-
на проводить майже трети-
ну часу на роботі, відповідно, 
колектив автоматично стає дру-
гою сім’єю, до якої звикаєш і яка 
так само як і батьки, дружина та 
діти, стають рідними.

На рахунок відпочинку можу 
сказати, що знайшов себе у ри-
боловлі, тому будь-яка поїздка з 
родиною на озеро змушує забу-
ти абсолютно про всі проблеми 
та втому. Востаннє відпочивав 
минулого року – відвідував брата 
у Санкт-Петербурзі. 

Слово «успіх» пов’язане 
з нормальними стосунками 
між людьми. Коли є нормаль-
ні стосунки – отримуєш макси-
мальне задоволення. Якщо сьо-
годні, за майже 10 років роботи 
«Комтех Полісся», ім’я нашої 
фірми на слуху, це говорить про 
те, що нас поважають. 

Підготувала Анна Шанська

Розумна людина ніколи себе не буде вважати успішною. Таку 
оцінку мають давати ті, які дивляться на тебе з боку. До 
успіху завжди треба йти, ніколи не зупиняючись.

Перший крок, який варто пройти, щоб розпочати власну справу – 
це бажання та прагнення. 
Також треба навчитись цінувати стосунки, які присутні в 
колективі, особисто для мене, це дуже важливо. І найголов-
ніше – ніколи не зупинятись на досягнутому.

 Ксенія Морозова

 Андрій Бура

Власниця салону- 
академії краси  
«Піраміда»

Власник фірми 
«Комтех Полісся»
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Відчуття затишку та гармонії 

Колір ванної кімнати
Однією з відправних точок ванної кім-

нати дизайн інтер’єру якої планується, 
буде колірна гамма. Саме вона призна-
чена для створення настрою і візуально-
го зменшення або збільшення простору 
приміщення. Приміром, якщо вам захо-
четься розширити його, пофарбуєте стіну 
навпроти входу світлою фарбою з сірим 
відтінком – візуально стіна відсунеться. 

Ту ж саму «хитрість» можна застосу-
вати відносно стелі і дерев’яних панелей. 

Якщо площа ванни не занадто велика, 
варто використовувати світлі ненасичені 
кольори – це додасть приміщенню від-
критості та повітря.

Обробка різними фарбами візуально 
зменшить великий простір, зробить його 
затишнішим. 

Глибокі яскраві кольори, такі, як бе-
жевий, рожевий, яскраво-червоний, ли-
монний, мідний або відтінок червоного 
дерева, ідеально підійдуть для того, щоб 
створити приглушений острівець для від-
починку в спокійній обстановці. 

Кремовий, персиковий, сріблястий, 
небесно-блакитний і усі кольори та відтін-
ки раннього, наповненого свіжістю і світ-
лом ранку надають приміщенню радість 
початку нового дня.

Оздоблювальні матеріали для 
ванни

Одним із традиційних і звичних ма-
теріалів для обробки ванної кімнати є 
плитка. На ринку будівельних і обробних 
матеріалів її пропонують різної якості і 
фактури (глазурована і не глазурована), 
а також імітуюча туф, цеглину, мармур. 
Одним із наймодніших і оригінальніших 
рішень можна рахувати використання у 
ванній кімнаті плиткових панно з різни-
ми малюнками.

Ідеальний матеріал для ванни, зрозу-
міло, мармур. Завдяки його природній 
багатоколірності, великій кількості сор-
тів і оригінальному малюнку на кожному 
окремому шматку, а також хорошій спо-
лучуваності з іншими матеріалами диза-
йнер дістає необмежені можливості його 
застосування. Умивальники з мармуро-
вою стільницею сьогодні дуже популярні 
й широко представлені на ринку.

Дерев’яна обробка має попит у люби-
телів інтер’єру середини XIX ст. Можна 
використовувати різні сорти дерева (дуб, 
тік, сосна, вишня, червоне дерево), але 
обов’язково слід перевірити, чи була по-
верхня дерева покрита спеціальним во-

донепроникним лаком. На жаль, термін 
служби таких матеріалів невеликий: від 
трьох до п’яти років.

Меблі та аксесуари
Як мінімум, у ванній мають бути тум-

ба з раковиною та дзеркало. Розширити 
асортимент меблів можна за допомогою 

пенала, поличок та шафок: підвісних та 
підлогових.

Настінні меблі прямокутної форми 
краще розмістити в маленькій ванній: 
вони допомагають ефективно використо-
вувати простір, виступають своєрідним 
декоративним елементом і не поступа-
ються по функціональності та зручності 
підлоговим меблям.

У невеликій ванній добре будуть ви-
глядати як підлогові, так і настінні кутові 
меблі – вони залишають більше корисної 

площі, використовуючи кутові стики при 
своєму розміщенні. Такі меблі сьогодні 
можуть бути дуже місткими, незважаючи 
на свою форму. 

Меблі варто вибирати виходячи з того, 
як у ванній кімнаті встановлена сантехні-
ка, чи виставлені на показ труби та інші 
елементи, які хотілося б приховати. 

Невід’ємною частиною ванної кімна-
ти сьогодні є побутова техніка. В першу 
чергу, це пральна машина, яка забирає 
чималу частину площі. Вибираючи меблі, 
треба передбачити і їх подальше розмі-
щення.

Що стосується типу меблів, то для 
ванни краще вибирати підлогові меблі, 
ніж настінні, якщо необхідно приховати 
небажані предмети сантехніки. В такому 
разі добре, якщо такі меблі будуть на ніж-
ках. При цьому буде легше здійснювати 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

У найважливіші для 
створення настрою 
хвилини, вранці пе-

ред роботою і ввечері перед 
сном, ми обов’язково відві-
дуємо ванну кімнату. 

Світлі кольори візуально розширюють приміщення, а темні звужують.
Чим світліший колір, тим більше він відбиває світло.
Екзотичні та екстравагантні кольори можуть швидко надокучити.
Тон підлоги та стін не повинен співпадати (світлі стіни темна підлога і 
навпаки). 



13 Середа, 26 серпня 2015WWW.20MINUT.UA БУДИНОК МРI¯

прибирання приміщення і не виникне 
проблем, якщо підлога у ванній із підігрі-
ванням. 

Тепла підлога у ванній кімнаті – це 
стандарт зручності 

Окрім створення комфорту й затиш-
ку, плівкова інфрачервона тепла підлога 
дуже практична, адже завдяки такій сис-
темі на поверхні не застоюється волога, а у 
ванні кімнаті завжди комфортно та тепло.

Віталій Григорійчук, фахівець з 
інфрачервоного обігріву, керівник 
компанії «ТеплоТайм» розповідає про 
переваги плівкової інфрачервоної підлоги 
над водяним обігрівом.

«Якщо говорити про співвідношення 
плюсів та мінусів, то безперечно переваг 
більше, – зауважив Віталій Григорійчук. – 
Тепла плівкова інфрачервона підлога має 

наступні переваги, зокрема: тривалий 
термін експлуатації (50 років), можливість 
встановлювати її в будь-якому приміщен-
ні, найекономніший вид опалювання (ви-
трати електричної енергії становлять як 
для будь-якого електроприладу). 

До того ж монтаж теплої підлоги до-
сить простий і встановити її ви зможете 
самостійно чи за допомогою відео-уроків, 
які ви можете переглянути на сайті www.
teplotime.com».

Вентиляція у ванній кімнаті
У ванній кімнаті потрібна система вен-

тиляції. Необхідність додаткової системи 
вентиляції перевіряється шляхом піднесен-
ня свічки, що горить, до існуючого отвору. 
Якщо полум’я відхиляється більш ніж на 45 
градусів, то система працює добре. 

Про необхідність та способи виправ-
лення ситуації розповів експерт фірми 

«Клімат-майстер» Дмитро Горкун: 
«Для контролю рівня вологи у приміщен-
ні ванної кімнати при будівництві перед-
бачають вентиляційну систему. Якщо ж 
під час природної вентиляції повітрооб-
міну не вистачає, можна вдатися до допо-
моги побутового вентилятора. При цьому 
в будь-якому випадку між дверима і поро-
гом потрібна щілина не менше 2 см або 
вентиляційна решітка у дверях», – заува-
жив Дмитро Горкун.

Обираючи вентилятор, зверніть увагу 
на широкий діапазон вибору – від стан-
дартного вентилятора до вентилятора з 
таймером або з датчиком вологості. Що 
стосується таймеру, то він автоматично 
вимкне вентилятор через деякий час, а 
датчик вологості регулюватиме роботу 
вентилятора залежно від рівня вологості 
приміщення. Оптимальний рівень воло-
гості власник має змогу встановлювати 
самостійно.

Стилі оформлення ванних кімнат
Ванна в класичному стилі

Головними атрибутами ванної кімна-
ти в класичному стилі є натуральні мате-
ріали, ліпнина, предмети декору з цінних 
металів, у тому числі і скульптура. Від-
мінно підкреслить стиль ванної кімнати 
раковина, декорована під класичний мід-
ний умивальник.

Побутової техніки у ванні в класич-
ному стилі бути не повинно, або ж вона 
має бути вбудованою в меблі або стіни і 

прихованою за декорованими панелями. 
Потрібну атмосферу стилю допомагає 
створити і освітлення. Як освітлювальні 
елементи використовуйте настінні кан-
делябри, свічники, ковані люстри та сві-
тильники.

Ванна в стилі модерн

Ванна в стилі модерн має прості гео-
метричні форми, що робить можливим 
її оформлення на невеликій площі. Зайва 
химерність тільки зменшує простір. Для 
стилю модерн не характерні зайві аксесу-
ари та орнаменти. Ванна кімната не має 
бути захаращеною.

Що стосується сантехніки, то варто 
звернути увагу на різні кріплення, змішу-
вачі та крани – вони мають бути зроблені 
з нікелю, якісної сталі або подібних мета-
лів. Усі предмети декору та сантехніки не 
повинні мати дешевого вигляду, а поверх-
ні мають бути рівними та гладкими.

Ванна в стилі прованс

Стиль прованс асоціюється з квітучими 
лугами, свіжим вітром та золотим сонцем 
Провансу, тому здатний подарувати відчут-
тя затишку, дозволяє максимально розсла-
битися та відчути близькість до природи.

Кольорова гамма ванної кімнати про-
ванс – це теплі пастельні тони, білі відтін-
ки. Квіткові орнаменти обов’язкові, як і 
наявність рослин. Меблі мають бути вико-
нані «під старовину». Усі матеріали у ван-
ній кімнаті – натуральні. Форми меблів та 
загальні лінії – плавні.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

у Вашій ванній кімнаті
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Назва вулиці
Площа 

ремонту 
(м2)

Вартість 
робіт (грн)

Період 
виконання 

робіт

Вартість 
ремонту 

1 м2

Зрізаний  
асфальт (тонн)

Товщина  
зрізаного 

асфальту (см)

вул. Вітрука 400 115212 квіт 288 27 5,00

вул. Довженка 310 89 694 квіт 289 20 4,78

вул. Гагаріна 340 98 274 квіт 289 23 5,01

вул. Героїв Пожежних 240 69 600 трав 290 16 4,94

вул. Радонова 320 72 168 трав 225 19 4,40

вул. Чумацький Шлях 391 94326 трав 241 21 3,98

вул. Островського 460 111906 трав 243 25 4,03

вул. Корольова 413 119770 черв 290 29 5,20

вул. Чапаєва 280 81200 трав 290 16 4,23

Загалом: 3154 852150 196

Джерело: акти виконаних робіт УКГ Житомирської міської ради

Табл. № 1: Вартість поточного ремонту та кількість отриманого асфальту

Мільйонна дорога депутата

Для одних депутатів отри-
маний депутатський мандат 
забезпечує місце керівника ко-
мунального підприємства, для 
інших – бажаний доступ до бю-
джетних коштів. Особливо це ці-
каво у разі виконання дорожніх 
ремонтів – традиційно однієї з 
найбільш корупційних сфер, де 
щороку скільки б десятків міль-
йонів не освоювалося, їх ніколи 
не вистачатиме.

Мрію героя «12 стільців» отця 
Федора про свічковий завод мож-
на  впевнено осучаснити до влас-
ного асфальтного заводу. Саме 
висока вартість матеріалів разом 
із монопольним становищем на 
ринку змусили деякі міста не 
тільки змінити підхід до дорож-
нього ремонту, але й дозволили 
добре заробити новоствореним 
приватним структурам. 

Таким прикладом є міста 
Івано-Франківськ та Вінниця, де 
місце комунальних виробників 
асфальту повністю зайняли при-
ватні структури. Але наслідки в 
обох випадках були різні. Грой-
сману з початку мерства було 
принциповим виділити побіль-
ше коштів на відновлення доріг у 
Вінниці. Натомість в Івано-Фран-
ківську місце і виділену земель-
ну ділянку обіцяного міським 
головою нового муніципального 
асфальтного заводу зайняв при-
ватний завод, який достатньо до-
бре справляється (та заробляє) 
на продажу асфальту.

Порівнюючи з наведеними 
містами, Житомир поки що має 
можливість обрати між власним 
міським підприємством та при-
ватною структурою найкращі 
для себе умови та ціну. 

Виклик № 1. Примарний 
облік 

Проте реальність надто да-
лека від ідеальної та вкотре за-
лежить від поточної (головним 
чином політичної кон’юнктури. 
Цього року вона відповідно пе-
редвиборча та ознаменується 
додатковою «щедрістю» депутат-
ського корпусу до виборців. 

Тому досить очікуваним 
стало виділення в міському бю-
джеті 4,9 мільйона на ремонт 
асфальтобетонного покриття 
прибудинкових територій і 3,5 

мільйона на внутрішньоквар-
тальні проїзди. Окрім цього, у 
2015 році передбачили 17 міль-
йонів на капітальні та 9 міль-
йонів на поточні ремонти до-
ріг. Різниця між ними полягає, 
окрім іншого, у необхідності 
підготовки та погодження про-
екту дороги у разі капітально-
го ремонту. Якщо міська рада 
планує здійснити ремонт доріг 
без проведення тендера, вона на 
поточний ремонт однієї вулиці 
чи провулка може витратити не 
більше 120 тисяч гривень. Коли в 
цю суму не вкладаються, поточ-
ний ремонт часто стає капіталь-
ним з обов’язковою розробкою 
проектної документації. У тако-
му разі можлива сума без тен-
дера зростає до максимальних 1 
мільйона 200 тисяч гривень. 

Використовуючи ці правила, 
у Житомирі під час усіх запла-
нованих ремонтів доріг вдалося 
уникнути процедури тендерних 
закупівель. Управління кому-
нального господарства Жито-
мирської міськради (УКГ), як 
головний розпорядник коштів, 
визначив виконавців у ручному 
режимі. І хоча основним вико-
навцем намічених 26 капіталь-
них та 115 поточних ремонтів 
доріг залишається комунальне 
підприємство «Управління авто-
мобільних шляхів» (КП «УАШ»), 
третина коштів за капітальний 
та частина за поточний ремон-
ти передбачена для приватного 
Шляхо-будівельного управління 
(ПрАТ «ШБУ-19»).

Хочеться нагадати, що доро-
ги слід розглядати не тільки як 
значні матеріальні витрати. На-
самперед це наша з вами безпека 
та життя. Рівень власної безпеки 
та рівень життя напряму зале-
жить від якості доріг. 

Окрім пресловутої «культури 
водіння», до наведених трагічних 
наслідків веде пошкодження 
дорожнього покриття, неякіс-
не виконання дорожніх робіт 
чи повна невідповідність доріг 
експлуатаційному стану. Щоби 
виправити ситуацію, Міністер-
ство інфраструктури України 
представило план заходів із но-
вої державної політики у сфері 
транспорту, зокрема Реформу 
дорожньої галузі (див. мал. № 
1). За ліквідацією «Укравтодору» 
відбуватиметься передавання у 
підпорядкування місцевої влади 
обласних та районних автодо-

рожніх підприємств та дорож-
ньо-експлуатаційних управлінь.

Разом із цими революцій-
ними змінами, нової актуально-
сті набувають Технічні правила 
ремонту та утримання вулиць і 
доріг населених пунктів, затвер-
джені Наказом Мінрегіонбуду в 
2012 році. Вони детально опису-
ють усі вимоги до стану вулиць 
та доріг, яких зобов’язані дотри-
муватися всі без винятку орга-
нізації з ремонту та утримання 
доріг. У відповідь на запит до 
Житомирської міської ради нам 
повідомили, що балансоутриму-
вачем усіх доріг визначено КП 
«УАШ». За вимогами законодав-
ства, на них покладається веден-
ня окремого паспорту кожної 
дороги, в якому вказуються всі 
відомості про стан дороги, її па-
раметри, ремонти та обстежен-
ня тощо.

Наявними у міській раді ви-
явилися паспорти доріг двадця-
тирічної давності, виготовлені 

ще в 1995 році, з позначенням 
фактичного стану на той момент. 
Ніхто не вносив з того часу жод-
них змін. Відповідно актуаль-
ність даних паспортів – нульова 
(див. мал. № 2).

Оскільки поточні зміни не 
вносили, практично неможли-
во прослідкувати, куди спря-
мовували кошти та якою була 
ямковість на вулицях міста ще 
декілька років тому. Звичайно, 
це надалі сприятиме усталеній 
практиці повторно ремонтува-
ти ту саму дорогу, при цьому 
постійно «забуваючи» про інші. 
Звідси маєте корінь проблеми, 

коли мешканці десятків вулиць 
міста, які не є центральними або 
не подані зацікавленим депута-
том, роками чекатимуть своєї 
черги на ремонт дороги. Поки 
що ніхто в міській раді не пере-
ймається питанням обліку стану 
доріг у Житомирі, що наводить 
на сумні висновки.

Виклик № 2. Зрізаємо 
асфальт чи витрати

Логічним продовженням не-
дбалого обліку доріг є хаос з об-
ліком асфальтної крихти.

Вона утворюється внаслідок 
використання сучасного фре-
зерувального обладнання під 
час зрізання старого асфальту, 
придатного для повторного ви-
користання. У разі додавання 
асфальтової крихти в холодному 
вигляді її частка в новій суміші 
може досягати 25 %, а в гарячо-
му – 60 %, що дозволяє значно 
скоротити витрату матеріалів 
і вартість виробництва асфаль-
тобетону.

Згідно з відповіддю на інфор-
маційний запит, отриманий ма-
теріал оприбутковувався лише 
чотири рази. Зокрема, ПРаТ 
«ШБУ-19» за виконання робіт із 
поточного ремонту за квітень–
червень цього року отримало 196 
тонн зрізаного асфальтобетону

Проте у звіт не включили 
вулиць Пушкінську, Чехова, Пі-
онерську та проїзд Академіка 
Тутковського, не відобразивши 
жодним чином, скільки асфаль-
ту було зрізано з цих вулиць. 
Зважаючи, що загальна площа 
доріг, де відновлювалося дорож-
нє покриття, становить 2560 кв. 
м, спробуємо розрахувати кіль-
кість асфальтної крихти. Вра-
ховуючи мінімальну товщину 

шару зняття асфальту, що стано-
вить 4 см (див. табл. № 1), вихо-
димо на 138,24 тонни зрізаного 
асфальту, який цілком могли 
приховати (приклад розрахунку: 
2560 кв. м. * 0,04 м * 1,35 коефіці-
єнт = 138,24 тони).

З капітальних ремонтів, які 
виконувалися ПРаТ «ШБУ-19», 

отриманий ще акт від 11 серпня 
на зрізаний асфальт по вулиці 
Корольова. Згідно з ним, на ви-
конроба підприємства оприбут-
кувано зняті з однієї дороги 432 
тонни матеріалу. Взявши попе-
редній підрахунок, отримуємо 
розрахункові 10 см зрізаного 
шару асфальту на всій ділянці 
дороги площею 3202 кв. м.

З комунальним підпри-
ємством справа ще більш за-
плутаніша. Згідно наданої ін-
формації, за єдини актом було 
проведено одразу 29 (!!!) поточ-
них ремонтів вулиць, де протя-
гом з квітня по червень прово-
дилося фрезерування. Хоч по 
кожній з них отримана різна 
кількість, я не полінився порів-
няти їх між собою. В результаті 
виявилося багато цікавого.При 
практично однаковій площі по-
точного ремонту по вул. Котов-
ського (370 м кв) та по вул. Домб-
ровського (375 м кв) кількість 
отриманої асфальтної крихти 
різниться в рази. Якщо для пер-
шої вона складає 1,6 тонни, то 
для другої - 31,5 тони зрізаного 
асфальту. Виникає запитання як 
при однаковій площі та варто-
сті ремонту різниця становить 
у 20 разів!!! Аналогічно невідо-
мо чому не оприбуткована ас-
фальтна крихта після зрізуван-
ня після проведеного поточного 
ремонту десятки решти вулиць 
та провулків.

Декларований по-
хід у владу ча-
стіше за все на 

словах пов’язують із 
щиросердечним ба-
жанням працювати на 
виборців, що завершу-
ється головним чином 
банальним просуван-
ням власних інтересів. 

Тарас Боросовський

Асфальтова крихта (асфальтобетонна крихта) - вто-
ринне будівельна сировина, утворене в процесі фре-
зерування (розробки) застарілого асфальтобетонного 
покриття, а також отримується шляхом дроблення 
асфальтового відколу (великих фрагментів демонтова-
ного дорожнього покриття).

За рівнем смертності на дорогах за Україною закрі-
пилися лідируючі позиції в Європі. З понад 26 тисяч 
зафіксованих за минулий рік дорожньо-транспортних 
пригод (ДТП) з постраждалими, на Житомирщину 
припало 838 випадків. По рівню зростання травмова-
них в ДТП наша область посіла друге місце в державі, 
уступивши лише Рівненщині. Загальна кількість по-
страждалих досягла рекордних 1020 осіб, що не може 
не викликати занепокоєння.
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місяців відображено 1226 тони 
зрізаного асфальту, власником 
якого є не вказані підрядні 
організації, а міська громада, 
представлена міською радою. 
Мало того, що цей ресурс нічо-
го не коштує вказаним підпри-
ємствам, обліковується явно не 
в повному обсязі та непрозоро 
витрачається. Допоки, єдиним 
прикладом використання зрі-
заного асфальту слід вважати 
його застосування при ремонті 
пров. Метрологічному.

Але таких прикладів мало 
бути на декілька порядків біль-
ше.

Окремо варто звернути ува-
гу на капітальний ремонт пере-
хрестя вулиць Ватутіна і Пере-
моги та майдану Визволення. 
Незважаючи, що це фактично 
одна ділянка дороги, Управлін-
ня комунального господарства 
підготувало відокремило кож-
ну з ділянок в окремий проект, 
таким чином оминувши проце-
дуру тендера. Згідно з проекта-
ми, планувалося на цих ділян-
ках «закатати» небагато-немало 
2 мільйони 983 тисячі гривень. 
У підсумку кінцева вартість 
знизилася з «проектних» 360 
гривень до 187,3 гривні за 1 кв. 
м. капітального ремонту. При 
цьому зросла площа відремон-
тованих ділянок до 11 211 кв. м, 
що майже на 3 тисячі квадратів 
більше за початкові 8286 кв. м. 
Виконані роботи на більшій 
ділянці обійшлися міському 
бюджету ще й на 900 тисяч гри-
вень дешевше, склавши трохи 
більше 2 мільйонів 83 тисяч 
гривень. Невже в місті нарешті 
навчилися виконувати роботи 
не за нормативною ціною, а за 
фактичною вартістю робіт, за-
ощаджуючи міські кошти? Ви-

являється це можливо, за наяв-
ності сміливості та достатнього 
професіоналізму, навіть якщо 
підрядником є приватна струк-
тура. Так економія міського бю-
джету по одному провулку 1-й 
Винокурний склала близько 100 
тисяч, що спричинено, як і у ви-
падку з КП УАШ, різким падін-
ням цін на найбільш вартісту 
складову вартості ремонту – до-
рожній бітум,

Виклик № 3 Совковий 
менеджмент

За описаного зниження ре-
альної вартості дорожній робіт, 
першочерговим завданням для 
міської влади стає повернення 
коштів до міського бюджету. 
Після порівняння двох вико-
навців, очевидним перевага 
стає очевидною роботи з кому-
нальним підприємством. Саме 
надання повного комплексу 
послуг за нижчої ціни є озна-
кою перемоги в конкурентній 
боротьбі. 

Для цього слід подолати 
совкові принципи роботи в 
комунальній сфері управлін-
ня автодорогами. Ідеться про 
нагальну потребу публічного 
висвітлення всіх етапів плану-
вання, фінансування та вико-
нання дорожніх робіт. До числа 
першочергових документів, які 
треба оприлюднювати, нале-
жать перелік обстежених доріг 
та провулків міста, повний опис 
стану та потреби в ремонті до-
рожнього покриття. Щорічно, 
саме на основі осіннього обсте-
ження визначаються дороги, 
де виконуватимуться капіталь-
ні ремонти, під які протягом 
зими розроблюють відповідну 
проектну документацію. Од-
ночасно визначаються з пере-

ліком вулиць для поточного 
ремонту, формуючи суму, яку 
закладають для майбутнього 
фінансування.Згодом перелік 
частково коректується при вес-
няному обстеженн та форму-
ються графік виконання робіт 
в місті і звіти по фактично ви-
конаним роботам. Чи доступна 
ця інформація громадськості? 
Звичайно, ні. При цьому функ-
цію контролю та одночасно 
замовника виконує виключ-
но Управління комунального 
господарства, яке, в  свою чергу, 
також не поспішає змінювати 
власне відношення до поши-
рення інформації. 

Все діє за традиційною 
«формою». Після затвердження 
бюджету з відібраними вико-
навцями підписується типовий 
Договір підряду, який має ряд 
особливостей. По-перше, у до-
говорах на капітальний ремонт 
передбачено, що ціна робіт 
хоч і визначається коштори-
сом, але є динамічною. Іншими 
словами це дозволяє отримати  
зменшення кінцевої вартості 
виконаного ремонту в залежно-
сті від фактично понесених ви-
трат виконавця робіт. По-друге, 
договір не передбачає чіткого 
проміжку, протягом якого бу-
дуть виконані роботи. В ньому 
визначено 90 днів, які до того 
ж можуть бути продовжені. Це 
дозволяє виконавцю легко ко-
ристуватися авансовими кош-
тами бюджету, в принципі, на 
власний розсуд.

По-третє, з підписанням 
міською радою фінального акта 
приймання підрядна органі-
зація знімає з себе всю відпо-
відальність за подальший стан 
дороги, перекладаючи її на 
комісію. Тому що в жодному 
з договорів на ремонт доріг ви 

не знайдете жодної вимоги про 
будь-які гарантійні зобов’язан-
ня підрядника на виконані ро-
боти. Чому так робиться – по-
яснювати, думаю, не потрібно. 
В сукупності маємо замкну-
те коло, в якому колективна 
безвідповідальність у владних 
кабінетах стимулює виконавців 
до демонстрації поверхневого 
(нерідко фіктивного) ремонту, 
який може й не дотриматися до 
наступного сезону.

Ще більш разючою вигля-
дає ситуація, якщо зважити на 
брак реальної практики збере-
ження коштів під час виконан-
ні дорожніх робіт. Усе побудо-
вано, щоб повернуті залишки 
грошей не були освоєні та не 
мали шансу бути спрямовани-
ми на реконструкцію старої чи 
на будівництво нової дороги.

– Оскільки на підготовку 
проекту та експертизу витра-
чається близько двох місяців, 
на угоду з підрядником вихо-
димо, у кращому випадку, у 
жовтні-листопаді, – говорить 
начальник Управління ко-
мунального господарства 
Житомирської міської ради 
Олександр Марцун. – Відпо-
відно, роботи не будуть вико-
нані через початок мертвого 
зимового періоду. Цього року 
заощаджені гроші ми спряму-
ємо на розробку проектної до-
кументації на ті дороги, на які 
закладатиметься фінансування 
на наступний рік.

«20»: Скільки було повер-
нуто коштів за угодами з 
ПраТ «ШБУ-19» як різницю 
між розрахунковою та фак-
тичною ціною за виконани-
ми ремонтними роботами? 

– Ціна на нашому комуналь-
ному підприємстві справді є 
меншою за приватну (ПраТ 
«ШБУ-19» – прим. автора). Є по-
зитивні та негативні складові. 
Основна потреба в додатково-
му виконавці виникла з огляду 
на вимоги законодавства щодо 
тендерних закупівель, які по-
ширюються на комунальні під-
приємства. Через позаминуло-
річне різке підняття вартості 
пального наше КП повністю 
зупинилося. Щоб відновити 
роботу, потрібно було укласти 
новий договір та вибрати по-
стачальника. Усе це тривало два 
місяці, протягом яких здатним 
виконувати роботи було ШБУ-

19. Маючи цей досвід та зважа-
ючи на нестабільність цін на 
матеріали на початку року, ми 
підписали угоди з обома під-
рядниками.

«20»: Все ж більше переваг 
на боці комунального під-
приємства. Чи готова міська 
рада відмовитися від прак-
тики залучення сторонніх 
виконавців?

– Мені, як замовнику, про-
стіше працювати з підпоряд-
кованим місту підприємством. 
Окрім питання ціни, є органі-
заційні чинники, на які я можу 
повністю впливати. Єдиною 
проблемою може бути ризик 
різких коливань цін, до яких не 
пристосовані норми сьогодніш-
нього законодавства.

Справді, від ризиків у нашій 
державі складно убезпечитися. 
Тому було дуже цікавим почу-
ти позицію підрядної організа-
ції щодо нинішньої співпраці з 
містом. На жаль, незважаючи 
на попередню домовленість, 
отримати коментар від голови 
правління Олександра Фещен-
ка не вдалося. Посилаючись 
на велику зайнятість, керівник 
підприємства та одночасно де-
путат міської ради, декілька 
разів перекладав час зустрічі, а 
згодом зовсім перестав реагу-
вати на дзвінки. Все ж сподіва-
ємося, що в обранця громади 
знайдеться час для спілкування 
якщо не з газетою, тоді з ви-
борцями, яким він неодмінно 
розкаже наскільки якісно та 
вигідно для бюджету міста ко-
ристуватися послугами його 
шляхобудівної організації.

Не слід забувати, що ас-
фальтний завод КП УАШ, 
як більшість аналогічних 
радянських підприємств, 
технологічно залишився на 
рівні 70 років минулого сто-
ліття. Застаріле обладнання, 
що конче потребує модерні-
зації зі скороченням щонай-
менше на 30 % споживання 
енергоресурсів, несе велику 
екологічну небезпеку. Най-
ближчим часом його чекає 
перевірка на придатність 
для використання в міській 
зоні, яку він без переоблад-
нання навряд чи пройде. Чи 
готова буде до цього викли-
ку прийдешня міська влада 
– залишається великою за-
гадкою. Мал. №1 Реформа дорожньої галузі України. Джерело: Презентація Міністерства інфраструктури України

 Мал. №2 Паспорт частини вул. Перемоги 1995 року. 
Джерело: УКГ Житомирської міської ради
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Сьогодні сотні тисяч сімей 
шукають спокійного й безпечно-
го притулку за межами «бурем-
ного сходу». 

Журналісти газети «20 хви-
лин» розпочинають цикл мате-
ріалів, в яких розкажуть історії 
переселенців, котрі знайшли в 
собі сили почати все спочатку і, 
незважаючи на негаразди і труд-
нощі, намагаються не виживати, 
а повноцінно жити.

Квиток в один кінець
Наша перша героїня – дон-

чанка Юлія Кирилова (ім’я та 
прізвище змінено з етичних мір-
кувань, – прим. автора) переїха-
ла до Житомира сама з трьома 
дітьми в липні минулого року. 
Вона просить не називати свого 
справжнього імені, бо боїться за 
тата, який і досі лишається в оку-
пованому Донецьку.

– Моя історія втечі з рідного 
міста почалась у червні минуло-
го року, – розповідає Юлія. – Тоді 
здавалося, що війна десь далеко. 
Незважаючи на те, що адміні-
стративні будівлі вже захопили 
озброєні люди, ми до останньо-
го сподівалися, що все минеться, 
що це тільки страшний сон. У 
червні поїхала з дітьми на море. 
Але відпустка видалась мені 
дуже довгою. Я шалено люблю 
море, та коли це не запланова-
ний відпочинок, а вимушений 
крок, тебе починає нудити від 
курортних пейзажів. Як мож-
на спокійно відпочивати, коли 
у рідному місті, де залишилися 
батьки, стріляють і ти потерпа-
єш за них, по декілька разів на 
день набираєш номер їхнього те-
лефону, щоби переконатися, що 
з ними все гаразд.

Місяць на морі скінчився, а 
довгоочікуваний мир у Доне-
цьку так і не настав. Юлія зму-
шена була повернутися додому.

– Елементарно закінчилися 
гроші, – говорить жінка. – Та й 
на роботі вже чекали пацієн-
ти. Коли поверталися додому з 
моря, почала «барахлити» ма-
шина. Наступного дня, дорогою 
на роботу, я лишила її на станції 
технічного обслуговування. Тіль-
ки не там, де зазвичай ремонту-
вала свого залізного коня, тобто 

поблизу своєї роботи, а в іншо-
му районі міста. Не знаю, чому 
я так зробила, але автівку свою 
спасла. Бо того дня в мою СТО 
влучив снаряд.

Перший робочий день Юлії 
Кирилової виявився страшним.

 – Я на власні очі побачила, 
що таке війна, – розповідає вона. 
– Вперше у житті почула справж-
ні вибухи і стрілянину, побачила 
розгублених людей, які у паніці, 
схопивши сумки з документами, 
бігли ховатись у безпечне місце. 
Річ у тому, що лікарня, в якій я 
працювала, розміщена непо-
далік від залізничного вокзалу. 
Тоді це була одна з найгарячі-
ших точок на карті мого рідного 
міста. Та для мене це все ще не 
було реальністю. До речі, поки 
я оглядала пацієнтку, лікарню 
встигли евакуювати. Вийшла на 
вулицю і зрозуміла – я вже на те-
риторії війни.

У Житомирі Юлія з дітьми 
опинилася випадково.

– Ще перебуваючи у відпусті, 
я почула, що в Житомирі є літ-
ній табір, де можуть знайти при-
тулок мами з дітьми. Записалася 
про всяк випадок, – зізнається 
жінка. – А після того, як пере-
жила такий «гарячий» робочий 
день, відчула, що треба щось 
робити. Мене підтримали бать-
ки. Увечері батько сказав: «Бери 
дітей та їдь звідси якнайдалі». 
Сьогодні я розумію, це було єди-
не правильне рішення. Діти не 
повинні бачити війну. Речей ба-
гато не брала, бо була впевнена, 
що їду лише на кілька тижнів, 
перечекати. Організатори табо-
ру, як могли розважали нас, на-
магалися зробити все, щоб ми 
почували себе на новому місті 
комфортно. Дітям було цікаво, а 
я весь час хвилювалася за маму 
й тата. Потім зрозуміла, що по-
вертатися до Донецька надто 
небезпечно. Ми зняли квартиру 
та почали облаштовуватися на 
новому місці.

Житомир – другий дім
– Самій у незнайомому місті 

з трьома дітьми дуже непросто, 
– зітхає Юлія, згадуючи своє ви-
мушене переселення. – Проте, 
кажуть, що рішучі й наполегливі 
завжди мають щастя. Переко-
налася в цьому на собі. Незаба-
ром, зовсім випадково, знайшла 
роботу. У дитячому садку, куди 
ходить молодший син, почула, 
що у військовому шпиталі по-
трібен лікар-гінеколог. Пішла 
туди про всяк випадок, і … була 
зарахована до штату. Це схоже на 
справжнє диво. Зізнаюся, дуже 
хвилювалася, коли мене пред-
ставляли колективу. Але колеги 
зустріли нового співробітника 
дуже тепло, кожен підходив і 
питав, яка допомога потрібна 
нам із дітьми. Взагалі, житоми-

ряни дуже щирі та чуйні. Май-
же незнайомі люди приносили 
одяг, постільну білизну, ковдри 
та інші такі необхідні речі. Нам 
потрібно було майже все, бо ок-
рім літніх речей і документів, які 
ми поспіхом взяли з собою, у нас 
нічого не було.

Звичайно, після мільйонно-
го Донецька, Житомир видався 
Юлії дуже спокійним і неква-
пливим містом.

– Тут є свої плюси і мінуси, – 
говорить Юлія. – Перше, що впа-
дає в око, у місті вже давно немає 
справжнього хазяїна. Очільника, 
який навів би лад і відновив би 
обласний центр, який зараз не-
охайний, занедбаний, з побити-
ми дорогами. Та за всіма очевид-
ними проблемами, звичайно, 
є й свої позитивні сторони. Це 
невелике, затишне місто. Коли 
я повернулася до Житомира піс-
ля останньої подорожі до Доне-
цька, у мене з’явилося відчуття, 
що я вдома.

Донецьк, який ми втратили
Найболючіше та найсклад-

ніше запитання для переваж-
ної більшості переселенців: чи 
збираються вони повертатись 
додому? Однозначну відповідь 
можуть дати лише одиниці. Для 
інших – це рівняння з багатьма 
невідомими, яке розв’язати най-
ближчим часом навряд чи мож-
ливо. Навіщо марні ілюзії, коли 
всі плани і сподівання можуть 
зруйнуватися будь-якої миті...

– У рідному місті протягом 
року я була двічі, – очі Юлії ту-
манить смуток. – Перший раз 
поїхала, щоби попрощатися з 
мамою. Ще до війни вона вже 
кілька років хворіла на рак. Ос-
танні події лише прискорили пе-
ребіг хвороби. Мама подзвонила 

і попросила приїхати. Хвилюва-
лася, що я не встигну побачити її 
живою. Я встигла. Привезла ліки. 
Та наші із татом зусилля відбити 
у хвороби хоча б ще кілька міся-
ців виявилися марними. У січні 
мами не стало.

Залишати місто після смерті 
мами Юлії дуже не хотілось.

– Тоді Донецьк майже не 
змінився, принаймні у центрі, 
принаймні зовні, – згадує жін-
ка. – Здавалося, це те саме місто, 
яке я пам’ятаю і люблю. Чисті, 
прикрашені до новорічних свят 
вулиці, такі рідні, знайомі. Крам-
ниці  з українськими вивісками 
і написами, в яких, як і раніше, 
продають українські товари. А 
в найближчому кафе з динамі-
ка лунають українські пісні. Та 
вибухи снарядів з околиць міста 
було чути й у центрі. І саме ці 
жахливі звуки змушували пере-
конатися в реальності війни.

Вдруге Юлія змушена була 
приїхати до Донецька, бо захво-
рів тато.

– Якось він зателефонував і 
сказав, що йому дуже зле, – роз-
повідає вимушена переселенка. 
– Знайомі та друзі, які лишилися 
в окупованому місті, допомог-
ли йому пройти обстеження. 
Діагноз невтішний – рак. І знов 
довга дорога. Але цього разу все 
набагато складніше. Потрібно 
вчасно зробити перепустку. Та 
це лише перший складний етап 
довгої дороги додому. Найважче 
– пройти блокпости. Кілометро-
ві черги рухаються надто повіль-
но. Мені ж треба якнайшвидше 
дістатися додому, адже там мене 
чекає батько, в якого запланова-
на операція. Розумію, що можу 
не встигнути. Та у критичних 
ситуаціях ти змушений діяти 
рішуче. На щастя, вільною сму-

гою їхали українські військові. 
Я зупинила їх і попросила до-
помогти. Вони без зайвих запи-
тань провели мене поза чергою. 
Правда, стільки лайливих слів на 
свою адресу до того часу я ніко-
ли не чула. Не засуджую людей, 
бо розумію, як виснажує багато-
годинне очікування під пекучим 
сонцем. Інколи вони навіть зму-
шені ночувати в машинах про-
сто неба, бо не встигли пройти 
перевірку на блокпосту до його 
закриття.

Донецьк у травні цього року 
був зовсім іншим.

– Місто змінилося невпізнан-
но, – продовжує Юлія – Таке вра-
ження, що з кожним днем цієї 
безглуздої війни Донецьк відда-
ляється від нас усе далі і далі. У 
якесь небуття. Коли заходиш до 
магазинів, здається, ніби повер-
нувся у старі радянські часи то-
тального дефіциту, але в гіршій 
інтерпретації, бо ціни захмарні. 
На полицях соки Кубані та води 
Кавказу. Українські продукти 
знайти можна, але купити їх 
може не кожен. Моторошно, від 
того, що містом їздить військова 
техніка, танки, на яких сидять 
озброєні люди в камуфляжі та 
тримають автомати не дулами 
вниз, а направляють їх на пере-
хожих. Ти реально під прицілом. 
Відкрито висловлювати свої дум-
ки можуть лише прихильники 
невизнаної республіки. Усі інші 
тримають свою точку зору при 
собі, бо говорити про те, що ду-
маєш – небезпечно. Чи зможемо 
ми повернути Донецьк в Украї-
ну? На це питання я не знаю від-
повіді, але дуже сподіваюся, що 
вона все-таки є. І що вона пози-
тивна. І колись стане реальністю. 
А це значить, що тисячі людей 
повернуться додому…

Переселенка з Донбасу Юлія Кирилова:  
«Діти не повинні бачити війну»

Війна назавжди 
змінила життя 
мільйонів зви-

чайних українців, 
змусивши їх робити 
нелегкий вибір, під-
штовхуючи до рішу-
чих, але непередбаче-
них кроків. 

Дар’я Гончарова

 Увечері батько сказав - «Бери дітей та їдь звідси якнайдалі». Сьогодні я розумію, це було єдине правильне 
рішення. Діти не повинні бачити війну
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Корупціонерів виховують із дитсадочку

За Конституцією 
України – освіта 
та медицина без-

коштовні. Офіційно 
так і є, адже жоден із 
освітніх чи медичних 
закладів не вимагати-
ме з вас квитанцій. 

Роман Здорик

Анна Сергієнко

Утім, коли із витратами на 
лікування ще можна змиритися 
(мовляв, на здоров’ї заощаджува-
ти не можна), то навчання вашо-
го чада – питання інше.

Бюджетні кошти 
виділяються на ремонт, 
енергоносії та зарплату

Побори, якими традиційно 
обкладають дітей у дитячих са-
дочках, давно стали притчею у 
всіх на слуху. При чому, що див-
но, за безкоштовної дошкільної 
освіти. Механізм дуже простий: 
гроші збирають або у вигляді 
так званих «благодійних внесків» 
або ж через батьківський комі-
тет. Добровільно-примусово.

Завідувачі садочків про такі 
проблеми говорять неохоче. 

– Ми переважно орієнтуємо-
ся на бюджетні видатки, – зізна-
ється завідувачка дитсадка «Ди-
восвіт» Лариса Юрченко. – Та не 
цураємося і благодійної допомо-
ги, яка надходить від батьків. 

Як і у більшості дитсадочків, 
«благодійність» у цьому садочку 
збирає  батьківський комітет. Та 
коли суто за визначенням благо-

дійність – це та сума, яку ти без-
болісно можеш відірвати від сво-
їх і так не надто багатих статків, 
то тут сума для всіх одна. 

І хоча здавати чи не здавати 
благодійні внески – справа до-
бровільна, збирають їх з усіх. 

– Тих батьків, які не в змозі 
здати кошти, ми від їх сплати 
звільняємо, – сказала пані Юр-
ченко. Отже, судячи зі слів завід-
увачки, не така вже та благодій-
ність і добровільна.

Механізм дуже простий – іні-
ціатором збирання коштів є ніби-
то не сама адміністрація дитса-
дочка. Усі побажання та заклики 
щодо здавання грошей надходять 
від батьківського комітету. На пу-
бліку говориться про «самоорга-
нізацію» батьків тощо. З одного 
боку, таку ситуацію можна зро-
зуміти. Адже з бюджету кошти 
виділяються лише на ремонт, 
енергоносії та зарплату персоналу 
садочків. Решту питань у дошкіль-
них закладах мають вирішувати 
самотужки, бідкаються завідувачі. 
Тож і доводиться викручуватися у 
такий спосіб. 

Відмовитися від так званої 
благодійності батьки не можуть. 
Більшість із них або боїться по-
гано виглядати на тлі інших, або 
переживає, що відмова платити 
гроші відобразиться на ставлен-
ні до дитини виховательки чи 
взагалі адміністрації садочка.

Утеплення садочків 
відбувається... коштом 
батьків    

Самі батьки про побори у са-
дочках розповідають більш охо-
че, аніж керівники дошкільних 

закладів. Щоправда, офіційно ви-
ступити на цю тему побоюються. 
Мотивують тим, що постражда-
ти від цього може дитина. 

Донька Лариси К. ходить до 
молодшої групи одного із дитса-
дочків Житомира. Заклад, ствер-
джує наша співрозмовниця, не 
найгірший серед усіх. Але жін-
ці, матері-одиначці, довелося 
тільки під час вступу дитини до 
садочка заплатити 300 гривень 
благодійного внеску. 

– Я вже не кажу про поточ-
ні побори, – бідкається Лари-
са. – Ще можна зрозуміти, коли 
здаєш гроші на святкування дня 
народження одногрупників у са-
дочку, але щомісячні здавання 
по 100, а то й по 200 гривень.

Чим тоді безкоштовна дошкіль-
на освіта відрізняється від приват-
них садочків, де за все потрібно пла-
тити – обурюються батьки.

– Минулого року наш садо-
чок утеплювали, – продовжує 
Лариса. – Програма називалася 
50 на 50. Половину суми на плас-
тикові вікна дав бюджет, полови-
на – з наших кишень. 

Ще одна матуся – Світлана 
М. Так само, як і її попередниця, 
категорично не хоче говорити 
публічно. 

– Ми б уже давно порушили 
цю проблему з поборами, – зізна-
ється вона. – Але де гарантія, що 
це завтра на нашій дитині не від-
гукнеться? Та й на нас тицятимуть 
пальцями. Бо більшість батьків 
така ситуація влаштовує. Може й 
не зовсім, та вони мовчать.

І може б не так болісно було 
віддавати ті кровно зароблені 
гроші на покращення умов са-
дочку, зізнається Світлана, якби 

вихователі були уважні до дітей.
– Цілком типова ситуація: 

діти граються, вихователька – 
фарбує нігті чи робить інші 
справи. Потім дитина хворіє, бо 
десь не додивилися, залишили 
гуляти на протязі.

Якщо ваша дитина алергік 
Та не тільки з вихователями є 

кадрова проблема. Дитина Мари-
ни З. – алергік. До неї, стверджу-
ють лікарі, потрібен спеціальний 
підхід у харчуванні. Під час всту-
пу дитини до садочка, скаржиться 
Марина, здавали всі потрібні до-
кументи. Пройшли безліч комісій 
і надали всі довідки про хворобу. І 
дитина, яка через алергію просто 
не може їсти рибу, мусить зали-
шатися голодною. 

В управлінні освіти нашо-
му журналісту розповіли, що 
формування меню входить до 
обов’язків медичної сестри са-
дочка.

– Є таке поняття як «стіл № 
5». Він передбачений саме для 
таких випадків, – розповіли нам 
в управлінні. – Треба просто ви-
словити своє побажання медсе-
стрі чи директору.

Отак і виходить. Батьки пе-
ред вступом чада до садочка 
збивають ноги і спорожняють 
гаманці, проходячи медичну ко-
місію, а потім – мають просити 
медичну сестру садочка змінити 
меню для їхньої дитини. Хоча 
для того, щоб зрозуміти це, вар-
то просто зазирнути до медич-
них документів малечі. 

 В управлінні освіти зазначають, що формування меню входить до 
обов’язків медичної сестри садочка

Перш, ніж створити ОСББ – оберіть надійного голову!

У 2007 році мешканці при-
ймають рішення створити 
ОСББ, проте кардинально змі-
нити ситуацію тоді так і не 
вдалося.

Мешканці та правління 
ОСББ «Затишна оселя 25» звер-
нулися в редакцію газети «20 
хвилин» з історією несправед-
ливості, яка вже довгий час від-
бувається у їхньому будинку.

ОСББ стало засобом 
«вкачування» грошей

З 2007-2008 рр. у будинку за 
адресою провулок 1-й Київський, 
25 співвласниками було заснова-
но ОСББ та обрано правління з 
п’яти людей. Спочатку все було 
добре. Правління дало на той час 
багато обіцянок як слід все орга-
нізувати. Але сталось не так як 
обіцялося. 

Усе почалося зі збирання ко-
штів по 350 грн на електрощитові 
з квартири, потім на трубу з по-
дачі холодної води довжиною 15 
м., за послуги водоканалу по 200 
грн з квартири, а також на очист-
ку каналізаційних мереж. 

Це продовжувалося доки 
співмешканці не почали розби-
ратися в чому справа і куди дійс-
но йдуть їхні кошти. Після зборів 
вони переобрали правління під 
головуванням Тетяни Реви та но-
вих членів правління з п’яти лю-
дей. Заступником став Андрій 
Пирожок. Однак, як виявилося, 
за час керівництва Тетяна Рева 
діяла в своїх інтересах. А коли 

мешканці почали цікавитися на 
що йдуть їхні кошти, виявилося, 
що не на благо їхнього будинку. 

Керівництво змінилося, але 
ситуація не покращилась

Після цього випадку у вересні 
2012 року головою будинку об-
рали Андрія Пирожка. Але нове 
правління не змогло витребува-
ти передачу бухгалтерських до-
кументів та інших матеріальних 
цінностей за весь період роботи з 
минулого керівника, що належа-
ло ОСББ. 

Мешканці сподівалися, що 
нарешті будинок в надійних ру-
ках, але він навпаки опинився в 
новому занепаді. За 3 роки прав-
ління Андрія Пирожка жодного 
разу не було загальних зборів і 
немає жодного звіту про викори-
стані кошти.

 За часи його керівництва ре-
монт першого під’їзду виконався 
частково, а коштів витрачено не 
мало. Щодо другого під’їзду, то 
протягом трьох років до нього 
руки взагалі не доходили. Проте, 
багато коштів було витрачено на 

каналізаційні мережі, а результа-
ту від цих ремонтів не має.

Як розповідають мешкан-
ці будинку, неодноразово вони 
зверталися до голови ОСББ, аби 
дізнатися на що йдуть їхні гроші. 
Втім, вони переконують – ця ін-
формація виявилася таємницею 
«за сімома замками».

Бухгалтер так і залишився 
без робочого місця

Також цікава ситуація скла-
лася із офісом для роботи бухгал-
тера і зберігання бухгалтерських 
документів. Для цього виділили 
кладову в будинку і для її облад-
нання голова зібрав по 500 грн з 
п’яти квартир. Але з обладнан-
ням так і не поспішали, а самим 
приміщенням довгий час кори-
стувався Андрій Пирожок. У 2014 
році він запропонував зробити 
там відеоспостереження для наг-
ляду за автопарком у дворі бу-
динку. 

Однак у людей закінчилось 
терпіння, чекаючи виконання 
обіцянок, і вони зі складом ко-
місії вирішили відкрити при-

міщення для бухгалтера, і були 
шоковані побаченим. Майже всю 
кладову займали особисті речі 
голови та багато непотрібних ре-
чей. Мешканці зібрали всі ці речі 
і перенесли в інше місце. Ввечері 
приїхав власник і, забравши речі, 
почав звинувачути людей у кра-
діжці майна.

Також мешканці зазначають, 
що Андрій Пирожок, не доче-
кавшись загальних зборів, по-
дав заяву на звільнення. Однак 
до цього часу не передав това-
ро-матеріальні цінності до 10 тис. 
грн, робочу техніку та ключі від 
об’єктів, що забезпечують ритм 
та життєздатність будинку. Тому 
люди сподіваються, що нарешті 
припиняться перешкоджання та 
погрози з боку минулого керівни-
цтва інакше вони будуть вимуше-
ні звертатися у відповідні  органи 
для відновлення справедливості.

Сьогодні мешканці ОСББ 
«Затишна оселя 25» обрали вже 
нового голову будинку й споді-
ваються, що спільними зусил-
лями вони зможуть подолати 
труднощі, які зараз стають на 
їхньому шляху.

Не солодко жи-
лося мешкан-
цям будинку, 

що знаходиться за 
адресою провулок 1-й 
Київський, 25. Хоча 
будинок був моло-
дим, але через безвід-
повідальність кому-
нальників за кілька 
років він перетворив-
ся на руїну. 



18 Середа, 26 серпня 2015WWW.20MINUT.UA СПОРТ та ЖИТОМИР

Організаторами змагання стали 
клуб карате «Додзе» і громадська 
організація «Єдиний Житомир».

«Ідея організувати такий за-
хід у нас виникла давно, – пояс-
нює тренер і керівник клубу 
карате «Додзе» Анна Яцкова, 
– однак ми не мали достатньо 
сил і досвіду. Саме батьки наших 
вихованців підштовхнули нас до 
цього, запропонувавши свою до-
помогу в організації».

Голова громадської орга-
нізації «Єдиний Житомир» 
Матвій Старченко розповів, що 
Клуб «Додзе» звернувся до них із 
пропозицією організувати тур-
нір. Виникло питання: «Житоми-
ряни їздять на змагання до різних 
міст, то чому б не організувати 
турнір з карате в Житомирі?».

«Ми готувалися до турніру 
протягом трьох місяців, – ділить-
ся Матвій Старченко. – Спонсо-
рів знайти було дуже складно, бо 
приватні підприємства, вкладаю-
чи кошти у такі заходи, втрачають 
прибуток. До того ж скоро вибо-
ри, тому ніхто не хоче давати гро-
ші просто так. Однак, на щастя, 
нам все-таки вдалося організувати 
це змагання. І ми плануємо й на-
далі підтримувати цю ідею».

За дотриманням усіх правил 
щодо організації та проведення 
турніру слідкували представни-
ки Української федерації карате, 
котрі регулювали й контролюва-
ли кількість учасників, майдан-
чиків і сам процес змагання.

«Для того, щоб турнір про-
ходив чесно й неупереджено, ми 

запрошували не лише житомир-
ських суддів, – пояснює тренер 
клубу «Додзе» Анна Яцкова. – Сьо-
годні змагання судять судді з кате-
горіями D, C, B і A. Головний суддя 
турніру – Руслан Руденко – має 
національну суддівську категорію 
та колосальний досвід у суддівстві. 

За правилами Української фе-
дерації карате, ми мали б прове-
сти змагання серед команд саме 
Житомирського регіону, однак 
для того, щоб зробити турнір 
масштабним та насиченим, ми 
запросили інших давніх друзів – 
команди, з якими ми давно разом 
співпрацюємо та виступаємо. 
Нам би хотілося, щоб цей турнір 
став щорічним, адже наша мета 
– популяризувати серед молоді 
карате і здоровий спосіб життя», 
– розповіла Анна Яцкова.

Перед офіційним відкриттям 
організатори турніру провели 
змагання серед наймолодших 
спортсменів, щоб не змушувати 
їх чекати цілий день. Усіх пере-
можців нагородили дипломами, 
медалями та солодкими пода-
рунками від спонсорів.

Уже на самому відкритті 
були представлені 10 команд з 6 
міст України: «Додзе», «Джит-
те», «Саторі», «Будо» (м. Жито-
мир), «Коростень» (м. Коростень), 
«СІЧ» (м. Новоград-Волинський), 
«Сен-бін», громадське об’єднан-
ня «Шкільний спорт» (м. Київ), 
«Вагр» (м. Харків) і «Тігрьонок» 
(м. Одеса). Загалом у турнірі взя-
ли участь майже 200 учасників.

Не обійшлося й без культур-
ної програми. Під час відкриття 
виступили артисти танцювальної 
студії «Каурі», майстри спортив-
ної акробатики, а наприкінці за-
ходу спортсменів та глядачів вра-
жала неперевершеним дійством 
перша житомирська фаєр-студія 
«Дім сонця».

Нам вдалося поспілкуватися 
з учасниками турніру – спортсме-
нами зі спортивних клубів карате 

«Коростень» та «Саторі».
Спортсменки Влада, Домініка 

й Вікторія приїхали на турнір з 
Коростеня з надією на перемо-
гу. Дівчата виступали у категорії 
«14–15 років». Зокрема Домініка, 
яка займається карате вже протя-
гом 7 років, розповіла, що ініціа-
тором її занять став тато-тренер 
і в майбутньому дівчина планує 
пов’язати своє життя зі спортом. 
А от її товаришка Влада займа-
ється цим видом спорту лише 2 
роки, тому поки що не виріши-
ла, чи присвятить своє життя 
саме карате. Однак їх вибір, як 
стверджують юні спортсменки, 
не випадковий, бо всі вони давно 
цікавляться цим видом бойових 
мистецтв.

Що ж стосується Максима й 
Віталія з клубу «Саторі» (м. Жи-
томир), то вони зізналися, що, ок-
рім власного інтересу до карате, 
поштовхом до занять став, так би 
мовити, «спокій батьків» – через 
наполегливі заняття спортом у 
хлопців не вистачає часу на беш-
кетування, гартуючи дух, вони 
уникають спокуси піддатися 
юнацьким шкідливим звичкам.

Хлопці розповідають, що кара-
те вже стало невід’ємною частиною 
їхнього життя. І вони планують 
стати у майбутньому тренерами, а 
Максим навіть мріє відкрити влас-
ний спортивний клуб.

Загалом турнірний день був 
переповнений емоціями юних 
каратистів, тренерів та вболіваль-
ників. Були тут і сльози розча-
рування, і хвилювання, і крики 
радості, і щирі обійми й приві-
тання товаришів. Спостерігаючи 
за цим грандіозним дійством, 
можна впевнено сказати, що 
спортивний Житомир не стоїть 
на місці, а розвивається та вихо-
дить на міжрегіональний рівень. 
Сподіваємося, що цей турнір – 
лише початок становлення нашо-
го міста як одного зі спортивних 
центрів України.

У Житомирі змагалися майже 200 
каратистів із 6 міст України 

У Житомирі впер-
ше відбувся тур-
нір з карате, 

котрий пройшов 23 
серпня за участі 10 ко-
манд із 6 міст України. 

Анастасія Кузьмич

 Нагородження наймолодших учасників турніру

 Спаринг

 Даниїл Зелінський, клуб карате «Джитте»

 Артисти танцювальної студії «Каурі»

 Відкриття турніру, парад команд
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У Міжнародний день гуманітарної допомоги Вілкул 
подякував волонтерам за єдність і підтримку України

Глава Фонду «Українська 
перспектива» Олександр Віл-
кул подякував волонтерам, 
медикам та небайдужим укра-
їнцям за чуйність, турботу і 
підтримку нужденних, а також 
поранених і переселенців у та-
кий складний для України час.

– Щодня волонтери, долаю-
чи труднощі й часом небезпе-
ки, допомагають сотні людям, 
які опинилися в біді. Це люди 
з великим серцем і відкритою 
душею. 

Я дякую кожному, хто при-
єднався до ініціатив нашого 
Фонду «Українська перспек-
тива» і творить разом з нами 
добро. У цьому й проявляєть-
ся єдність і сила нашої рідної 
України, – сказав Олександр 
Вілкул.

Фонд «Українська перспек-
тива» став першим фондом, 
який почав системно допомо-
гати постраждалим – пересе-
ленцям і пораненим солдатам 
української армії. З початку 
роботи Фонду, у травні 2014 
року, було передано близько 
770 тонн гуманітарної допо-
моги для мирних громадян в 

зону конфлікту, а також – пере-
селенцям і соціально незахи-
щеним категоріям населення 
– Ветеранам Великої Вітчизня-
ної війни, багатодітним сім’ям, 
дітям-інвалідам і т. д. 

У першу чергу, постачають 
продукти харчування, меди-
каменти, ковдри, електрообі-
грівачі, засоби побутової хімії, 
дитяче харчування і памперси 
для малюків. 

Окрім того, Фонд прийняв 
більше тисячі дітей із зони 
конфлікту. Їм була надана до-
помога в медичному обслуго-
вуванні, влаштуванні в школи 
і дитячі садочки.

Особлива увага приділяєть-
ся госпіталям і лікарням, де 
рятують життя поранених сол-
датів. Медустановам поставля-
ються життєво важливі меди-
каменти і медобладнання. На 
цей раз Фонд Вілкула допоміг 
укомплектувати нову опера-
ційну Дніпропетровської місь-
клікарні № 2 – був переданий 
сучасний електрокоагулятор, 
необхідний для проведення 
порожнинних операцій.

– Ми відремонтували опе-
раційну, але проводити пов-
ноцінні операції не дозволяла 
відсутність необхідного об-
ладнання. Зокрема, дуже не 
вистачало електрокоагулятора 
– апарату, що допомагає при-
пікати судини і зменшувати 
кровотечу. Це дуже важливо 

при проведенні порожнинних 
операцій, тому більше 90 % 
травм подібного типу немож-
ливо прооперувати без коагу-
ляції судин, – сказав заступник 
головного лікаря з хірургічної 
допомоги Дніпропетровської 
міської клінічної лікарні № 2 
Максим Кузьмін.

– Увесь медперсонал лікар-
ні вдячний Фонду за допомо-
гу. Ми звертаємося до «Укра-
їнської перспективи» вже не 
вперше й завжди отримуємо 
необхідне, – зазначив Максим 
Кузьмін.

Фонд регулярно надає до-
помогу Дніпропетровській 
лікарні № 2. У червні для опі-
кового відділення придбали 
біологічний мікроскоп. Раніше 
також були передані медика-
менти, предмети медичного 
призначення та інструмента-
рій для надання невідкладної 
допомоги пораненим. Мину-
лого місяця Фонд передав для 
операційної дорогу 17-рефлек-
торну лампу. Тепер – електро-
коагулятор.

– Ми у Фонді розуміємо не-
обхідність швидкого і ефектив-
ного надання допомоги, тому 
маємо намір допомогти доу-
комплектувати операційний 
блок хірургічного відділення в 
найкоротші терміни, – сказав 
виконавчий директор Фонду 
«Українська перспектива» Ан-
дрій Муксімов.

19 серпня від-
значали Між-
н а р о д н и й 

день гуманітарної до-
помоги. 

Лідер Радикальної партії ви-
магає від уряду підвищити «міні-
малку» втричі – до 3 000 гривень – і 
одночасно зменшити податковий 
тиск на фонд заробітної плати. 

Цим кроком Ляшко планує 
зробити дві важливі речі одночас-
но: полегшити життя людям, які з 
підвищеною зарплатою матимуть 
більшу купівельну спроможність, і 
значною мірою вивести економіку з 
тіні, адже підвищення «мінімалки» 
у приватному секторі – це удар по 
зарплатах у конвертах. Власник під-
приємства буде вимушений плати-
ти людям «по-білому», а це і більша 
пенсія, і податки до бюджету.

Згідно з офіційними даними, 
сьогодні на мінімальну заробітну 
плату у 1 218 гривень живуть (ні – 
намагаються вижити!) близько 300 
тисяч українців. 

Попри те, що за останні два 
роки гривня по відношенню до 
долара знецінилася втричі, ціни  
зросли на 70 % – мінімальна зар-
плата підвищилися всього на 6 %. 

«Хай на цю «мінімалку» спро-
бує прожити той, хто її встановлю-
вав. Цих грошей навіть на хліб із 
маслом сьогодні не вистачає!», – пе-
вен Олег Ляшко.

Лідер Радикальної партії  
називає таку державну політику 
знущанням над громадянами і 
вимагає від уряду негайно вжити  
рішучих заходів, зокрема підви-
щити мінімальну зарплату до 3 
000 гривень, а також індексувати  
заробітні плати, пенсії та стипендії 
на рівень інфляції. 

Одночасно з цим Ляшко з  
командою вимагають суттєво   
зменшити податковий тиск на під-
приємців, зокрема знизити Єдиний 
соціальний внесок (ЄСВ) з 37 % до 15 
%, що дозволить роботодавцям без-
болісно підвищити зарплати своїм 
робітникам. Верховна Рада про-
голосувала відповідний законопро-
ект, але Президент наклав вето. Тому  
боротьба за зниження ЄСВ триває.

«Це дасть можливість легалі-
зувати заробітні плати і вивести їх 
із конвертів. Сьогодні мінімальна 
зарплата 1 218 грн, а ЄСВ 37 %. Коли 
ми піднімемо «мінімалку», але зни-
зимо ЄСВ, Пенсійний фонд нічого 
не втратить. Бо чим вища офіційна 
зарплата, тим більше відрахувань 
до Пенсійного фонду. А у підсум-
ку – більша пенсія. Люди від цього 
тільки виграють!», – переконаний  
Олег Ляшко.

За словами заступника лідера 
Радикальної партії з економічних 
питань Віктора Галасюка, підви-
щення мінімальної зарплати – це 
питання не лише соціальної спра-
ведливості, а й питання відроджен-
ня економіки заради її зростання. 
Адже таке рішення потягне за 
собою не лише підвищення купі-
вельної спроможності населення, а 
й відновлення та розвиток вітчизня-
ного виробництва, створення робо-
чих місць. 

На логічне питання – де взя-
ти гроші на підвищення виплат 
 бюджетникам, радикали мають об-
ґрунтовану відповідь. За їхніми під-
рахунками, для індексації зарплат і 

пенсій до кінця року додатково не-
обхідно 20 мільярдів гривень. Зали-
шок коштів на єдиному казначей-
ському рахунку на початок серпня 
становить 33,27 мільярди гривень. 
Ляшко закликає уряд не берегти 
ці гроші на «чорний день», а відда-

ти людям, адже «чорний день» для 
мільйонів українців уже настав. 

Урядовці вже взяли в роботу 
пропозицію РПЛ. Ляшко обіцяє 
найближчим часом дотиснути це 
питання та врятувати сотні тисяч 
українців від безгрошів’я.

«Чорний день» для 
мільйонів українців 
уже настав. 

Олег Ляшко: «Мінімальної зарплати 
навіть на хліб із маслом не вистачає»

Максим Довженко

ДОВІДКА
Фонд «Українська перспектива» став першим фондом, який 
почав системно допомогати постраждалим – переселенцям 
і пораненим солдатам української армії. З початку роботи 
Фонду, у травні 2014 року, було передано близько 770 тонн 
гуманітарної допомоги для мирних громадян в зону кон-
флікту, а також – переселенцям і соціально незахищеним 
категоріям населення – Ветеранам Великої Вітчизняної вій-
ни, багатодітним сім’ям, дітям-інвалідам і т. д.  У першу чер-
гу, постачають продукти харчування, медикаменти, ковдри, 
електрообігрівачі, засоби побутової хімії, дитяче харчування 
і памперси для малюків. 

 Фонд Вілкула допоміг укомплектувати нову операційну Дніпропетров-
ської міськлікарні № 2 – був переданий сучасний електрокоагулятор, 
необхідний для проведення порожнинних операцій
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10 речей, які необхідно взяти  
в похід: інструкція для новачків

1. Карта
Для того, щоб ваш похід не закінчився, 

практично не почавшись, обов’язково пере-
вірте, чи взяли ви карту саме того маршру-
ту, який збираєтесь пройти. Рекомендуємо 
так звані 500-метрівки (в 1см = 500м). Так, 
багато туристів не беруть із собою карту і 
нормально без неї обходяться. Проте, повір-
те, карта дуже важлива у поході. 

За її допомогою ви можете зорієнтува-
тися на місцевості, визначити інші ходжен-
ня з маршруту при потребі, знайти джере-
ла води та місця ночівлі. А в гарну погоду 
ви можете просто вивчити назви і навіть 
вершини навколишніх вершин. Тож, якщо 
ви не хочете, щоб вас шукали рятувальники 
– карта необмінний атрибут походу.

2. Одяг та взуття
Обов’язково перевірте чи відповідний у 

вас одяг та взуття. Погода в дуже мінлива. 
Протягом доби може бути як дуже жарко, 
так і дуже холодно. Тому слід бути готовим 
до різких змін погоди.

Найкраще взуття – це трекінгові чере-
вики або кросівки. Підходять також міцні 
шкіряні черевики. Ну і крайній випадок – 
звичайні кросівки чи кеди. 

Ні в якому разі не можна йти в похід у 
новому, нерозношеному взутті. Інакше вам 
гарантовані набряки ніг, пухирі та мозолі. 
Взуття потрібно брати саме свого розміру із 
запасом на теплі шкарпетки. Також бажа-
но мати змінне взуття. Для цього найкраще 
підходять сандалі. 

3. Захист від дощу
Не взяти дощовик, надіючись на соняч-

ний прогноз погоди, – це все одно, що грати 
в лотерею. Якщо ви хочете промомкнути і 
замочити всі речі, чи захворіти – ваше пра-
во. В іншому разі, обов’язково, в першу чер-
гу, візьміть дощовик. 

4. Кружка, ложка, миска, ніж
Як показує практика саме ці речі забу-

вають найчастіше. І якщо ви подорожуєте 
з друзями, то вечерю із спільного казана 
спільною ложкою може лише зблизити вас. 

5. Намет
Як це не дивно, але перевірте ваш на-

мет. Радянські важкезні брезентові намети, 
кемпінові намети для походів в гори не го-
дяться. По-перше вам їх нести на собі, тому 
намет потрібен не важкий. По друге – намет 
повинен бути водонепроникним та вітро-
стійким, щоб витримувати дощі та вітри. 
Намет повинен бути двохтентовим, верх-
ній тент – водонепроникний. Нижній – це 
москітна сітка із водонепроникним дном. 
Намет оснащений дюралюмінієвими дуга-
ми та надійними відтяжками. 

6. Засоби для приготування їжі
Якщо ви йдете в похід, що буде проходи-

ти вище зони лісу – візьміть із собою паль-
ник. Інакше будете їсти лише хліб та консер-
ви. Якщо ж ночівлі заплановані біля дров 
– не забудьте сокиру і сірники чи запальнич-
ку. І ще візьміть казанок один на всіх. 

Їсти в поході хочеться набагато більше, 
ніж перед телевізором вдома. Тому харчі 
повинні бути калорійні.

7. Аптечка
 Річ обов̀ язкова! Перелік вмісту може 

коливатися в залежності від багатьох фак-

торів, але є речі, які неодмінно повинні 
там бути.

• Лейкопластир
• Бинт звичайний та еластичний
• Йод або інший антисептик
• Щось з нестероїдних протиза-

пальних - типу анальгін, спазмал-
гон.

• Активоване вугілля або інший 
сорбент

8. Ліхтарик
Так, ви можете його жодного разу не 

використати. А ще він може врятувати 
вам життя. В умовах поганої видимості 
людину значно легше знайти за світлом. 
Ну і звісно, ви можете присвітити собі, 
щоб не заплутатись вночі у відтяжках на-
мету, коли будете йти в туалет, або щоб 
знайти потрібну річ в рюкзаці. А ще ви 
можете розкладати намет чи готувати 
вечерю в сутінках і світити ліхтариком. А 
ще ви просто можете підвісити його до 
верху намету і всією компанією пограти в 
цікаву гру. 

9. Ремнабір
Похід – це місце, де не всі речі прохо-

дять перевірку на міцність. Тому  дуже ба-
жано мати такі речі, як:

• скотч або ізолента;

• голка, нитка;
• шнурівки, мотузки.
За допомогою цих речей ви зможете 

полагодити майже все, що не витримає 
навантаження. 

10. Перевірте ваш рюкзак
Усі ваші речі повинні поміститись 

всередину. Лише карімат можна при-
чепити зверху. Перевірте ще раз усі 
речі, витягніть шахмати, косметичку, 
планшет, ковдру… Пам’ятайте, все, що 
ви візьмете – нести будете самі. Пра-
вильно упакуйте рюкзак. Важчі речі 
кладіть ближче до низу і до спини.  
Найнеобхідніші речі, такі як карта, 
бутилка з водою, дощовик, тримайте 
в кишенях рюкзака, щоб вони завжди 
були напоготові.

Рюкзак повинен бути як найближче 
до спини – тобто його вертикальна вісь 
повинна бути близькою до осі нашого 
хребта, тоді буде легше нести. Основна 
маса повинна бути не на дні рюкзака, 
а як можна вище (нехай стирчить рюк-
зак вище голови). Знову ж таки, щоб осі 
співпадали – хребет все витримає, тіль-
ки треба правильно його нагрузити. 

Ви повинні не тільки знати, що у вас 
в рюкзаку, а й де воно лежить. А лежа-
ти повинні зверху речі, які вам знадо-
бляться першочергово. Рюкзак не пови-
нен відтягувати вас назад чи вбік.

Проведіть свій похід із задоволен-
ням, набравшись позитивних вражень! 
Аби повернутись в міські вулиці, згаду-
ючи свою мандрівку лише з думками 
«це було неймовірно» та «хочу ще!».

У кожного туриста є свій 
рецепт зборів. Але, як 
показує життя, резуль-

тат у всіх фактично однако-
вий – купка речей, які навіть 
не влазять до рюкзака.

ПОРАДА. Обклейте карту скотчем 
для того, щоб вона не промокла, чи 
не порвалась. І завжди тримайте її 
біля себе.

ПОРАДА. Дощовики, що продаються 
на ринку непридатні для походу. Ба-
жано взяти непромокну накидку, або 
ж пончо, що накривають вас разом із 
рюкзаком. 

ПОРАДА. Непотрібно брати вилку. 
Ложка чудово замінює її. Не беріть 
із собою важкий посуд, та посуд, що 
б’ється. Ніж бажано мати складний.

ПОРАДА. Для того, щоб захистити 
вогонь на пальнику від вітру – скру-
тіть навколо нього карімат. Так ви 
приготуєте їжу набагато швидше.

ПОРАДА. Дуже добре, коли ви маєте 
складний ніж з інструментами. Він 
допоможе вам у багатьох ситуаціях.

ПОРАДА. В наметі притуліть ліхтарик 
світлом до бутилки з водою і намет на-
повниться приємним розсіяним світлом.
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Інфаркт може статися навіть у молодих

Грудне вигодовування

Відомо, що інфаркт міокарда може ста-
тися у людини незалежно від її віку. Його 
розвиток можуть спровокувати сильні 
емоційні переживання та стрес. Фізичне 
перенапруження теж серед «провокато-
рів». Однак найчастіше інфаркт почина-
ється вранці, після пробудження. 

Класичним проявом гострого інфаркту 
міокарда є больовий синдром: інтенсивний 
біль за грудиною, який може поширюва-
тися в руки, плечі, ключиці, шию, нижню 
щелепу. Тривалість болю коливається від 
20–30 хвилин до декількох годин. Може 
супроводжуватися різкою слабкістю, піт-
ливістю, нудотою, блювотою, відчуттям не-
стачі повітря. Іноді лікарі випадково вияв-
ляють інфаркт під час обстеження на ЕКГ. 

Лікар-кардіолог Житомирського 
обласного медичного центру здоров’я 
та спортивної медицини Ігор Бібіков 
розповів про інфаркт і його наслідки.

«Інфаркт міокарда – це гостре пору-
шення кровообігу в судинах серця, одне 
з найважчих проявів ішемічної хвороби 
серця, – зауважив лікар-кардіолог. – Якщо 
вчасно не виявити хворобу, вона може 
призвести до інвалідності людини, а в гір-
шому випадку – до смерті».

Майже у кожного чоловіка чи жінки 
може виникати ішемічна хвороба серця, 
яка найчастіше закінчується інфарктом 
міокарда. Інфаркт міокарда є гострою 
формою при ішемічному серцевому за-

хворюванні. Він може виникати тоді, коли 
кров перестає надходити у певний відділ 
м’яза серця. 

Інфаркт дуже небезпечне захворювання, 
це підтверджує статистика смертності від 
інфаркту. Хто переносить інфаркт, у того на 
ураженому місці може з’являтися рубець.

Останнім часом інфаркт міокарда ді-
агностують і у молодих чоловіків, до 50 
років. Серед жінок до 50 років таких ви-
падків менше, бо у них до цього віку су-
дини захищають естрогени та інші статеві 
гормони. Коли у жінки настає клімакс, за-
гроза інфаркту міокарда зростає.

Інфаркт трапляється й у молодих
Сьогодні інфаркт значно «помолод-

шав» (25–28 років). Причиною захворю-
вання на інфаркт може стати спадковість, 
тобто, якщо у родичів були інфаркти чи 
інсульти, імовірність такого захворювання 
для наступного покоління збільшується. 
Ще одна причина захворювання – мало-
рухливий спосіб життя. Фактором ризику 
також є паління та надмірне вживання 
спиртних напоїв.

Як вберегтися від інфаркту
«Інфаркт не виникає сам собою, – за-

уважив лікар-кардіолог Ігор Бібіков. – Він 
розвивається на фоні атеросклерозу (зву-
ження судин через холестеринові бляшки 
на стінках). Потім утворюються тромби, 
які порушують кровоток. 

Щоб цього не сталося, потрібно ре-
тельно слідкувати за станом свого здоров’я. 
Рекомендується правильно харчуватися, 
вживати менше тваринних жирів, через 

які підвищується рівень холестерину у 
крові та вести здоровий спосіб життя».

Лікування

Щоб не ризикувати, за найменшої 
підозри інфаркту лікарі відправляють 
людину до реанімаційного відділення 
лікарні. І чим швидше, тим краще. Адже 
тільки протягом перших декількох годин, 
вводячи спеціальні препарати, можна 
розчинити свіжий тромб і відновити кро-
воток у коронарній артерії. 

У перші дні обов’язковий постільний 
режим. У цей час пошкоджене серце 

може не витримати навіть мінімальних 
навантажень. Раніше людина, котра пе-
ренесла інфаркт, не піднімалася з ліжка 
кілька тижнів. Сьогодні термін постіль-
ного режиму значно скорочений. Але все 
одно, хоча б троє діб після інфаркту треба 
лежати в ліжку під наглядом лікарів. По-
тім дозволяється сидіти, пізніше вставати 
та ходити.

Як попередити:

– слідкувати за артеріальним тиском 
і регулярно вживати призначені лікарем 
препарати;

– нормалізувати рівень холестерину у 
крові раціональним харчуванням;

– не палити;
– зменшити вагу тіла;
– контролювати рівень цукру в крові у 

разі цукрового діабету;
– активізувати рухову активність від 

помірного навантаження до ходьби на 
кілька кілометрів.

Грудне вигодовування – це вигодовування 
грудним молоком без застосування в раціоні 
дитини іншої їжі або рідини. Грудне вигодову-
вання  необхідно починати протягом першої 
години після народження немовляти і продов-
жувати до року, а за можливості й довше.

Грудне молоко містить не тільки всі по-
трібні дитині поживні речовини в ідеально 
збалансованому співвідношенні, але й комп-
лекс захисних факторів та біологічно актив-
них речовин.

Лікар акушер-гінеколог Тетяна Хоро-
манська дає корисні поради всім майбутнім 
матерям.

Чим корисне грудне молоко і грудне 
вигодовування?

«Грудне  молоко надзвичайно корисне для 
малюка, оскільки воно містить оптимальну 
комбінацію білків, жирів, вуглеводів, вітамі-

нів, мінеральних речовин та води, – розпові-
дає акушер-гінеколог Тетяна Хороманська. 
– Молоко матері забезпечує імунітет дитини, 
воно сприяє активному росту малюка, його 
повноцінному розвитку, захищає організм 
від інфекцій».

У перші дні грудного вигодовування дуже 
важливо уникати  допоювання дитини во-
дою. Як відомо, материнське грудне молоко 
містить багато води і за умови достатнього 
рівня лактації повністю забезпечує потребу 
дитини в рідині. 

Якщо допоювати малюка водою, у нього 
може виникнути помилкове відчуття наси-
чення. Також дитина взагалі може відмовити-
ся від грудей.

За яких умов застосовується штучне 
харчування?

«Штучне вигодовування може застосову-
ватися, якщо молока у матері недостатньо або 
взагалі немає. 

Малюка не рекомендується раптово пе-
реводити на нове харчування, оскільки його 
травна система та обмінні процеси  оновлю-
ються не так швидко і з великим напружен-
ням», – радить акушер-гінеколог.

Як довго годувати малюка?
Щодо тривалості грудного вигодовування 

єдиної думки немає. Хтось вважає, що піс-

ля року годувати грудьми недоцільно. Хтось 
годує до закінчення оплачуваної відпустки 
по догляду за дитиною. Прихильники ради-
кальних поглядів вважають, що малюк може 
отримувати мамине молоко настільки довго, 
скільки захоче сам.

«Дитина першого півріччя життя повинна 
отримувати тільки грудне молоко, в якому міс-
тяться всі необхідні поживні речовини і вода,  
– зазначає акушер-гінеколог. – З шести місяців 
грудне молоко залишається корисним для ди-
тини, але вже не може повністю забезпечити 
всі поживні потреби малюка. Тому з цього 
віку, поряд із молоком мами, до раціону кри-
хітки вводять так звані продукти «прикорму».

Дитина другого року харчується різнома-
нітно. Її раціон майже такий, як у дорослої лю-
дини. Мама може годувати малюка грудьми 
один-два рази на добу, найчастіше вночі. Але 
це годування дуже важливе, оскільки напри-
кінці першого і на другому році життя триває 
інтенсивне зростання, фізичний і психічний 
розвиток дитини. Тому годувати грудьми слід 
якомога довше, щоб допомогти дитині пра-
вильно та гармонійно рости», – підсумувала 
акушер-гінеколог Тетяна Хороманська.

Грудне молоко має унікальну властивість: 
на кожному етапі розвитку малюка молоко 
містить саме ті біологічні речовини (гормони, 
фактори росту тощо), яких немає в жодному 
іншому дитячому харчуванні та які забезпе-
чують правильний розвиток дитини.

Говорячи про таку 
страшну хворобу, як ін-
фаркт, люди вважають, 

що йдеться про хворобу лю-
дей старшого віку.

Материнське молоко 
– єдиний ідеальний 
продукт харчуван-

ня для забезпечення гармо-
нійного розвитку дитини.

Біг  
і ходьба для 

здоров’я
Згідно з індійськими пере-

казами серце людини роз-
раховане на певну кількість 

ударів за життя людини. Під час 
бігового навантаження (трену-
вання) частота серцевих скоро-
чень зі звичайних 72–78 ударів се-
редньої здорової людини зростає 
до 120–140 ударів на хвилину.

Тривалий біг (45 і більше хвилин) 
і ходьба (60–90 хвилин) сприяють 
виникненню в організмі пристосу-
вальних реакцій; призводять до ви-
сокої економізації споживання кис-
ню; стабілізують вегетативну нервову 
систему; економізують роботу серця 
у спокої.

Під час роботи м’язів відбуваєть-
ся підкачування і викидання крові. 
М’язи є «насосами», які допомагають 
серцю переганяти кров по організму.

Під час бігу (ходьби) починає пра-
цювати все більша кількість капілярів 
(або утворюються нові). Це підвищує 
відносну силу серця, стабілізує роз-
поділ крові під час навантаження.

Завдяки заняттям бігом і ходьбою 
зростає витривалість і обсяг м’язів, 
задіяних у тренуванні. Оскільки сер-
це також є м’язом, то й воно збіль-
шується в розмірах та підвищує свою 
витривалість і функціональні можли-
вості як насоса, доносячи кров у най-
віддаленіші місця організму, збага-
чуючи їх необхідними компонентами 
та киснем.

Біг і ходьба збільшують об’єм кро-
ві та кількість гемоглобіну в ній. Під 
час бігу та ходьби відбувається ма-
саж усіх внутрішніх органів.

Біг і ходьба знижують рівень хо-
лестерину в крові. Також покращують 
функції печінки і нирок: біг зі швидкі-
стю 6–7 км на годину збільшує філь-
трацію сечі в ниркових клубочках.

Біг сприяє нейтралізації трьох ос-
новних факторів ризику серцево-су-
динних захворювань:

- підвищеного вмісту холестерину 
в крові;

- гіпертонії;
- надлишкової ваги.
Біг і ходьба загартовують, зміц-

нюють організм. Англійські вчені ви-
явили у крові бігунів новий гормон – 
гормон гарного настрою.

Біг і ходьба – це свого роду нар-
котик, але звикання до нього лише 
на користь. Коли втягнувся у заняття 
і регулярно отримуєш від цього при-
ємну втому тіла, величезну радість і 
душевний підйом, то хочеться знову і 
знову відчувати цей стан.

Голова КЛБ «Джоггінг» 
 С. А. Турченков 

Олена Церпіцька

Юлія Самойлик

У разі виникнення болю у ділянці серця, який не усувається нітрогліце-
рином, супроводжується значним потовиділенням, потрібно зверта-
тися до кардіолога для уточнення діагнозу та призначення лікування.
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Анатомія музею, або Що мусять знати  

 житомирці про обласний краєзнавчий
(Поч. у № 24, 25, 28, 29)

Сподіваюся, підтвердити той 
факт, що музей ні перед ким не зачи-
няє дверей і дозволяє працювати як 
із фондами, так і у своїй бібліотеці, 
мо-жуть такі авторитетні житомир-
ці, як відомий житомирський краєз-
навець і видавець Г. П. Мокрицький, 
доктори філологічних наук В. М. 
Мойсієнко, В. О. Єршов, котрі вільно 
працювали з музейними фондами, 
викладачі ЖДУ імени Івана Франка О. 
І. Чорнописька, В. В. Пивоваров, аспі-
рант С. А. Умінський, журналіст Ігор 
Александров, диякон Ігор Кучерук, 
а також викладачка Волинського на-
ціонального університету імени Лесі 
Українки І. І. Кузьмішина, рівненська 
краєзнавчиня І. В. Мілясевич, учи-
тель Новоград-Волинської гімназії В. 
В. Вітренко, викладач Празького уні-
верситету Радан Капуцин і сила-си-
ленна іншого наукового та інтелі-
ґентного люду не тільки, як бачимо, з 
Житомира. Про них та про теми їхніх 
наукових пошуків свідчать записи в 
спеціяльній обліковій книзі й теки 
з офіційними листами та власноруч 
написаними заявами, що зберігають-
ся в музеї. А на листах і заявах — тіль-
ки позитивні резолюції за підписом 
Л. П. Грузської: «прошу сприяти», 
«прошу допомогти», як-от на заяві 
приватної особи Г. П. Мокрицького 
від 10 січня 2000 року з проханням 
попрацювати з матеріялами з фонду 
репресованого совєтського державно-
го діяча, уродженця Житомира А. М. 
Любовича та з матеріялами, пов’яза-
ними з історією пам’ятника Пушкіну. 
Є навіть резолюція «прошу підібрати 
матеріал безоплатно», як-от на ли-
сті, датованому квітнем 1998 року, за 
підписом проректора з наукової ро-
боти Житомирського педінституту 
Ю. К. Онищенка, у якому він просить 
«дозволити користуватися фондами 
музею доц. кафедри зарубіжної лі-
тератури Єршову В. О., який працює 
над темою „История литературы и 
культуры Волыни”»). Тож ці відомі в 
житомирських наукових колах люди 
вже точно знають стежку до фондів 
музею та його бібліотеки!

Розріз десятий. Церкві — Боже, 
а музеєві?

Десь на початку 1970-х, ще жов-
теням, побував на екскурсії в музеї 
природи. Запам’яталося розмаїття 
експонатів — опудал тварин, птахів, 
жуків, метеликів. А найбільше вра-
зив, звичайно ж, знаменитий скелет 
мамонта! Тоді музей містився у при-
міщенні колишнього семінарійного 
костелу, що на розі вулиць Київської 
і Театральної.

Совєтська влада, зважаючи на 
те, що будівля костелу дожила до 
ава-рійного стану, не змогла знайти 
для музею природи кращого примі-
щен-ня, ніж іншу жертву «всенарод-

ної» боротьби з релігією — Хресто-
возд-виженську церкву на вулиці 
Катедральній. Тож одіссея музею при-
роди продовжилася, і 1985 року він 
переселився в стіни капітально від-
ремон-тованої церкви (доти вона була 
перетворена войовничими атеїстами 
на торговельний склад; житомирці 
старшого віку ще добре пам’ятають, 
як під куполами вже почали рости 
дерева), щоб 1987 року відчинити две-
рі для відвідувачів.

А що ж із музеєм природи? 
Якийсь час за наказом управління 
культу-ри облдержадміністрації та 
домовленістю між УПЦ (МП) та му-
зеєм роз-почали богослужіння серед 
експонатів, тобто настав нетривалий 
період, коли у Хрестовоздвижен-
ській церкві утворився своєрідний 
церковно-музейний симбіоз. Згодом 
з ним не стали панькатися. У квітні 
2012 року з Києва терміново приїхав 
тодішній міністер аграрної політи-
ки і продовольства України Мико-
ла Присяжнюк і, як президентський 

«смотрящий», фактично розпочав 
форсування виселення музею з будів-
лі церкви. Принаймні, перед пресою 
заявив таке: «Треба зібрати студентів 
на суботники (ех, відчувається ленін-
ська ґвардія! — В. К.), щоб вони екс-
понати спакували і пронумерували. 
Мамонта та деякі експонати можемо 
перенести до Житомирського агроу-
ніверситету. У храмі треба навести 
порядок».

Хто не знає музейної справи, той і 
уявлення не має, що означає пере-се-
лити музей в інше пристосоване при-
міщення. А перенести в агроуні-вер-
ситет експонати, до того ж, руками 
студентів, було б рівнозначне ак-тові 
вандалізму. Та в пана міністра про 
«порядок», очевидно, власні уявлен-
ня. Справді, коли ти владний фахі-
вець у сільському господарстві, му-
зейники нервово курять осторонь.

Одне слово, музей природи з 
церкви виселили. Музейні праців-
ники власноруч і навіть на власних 
транспортних засобах в тому числі 
(!) пе-ремістили експонати до маґі-
страту та вікаріяту, неймовірними 
зусиллями влаштувавши там хоч 

якісь прийнятні умови для зберіган-
ня. Щоправда, скелет мамонта все ще 
зберігається в підвалі церкви під си-
ґналізацією — на фахову думку пале-
онтологів, демонтувати його можна 
тільки за умови, щоб одразу ж зібра-
ти докупи на новому експозиційному 
місці.

Розріз одинадцятий. Капсули 
не брешуть!

Музейники не дуже й пручалися 
виселенню, бо повірили С. Рижукові 
та Й. Запаловському про фантастич-
но швидке будівництво нового музею 
природи поблизу катедрального со-
бору св. Софії. 21 вересня 2012 року, 
рапортуючи про місцеві досягнення 
грядущого музеєбудівництва напе-
редодні 75-ї річниці створення Жи-
томирської области, обласний дуум-
вірат заклав капсулу з посланням 
нащадкам. Замість звернення до тих, 
хто житиме при комунізмі, скром-
но написали: «Православній громаді 

Житомирської єпархії УПЦ поверну-
то Хрестовоздвиженський храм, а му-
зей невдовзі отримає нове приміщен-
ня». Як хитро написано! Якщо хтось в 
далекому майбутньому прочитає по-
слання, там так і буде в майбутньому 
часі: «отримає». Наче й не збрехали!

На урочистому закладенні пер-
шого каменю голова облдержад-
мініст-рації Рижук сказав просто і 
прямо: мовляв, до перших білих мух 
бути дахові на музеї. Але не уточнив, 
у якому році. От і вір після цього різ-
ним історичним посланням! Храм 
вінцеві творіння (себто нам, гріш-
ним) повернули, а про музей, що 
демонструє незбагненну Господню 
мудрість, втілену у сотворінні міне-
ралів, рослин і тварин, забули. При-
наймні, скоро відзначатимемо третю 
річницю такої ґрандіозної справи, як 
закладення капсули і початок риття 
котловану.

На будівництво Кабмін виділяв 
якісь там мільйони. Розпочали робо-
ти, попрацювали київські археологи 
(все за законом!), вирили котлован... 
І все. Що далі буде — невідомо. Куди 
подівся залишок виділених коштів — 

не моя справа, нехай нею опікують-
ся ті, хто отримує за це зарплатню. 
Знаю тільки, що в катедральному 
соборі св. Софії від цього горе-будів-
ництва на стінах вже з’являються трі-
щини, тобто храмові для католиків та 
історичній пам’ятці, що охороняєть-
ся державою, загрожує руйнація! 

Чи бентежить це когось? Праців-
ників музею і католиків точно бен-
те-жить — на власні вуха чув слова 
їхнього занепокоєння, а настоятель 
со-бору отець Віктор Маковський роз-
повів, що в травні цього року парафія 
святої Софії Римсько-Католицької 
Церкви ще й офіційно звернулася 
до голови облради В. Й. Француза «з 
проханням посприяти в справі з при-
воду фактичного збереження кафе-
дрального костьолу святої Софії», як 
зазначено в листі. Можу помилитися, 
але, за деякими оцінками, на консер-
вацію цієї будови сьогодні потрібно 
400 тисяч гривень. Консервація конче 
потрібна, щоб надалі не руйнувався 
костел і не розмивалося те, що вже 
зроблено під фундамент. Адже від 
краю котловану, що розмивається, до 
стіни костелу не більше десяти ме-
трів! Де взяти гроші хоча б на консер-
вацію? З обласного бюджету? Проси-
ти в спонсорів? Випускати кольорові 
буклети на продаж? Мо’, хтось підки-
не ще розумних пропозицій?

Отже, головні проблеми обласно-
го краєзнавчого не розв’язані. Що ж, 
розв’язуватимемо їх разом? Чи поли-
шимо на пані Грузську, а згодом пе-
рекладемо на «демократично обрано-
го» нового директора музею?

Розріз останній. Далі буде?
...Оце нещодавно з власних дже-

рел дізнався, що на адресу високих 
обласних кабінетів начебто надійшов 
лист на бланку громадської організа-
ції «Рух Автомайдан Житомир», спів-
звучний цитованій статті Олександра 
Гуцалюка й підписаний (нібито!) не 
тільки головою цієї організації Вале-
рієм Арушаняном, а й конкретними 
житомирськими вченими, краєзнав-
цями, художниками, представниками 
громадських організацій, активістами.

Чому автори такого листа (зви-
чайно, якщо він насправді існує) не 
ви-ступили зі своєю заявою відкрито, 
в засобах масової інформації та із за-
значенням прізвищ усіх підписантів, 
я не знаю.

А поки що обласний краєзнавчий 
продовжує працювати, готуючи  від-
криття 1 вересня нової виставки «Жи-
томирщина за часів Української На-
родньої Республіки 1917-1921 років». 
І впевнено посідає одне з провідних 
місць серед музейних закладів, ви-
знаних Европою. Принаймні про 
це свідчить диплом Европейського 
культурно-інформаційного центру в 
Тюринґії про те, що Житомирський 
обласний краєзнавчий музей у 2011 
році став учасником проєкту «Віа 
Реґія — Україна — культурний шлях 
Ради Европи».

Автор користується нормами 
Харківського правопису 1929 року

Після розпаду СССР активізувався рух за повернення культових 
спо-руд релігійним громадам. Дійшла черга й до музею при-
роди. Кажуть, на Хрестовоздвиженську претендували відразу 
три чи чотири українські церкви. Зважаючи на те, що питан-
ня передачі досягло апогею за політичних українських реа-
лій 2011 року, приз дістався Українській Православній Церкві 
Московського Патріярхату. Як би там не було, рішенням VI сесії 
обласної ради від 8.09.2011 року № 246 приміщення передали 
Українській Православній Церкві. Щоправда, в тексті самого 
рішення чомусь не вказано, якого патріярхату, що теоретично 
може (не дай Боже!) стати міною сповільненої дії, закладеної 
переважно обласними депутатами від «Партії реґіонів», пред-
ставниками Народної партії Литвина, комуністами і навіть 
деякими депутатами від «Батьківщини», для нового витка 
міжконфесійного протистояння в Житомирі.

Валерій Косенко



23 Середа, 26 серпня 2015WWW.20MINUT.UA БIЗНЕС

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 
•	 Автомаляр на	 автосервис	 (г.	 Житомир).	 Сроч-
но!	О/р	от	3х	лет	обязателен.	Хорошие	условия	ра-
боты.Г/р	по	договоренности.	З/п	6000грн	067)6628206
•	 Автомийник терміново	на	СТО.	Досвід	роботи,	гідна	
з/п.	Деталі	оговорюються.	067)7991449,(097)9160030
•	 Автомойщики (-цы)	на	мойку.	г.	Киев.	067)509658
7,(093)2952222,(093)4308173
•	 Автомойщики (-цы)	 срочно	 требуются	 на	 авто-
мойку.	О/р	приветствуются.	Г/р	с	08.00	до	20.00.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	от	2500	грн	до	3500	грн	
067)1189477
•	 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
•	 Автослесари в	 Управление	 транспортной	 ло-
гистики	 ООО	 Фоззи-Фуд.	 Бесплатное	 общежи-
тие.	 Место	 работы:Броварской	 р-н,	 с.	 Требухов.	
099)9360895,(099)9336159
•	 Автослесарь ЗП	-	от	7000	грн.	Жилье,	возможна	
вахта.	Менеджер	по	подбору	автозапчастей,	ЗП	-	от	
5000	грн.	г.	Киев	0672384556
•	 Автослесарь с	 о/р	 на	 современное	 и	 стабильное	
предприятие(СТО).	 Достойные	 условия	 труда.	 З/п	
достойная,	 высокая.	 Все	 соц.	 выплаты	 и	 гарантии.	
З/п	 6000грн-8000грн/мес.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Автослесарь срочно	требуется	на	СТО.	Опыт	ра-
боты	 обязателен.	 Г/р	 нормированный.	 Хорошие	 ус-
ловия	работы.	З/п	сдельная.	050)4638045Евгений
•	 Автоэлектрик на	 автосервис	 (г.	 Житомир).	
Срочно!	 О/р	 от	 3х	 лет	 обязателен.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.Г/р	 по	 договоренности.	 З/п	 6000грн	
067)6628206
•	 Администратор в	кафе	в	бар	в	новое	заведение	
гриль-терраса	«FAZENDA».	Подвоз,	питание	Достой-
ная	оплата.	096)7967493,(093)0506477
•	 Администратор в	кафе	Королевская	бочка.	З/п	и	
г/р	договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	067)4102797Галина-
Николаевна,551427
•	 Администратор в	офис	на	постоянную	работу.	Об-
разование	не	ниже	среднего-специального.	Работа	с	
документами,прием	звонков,частичное	консультиро-
вание	099)6198250,(097)1684030
•	 Администратор в	ресторан	но-гостиничный	комп-
лекс	Петроградъ.	Срочно!	О/р	обязателен.	З/п	высо-
кая.	098)2943582
•	 Администратор требуется	 в	 салон-парикмахер-
скую.	Г/р	с	9.00	до	19.00,	посменно.	З/п	2500грн	КА	
Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	
Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Администратор-менеджер в	 учебный	 центр	 для	
мастеров	 ногтевого	 сервиса.	 Знание	 ПК,	 коммуни-
кабельность,	 трудолюбивость.	 Г/р	 с	 9.00	 до	 18.00,	
суббота,	 воскресенье	 -	 выходные.	 Прием	 звонков,	
размещение	 информации	 в	 соцсетях.	 З/п	 от	 4000	
грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 	 552086,(067)5884282,(093)2
401847
•	 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 срочно	требуются	на	постоянную	ра-
боту.	 Большие	 обьемы.	 Стабильная	 оплата.	 Иного-
родним	общежитие.	067)2476573
•	 Барист-продавец (	 10	 чел.)	 на	 сеть	 мини-кафе	
киосков.	 Приготовление	 кофейных,	 чайных	 на-
питков,	 продажа	 выпечки,	 кондитерских	 изделий.	
З/п	2500грн	+	%	от	 кассы.КА	Вакансия+	Адрес:	 ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Бариста в	 продуктовый	 магазин.	 О/р	 желателен.	
Г/р	и	З/п	при	собеседовании.	097)7579798
•	 Бариста требуется	 на	 кофемашину.	 О/р	 обя-
зателен.	 Постоянная	 работа.	 З/п	 достойная.	
093)2535168НатальяВасильевна
•	 Бармен -	офіціант	терміново	на	постійне	місце	ро-
боти.	Досвід	роботи	обов’язковий.	З/п	висока,	випла-
ти	своєчасні.	096)3667507Алёна
•	 Бармен в	 кафе.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	 договорные.	
067)4101502

•	 Бармен срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
пиццерию.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 График	 ра-
боты	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании.	
093)9479581Александра
•	 Бармен срочно	требуется	в	ресторан.	О/р	желате-
лен.	Г/р	7/7,	с	10.00-24.00.	Предоставляем	бесплат-
ное	питание	и	развоз	после	смены.	З/п	от	2000грн+%	
063)3800033,(067)7779959
•	 Бармены в	кафе	на	постоянное	место	работы.	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
•	 Бетонщик срочно	требуются	на	постоянную	работу	
в	строительную	компанию.	Срочно!	Большой	объем	
работы.	З/п	от	5000грн	и	выше.	097)5330680Влади-
мирАлександрович
•	 Будівельники (всі	види	будівельних	робіт).	Термі-
ново!	З/п	від	5000	грн.	067)5512895
•	 Бухгалтер срочно	требуется	на	производство.	О/р	
обязателен.	 Навыки	 работы	 с	 экспортом.	 Актив-
ность,	 энергичность,	 ответственость.	 Официальное	
трудоустройство.	З/п	от	3000грн	067)4105459
•	 Бухгалтер терміново	 потрібен	 для	 роботи	 в	 смт.
Черняхів.	 Знання	 первинних	 документів	 для	 ро-
ботив	 1С-8.	 Управління	 торговим	 підприємством.	
Знання	 комп	 ютера	 та	 роботи	 з	 електронною	 пош-
тою.	 Резюме	 на	 e-mail:	 promkapital.llc@gmail.com	
044)3600270
•	 Бухгалтер. Образование	 средне-специальное,	
пользователь	ПК.	Внимательность,	точность.	Набор	
накладных.Можно	 без	 О/р.	 З/п	 от	 3000	 грн.	 ЦТ	 Ак-
тив-Бизнес	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(зда-
ние	банка	Надра,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552
086,(067)5884282,(093)2401847
•	 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 в	мережу	продуктових	магазинів	ТОВ	
«ТК	 Полісся-продукт»	 за	 адресами:	 вул.	 Мануїль-
ського,	 5/1,вул.	 Островського,34,	 вул.	 Бородія,62,	
вул.	 Перемоги,50,	 Небесної	 сотні,30.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування,	навчаємо.	097)4864399
•	 Вантажник на	 ПАТ	 «Житомирський	 комбінат	 си-
лікатних	 виробів».	 Висока	 заробітна	 плата.	 Повне	
соціальне	 забезпечення	 Іногороднім	 надається	 гур-
тожиток	519232,(097)5633057
•	 Видавництво оголошує	 конкурс	 на	 посаду	 водія	
з	 власним	 авто	 (ГБО).	 Відповідальний,	 пунктуаль-
ний.	 Повна	 зайнятість.	 З/п	 від	 4500	 грн./міс.	 Тел.:	
0962725924	0931658128,	0664612962
•	 Водители (кат	 Д).	 Маршрутные	 такси	 по	 городу,	
пригород.	 Ответственность,	 внимательность.	 Г/р	
договорной,	сменный.	З/п	от	5000	грн,без	задержек.	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	
(здание	банка	Надра,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	
552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Водители кат	 Е	 с	 о/р	 на	 тягачах	 DAF,	 MAN	 с	
полуприцепом	 в	 транспортную	 компанию.	 О/р	
от	 3	 лет.	 З/п:	 1грн/км,	 премии,	 командировоч-
ные.	 Работа	 по	 Украине.	 Звонить	 в	 рабочие	 дни.	
095)7551411,(067)8851345
•	 Водители кат	 С,	 Е	 в	 Управление	 транспортной	
логистики	 ООО	 Фоззи-Фуд.	 Бесплатное	 общежи-
тие.	 Место	 работы:Броварской	 р-н,	 с.	 Требухов.	
099)9360895,(099)9336159
•	 Водители кат.	 С.	 Предоставляются	 автомобили	
мерседесы,	 рено,	 маны,	 10-ти	 тонники.	 Работа	 по	
Украине,	грузоперевозки.	З/п	4000-6000	грн.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(зда-
ние	банка	Надра,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552
086,(067)5884282,(093)2401847
•	 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 международных	перевозок	требуются	в	
транспортную	 компанию.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 дого-
ворная.	Наличие	водительских	прав	кат	Е.	Выгодные	
условия	труда.	067)4123922Андрей
•	 Водители со	своим	авто	и	на	авто	службы	требу-
ются	Премьер-такси.	г.	Киев.	067)5096587,(093)2952
222,(093)4308173
•	 Водители срочно	 на	 работу	 ООО	 Березовский	
карьер.	 О/р	 приветствуется.	 Г/р	 нормирован.	 Жи-
томирская	 обл,	 Житомирский	 р-н,	 с.	 Березовка	
490769,(097)3489800
•	 Водитель зерновоза	на	постоянное	место	работы.	
О/р	 от	 5	 лет.	 З/п	 от	 5000грн.	 Официальное	 тру-
доустройство.	067)4119379МаксимПетрович
•	 Водитель кат	В,С	с	о/р	на	грузовом	авто.	Хорошие	
условия	труда.	З/п	при	собеседовании	(ул.	Ватутина,	
91/1)	067)4121808,(067)4121994
•	 Водитель кат	Е.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собе-
седованию.	Хорошие	условия	работы.	096)9696022
•	 Водитель кат.	В	и	С	требуются	на	постоянную	ра-
боту	в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	условия	
работы.	067)5382415
•	 Водитель на	КАМАЗ	требуется	на	предприятие	по	
производству	древесных	пеллет	(Житомирская	обл.,	
Народичский	 район).	 Требования:	 Необходимость	
проживания	на	территории	предприятия.	Работа	вах-
товым	методом	067)6109069,(067)6109818
•	 Водитель на	 ТЕНТ	 18тонн	 на	 постоянное	 место	
работы.	О/р	от	5	лет.	З/п	от	5000грн.	Официальное	
трудоустройство.	067)4119379МаксимПетрович
•	 Водитель-дальнобойщик кат	Е	(сцепка)	для	пере-
воза	 груза	до	20	 т.	 Командировки.	 Рейсы:	Украина	
-	Польша,	Украина	-	Германия.	З/п	и	г/р	договорные.	
098)8272948Николай

•	 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 категорії	С	терміново	на	постійне	місце	робо-
ти.	067)4115782
•	 Водії-далекобійники, категорія	 «Е»,	 обов’язко-
ва	 наявність	 закордонного	 паспорта,	 висока	 з/п	
0974301454
•	 Водій автотранспортних	засобів	кат	В,	С,	Е,	(д/р	від	
1	року)	в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	робо-
ти	вахтовим	методом,	надаємо	місце	для	проживан-
ня.	 Виплата	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	
України.	045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Водій кат	 Е	 в	 автотранспортную	 компанію.	 Д/р	
від	 1	 року	 на	 іномарках.	 Робота	 в	 м.	 Житомир	
427966,(050)4630977
•	 Водій на	вантажний	автомобіль	ЗІЛ	4331	з	приче-
пом.	Бажано	з	д/р.	З/п	2000грн.	Г/р	з	08.00	до	17.00.	
Гарні	умови.	097)3716820
•	 Водій навантажувача	 в	 м.	 Обухів,	 Київська	 обл.	
Є	 можливість	 роботи	 вахтовим	 методом,	 надаємо	
місце	 для	 проживання.	 Виплата	 заробітної	 плати	
згідно	 законодавства	 України.	 045)7250532відділка-
дрів,(096)2585142
•	 Газоелектрозварювальник .	 Висока	 з/п,	 повний	
соцпакет	вул.	Щорса,	81	097)7235610
•	 Газоелектрозварювальник в	м.	Обухів,	Київська	
обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	методом,	надає-
мо	місце	для	проживання.	Виплата	заробітної	плати	
згідно	 законодавства	 України.	 045)7250532відділка-
дрів,(067)4529118
•	 Головний енергетик	 (заступник)	 на	 ПАТ	 «Жито-
мирський	 комбінат	 силікатних	 виробів».	 Висока	 за-
робітна	плата.	Повне	соціальне	забезпечення	Іного-
роднім	надається	гуртожиток	519232,(097)5633057
•	 Горничная. Порядочность,	активность,	 честность.	
Желание	 работать.	 Качественная	 уборка	 номеров.	
Г/р	1/2	или	1/3.	З/п	2000-2500	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (здание	 банка	
Надра,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5
884282,(093)2401847
•	 Грузчик г.	Житомир,	пр.	Мира,	23А	067)3245591На-
талия
•	 Грузчик на	 склад	 ДСП	 для	 выгрузки	 и	 погрузки	
груза.	 Умене	 и	 желание	 работать.	 З/п	 высокая.	 Г/р	
с9.00	до	18.00.	067)4125608,(067)4125324
•	 Грузчик на	 склад	 стеклотары.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
договорные.	Звонить	с	08.00	до	17.00	(кроме	сб-вс).	
050)3132000
•	 Грузчик. Ответственность,	 желание	 работать.	
Погрузочно-разгрузочные	работы.	График	работы	с	
9.00	до	17.30,	суббота,	воскресенье	-	выходные.	З/п	
от	3500	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	
этаж,	 офис	 1	 (здание	 банка	 Надра,	 магазин	 Вольт,	
вход	со	д	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Грузчики (ночные	 и	 дневные	 смены)	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 дистрибюторную	 компанию.	 Хорошие	
условия	работы.	067)5382415
•	 Грузчики на	 производство	 м/п	 окон.	 Срочно!	 З/п	
сдельная	от	2000грн.	067)4117631,336952,336954
•	 Дворник на	 постоянную	 работу	 в	 ТРЦ	 Глобал.	
Спецодежда	 предоставляется.	 Срочно!	 З/п	 90грн/
смена.	095)4566856
•	 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
•	 Диспетчер с	о/р	требуется	Премьер-такси.	г.	Киев.	
067)5096587,(093)2952222,(093)4308173
•	 Домработница с	 рекомендациями	 и	 опытом	 ра-
боты.	Подробности	при	собеседовании	067)4101502
•	 Електрики на	підприємство	з	обробки	граніту.	З/п	
та	г/р	договірні	050)4631256,511425
•	 Електрозварник на	 підприємство	 у	 зв’язку	 з	
розширенням	 виробництва.	 Гідна	 з/п	 (виплачу-
ється	 вчасно).	 Хороші	 умови	 праці.	 Повний	 соц.	
пакет.	 Іногороднім	 надається	 місце	 в	 гуртожитку.	
067)4125181,427714
•	 Електрозварювальник на	 ПАТ	 «Житомирський	
комбінат	силікатних	виробів».	Висока	заробітна	пла-
та.	Повне	соціальне	забезпечення	Іногороднім	нада-
ється	гуртожиток	519232,(097)5633057
•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	елек-
троустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 в	 м.Обухів,	 Київської	
області.	 Є	 можливість	 роботи	 вахтовим	 методом,	
надаємо	місце	для	проживання.	Виплата	 заробітної	
плати	згідно	законодавства	України.	045)7250532від-
ділкадрів,(096)2585142

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	095)2806719,375054
•	 Електромонтери (4-5	 розряду)	 на	 Бердичівський	
машинобудівний	 завод	 Прогрес.	 З/п	 2000-3600	 грн	
067)4107692
•	 Електромонтери м.	 Житомир,	 пр.	 Миру,	 23А	
067)3245591Наталія
•	 Енергетик на	підприємство	з	обробки	граніту.	З/п	
та	г/р	договірні	511425,(050)4631256

З 27.08.15Р. ПО 29.08.15 Р. В ГОТЕЛІ ЦАРИЦИНСЬКИЙ 
М.ХАРКІВ, ВУЛ. ГАННИ, 9 В, ВІДБУДЕТЬСЯ КОНКУРС 
НА ПОСАДУ: «КООРДИНАТОР-ПРЕДСТАВНИК МІЖ-
НАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ КОМПАНІЇ» ТЕЛ. ДЛЯ ДОВІДОК 
+48509689549 ЕДВАРД

•	 Завідуючий складом	терміново	на	постійне	місце	
роботи.	067)4115782
•	 Заготовщик верха	 обуви	 срочно	 требуются	 на	
обувное	производство.	О/р	обязателен.	З/п	высокая.	
Соц.пакет.	 Своевременная	 оплата	 труда.	 Постоян-
ная	работа.	096)3297330
•	 Заправщики. Ответственность,	желание	работать.	
Можно	 без	 О/р.	 Заправка	 автомобилей.	 Г/р	 сутки	
через	 трое.	З/п	от	2500	 грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(здание	банка	Надра,	
магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282
,(093)2401847
• 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
•	 Запрошуємо до	співпраці	мережевиків,	дистриб’ю-
торів	 і	просто	активних	людей	для	розповсюдження	
духів	від	Fleur	parfum	у	Вашому	регіоні	0989489508;	
0990140026
•	 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 терміново	потрібні	на	підприємство.	
Д/р	обов	язковий.Г/р	і	З/п	договірні.	096)9848439
•	 Инженер ПТО	 с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	
достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	
ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.
com.ua	429054Наталия,(095)2860024
•	 Инженер-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
•	 Инженеры -наладчики	 холодильного	 оборудова-
ния	срочно	требуются	на	предприятие.	О/р	обязате-
лен.	Г/р	и	З/п	договорные.	066)5025144Андрей
•	 Инструктор срочно	 требуется	 в	 фитнес-клуб	 Fit	
Curves.	 Коммуникабельные,	 физически	 здоровые,	
активные,	энергичные	люди.	067)4103536
•	 Інженер-конструктор .	Висока	з/п,	повний	соцпа-
кет	вул.	Щорса,	81	097)7235610
•	 Інженер-конструктор а	ПАТ	«Житомирський	ком-
бінат	 силікатних	 виробів».	 Висока	 заробітна	 плата.	
Повне	соціальне	забезпечення	Іногороднім	надаєть-
ся	гуртожиток	519232,(097)5633057
•	 Каменщики на	строительство	в	г.	Киев.	Опыт	ра-
боты.	Жилье	предоставляем!	063)7214551

РОБОТА
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•	 Каменщики срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 строительную	 компанию.	 Срочно!	
Большой	 объем	 работы.	 З/п	 от	 5000грн	 и	 выше.	
097)5330680ВладимирАлександрович
•	 Каменщики срочно	 требуются	на	постоянную	ра-
боту.	 Большие	 обьемы.	 Стабильная	 оплата.	 Иного-
родним	общежитие.	067)2476573
•	 Касир в	мережу	АЗС	«Socar»	 .	Офіційне	працев-
лаштування.	Гнучкий	г/р.	Соціальні	 гарантії	згідно	з	
діючим	 трудовим	 законодавством	 України.	 e-mail:	
n.tishchenko@socar.com.ua.	067)5048404Наталья
•	 Касир в	 мережу	 продуктових	 магазинів	 ТОВ	 «ТК	
Полісся-продукт»	 за	 адресами:	 вул.	 Мануїльського,	
5/1,вул.	Островського,34,	вул.	Бородія,62,	вул.	Пере-
моги,50,	 Небесної	 сотні,30.	 Офіційне	 працевлашту-
вання,	навчаємо.	097)4864399
•	 Касир торгівельного	залу	на	постійну	роботу.	Тер-
міново!	 Безкоштовне	 навчання.	 Офіційне	 працев-
лаштування.	 Стабільна	 з/п.	 Премії.	 487964,(067)945
6721,(096)8788135
•	 Касир торговельного	 залу.	 Офіційне	 працев-
лаштування,	 гідна	 та	 стабільна	 заробітна	 плата.	
480305,414645,413711
•	 Кассиры срочно	 требуется	 на	 работу	 в	 продук-
товый	магазин.	О/р	желателен.	Г/р	и	З/п	при	собесе-
довании.	097)7579798
•	 Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	танцори,	офіці-
анти.	Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
kenjob@mail.ru	0972201876;	0936439307
•	 Кладовщик в	 крупное	 издательство.	 Знание	 1С,	
ответственность,	 готовность	к	загрузкам,	без	вред-
ных	привычек.	Г/р	Пн-Пт,	З/п	от	3500	грн.	097)040310
0,(095)4590126,(063)5098541
•	 Кладовщик на	 постоянную	 работу	 в	 дистри-
бюторную	 компанию.	 Хорошие	 условия	 работы.	
067)5382415
•	 Кладовщик с	о/р.	Умение	работать	с	товарным	по-
током	и	документацией.	Знание	ПК,	1С.	З/п	4500грн	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	
этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Коваль ручного	ковання	(3-5	розряду)	на	Бердичів-
ський	машинобудівний	завод	Прогрес.	З/п	2000-3600	
грн	067)4107692
•	 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
•	 Комірники .	Офіційне	працевлаштування,	гідна	та	
стабільна	заробітна	плата.	480305,414645,413711
•	 Комплектовщики на	склад	требуются	на	постоян-
ную	работу.	О/р	желателен.	З/п	от	2800	до	3000грн.	
Хорошие	условия	работы.	096)4633322Денис
•	 Комплектувальники товарів.	 З/п	 2000	 грн	 +	
%	 від	 виробітку	 +	 понаднормові.	 Г/р	 в	 дві	 зміни	
067)3288213ігорВолодимирович
•	 Кондитер в	булочную.	Желательно	с	о/р.	З/п	100-
160грн/день	+	бонусы.	Г/р	4/4	или	2/2	дня,	с	8-00	до	
18-00	067)4109559,(067)4089396
•	 Кондитер-технолог в	кафе.	Срочно!	Г/р	и	з/п	при	
собеседовании	097)3809498
•	 Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	срочно	тре-
буется	на	постоянную	работу.	О/р	не	обязателен.	Г/р	
1/3	сутки.	З/п	180грн/сутки.	098)2596718

КРУПНОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ С ЛИЧНЫМ АВТО. ВОЗМОЖНО БЕЗ 
О/Р, С НАВЫКАМИ ОБЩЕНИЯ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, 
ЛЕГКО ВХОДЯЩИЙ В КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ. ОБУЧЕНИЕ 
В ПЕРИОД РАБОТЫ. ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. З/П 7000 
ГРН + % ОТ ПРОДАЖ 0954590126

•	 Курьер активный,	 без	 вредных	 привы-
чек	 З/п	 от	 5000грн	 Еженедельные	 выплаты	
096)3414118,(0800)501098
•	 Кухар -	 піцайола	 на	 постійну	 роботу.	 Терміново!	
Безкоштовне	 навчання.	 Офіційне	 працевлаштуван-
ня.	 Стабільна	 з/п.	 Премії.	 487964,(067)9456721,(096
)8788135
•	 Кухар в	 мережу	 АЗС	 «Socar»	 .	 Офіційне	 працев-
лаштування.	Гнучкий	г/р.	Соціальні	 гарантії	згідно	з	
діючим	 трудовим	 законодавством	 України.	 e-mail:	
n.tishchenko@socar.com.ua.	067)5048404Наталья
•	 Майстер манікюру	терміново	потрібен	у	перукарню.	
З/п-від	 виробітку.	 Г/р	 договірний.	 063)9583931Оль-
га.,(067)3474773
•	 Майстер механічної	 дільниці.	 Висока	 з/п,	 повний	
соцпакет	вул.	Щорса,	81	097)7235610
•	 Майстер у	відділ	технічного	контролю	на	підприєм-
ство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	Гідна	з/п	
(виплачується	вчасно).	Хороші	умови	праці.	Повний	
соц.	пакет.	 Іногороднім	надається	місце	в	гуртожит-
ку.	427714,(067)4125181
•	 Маляр на	покраску	готової	продукції	на	підприєм-
ство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	Гідна	з/п	
(виплачується	вчасно).	Хороші	умови	праці.	Повний	
соц.	пакет.	 Іногороднім	надається	місце	в	гуртожит-
ку.	067)4125181,427714
•	 Мангальщик срочно	на	постоянное	место	работы	в	
кафе.	О/р	обьязателен.	З/п	высокая,	своевременная.	
096)3667507Алёна
•	 Маркер требуется	в	бильярдный	клуб.	097)2527491
•	 Мастер (бригада	майстрів)	терміново	на	СТО.	Г/р	
договірний	З/п	від	виробітку	097)7578222Михайло
•	 Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 требуется	 на	
постоянную	работу	в	салон	красоты.	О/р	желателен.	
Г/р	посменный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	со-
беседовании	050)3138038
•	 Мастер по	 покраске	 с	 опытом	 работы	 с	 поляри-
затором	для	работы	срочно	требуется	на	производ-
ство.	 Физически	 здоровые.	 Высокая	 и	 стабильная	
з/п.	097)4274411Алексей,(067)9025282
•	 Машинист (помощник)	срочно	на	работу	ООО	Бе-
резовский	карьер.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормиро-
ван.Житомирская	обл,	Житомирский	р-н,	с.	Березов-
ка	490769,(097)3489800
•	 Машинисты экскаваторов	срочно	на	работу	ООО	
Березовский	карьер.	О/р	приветствуется.	Г/р	норми-
рован.	Житомирская	обл,	Житомирский	р-н,	с.	Бере-
зовка	490769,(097)3489800
•	 Машиніст котельної	 на	 виробниче	 підпри-
ємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2831112,375054,(095)2806719
•	 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 з	 продажу	 запрошується	 в	 компанію	
МС-Зв	 язок	 у	 м.	 Житомир	 та	 м.	 Бердичів.	 Активні	
люди.	 Можливо	 без	 д/р	 (попереднє	 навчання	 нада-
ється).	 Здійснення	 телефонних	 дзвінків	 згідно	 бази	
даних.	Гнучкий	графік.	Гідна	оплата	праці	 (від	2000	
грн).	067)6790186Ольга
•	 Менеджер отдела	сбыта	на	Житомирский	комби-
нат	 силикатных	 изделий.	 Высокая	 з/п,	 полное	 соц.	
обеспечение.	 Иногородним	 жилье	 предоставляем.	
519232,(097)5633057
•	 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	 на	 обувное	 производ-
ство.	 Знание	 1С,	 Excel,	 о/р	 обязателен.	 Соц.пакет.	
Своевременная	 оплата	 труда.	 Постоянная	 работа	
096)3297330
•	 Менеджер по	продажам	с	авто	в	торговую	компа-
нию	(полиграфия).	Акт063	509	85	41вка	+	%	от	про-
даж.	097)0403100,(095)4590126,(063)5098541
•	 Менеджер по	продажам	финансовых	услуг.	Поль-
зователь	 ПК,грамотная	 речь,умение	 вести	 перего-
воры.	 Обучение.	 График	 пятидневка,	 з\п	 ставк+%.	
093)4721692
•	 Менеджер по	туризму	на	предприятие.	Г/р	с	10.00	
до	19.00.	З/п	договорная,	высокая.	Опыт	работы	от	
1	 года.	 Желательно	 владение	 английским	 языком.	
Официальное	трудоустройство	093)8572237Ренат
•	 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
•	 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
•	 Молодші оператори	 АЗС	 в	 мережу	 компанії	
«Socar»	 .	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гнучкий	 г/р.	
Соціальні	гарантії	згідно	з	діючим	трудовим	законо-
давством	України.	e-mail:	n.tishchenko@socar.com.ua.	
067)5048404Наталья
•	 Монтажники трубопроводов	срочно	требуются	на	
предприятие.	О/р	обязателен.	Г/р	и	З/п	договорные.	
066)5025144Андрей
•	 Музыканты в	кафе	на	постоянное	место	работы.	
Г/р:	4/4,	З/п	от	2000	грн.	097)4500993
•	 Наждачник на	підприємство	у	зв’язку	з	розширен-
ням	 виробництва.	 Гідна	 з/п	 (виплачується	 вчасно).	
Хороші	умови	праці.	Повний	соц.	пакет.	 Іногороднім	
надається	місце	в	гуртожитку.	427714,(067)4125181

•	 Налагоджувальник зварювального	обладнання	на	
підприємство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	
Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).Хороші	умови	праці.	
Повний	 соц.	 пакет.	 Іногороднім	 надається	 місце	 в	
гуртожитку.	427714,(067)4125181
•	 Наладчик (фасовочных	 линий)	 на	 завод	 в	 город	
Днепропетровск.	 Опыт	 работы	 от	 3	 лет.	 Зарплата	
своевременно.	 Для	 иногородних	 предоставляем	
бесплатное	проживание.	067)5658950
•	 Наладчики оборудования	на	Житомирский	комби-
нат	 силикатных	 изделий.	 Высокая	 з/п,	 полное	 соц.	
обеспечение.	 Иногородним	 жилье	 предоставляем.	
519232,(097)5633057
•	 Окантовщик Г/р	 8.00-17.00.	 З/п	 от	 3500	 грн	 Оф.	
трудоустройство.Возможно	 студенты	 на	 летний	 пе-
риод	063)2557747,401414,401424
•	 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	Требования:	свободное	вла-
дение	 русским	 и	 украинским	 языками,	 правильная	
грамотная	 речь,	 знание	 ПК	 на	 уровне	 уверенного	
пользователя.	 Работа	 с	 абонентами	 на	 входящих	
звонках,	 информационно-справочное	 обслужива-
ние,	обработка	запросов	аб	096)5433303Надежда
•	 Оператор відеоспостереження	 Міжнародне	 охо-
ронне	 агентство	 оголошує	 набір,	 м.	 Київ:	 -	 Віде-
ооператорів	 -	 Детективів	 -	 Охоронників	 Чоловіки	
й	 жінки.	 Постійна	 робота.	 Вахта	 та	 добові	 зміни.	
099)2642462,(098)2642464
•	 Оператор станков	с	ЧПУ	на	завод	в	город	Днепро-
петровск.	Опыт	работы	от	3	лет.	Зарплата	своевре-
менно.	Для	иногородних	предоставляем	бесплатное	
проживание.	067)5658950
•	 Операторы печи.	 Можно	 без	 о/р.	 Загрузка	 печи,	
выгрузка	древесного	угля	в	мешки.	Г/р	вахтовый:	не-
деля/неделя	или	2	недели/2	недели,	с	9.00	до	19.00.	
Предоставляется	бесплатное	проживание.	З/п	6000	
грнт	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1.	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Отборщики продукции.	 Работа	 на	 складе	 конди-
терских	 изделий.	 Ответственность,	 порядочность.	
Г/р	 с	15.00	до	20.00.	Выходные	по	договоренности.	
З/п	 от	 2500	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	
2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (здание	 банка	 Надра,	 магазин	
Вольт,	вход	со		552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Офис-менеджер. Работа	 с	 документами,	 теле-
фонными	звонками,	работа	с	клиентами.	Комфорт-
ные	 условия.	 Современный	 офис	 в	 центре	 города.	
Соц.	 пакет.	 З/п	 2500грн	 (ставка)+премиальные	 от	
600	грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	
2-й	этаж.	Трудоустройс	063)4459909,553588
•	 Официант (-ка)	З/п	при	собеседовании.	Г/р	3/3дня.	
466114,(098)3671077
•	 Официант возможно	 без	 о/р.	 Оплата	 достойная.	
Г/р	3/3.	Приятная	внешность,	позитив	и	добродушие.	
063)1637172
•	 Официантки (-ты)	.	О/р	желателен.	Г/р	2/2.	З/п	вы-
сокая,	гарантированная.	362244,(093)1603060
•	 Официантки (-ты)	 в	 кофейню-пекарню	 Франс.	
ya.	 О/р	 необязателен.	 Активные,	 ответственные,	
коммуникабельные.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 от	 2000	
грн.	 Резюме	 на	 e-mail:	 natalia.sergeieva@gmail.com	
097)9104222
•	 Официантки (-ты)	 Стабильный	 график.	 Высокая	
з/п.	050)4251533
•	 Официанты в	 ресторанно-гостиничный	 комплекс	
Петроградъ.	 Срочно!	 О/р	 обязателен.	 З/п	 высокая.	
098)2943582
•	 Официанты с	о/р	на	дискотеке	в	новое	заведение	
гриль-терраса	«FAZENDA».	Подвоз,	питание	Достой-
ная	оплата.	096)7967493,(093)0506477
•	 Официанты требуются	в	новое	кафе	в	центре	го-
рода.	Г/р	стабильный.	Оплата	своевременная	и	до-
стойная.	050)4251533
•	 Офіцiант (-ка)	 на	 постійну	 роботу.	 Можливо	 без	
д/р.	Г/р	і	з/п	договірні.	096)3607603ТетянаВікторівна
•	 Офіціанти (-ки)	.	Почни	свою	кар	єру	з	нами.	Якщо	
ти:	маєш	бажання	розвиватися,	вміеш	переконувати	
приходь,	та	заповни	анкету	на	бажану	посаду.	м.	Жи-
томир,	вул.	Київська,	13.	Безкоштовне	навчання,	кар	
єрний	зріст,	офіційне	працевлаштування,	своєчасну	
заро	067)4686098,(063)4964343
•	 Офіціанти (-ки)	в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	
язковий.	Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	спів-
бесіді.	Робота	в	центрі	міста.	093)5220700ІринаМико-
лаївна
•	 Охоронець в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	
роботи	вахтовим	методом,	надаємо	місце	для	прожи-
вання.	 Виплата	 заробітної	 плати	 згідно	 законодав-
ства	України.	045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Охоронець на	 підприємство.	 Гідна	 з/п	 (випла-
чується	 вчасно).	 Хороші	 умови	 праці.	 Повний	 соц.	
пакет.	 Іногороднім	 надається	 місце	 в	 гуртожитку.	
067)4125181,427714
• 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 .	 Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	 та	
стабільна	заробітна	плата.	480305,414645,413711
•	 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	постійну	роботу.	Вахта	14/7	днів.	м.	Жи-
томир,	вул.	Шевченка,	41.	050)3853556,(067)6073773
•	 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	 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
•	 Охранник в	продуктовый	магазин.	О/р	желателен.	
Г/р	и	З/п	при	собеседовании.	097)7579798
•	 Охранники на	постоянную	работу.	График	работы:	
20/10,	30/15.	Жилье,	питание	и	форма	 -	предостав-
ляется.	050)1740161,(098)0126657
•	 Охранники Охранная	 компания	 проводит	 набор	
сотрудников.	 з/п	 высокая	 и	 своевременная.	 Вах-
товый	метод	работы.	097)1498350,(068)3402181
•	 Охранники срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту	в	г.Белая	Церковь.	Вахтовый	метод	работы.	Офи-
циальное	оформление	067)9110959ВладимирВлади-
мирович,(050)358
•	 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. Физически	активные,	крепкого	телос-
ложения.	О/р	приветствуется.	Работа	вахтовым	ме-
тодом	на	объектах	по	Украине.	Вахта	15/30.	З/п	до-
стойная,	высокая.	Все	соц.	выплаты	и	гарантии.	КА	
Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	
Трудоустройст	063)4459909
•	 Пекар на	постійну	роботу.	Терміново!	Безкоштовне	
навчання.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Стабільна	
з/п.	Премії.	487964,(067)9456721,(096)8788135
•	 Пекарь .	Срочно!	Г/р	2/2.	З/п	2500-2700грн+допла-
та.	О/р	желателен.	Обучение	предоставляем.	Хоро-
шие	условия	работы.	067)7058841
•	 Пекарь Стабильный	 график.	 Высокая	 з/п.	
050)4251533
•	 Перукар-універсал терміново	 потрібен	 у	 пе-
рукарню.	 З/п-від	 виробітку.	 Г/р	 договірний.	
063)9583931Ольга.,(067)3474773
•	 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	 ленточную	 пилораму	 в	 цех	
по	 лесопереработке.	 З\п	 от	 5000грн	 ,сдельная	
096)1105160
•	 Пилорамщики на	 предприятие.	 Срочно!	 О/р	
приветствуется.	 З/п	 высокая.	 Г/р	 нормированный.	
067)4035686
•	 Пилорамщики с	 опытом	 работы.	 Без	 в/п.	 Работа	
в	 г.Житомир	 на	 современном	 и	 качественном	 обо-
рудовании.	Г/р	с	Пн.-Пт.	9.00-18.00.З/п	от	выработки	
(6000грн-8000грн)	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небес-
ной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплат-
ное.	063)4459909
•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 на	 ленточную	
пилораму.	Отличные	условия	работы.	З/п	от	4000грн	
067)9941171
•	 Пилорамщики требуются	на	пилораму.	Вахтовый	
метод	работы.	Житомирская	обл,	Емильчинский	р-н,	
с.	Симоны	067)4121035
•	 Плиточники на	строительство	в	г.	Киев.	Опыт	ра-
боты.	Жилье	предоставляем!	063)7214551
•	 Плотник на	постоянное	место	работы	в	г.	Киев.З/п	
договорная,	 Г/р	 Пн-Пт	 с	 8.00-18.00.	 Возможно	 без	
опыта	 работы.	 Официальное	 трудоустройство,по-
лный	 соц.пакет.	 Проживание	 предоставляем.	
067)6442347,(050)6441507
•	 Повар -універсал	Почни	свою	кар	єру	з	нами.	Якщо	
ти:	маєш	бажання	розвиватися,	вміеш	переконувати	
приходь,	та	заповни	анкету	на	бажану	посаду.	м.	Жи-
томир,	вул.	Київська,	13.	Безкоштовне	навчання,	кар	
єрний	зріст,	офіційне	працевлаштування,	своєчасну	
зароб	063)4964343,(067)4686098
•	 Повар в	кафе	на	постоянное	место	работы.	Г/р:	4/4,	
З/п	от	2000	грн.	097)4500993
•	 Повар в	кафе.	Срочно!	Г/р	и	 з/п	при	собеседова-
нии.	097)3809498
•	 Повар в	пиццерию	Челентано.	Работа	в	центре	го-
рода.	093)5220700ІринаМиколаївна
•	 Повар в	ресторан	Королевская	бочка.	З/п	и	г/р	до-
говорные.	ул.	И.	Гонты,	68	551427,(067)4102797Гали-
наНиколаевна
•	 Повар в	 ресторан	 на	 постоянную	 работу.	 Офи-
циальное	трудоустройство.	Г/р	договорной.	Подроб-
ности	при	собеседовании.	097)2312720
•	 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 горячего	 цеха	 с	 о/р	 в	 пивную	 ресторацию.	
Срочно!	 Г/р	 2/2.	 З/п	 договорная.	 Есть	 подвоз,	 пи-
тание.	 Возможно	 официальное	 трудоустройство.	
093)0394961,(067)9175593
•	 Повар З/п	 при	 собеседовании.	 Г/р	 3/3дня.	
466114,(098)3671077
•	 Повар на	 гарячий	 цех	 в	 ресторанно-гостиничный	
комплекс	 Петроградъ.	 Срочно!	 О/р	 обязателен.	 З/п	
высокая.	098)2943582

„Держінформ’юст” оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: гараж, 
заг. пл. 508,2 м2 за адресою: Жито-
мирська обл., Баранівський р-н, м. 
Баранівка, вул. Дзержинського, буд. 
120. 

Дата торгів: 14.09.2015 09:00 год. 
Дод. інформація: https://torgi.

minjust.gov.ua  лот 94347
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•	 Повар срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
пиццерию.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 График	 ра-
боты	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании.	
093)9479581Александра

•	 Повар Стабильный	 график.	 Высокая	 з/п.	
050)4251533

•	 Повар-универсал срочно	в	ресторан	(центр	горо-
да)	067)4106655

•	 Повара в	 новое	 заведение	 гриль-терраса	
«FAZENDA».	 Подвоз,	 питание	 Достойная	 оплата.	
096)7967493,(093)0506477

•	 Подсобник срочно	 требуется	 на	 строительство	 в	
Киевской	области.	Вахта.	О/р	на	строительстве	же-
лателен.	 Желание	 учится	 чему	 то	 новому.	 Серьёз-
ность	 и	 ответственность	 -	 приветствуется.	 Жильё,	
питание,	 инструмент	 и	 спецодежда	 предоставляет-
ся.	З/п	от	20грн/час	096)6061926,(095)3352847,(093)
6808661

•	 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

•	 Подсобные рабочие	 требуются	 на	 производ-
ство	 мягкой	 мебели.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	 З/п	 от	 3000грн,	 оплата	 каждую	 неделю.	
067)4104712,(050)4632909

•	 Поклейщик для	работы	с	плитами	НДС	срочно	тре-
буется	на	производство.	Физически	здоровые.	Высо-
кая	и	стабильная	з/п.	067)9025282,(097)4274411,Алек-
сей

•	 Полировщик на	предприятию	по	камнеобработке.	
Работа	в	р-н	Крошня.	097)0022010

•	 Полировщик требуются	 на	 постоянную	 работу	 в	
цех	 по	 камнеобработке	 в	 с.	 Кодня,	 Житомирского	
р-на.	 Жилье	 предоставляется.	 О/р	 не	 обязателен.	
З/п	от	выроботки.	067)5487991

•	 Полировщик-окантовщик. Работа	в	цеху	в	г.Жи-
томир.	 Иногородним	 предоставляем	 жильё.	 З/п	
сдельная,	 высокая	 (от	 20грн	 до	 40грн/кв.м)	 КА	 Ва-
кансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	
Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909

•	 Польща! Шукаємо	 різноробочих,	 швачок,	 кар-
щиків.	 З/п	 від	 9000грн.,	 контракт,	 житло.	 Л.МС-
ПУ-АВ585193-25.07.12	0672886077,	0992583013

•	 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 столяра	 (разнорабочий)	 требуется	
на	 мебельное	 производство.	 Официальное	 тру-
доустройство.	 З/п	 стабильная,	 своевременная	 и	
высокая.	Хорошие	условия	работы.	096)3232588Ал-
лаНиколаевна
•	 Порезчик для	работы	с	плитами	НДС	срочно	требу-
ется	на	производство.	Физически	здоровые.	Высокая	
и	стабильная	з/п.	067)9025282,(097)4274411Алексей
•	 Порізчик скла	в	майстерню	Скляр.	Досвід	роботи	
не	обов	язковий.	Оплата	-	ставка	+	%.	067)7376944Ро-
манЮліанович
•	 Посудомойщики Стабильный	 график.	 Высокая	
з/п.	050)4251533

ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТЕГОРІЇ Е, ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ 
ВОДІЯМ ІЗ ДР. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СТРА-
ХУВАННЯ, З/П 085-1ГРН./КМ, "ОРЛАН-ТРАНС-ГРУП" 
0322420065

ПОТРІБНІ ФАСАДНИКИ, БРИГАДИ ФАСАДНИКІВ (РОБО-
ТА НА КОЛИСКАХ). Д/Р ВІД 2-Х РОКІВ. З/П ВИСОКА. РО-
БОТА У М.КИЄВІ, КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ДОПОМОЖЕМО 
З ЖИТЛОМ 0674616493

ПОТРІБНІ: ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ-МОНТАЖ-
НИКИ, АРМАТУРНИКИ, БЕТОНЯРИ, КРАНІВНИКИ, 
ОПЕРАТОР БЕТОНОНАСОСНОЇ СТАНЦІЇ. М.ЧЕРНОБИЛЬ 
0504427945

•	 Працівники (чоловіки	 та	жінки)	 в	цех	по	виготов-
ленню	морозива.	Терміново!	З/п	7000грн.	Місце	ро-
боти:	 Києво-Святошинський	 р-н.	 Іногородніх	 забез-
печуємо	житлом.	095)6789109,(095)4545169
•	 Працівники (чоловіки/жінки)	 запрошуються	 на	
службу	до	Житомирської	виправної	колонії	№	4.	До-
даткова	інформація	при	співбесіді.	096)7298882
•	 Працівники для	 роздачі	 листівок	 на	 вулиці	 та	 по	
поштовим	скриньках.	З/п	від	100	грн/день.	Г/р	дого-
вірний.	097)9151665Олександр
•	 Прессовщик макулатуры.	Срочно!	Своевременная	
з/п.	Г/р	договорной.	050)3132000
•	 Прибиральники виробничих	 приміщень	 на	 під-
приємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 ком-
бінат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю.	
095)2806719,375054,(095)2831112
•	 Прибиральники виробничих	приміщень	на	підпри-
ємство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	Гідна	
з/п	(виплачується	вчасно).	Хороші	умови	праці.	Пов-
ний	 соц.	 пакет.	 Іногороднім	 надається	 місце	 в	 гур-
тожитку.	067)4125181,427714
•	 Прибиральниця (-ник)	 в	 мережу	 АЗС	 «Socar»	
.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гнучкий	 г/р.	 Соці-
альні	 гарантії	 згідно	 з	 діючим	 трудовим	 законодав-
ством	 України.	 e-mail:	 n.tishchenko@socar.com.ua.	
067)5048404Наталья
•	 Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Графік	роботи:	
3/2	дні,	пів	дня	або	нічні	зміни.	З/п	своєчасно.	Фор-
мою	забезпечуємо.	095)4566856
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•	 Прибиральниця (-ник)	службових	приміщень	в	м.	
Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	
методом,	 надаємо	 місце	 для	 проживання.	 Випла-
та	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	 України.	
045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Прибиральниця (-ник)	 території	 в	 мережу	 АЗС	
«Socar»	 .	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гнучкий	 г/р.	
Соціальні	гарантії	згідно	з	діючим	трудовим	законо-
давством	України.	e-mail:	n.tishchenko@socar.com.ua.	
067)5048404Наталья
•	 Прибиральниця (-ник)	терміново	на	постійне	місце	
роботи.	Досвід	роботи	обов’язковий.	З/п	висока,	ви-
плати	своєчасні.	096)3667507Альона
•	 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	 магазин-киоск,	 мясные	 продукты,	
мясо,	 полуфабрикаты.	 О/р	 в	 торговле.	 Г/р	 посмен-
ный	 (8.00-20.00).	 З/п	 2500-3000грн	 за	 15	 рабочих	
дней.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	
2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Продавец в	 новый	 продуктовый	 магазин.	 Г/р	
посменный.	 З/п	 2700грн-3000грн	 за	 15	 раб.	 дней	
(150грн	в	день	+	%	от	продаж.	Соц.	пакет.	КА	Вакан-
сия+	Адрес:	 ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Тру-
доустройство	бесплатное.	063)4459909
•	 Продавец в	 продовольственный	 магазин	 на	 по-
стоянную	 работу.	 З/п	 достойная.	 Требования:	 о/р,	
порядочность,	желание	работать.	Хорошие	условия	
работы.	067)4102339,(067)4105711
•	 Продавец в	 продовольственный	 магазин.	 Г/р	
неделя	 через	 неделю.	 З/п	 2600-2700	 грн/месяц.	
096)0353535
•	 Продавец срочно	 требуется	 в	 павильон	 продо-
вольственных	 товаров.	 Г/р	 текущий	 (есть	 ночные	
смены).	З/п	при	собеседовании.	097)6380151
•	 Продавец срочно	 требуется	 в	 сеть	 продуктовых	
магазинов.	 О/р	 приветствуется.	 Знание	 кассового	
аппарата.	Полная	занятость.	З/п	при	собеседовании.	
093)2535168НатальяВасильевна
•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу	
в	стоковый	м-н	одежды.	Удобный	 график,	 своевре-
менная	з/п.	067)5795730
•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
Активная,	 коммуникабельная,	 приятная	 внешность.	
Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	 собеседовании.	
096)5380060Юлия
•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
О/р	в	продуктовом	магазине	в	гастронамии	-	обяза-
телен.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	З/п	от	1500грн	Центр	горо-
да.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 договорная	
067)4727925ЕкатеринаВасильевна
•	 Продавец требуется	 в	 отдел	 бакалеи.	 О/р	 необя-
зателен.	Г/р	6-ть	дней	с	8.30	до18.30.	З/п	200грн+%	
050)5556841Владислав
•	 Продавец-кассир требуется	 в	 кофейню-пекарню	
Франс.	ya.	О/р	необязателен.	Активные,	ответствен-
ные,	коммуникабельные.	Г/р	посменный.	З/п	от	2000	
грн.	 Резюме	 на	 e-mail:	 natalia.sergeieva@gmail.com	
097)9104222
•	 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
•	 Продавець-консультант на	постійну	роботу.	Мож-
ливо	без	д/р.	З/п	договірна,	трудовий	договір.	Хороші	
умови	праці.	098)3066604,(093)9209707
•	 Продавець-консультант терміново	 потрібен	 на	
постійну	роботу	в	магазин	Сила.	Комунікабельність,	
порядність,	відповідальність.	Робота	з	клієнтами	ма-
газину,	прийом,	викладка	товару.	Оплата	за	домов-
леністю.	067)2367229ІринаМиколаївна
•	 Продавці в	 мережу	 продуктових	 магазинів	 ТОВ	
«ТК	 Полісся-продукт»	 за	 адресами:	 вул.	 Мануїль-
ського,	 5/1,вул.	 Островського,34,	 вул.	 Бородія,62,	
вул.	 Перемоги,50,	 Небесної	 сотні,30.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування,	навчаємо.	097)4864399
•	 Продавці продовольчих	 товарів	 терміново	 на	 по-
стійне	місце	роботи	067)4115782
•	 Продавці продовольчих	 товарів	 терміново	 на	
постійне	 місце	 роботи	 в	 смт.	 Новогуйвинськ.	
067)4115782
•	 Продавці продовольчих	 товарів.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування,	 гідна	 та	стабільна	заробітна	плата.	
480305,414645,413711

•	 Продавцы в	 магазин	 бытовой	 техники	 и	 элек-
троники.	 Гр/р	 3	 смены,	 8	 часов.	 Официальное	 тру-
доустройство.	З/п	договорная.	067)4007072
•	 Продавцы срочно	требуются	в	мясной	отдел.	О/р	
обязателен.	Г/р	нед/нед	с	8.00	до	19.00,	Сб	-	до	17.00,	
вс	 -	до	15.00).	Хорошие	условия	работы.	З/п	3%	от	
реализации.	050)4702923
•	 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	 сеть	 продук-
товых	 киосков.	 З/п	 достойная.	 Совершеннолет-
ние.	 О/р	 не	 обязателен.	 Хорошие	 условия	 работы.	
098)4481534Юрий
•	 Продавцы срочно	 требуются	 в	 сеть	 продуктовых	
киосков.	О/р	необязателен.	Без	в/п.	Активные,	ком-
муникабельные,	 ответственные	 люди.	 Хорошие	 ус-
ловия	работы.	З/п	достойная.	097)8211581Наталья
•	 Продавцы-консультанты срочно	требуется	на	ра-
боту	 в	 продуктовый	 магазин.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 и	
З/п	при	собеседовании.	097)7579798
•	 Продавцы-консультанты срочно	 требуются	 в	
сеть	 магазинов.	 О/р	 желателен.	 Отличные	 условия	
работы.	 З/п	 достойная.	 Звонить	 с	 10.00	 до	 17.00.	
063)5612379,(093)7994945
•	 Промоутер р-н	 Академгородка	 Иногородним	
жилье.	093)7093557,(044)3604346,(050)0861003
•	 Пропоную роботу	 для	 зрізчиць	 грибів	 (печериці)	
в	 Київській	 обл.	 Два	 тижні	 через	 два.	 Середня	 з/п	
2000	 грн.	Житло	надається.	Харчування	самостійне	
0967877394,	Олександр
•	 Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	стр-тво,	
семьи,	 супермар.,	 з/п	 от	 45000грн.,	 прожив.,	 страх.	
оплач.	работодат.,	авиа	в	кредит,	ПП	Пасифик	Юни-
версал	 Груп	 Украина,	 Киев,	 Константиновская	 24,	
ЛМСПУ	 АВ547342	 от	 21.11.10.,	 тел.:	 0444254025	
0636779150,	0954192926
•	 Работа Жінки	до	35	років,	які	мають	дітей,	запро-
шуються	 взяти	 участь	 в	 програмах:	 донації	 яйце-
клітин	 (6000-10000	 грн),	 сурогатного	 материнства	
(до	 220	 000	 грн),	 Ліцензія	 МОЗУ	 АВ	 №	 554391	 від	
22.07.10.	097)0887887,(099)0302963
•	 Работа за	границей.	Трудоуство	в	странах	Запад.	
Европы	и	Скандинавии.	Треб.	мужч.	и	женщ.,	а	также	
семейные	 пары	 18-60	 лет.	 Работодателем	 предо-
ставл.:	визы,	билеты,	прожив.	и	питание.	Лиц.	МСПУ	
АВ	№585024	от	05.10.2011	0677651811
•	 Работа операторів	 мийної	 установки	 запрошує	
на	 роботу	 мережа	 АЗС	 «Socar»	 .	 Офіційне	 працев-
лаштування.	Гнучкий	г/р.	Соціальні	 гарантії	згідно	з	
діючим	 трудовим	 законодавством	 України.	 e-mail:	
n.tishchenko@socar.com.ua.	067)5048404Наталья
•	 Работа Операторы	 котельной	 в	 ресторан	 Коро-
левская	бочка.	З/п	и	г/р	договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	
067)4102797ГалинаНиколаевна,551427
•	 Работа Постоянная	работа	с	проживанием	за	горо-
дом	для	семейной	пары	(мужчина	и	женщина).	Пре-
доставляется	 жилье!	 Усадьба	 в	 Киевской	 области	
(50	км	от	Киева).	Уход	за	домом,	садом,	огородом	(0,	
4	га).	О/р	на	земле,	навыки	по	обслуживанию	дома	и	
территории.		068)1242420
•	 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	097)8764863,(063)0181727
•	 Работа Формировщики	 в	 цех	 по	 изготовлению	
чулочно-носочных	 изделий.	 Возможно	 обучение.	
096)4437943
•	 Работа Формувальників	 -	 Транспортувальників	
на	 ПАТ	 «Житомирський	 комбінат	 силікатних	 ви-
робів».	 Висока	 заробітна	 плата.	 Повне	 соціальне	
забезпечення	 Іногороднім	 надається	 гуртожиток	
519232,(097)5633057
•	 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	098)0066600
•	 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

•	 Рабочие на	 поле:	 уборка,	 прополка	 овощей.	
Питание	 3-х	 разовое,	 проживание	 бесплат-
но	 (в	 общежитии).	 Проезд	 в	 заказном	 автобусе.	
066)5883818,(096)2490438
•	 Рабочие на	производство	древесного	угля	(фасов-
щики,	пильщики).	Без	о/р	(обучаем	самостоятельно).	
Проживание	 за	 счет	 работодателя	 на	 территории	
цеха.	 З/п	 высокая,	 своевременная,	 от	 выработки	
(4000-6000грн).	Производственный	цех	с.	Жуброви-
чи,	Олевского	р-на	097)2500663Валентин
•	 Раздатчики листовок	 р-н	 Академгородка	 Иного-
родним	 жилье	 093)7093557,(044)3604346,(050)0861
003
•	 Разметчик по	металлу	на	завод	Прогрес.	З/п	2000-
3600	грн	067)4107692
•	 Разнорабочие в	 ресторан	 Королевская	 боч-
ка.	 З/п	 и	 г/р	 договорные.	 ул.	 И.	 Гонты,	 68	
551427,(067)4102797ГалинаНиколаевна
•	 Разнорабочие на	 гибку	 (производство	 метал-
лических	 дверей).	 Срочно!	 Г/р	 нормированный.	
З/п	 при	 собеседовании.	 Хорошие	 условия	 работы.	
063)6821880
•	 Разнорабочие на	 Корнинский	 кирпичный	 завод.	
Срочно!	 О/р	 не	 обязателен.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 от	
3500грн.	098)4130552,(097)7769511Вячеслав
•	 Разнорабочие на	 пилораму.	 Срочно!	 О/р	 при-
ветствуется.	 З/п	 высокая.	 Г/р	 нормированный.	
067)4035686
•	 Разнорабочие на	стройку	и	теплицу	требуются	на	
постоянную	работу	в	Киевской	области.	Предостав-
ляем	общежитие.	З/п	от	5000	до	7000грн	097)9247494
•	 Разнорабочие требуются	на	пилораму.	Вахтовый	
метод	работы.	Житомирская	обл,	Емильчинский	р-н,	
с.	Симоны	067)4121035
•	 Разнорабочий (демонтаж	 зданий).	 Жилье	 предо-
ставляем	 бесплатно,	 питание.	 работа	 по	 Житомир-
ской	области.	З/п	вісокая.	050)2060173,(097)4372757
•	 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
•	 Расклейщик обьявлений	 срочно	 требуется	 для	
работы	по	городу.	Работа	для	студентов.	Выгодные	
условия	работы.	098)0066600
•	 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
•	 Раскройщик верха	обуви	на	прессе	срочно	требу-
ются	на	обувное	производство.	О/р	обязателен.	З/п	
высокая.	 Соц.пакет.	 Своевременная	 оплата	 труда.	
Постоянная	работа.	096)3297330
•	 Распиловщик на	 предприятию	 по	 камнеобработ-
ке.	Работа	в	р-н	Крошня.	097)0022010
•	 Резчик на	 мебельное	 производство	 для	 резки	
ДСП,	МДФ.	Умене	и	желание	работать.	З/п	высокая.	
Г/р	с9.00	до	18.00.	067)4125608,(067)4125324
•	 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	будівництво.	Терміново!	З/п	висока	
067)5512895
•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю.	095)2831112,375054,(095)2806719

РОБОТА В ПОЛЬЩІ. ВІДКРИТТЯ РОБОЧИХ ВІХ, ВІЗ ДО 
ПОЛЬЩІ. ВІДКРИТТЯ ШЕНГЕН ВІЗ ДО ЄВРОПИ. ВІЗИ 
ДО АНГЛІЇ, КАНАДИ, США. ШУКАЄМО РЕГІОНАЛЬ-
НИХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ВАШОМУ РЕГІОНІ. СЕРІЯ АВ 
№547294 ВІД 27.08.2010Т. 067 4550664, 0996348031 
0632154039, 0342232083

•	 Робота за	кордоном	.	Працевлаштовую	на	роботу	
у	Польшу	без	посередників.	Допомога	в	оформленні	
віз:	національно	робочої,	шенген	візи.	Інформація	по	
Італії	(догляд	за	людьми	похилого	віку).	Ліц.	серія	АВ,	
N585064	от	08.12.2011р.,	видана	МСПУ.	067)2737165
•	 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,(0
99)6198250
•	 Сантехники в	ресторан	Королевская	бочка.	З/п	и	г/р	
договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	551427,(067)4102797Га-
линаНиколаевна
•	 Сборщик мебели	 требуется	 на	 мебельное	 про-
изводство.	О/р	обязателен.	Без	вредных	привычек.	
З/п	высокая.	067)2649290
•	 Сборщик металлических	 дверей	 без	 в/п,	 с	 о/р,	
ответственных	З/п	от	3000грн	(от	выработки).	Хоро-
шие	условия	работы	093)3026153,(067)8840707
•	 Сборщик мягкой	 мебели	 требуется	 на	 производ-
ство.	Официальное	трудоустройство.	З/п	от	3000грн,	
оплата	каждую	неделю.	050)4632909,(067)4104712

•	 Сборщики деревянных	поддонов	срочно	требуют-
ся	 на	 ленточную	 пилораму.	 Отличные	 условия	 ра-
боты.	З/п	достойная.	067)9941171
•	 Сборщики на	производство	м/п	окон.	Срочно!	З/п	
сдельная	от	2000грн.	067)4117631,336952,336954
•	 Сборщики требуются	на	пилораму.	Вахтовый	ме-
тод	работы.	Житомирская	обл,	Емильчинский	р-н,	с.	
Симоны	067)4121035
•	 Сварщик (производство	 металлических	 дверей).	
Срочно!	Г/р	нормированный.	З/п	при	собеседовании.	
Хорошие	условия	работы.	063)6821880
•	 Сварщик (работа	 со	 сваркой	 аргонной,	 электро-
нной	и	полуавтоматом)	З/п	от	3500	грн	Официальное	
трудоустройство	067)4119379МаксимПетрович
•	 Сварщик по	 кованым	 изделиям.	 Работа	 в	 г.Жи-
томир,	 на	 современном	 и	 качественном	 оборудо-
вании,	 инструменте.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.	 9.00-18.00.З/п	 от	
выработки	 (6000грн-8000грн)	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
•	 Сварщик требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	
Киевской	 области.	 Предоставляем	 общежитие.	 З/п	
от	5000	до	7000грн	097)9247494
•	 Сварщики на	 изготовление	 ворот	 в	 город	 Киев.	
О/р	 обязателен.	 Жилье,	 питание	 предоставляем.	
Вахта.	З/п	от	5000-7000грн.	e-mail:	3311910@ukr.net	
098)7611117,(095)4671117,(093)7531117
•	 Сварщики срочно	требуются	на	предприятие.	О/р	
обязателен.	 Г/р	 и	 З/п	 договорные.	 066)5025144Ан-
дрей
•	 Слесари по	ремонту	автомобилей	срочно	требуют-
ся	на	предприятие.	О/р	от	2-х	лет.	Г/р	с	9.00	до	16.00.	
Зп	при	собеседовании.	362363,(097)7585616
•	 Слесарь -ремонтник	с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	
достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	
ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.
com.ua	429054,(095)2860024Наталия
•	 Слесарь-ремонтник срочно	на	работу	ООО	Бере-
зовский	карьер.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормирован.	
Житомирская	 обл,	 Житомирский	 р-н,	 с.	 Березовка	
490769,(097)3489800
•	 Слюсар -електромонтажник	(4-6	розряду)	на	Бер-
дичівський	 машинобудівний	 завод	 Прогрес.	 З/п	
2000-3600	грн	067)4107692
•	 Слюсар аварійно-відновлювальних	 робіт	 на	 під-
приємство	 у	 зв’язку	 з	 розширенням	 виробництва.	
Гідна	з/п	 (виплачується	вчасно).	Хороші	 умови	пра-
ці.	Повний	соц.	пакет.	Іногороднім	надається	місце	в	
гуртожитку.	427714,(067)4125181
•	 Слюсар із	складання	металевих	конструкційна	на	
підприємство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	
Гідна	з/п	 (виплачується	вчасно).	Хороші	 умови	пра-
ці.	Повний	соц.	пакет.	Іногороднім	надається	місце	в	
гуртожитку.	067)4125181,427714
•	 Слюсар механоскладальних	робіт.	Висока	з/п,	пов-
ний	соцпакет	вул.	Щорса,	81	097)7235610
•	 Слюсар на	підприємство	з	обробки	граніту.	З/п	та	
г/р	договірні	050)4631256,511425
•	 Слюсар по	складанню	металоконструкцій	(4-6	роз-
ряду)	на	Бердичівський	машинобудівний	завод	Про-
грес.	З/п	2000-3600	грн	067)4107692
•	 Слюсар-електрик З/п	від	3000грн	067)7685216
•	 Слюсар-механоскладальник (4-6	 розряду)	 на	
Бердичівський	 машинобудівний	 завод	 Прогрес.	 З/п	
2000-3600	грн	067)4107692
•	 Слюсар-ремонтник (4-5	 розряду)	 на	 Бердичів-
ський	машинобудівний	завод	Прогрес.	З/п	2000-3600	
грн	067)4107692
•	 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 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
•	 Сортувальник та	пресувальник	вторсировини	в	м.	
Обухів,	Київська	обл.	Є	можливість	роботи	вахтовим	
методом,	 надаємо	 місце	 для	 проживання.	 Випла-
та	 заробітної	 плати	 згідно	 законодавства	 України.	
045)7250532відділкадрів,(096)2585142
•	 Сотрудник в	 офис	 требуются	 с	 опытом	 ра-
боты	 преподавателя,	 экономиста,	 юриста.	 Вы-
сокий	 доход.	 Гибкий	 график.	 Карьерный	 рост.	
096)9802769,(095)4715038
•	 Сотрудники в	офис	График	пн-пт	с	9.00	до	17.00.	
Запись	на	собеседование	097)8764863
•	 Столяр требуется	на	мебельное	производство.	О/р	
обязателен.	 Без	 вредных	 привычек.	 З/п	 высокая.	
063)7770207
•	 Столяр требуется	 на	 постояную	 работу	 в	 столяр-
ный	 цех.	 О/р	 не	 обязателен.	 Хорошие	 условия	 ра-
боты.	067)2392506
•	 Столяр требуется	на	производство	мягкой	мебели.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 3000грн,	 оп-
лата	каждую	неделю.	067)4104712,(050)4632909
•	 Столяр-верстатник на	постійну	роботу.	З/п	відряд-
на.	067)7685216
•	 Столяр-станочник 3-6	разряда.	Полный	соц.пакет.	
Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	 собеседовании.	
050)4694439Александр



27 Середа, 26 серпня 2015WWW.20MINUT.UA БIЗНЕС

•	 Столяры в	мастерскую.	Возможно	студенты	(обу-
чаем	и	предоставляем	стажировку).	З/п	высокая.	Г/р	
договорной	097)9302008

•	 Столяры требуются	 в	 связи	 с	 расширением	 бри-
гады.	Люди	желающие	заработать.	Предовставляем	
услуги	компании	перевозчик	на	изготовление	карка-
сов,	с	доски	и	рейки,на	груз	клиента.	З/п	от	выработ-
ки.	063)5826719,(063)8895575Наталья

•	 Стоматолог -терапевт	 в	 приватну	 стоматологіч-
ну	 клініку.	 Терміново!	 Д/р	 обов	 язковий.	 Повна	 за-
нятість.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 та	 умови	
роботи	при	співбесіді.	Резюме	на	e-mail:	dent.zt.ua@
gmail.com	096)8793435

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

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

•	 Строители всех	направлений	с	о/р.	Специалисты.	
Работа	 в	 г.Житомир.	 Иногородним	 предоставляем	
жильё	 (проживание	 в	 общежитии	 на	 территории	
объекта).	 З/п	 сдельная,	 высокая	 (6000грн-8000грн)	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	
этаж.	Трудоустройств	063)4459909

•	 Сушист Почни	свою	кар	єру	з	нами.	Якщо	ти:	маєш	
бажання	розвиватися,	вміеш	переконувати	приходь,	
та	 заповни	 анкету	 на	 бажану	 посаду.	 м.	 Житомир,	
вул.	Київська,	13.	Безкоштовне	навчання,	кар	єрний	
зріст,	 офіційне	 працевлаштування,	 своєчасну	 заро-
бітну	плату	067)4686098,(063)4964343

•	 Термист на	підприємство	у	зв’язку	з	розширенням	
виробництва.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).	Хоро-
ші	умови	праці.	Повний	соц.	пакет.	Іногороднім	нада-
ється	місце	в	гуртожитку.	427714,(067)4125181

•	 Технолог (о/р	 обязателен)	 на	 обувное	 производ-
ство.	Срочно!	Соц.пакет.	Своевременная	оплата	тру-
да.	Постоянная	работа.	096)3297330

•	 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
•	 Товарознавець в	 мережу	 продуктових	 магазинів	
зі	 знанням	 касового	 апарату.	 Г/р	 з	 8.00	 до	 19.00,	
офіційне	 працевлаштування,	 з/п	 при	 співбесіді	
093)2535168НаталіяВасилівна
•	 Товарознавець в	 мережу	 продуктових	 магазинів	
ТОВ	«ТК	Полісся-продукт»	за	адресами:	вул.	Ману-
їльського,	5/1,вул.	Островського,34,	вул.	Бородія,62,	
вул.	 Перемоги,50,	 Небесної	 сотні,30.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування,	навчаємо.	097)4864399
•	 Токар -	верстатник	на	Бердичівський	машинобудів-
ний	завод	Прогрес.	З/п	2000-3600	грн	067)4107692
•	 Токар на	будівництво.	Терміново!	З/п	від	5000	грн	
067)5512895
•	 Токар на	покраску	 готової	 продукції	 на	підприєм-
ство	у	зв’язку	з	розширенням	виробництва.	Гідна	з/п	
(виплачується	вчасно).	Хороші	умови	праці.	Повний	
соц.	пакет.	 Іногороднім	надається	місце	в	гуртожит-
ку.	427714,(067)4125181
•	 Токар терміново	потрібні	на	підприємство.	Д/р	обов	
язковий.Г/р	і	З/п	договірні.	096)9848439
•	 Токар-розточувальник на	 Бердичівський	 ма-
шинобудівний	 завод	 Прогрес.	 З/п	 2000-3600	 грн	
067)4107692
•	 Токар-розточувальник на	 підприємство	 у	 зв’яз-
ку	 з	 розширенням	 виробництва.	 Гідна	 з/п	 (випла-
чується	 вчасно).	 Хороші	 умови	 праці.	 Повний	 соц.	
пакет.	 Іногороднім	 надається	 місце	 в	 гуртожитку.	
067)4125181,427714
•	 Токарь-карусельщик на	завод	Прогрес.	З/п	2000-
3600	грн	067)4107692
•	 Токарь-расточник (координатчик	 пресс-формы)	
на	завод	в	город	Днепропетровск.	Опыт	работы	от	3	
лет.	Зарплата	своевременно.	Для	иногородних	пре-
доставляем	бесплатное	проживание.	067)5658950

•	 Торговий представник	(продукти	харчування).	Ро-
бота	по	м.	Житомир.	Без	авто.	067)5001833

•	 Торговий представник	 реалізація	 мето-
дичної	 та	 учбової	 літератури	 в	 школах	 та	 до-
шкільних	 учбових	 закладах.	 Активна	 життєва	
позиція,	працювати	на	результат	та	заробляти.	Авто-
мобіль	 обов’язково.	 ЗП	 від	 4000грн.+%+	 Бонусы+Г-
СМ.	067)6846872,(099)1968020

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

•	 Торговые представители	с	автомобилем	в	компа-
нию	СПД	ФО	Гладкий	А.Г.	ЗП	достойная	(ставка+бо-
нус)+премия+амортизация	автомобиля+топливо.	Ин-
тересная	работа,	бесплатное	обучение,	возможность	
карьерного	 роста,	 своевременная	 з/п.	 Обращаться	
по	адресу:	г.	Житоми	096)7972405

•	 Торговые представители	 требуются	 на	 работу	 с	
новой	асортиментской	линейкой	товара.	З/п	7000грн	
063)1097710,(098)2635340

•	 Торговый представитель	 на	 предприятие.	 Хоро-
шие	условия	труда.	З/п	при	собеседовании	(ул.	Вату-
тина,	91/1)	067)4121808,(067)4121994

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

• ТРЕБУЮТСЯ КРОВЕЛЬЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, БЕ-
ТОНЩИКИ, ПЛИТОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. РАБОТА В 
Г.КИЕВ ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА. БРИГАДИРАМ БОНУСЫ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ, АВАНС 0986413133; 
0734815484
•	 Уборщики (-цы)	в	гипермаркет	Караван	(офисные	
помещения).	 Г/р	 4дня	 (	 с	 7.00	 до	 16.00)	 2	 вых.,	 (	 с	
13.00	до	22.00)	2	вых.	З/п	80грн/смена.	093)4500709

•	 Уборщики (-цы)	 в	 ресторан	 Королевская	 бочка.	
З/п	и	г/р	договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	067)4102797Га-
линаНиколаевна,551427

•	 Уборщики (-цы)	в	торговые	центры,	развлекатель-
ные	комплексы,	гипермаркеты.	Срочно!	Жилье	пре-
доставляем.	З/п	от	3000грн.	096)9361049

•	 Уборщица (-ик)	в	продуктовый	магазин.	О/р	жела-
телен.	Г/р	и	З/п	при	собеседовании.	097)7579798

•	 Уборщица/ик на	 офисы.	 Частичная	 занятость.	
Г/р	 договорной.	 З/п	 1300грн	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909
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•	 Уборщицы (-ки)	Работа	в	разных	р-н	г.	Киев.	Ста-
бильная	выплата	з/п	(от	3000	грн).	Дневные	и	ночные	
смены.	Помощь	с	жильем	 (койко-место,	 30	 грн/сут-
ки).	050)4645598,(044)5991363
•	 Управляющий (-ая)	срочно	требуется	на	работу	в	
продуктовый	магазин.	О/р	желателен.	Г/р	и	З/п	при	
собеседовании.	097)7579798
•	 Фасадник з	 досвідом	 роботи	 (оздоблення	 фаса-
дів).	Робота	в	Київській	обл.	Допомога	з	житлом.	З/п	
від	10000	грн.	Деталі	обговорюються	068)7689633
•	 Фасадчики на	строительство	в	 г.	Киев.	Опыт	ра-
боты.	Жилье	предоставляем!	063)7214551
•	 Фасадчики срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 строительную	 компанию.	 Срочно!	
Большой	 объем	 работы.	 З/п	 от	 5000грн	 и	 выше.	
097)5330680ВладимирАлександрович
•	 Фасовщицы (-ки)	 -	резчицы	грибов	требуются	на	
постоянную	 работу	 в	 теплицу.	 Работа	 в	 Киевской	
области.	Предоставляем	общежитие.	З/п	от	5000	до	
7000грн	097)9247494
•	 Фасувальники -прибиральники	в	мережу	продук-
тових	магазинів	ТОВ	«ТК	Полісся-продукт»	за	адре-
сами:	 вул.	 Мануїльського,	 5/1,вул.	 Островського,34,	
вул.	Бородія,62,	вул.	Перемоги,50,	Небесної	сотні,30.	
Офіційне	працевлаштування,	навчаємо.	097)4864399
•	 Фасувальники терміново	на	постійне	місце	робо-
ти.	067)4115782
•	 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
•	 Формовщик изделий	 требуются	 на	 чулочно-но-
сочное	 производство.	 О/р	 необязателен.	 Обучение	
предоставляется.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 сдельная.	
096)4467743
•	 Формувальники тіста	 на	 постійну	 роботу.	 Термі-
ново!	Безкоштовне	навчання.	Офіційне	працевлаш-
тування.	Стабільна	з/п.	Премії.	487964,(067)9456721
•	 Фрезеровщик для	 работы	 с	 плитами	 НДС	
срочно	 требуется	 на	 производство.	 Физи-
чески	 здоровые.	 Высокая	 и	 стабильная	 з/п.	
067)9025282,(097)4274411Алексей
•	 Фрезеровщик на	предприятию	по	камнеобработ-
ке.	Работа	в	р-н	Крошня.	097)0022010
•	 Фрезеровщик срочно	 требуется	 на	 камнеобра-
ботку.	 О/р	 желателен.	 Работа	 в	 г.Коростышев.	
Отличные	 условия	 работы.	 З/п	 от	 выработки.	
095)4232990,(096)5103582Валерий
•	 Фрезеровщик ЧПУ)	 на	 завод	 в	 город	 Днепропе-
тровск.	 Опыт	 работы	 от	 3	 лет.	 Зарплата	 своевре-
менно.	Для	иногородних	предоставляем	бесплатное	
проживание.	067)5658950
•	 Фрезеровщики требуются	 на	 постоянную	 работу	
в	цех	по	камнеобработке	в	с.	Кодня,	Житомирского	
р-на.	 Жилье	 предоставляется.	 О/р	 не	 обязателен.	
З/п	от	выроботки.	067)5487991
•	 Фрезеровщики. Не	пьющие,	желание	работать	и	
зарабатывать.	Без	возрастных	ограничений.	О/р	не-
обязателен.	Г/р	с	9.00	до	18.00,	пятидневка.	З/п	8000	
грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	
офис	1	(здание	банка	Надра,	магазин	Вольт,	вход	со	
двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Фрезерувальники Г/р	8.00-17.00.	З/п	от	3500	грн	
Офіційне	 працевлаштування.	 Навчаємо,	 можливо	
студенти	на	літній	період.	063)2557747,401414,401424
•	 Фрезерувальники на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	375054,(095)283111
2,(095)2806719
•	 Фрезировщики с	 опытом	 работы.	 Работа	 в	 цеху	
в	 г.Житомир.	 Иногородним	 предоставляем	 жильё.	
З/п	 сдельная,	 высокая	 (от	 40грн/кв.м)	 КА	 Вакан-
сия+	Адрес:	 ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Тру-
доустройство	бесплатное.	063)4459909

•	 Холодильщик срочно	 требуются	 на	 пред-
приятие.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 и	 З/п	 договорные.	
066)5025144Андрей
•	 Швачки З/п	від	5000грн.	Робота	у	м.Хмельницький.	
Надаємо	житло.	067)1819608
•	 Швеи .	 Срочно!	 З/п	 высокая.	 Г/р	 нормированный	
(пн.-пт.,	с	09.00	до	18.00).	097)7771507
•	 Швеи на	 постоянную	 работу	 приглашает	 ООО	
Круг.	 Г/р	 08.00-16.30.	 Хорошие	 условия	 работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	при	собеседова-
нии.	067)2571270
•	 Швеи на	 производство	 по	 пошиву	 одежды	 для	
военных.	 Г/р	 нормированный.	 Соц.	 пакет.	 Работа	 в	
центре.	 З/п	 3000грн	 и	 выше.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное.	063)4459909,553588
•	 Швеи срочно	 требуются	 на	 обувное	 производ-
ство.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 высокая.	 Соц.пакет.	
Своевременная	 оплата	 труда.	 Постоянная	 работа.	
096)3297330
•	 Швеи требуются	на	производство	мягкой	мебели.	
Можно	без	опыта	работы.	Обучение	предоставляем.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 3000грн,	 оп-
лата	каждую	неделю.	050)4632909,(067)4104712
•	 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
•	 Шеф-повар в	кафе.	Срочно!	Г/р	и	з/п	при	собесе-
довании.	068)7541723,(063)9490055
•	 Штукатуры срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту.	Большие	обьемы.	Стабильная	оплата.	Иногород-
ним	общежитие.	067)2476573
•	 Экспедитор-консультант фасованного	 товара.	
Возможны	командировки	в	ближнее	зарубежье	Оп-
лата	от	4500	грн	в	неделю	063)0111768,(098)104464
9,(066)2823591
•	 Экспедитор-консультант фасованного	 товара.	
Возможны	командировки	в	ближнее	зарубежье.	Оп-
лата	от	4500	грн	в	неделю.	063)0111768,(098)104464
9,(066)2823591
•	 Электрики (КИП)	 срочно	 требуются	 на	 пред-
приятие.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 и	 З/п	 договорные	
066)5025144Андрей
•	 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
•	 Электрогазосварщики срочно	 требуются	 на	 по-
стоянную	работу.	Большие	обьемы.	Стабильная	оп-
лата.	Иногородним	общежитие.	067)2476573

1.2. Шукаю 
• ШУКАЮ РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ З ЩОДЕННОЮ АБО 
ЩОТИЖНЕВОЮ ОПЛАТОЮ. ДОСВІД РОБОТИ: РЕМОНТ-
НО-БУДІВЕЛЬНІ, РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ, С/Г РОБОТИ. Ч, 
30 РОКІВ, ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ 0983603153

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
•	 Продажа 1-комнатной	 квартиры.	 Житомир,	 ул.	
Киевская,	 39.	 32,58/16,07/7	 кв.	 м.	 5/5	 эт.	 Хоро-
шее	 состояние.	 Без	 Комиссии.	 Цена:	 480	 000	 грн.	
0672485558,	0672485569

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

ПРОДАЄТЬСЯ 2-КІМ.КВ., ПАНЕЛЬ, 6 ПОВЕРХ 9-ТИ 
ПОВЕРХ. БУДИНКУ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ЛІЧИЛЬ-
НИК, БОЙЛЕР. ЦІНА 816 000 ГРН. МОЖЛИВИЙ ТОРГ. 
0964424038СЕРГІЙ

•	 Продажа 2-к	 квартиры.	 Житомирская	 обл.,	
Емильчинский	 р-н,	 г.	 Емильчино,	 ул.	 Блюхера,	 8.	
49,7/27/7,5	 кв.	 м.	 5/5	 эт.	 Жилое	 состояние.	 Без	 Ко-
миссии.	Цена:	275	000	грн	0672485558,	0672485569

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
• ПРОДАМ 3-К. КВАРТИРА, 5/5 ЭТАЖЕЙ, 62М/46М/6М, 
Г.ЖИТОМИР, ВОКЗАЛ, УЛ.КИЕВСКАЯ. ЦЕНА 924 768 
ГРН. 0933120369

• ПРОДАМ КВАРТИРУ ПО ВУЛ.БОРОДІЯ. ЄВРОРЕМОНТ, 
НОВИЙ БУДИНОК, 2-Х ЯРУСНА, ПОВНІСТЮ ОБЛАДНА-
НА, ДОРОГІ МЕБЛІ ТА САНТЕХНІКА, 85 КВ.СМ. ЦІНА 
2283750 ГРН. ТОРГ. ТЕРМІНОВО. 0674125547

2.8. Продам Будинки в передмісті 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ХАЖИН, ВУЛ. ДВІРСЬКА, 4. 
2-ВО ПОВЕРХ. БУД., ПЛ. 300,3 КВ.М., ЗЕМ. ДІЛ. 25 СОТ. 
КАД.НОМ. 1820887201:02:001:0219. ЕЛЕКТРИКА, ГАЗ 
І КАНАЛ. ЗАВЕД. В БУДИНОК. ПОТРІБЕН КОСМЕТ. РЕ-
МОНТ. ЦІНА 737000 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР. Р-Н, С.ОЛІЇВКА, ВУЛ.ЗОРЯНА,31. 2-ВО 
ПОВЕРХ., БУД., ПЛ. 139/73/13, МЕТ.КАРКАС; СТІНИ: 
ЦЕГЛА,ШЛАКОБ., УТЕПЛ.ПІН., ФУНД.СТРІЧК., ПЕРЕ-
КР.ДЕРЕВ., 4 КІМ., СКЛОПАК., ЛАМІНАТ, С/В-КАХЕЛЬ; 
ЕЛЕКТРО-,ГАЗО-,ВОДОПОСТ., ІНД. ОПАЛ., КАНАЛ.
МІСЦ. ЦІНА 630480ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. БАРАШІВКА, БАРАШІВСЬКИЙ 
МАСИВ, 74. САДОВ. БУД., ПЛ. 41,7М2, ПРИВАТ. ЗЕМ.
ДІЛ. 4,5СОТ. ФУНДАМЕНТ СТРІЧК. БУТОВИЙ, СТІ-
НИ-ЦЕГЛА, ПЕРЕКР. ТА ПІДЛОГА-ДЕРЕВО, ВНУТР. 
ОЗДОБЛ. - ПЛАСТИК, Є ЕЛЕКТРИКА. 11 КМ ВІД ЦЕНТРУ 
ЖИТОМИРА. ЦІНА 80000ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

• ПРОДАМ 1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЧКАЛОВА. 
ЦЕНА 826 791 ГРН. 0677883949

2.9. Продам Частина будинку 

ЖИТОМИР, БОГУНІЯ, ВУЛ. ПІОНЕРСЬКИХ ТАБОРІВ, 4. 
ЧАСТИНА ЖИТЛ. БУД., ПЛ. 87,1/38/8 КВ. М, У ВЛАСНО-
СТІ ЗЕМ. ДІЛЯНКА ПЛ. 4,2 СОТ. ВІКНА М/П, ВХІДНІ ДВЕ-
РІ МЕТАЛЕВІ. В КІМНАТАХ ВИКОНАНО РЕМОНТ. УСІ КО-
МУНІКАЦІЇ. ЦІНА 580000 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

• ПРОДАМ 1-ЭТАЖ. ЧАСТЬ ДОМА, ЖИТОМИРСКАЯ 
ОБЛ., ЧЕРНЯХОВСКИЙ Р-Н, С.ВЫСОКОЕ 0980122571

2.10. Продам Дачі 

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ТЕТЕРІВКА, С/Т МЕЖРІЧЧЯ, 
ДІЛ. 642. ПРОДАЄТ. ДАЧНИЙ 1-НО ПОВЕРХ. БУД., ПЛ. 
92/38/8, ЗЕМЛЯ 18,65 СОТ. ОФОРМЛЕНА ДЛЯ САДІВ-
НИЦТВА. ХОРОШИЙ САД, ТЕРИТ. ДОГЛЯНУТА. ПІЧНЕ 
ОПАЛ., ЕЛЕКТРИКА. КІМНАТИ ВСЕРЕД. ОЗДОБ. ВАГОН-
КОЮ. ЦІНА 735572 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

•	 Продажа дачного	дома.	Житомирская	обл.,	Бара-
шевский	массив,	СО	«Барвинок»,	уч.	131.	Ивановс-
кий	с/с.	Площадь:	43,1.	Хорошее	состояние.	Участок	
4,	5	соток	(Гос-Акт).	Без	Комиссии.	Цена	138	000	грн.	
0672485558,	0672485569

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

ЖИТОМИР. Р-Н, С. ПРЯЖІВ, ВУЛ.ЛІСОВА. ДІЛЯНКА 12 
С ЗНАХОД. В ЗАБУДОВ. ЧАСТ. СЕЛА, БІЛЯ ЛІСУ. ОГО-
РОДЖЕНА. ЕЛЕКТРИКА НА ДІЛЯНЦІ. КРАСИВЕ МІСЦЕ. 
КАД.NO1822086500:01:001:0522. ЦІНА 160342 ГРН. 
0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР.Р-Н, С.ДЕНИШІ, ВУЛ.РАДЯНСЬКА,25. 2-ПОВ. 
ЖИТЛ.БУД.ГОТЕЛ.ТИПУ, ПЛ. 203,4/97,4/10М2, ЗЕМ.
ДІЛ. 25С. ФУНД. СТРІЧК., СТІНИ РАКУШ., ОБК. ЦЕГЛОЮ 
ТА ОБШ.ДЕР. ПІДЛ.-ЛАМ-Т І ЛІН., СКЛОП., ВСІ КОМУН., 
ІНД.ОПАЛ. ЛАЗНЯ, САРАЙ, ПАРКАН. ЦІНА 721270 ГРН. 
0676543633, РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР.Р-Н, С.МЛИНИЩЕ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 9. 
ЗЕМЕЛ. ДІЛ. ПЛ. 25 СОТ., Є СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО-, ГА-
ЗОПОСТ. КАДАСТ.НОМ.: 1822084700:03:001:0101. НА 
ЗЕМЕЛ. ДІЛЯНЦІ ЗНАХОД. СТАРИЙ БУДИНОК. ПІД’ЇЗНІ 
ШЛЯХИ – ДОРОГА З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ. ВІД ЖИТО-
МИРА 16 КМ. ЦІНА 42210ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР.Р-Н, С.ПРЯЖІВ, СНІГУРІВСЬКА С.Р., ПРОВ. 
4-Й Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. ЗЕМЕЛ.ДІЛ. ПРЯМОКУТ. 
ФОРМИ, РІВНА, 15 С, РОЗМ. 44,50Х33,90 М. ПІД’ЇЗД-
ҐРУНТ. ДОРОГА. ЕЛЕКТРО- ТА ГАЗОПОСТАЧ. – ВЗДОВЖ 
ВУЛИЦІ. НА ЗЕМЕЛ.ДІЛЯНЦІ Є ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШ. БУД-
ВА. ЦІНА 720000 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ, БРИГАДА СМО-
КІВКА, ДІЛЯНКА N179 ПЛ. 10 СОТ. ДЛЯ БУДІВНИЦ. 
ТА ОБСЛУГОВ. ЖИТЛ. БУДИНКУ, ГОСПОДАРС. БУ-
ДІВЕЛЬ І СПОРУД. НЕЗАБУДОВАНА. КАДАСТРОВИЙ 
НОМЕР: 1822081200:03:001:0237. ЦІНА 40000 ГРН. 
0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ, БРИГАДА СМО-
КІВКА, ДІЛЯНКА N679, 680, ПЛ. 25 СОТ. ВІДСТАНЬ 
ВІД ЦЕНТРА ЖИТОМИРА 8,1 КМ. СИС-МИ КОМУНІК. 
ЗЕМЕЛ. ДІЛ.: ЕЛЕКТРОПОСТАЧ. КАДАСТРОВИЙ НО-
МЕР: 1822081200:03:001:0645. ЦІНА 121700 ГРН 
0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕВКІВ, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, 
27А. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ПЛ.19,99 СОТ., НЕЗАБУДО-
ВАНА. КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ. КАДАСТРОВИЙ НОМЕР: 
1822084100:03:002:0271. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ТЕТЕРІВКА, МАСИВ N1, ДІ-
ЛЯНКА N 12. ЗЕМЕЛ. ДІЛЯНКА ПЛ. 0.0975 ГА. ЦІЛЬОВЕ 
ПРИЗНАЧ. ДІЛЯНКИ - ДЛЯ БУД-ТВА ЖИТЛ. БУДИНКУ. 
ВІДДАЛЕН. ВІД ЖИТОМИРА-8 КМ. НА ДІЛЯНЦІ Є ЕЛЕК-
ТРИКА. ЦІНА 101505 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

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

2.13. Продам гаражi 
•	 Продам гараж	новый,	металлический,	цельносвар-
ной,	3,5х5,5,	без	места.	0977371617,0673031809

2.14. Продам Комерційна 

БЕРДИЧІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 18. НЕЖИТЛОВЕ ОФІСНЕ 
ПРИМІЩ. ПЛОЩ. 168 КВ.М, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ І ПІДВАЛ 
5-ТИ ПОВЕРХ. ЖИТЛ. БУДИНКУ, ОКРЕМИЙ ВХІД. H=2,6 
ТА 3,46. ЦІНА 530000 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР, ВУ. ПРОМИСЛОВА, 4А. МАЙНОВИЙ 
КОМПЛЕКС. ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ПОВЕРХИ ДВОПО-
ВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ, ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ТА 
СКЛАДУ, ЗАГ. ПЛОЩА 419, 8 КВ.М. ЦІНА 1057917 ГРН. 
0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР, ВУЛ.ТОЛСТОГО,30. НЕЖИТЛ. ПРИМІЩ. ПЛ. 
395М2. БУД. ПРИМИКАЄ ДО ЦЕНТ. ЧАСТ. МІСТА. СТІ-
НИ ІЗ ЦЕГЛИ, ПЕРЕГОР. ЦЕГЛ., ПЕРЕКР. З/Б ПЛИТИ, 
ВІКНА-М/П, ДВЕРІ-ДЕР., ПІДЛОГА-ЛІНОЛЕУМ. ВНУТР.
ОЗДОБЛ.-ПЛАСТ. ВАГОНКА, ПІДВ. СТЕЛІ, КЕРАМ. 
ПЛИТКА. ЦІНА 712210 ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

ЖИТОМИР, ВУЛ.ЧЕХОВА,1. ПРИМІЩ. ПУНКТУ ХІМ.ЧИ-
СТКИ ВБРАННЯ, ЗАГ.ПЛ.403.9М2 (1 ПОВ.) І 1000 М2 
(2ПОВ.) РОЗТАШ. В ЦЕНТР. ЧАСТ. МІСТА. ФУНД.-ЖБ 
ПЛИТИ; ПОЛИ-ПЛИТКА; М/П ВІКНА, ДВЕРІ-ДЕР., МЕТ.; 
ВСІ КОМУН., НА ДАХУ ГАЗ. КОТЕЛ., ОХОР. І ПОЖ.СИГН. 
ЦІНА 3430000ГРН. 0676543633,РОСТИСЛАВ

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 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

ОРЕНДА КІМНАТИ В МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ДЛЯ ЛІКА-
РЯ З ЛІЦЕНЗІЄЮ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ БУДЬ-ЯКО-
ГО ПРОФІЛЮ, ОКРІМ СТОМАТОЛОГІЇ. НЕДОРОГО. 
0679005834

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В 
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822
• ПРОДАМ БУДИНОК С.ЛЕВКІВ. ПОРУЧ ЛІС, РІЧКА, НЕ-
ДАЛЕКО ЗУПИНКА.42 СОТ. ЗЕМЛІ. ЦІНА ДОГОВІРНА. 
0673911769
•	 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-
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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,	 квадроцикли,	 з/ч.	
Вайпер,	 Мустанг,	 Зонгчен,	 Дельта,	 Хонда,	 Ямаха,	
Сузукі,	Альфа,	ін.	www.motogorod.com	0986628170

3.2. Автомобілі. Продам 
• МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 260Е, 1986Р, 2,6 БЕНЗИН, АВТО-
МАТ, КОЛІР БІЛИЙ, СЕДАН, 64000 ГРН. 0971686764, 
0987606440
•	 Предприятие предлагает	к	реализации	на	основе	
аукциона	автомобили	KIA	CARNIVAL	2007	г	Hyundai	
Sonata	2004	г	0482335054

• ПРОДАМ ВMW X5, ДЖИП, 3 КУБА ДИЗЕЛЬ, 2003Р, 
ЧОРНИЙ, УКР.РЕЄСТРАЦІЯ, ВІДМІННИЙ СТАН, ТЕРМІ-
НОВО, ЦІНА ДОГОВІРНА 0976948712

3.3. Автомобілі. Куплю 

А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, ЦІЛІ, 
НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, НЕРОЗМИТНЕНІ. ДОРОГО! 
МИТТЄВИЙ РОЗРАХУНОК! ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА! 
0678736777

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС 
УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУП-
КА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМО-
БИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

• КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ 
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, 
АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИД-
КО. 0939944229,0976646575

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

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ, ПРЕСПІДБИРАЧІ 
ТА ІН. С/Г ТЕХНІКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ, ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТИНИ ДО РІЗНОЇ С/Г ТЕХНІКИ 
0665281360; 0951703167

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

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

•	 Косарки, грабарки,	 підбирачі,	 трактори	 МТЗ,	
комбайни	 зерно-	 та	 картоплезбиральні,	 копачки,	
плуги,	 ін.	 с/г	 техніка,	 доставка.	 Тел.:	 0506905983	
0966809590,	0969302249

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

•	 Косарки, гребки,	оприскувачі,	плуги,	культиватори,	
фрези,	борони,	картоплекопалки,	розсіювачі	добрив	
(все-Польща)	+	запчастини.	0977123357	0638204060,	
0667845959

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

•	 Сіялка СУПН,	 УПС,	 Тодак-8,	 СЗ-3,	 6	 (5,4).	 Куль-
тив.	КРН.	Диск.борона	АГ.	Оприск.	ОП,	Nodet	3200л.	
Жатка	кукур.	КМС	0677801439,	0990556745

•	 Трактор «Джон	Дір-7800»,	1997р.,	200к.с.,	комбайн	
зернозбир.,	 1-рядний,	 картопле-,бурякозбираль-
ний,	 плуги	 оборотні,	 3-5	 корпусні,	 жатки	 кукурудзя-
ні	 4-6-рядні,	 сівалки,	 3м,	 преси	 (круглі,	 квадратні)	
0973850784,	Михайло,	097584724

•	 Трактори вітч./імп,	мотоблоки,	навісне	обладн,	гіл-
коподрібнювачі,	дровоколи,	двигуни,	з/ч.	Дост.	www.
motogorod.com	0968079304,	0992130488

3.6. С\Г техніка, та запчастини. Куплю 
• КУПЛЮ ТРАКТОРИ, ГРУЗОВІ АВТОМОБІЛІ, ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ ТА ІН. 0503514355,0973201599

3.7. Автозапчастини. Продам 
•	 Гільза, поршень,	кільця,	палець,	прокладки,	вкла-
диші,	 фільтри	 до	 вітчизняної	 та	 імпортної	 техніки.	
Поршнева	група	Кострома,	ЯМЗ,	Конотоп.	З/ч	МТЗ,	
ЯМЗ,	КАМАЗ,	Газель.	Великий	асортимент.	Гарантія.	
Якість.	Доставка	0675702202,	0507190073,-74

•	 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

•	 Запчастини до	 китайських	 мінітракторів	 Фотон,	
Донг	 Фенг,	 Сінтай,	 Джинма,	 ДТЗ	 та	 інші.	 agrozone.
com.ua,	тел.:	0501811180	0971811011,	0930881880

•	 Запчастини: КАМАЗ	 Турбо,	 МАЗ-6-8	 Турбо:	 дви-
гуни,	 КПП,	 редуктора,	 вали,	 блоки,	 кабіни,	 кузови,	
прицепи,	колеса	260х508,	запчастини	в	асортименті	
з	Польщі,	м.Ковель	0679634858

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 запчастини	до	ГАЗ-21	Волга	0679000698

•	 Куплю старі	мотоцикли	(та	з/ч	до	них)	до	1960рв,	
М-72,	 ІЖ-49,	 К-750,	 МВ-750,	 Дніпро	 12,	 16,	 ІЖ-
350,	 ДКВ,	 Арді,	 БМВ,	 NSU,	 AVO,	 ТІЗ,	 Індіан,	 інші	
0678874018,	0669663546

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

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

• 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 

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

• 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

• УСЛУГИ: АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ШЛИФОВЩИК, 
РАСТОЧНИК ПО МЕТАЛЛУ. Г.ЖИТОМИР, ПЕР. СПОР-

ТИВНЫЙ, 9. 0975153772

4.3. Інструмент будівельний. Продам 
• ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ – ПРОДАЖА НОВЫХ, РЕМОНТ 
СТАРЫХ (СВАРКА, ЗАТОЧКА, РАЗВОДКА). ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА. УЛ. БАРАНОВА, 60. 0962461677
•	 Продам промінструмент:вібротрамбовка,	 метало-
шукач,	перфоратор,	асфальторізник,	газонокосарка,	
відбійний	молоток	та	інше	093970909;0677351552

4.16. Металообробка, ковка металу. 
Послуги 

• ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ, ВОРІТ, 
КОЗИРКІВ, РЕШІТОК, СХОДИН РІЗНОЇ ФОРМИ. 
0971829698ВОЛОДИМИР,0982117167ОЛЕКСАНДР

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 

• КУПУЄМО ПИЛОМАТЕРІАЛИ ОБРІЗНІ, ХВОЙНИХ ПО-
РІД, РІЗНИХ РОЗМІРІВ. 0673911769
• ПРОДАЕТСЯ ДОСКА ПОЛА СУХАЯ СТРОГАНАЯ В 
ШПУНТ; ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, НЕ ОБРЕЗНАЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ; СТРОПИЛА; ВАГОНКА, БАЛКИ, ШТАХЕТНИК, МОН-
ТАЖНАЯ РЕЙКА И ДРОВЯНЫЕ 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
• 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

4.45. Насоси, насосне обладнання. 
Продам 

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

5. МЕДИЦИНА 

5.1. Медичнi послуги 

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

• 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 
•	 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

• НАДАМО ДОПОМОГУ В ОТРИМАННІ КРЕДИТУ ПІД 
14% РІЧНИХ ДО 400 000 ГРН. А ТАКОЖ НЕОФІЦІЙНО 
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИМ І ПРИ ЧОРНОМУ СПИСКУ. ГА-
РАНТІЯ 100% 0971249026, 0660994214

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

6.9. Хімчистки, пральні, прибирання 
квартир 

• НЕДОРОГО ОЧИСТИМ ВАШУ ДУХОВКУ ОТ ЖИРА, КО-
ПОТИ, НЕПРИЯТ. ЗАПАХА. БЫСТРО И КАЧЕСТ.ПРОВЕ-
ДЕМ УБОРКУ В ДОМЕ, КВАР., ОФИСЕ; ПРОФЕС. МОЙКА 
ОКОН, БАЛК. РАМ, ФАСАДОВ. ХИМЧИСТКА МЯГК. МЕ-
БЕЛИ, КОВРОВ. 0673766334

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
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ТОРГОВО-ХОЛО-
ДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. 
0677143049

6.15. Пошив, ремонт одягу, взуття 
• ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОШИВ ВЗУТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ; 
ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕТЯЖКА ВЗУТТЯ. ПОМІРНІ ЦІНИ. ВІ-
КТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 0969826228,259417

6.17. Послуги. Iншi 
• АДВОКАТ ГОТУЄ ПОЗОВИ ДО СУДУ ПРО РОЗІРВАН-
НЯ ШЛЮБУ, СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ, ОСКАРЖЕННЯ 
ШТРАФІВ ДАЇ, РОЗЦІНКИ НЕВИСОКІ, ДОСВІД РОБОТИ 
ВЕЛИКИЙ. З 10 ДО 17, КРІМ ВИХІДНИХ 0970579464
•	 Биоэнерготерапевт решает	 проблемы	 заболева-
ния:	ДЦП,	грибок	ногтей,	онкологические	заболева-
ния.	Не	шучу!	Имеется	международный	сертификат,	
лицензия	МОЗУ	Серия	АГ	№599856,	украинский	ди-
плом	целителя	0961516070

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

• ОЧИЩЕННЯ ВОДОЙМИЩ; ЛІКВІДАЦІЯ ОЧЕРЕТІВ; 
ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ; ВИДАЛЕННЯ МУЛУ, 
ГЛИНИ, ПІСКУ З ВОДОЙМИЩ; ОЧИЩЕННЯ ПРИСТА-
НЕЙ, ДЮКІВ, ШЛАМОВІДСТОЙНИКІВ 0675234218, 
0505079031

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

8.5. Продукти харчування. Продам 
•	 Продам мед	 гуртом,	 2	 тонни,	 45-50	 грн./кг	
0680271404

8.6. Продукти харчування. Куплю 
•	 Закуповуємо мед,	віск,	прополіс.	Оптом,	на	постій-
ній	основі	0984285182,	0997589379	Ірина

• КУПИМО СУХОФРУКТИ, ВІД 1 ТОННИ: СУХЕ ЯБЛУКО 
(ЧИПСА), ГРУШУ, ШИПШИНУ, КИЗИЛ, ЧОРНУ СМОРО-
ДИНУ. ВОЛОГІСТЬ НЕ БІЛЬШЕ 10%. ІНШІ СУХОФРУК-
ТИ НЕ ПРОПОНУВАТИ. ДЗВОНИТИ З 9.00 ДО 18.00 
0972799901
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•	 Куплю гречиху	та	кукурудзу	від	500	кг	0972503499

•	 Куплю кукурудзу	та	гречиху	0677756629

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	 Насіння люцерни	 1репродукції,	 всхожість-90%,	
55гр/кг.	Насіння	капусти,	всх.-93%,	120	гр/кг.	Насіння	
моркви	всх.-92%,	70гр/кг	0674892583

•	 Насіння цибулі,	 репродукція,	 схожість-92%,	 ціна	
120	грн/кг.	Насіння	кропу,	всх-86%,	ціна	40	грн/кг	На-
сіння	петрушки,	всх-85%,	40	грн/кг	0674892583

•	 Продам саджанці	морозостійких,	плодоносних	ківі,	
гранату,	інжиру,	фундука.	0997983065,0958556117

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

•	 Котли твердопаливні,	 генератори,	 стабілізат.	 на-
пруги,	мотопомпи,	насосні	станції,	фекальні	насоси.	
motogorod.com	0972539830,	0992130488

•	 Млин-зернодробарка, меле	зерно	пшениці,	ячме-
ню,	кукурудзи,	потужність	від	120кг/год	0969693972

•	 Обладнання для	виготовлення	кованих	виробів	та	
металопластикових	 вікон.	 Боковини	 для	 лавок.	 Ла-
вочки	і	качелі	0973588260

•	 Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	 ви-
робництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	по-
лублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

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

8.13. Вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

•	 Дорого! Приймаємо	макулатуру,	купуємо	склотару	
та	склобій.	Можливий	виїзд	до	клієнта!	Деталі	за	те-
лефоном	067)5363985

•	 Куплю відходи	 м/п	 вікон,	 пластмаси,	 плівки,	
стрейтчу,	текстоліт	0679905433

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 
• ВТРАЧЕНА КАРТА ПОЛЯКА НА ІМ`Я ПЯЗКІВСЬКА 
АЛЬОНА ВЯЧЕСЛАВІВНА ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

• УТЕРЯН СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ СЕРИЯ КВ № 
09192949 НА ИМЯ ВДОВИЧЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ 0931408195

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

8.22. Знайомства. Вона пише 
•	 Познакомлюсь с	мужчиной	от	38	до	45	лет	(вдов-
цом,	 инвавлид	 3	 группы,	 с	 ребёнком	 до	 5	 лет)	 для	
серьезных	 отношений.	 Возр.	 41	 год,	 рост	 164.	 Из	
мест	лишения	свободы	и	с	вред.	привычк.	не	беспок.	
Фото	 по	 ММС	 обязательно,	 на	 маяки	 не	 отвечу.	
0673031809,0977371617

8.23. Інше. Продам 
•	 «АНТЕКС» проп.»Все	для	рем.	та	пошиву	взуття»	
клея,	 підошви,	 інструмент,	 обладнання,	 каблуки,	
фурніт,	ін.	Дост.	www.antexdnepr.com.ua	0676304323,	
0676301607

• ПРОДАМ Б/У ХОЛОДИЛЬНІ ВІТРИНИ, СТЕЛАЖІ, ПРИ-
ЛАВКИ. 0675889424,0933167222

•	 Продам ковер	 в	 отличном	 состоянии	 1.40х2.00.	
0673031809,0977371617

•	 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

8.24. Інше. Куплю 
•	 Куплю б/в	і	з	зберігання	засувки,	клапани,	редукто-
ри,	електродвигуни,	ємності	нержавіючі	або	емаліро-
вані	0680676060,	0994862569

•	 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	(або	
насос	ПН-40,	ПН-30),	електродвигуни	від	1	до	18	кВт,	
токарне	 обладнання.	 Фото	 на	 пошту:	 sky85593@
gmail.com	0964180586	Олег	Андрійович

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Покупаем дорого!	Бивни	мамонта.	А	также	бивни	
моржа	и	зубы	кашалота	0503466068

•	 Покупаем очень	 дорого!	 Янтарные	 бусы,	 старин-
ные	иконы,	картины	до	1980	года	и	книги	изданые	до	
1917	года	0503466068
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ОВЕН. Успішний тиждень. 
Але у справах бажано дотри-
муватися певної послідовності. 
Інакше не уникнути нервової 
метушні та дрібних помилок.

ТЕЛЕЦЬ. Гарний час для 
обмірковування нових ідей і 
планів. Ви будете приваблювати 
оточуючих щирим бажанням 
прийти на допомогу у важку 
хвилину.

БЛИЗНЮКИ. На вас може 
очікувати важлива розмова з 
начальством, постарайтеся про-
вести її результативно. В особи-
стому житті можливі нові пер-
спективні знайомства.

РАК. Тягар непотрібних за-
вдань та зобов’язань спаде з ва-
ших плечей. Щоправда, події 
можуть прийняти зовсім не той 
оборот, на який ви очікували.

ЛЕВ. Це ваш тиждень. Отри-
маєте шанс показати себе у всій 
красі та силі, продемонструвати 
свої знання і винахідливість. Не 
виключено, що хтось звернеться 
до вас за порадою.

ДІВА. Цього тижня можли-
во все: і привабливі перспектив-
ні пропозиції, і популярність 
серед колег, і підтримка впливо-
вих людей. Але зараз не час для 
початку нових справ і проектів.

ТЕРЕЗИ. Не намагайтеся 
опиратися об’єктивним обста-
винам – поки що виявіть терпін-
ня. Через певний час, усе стане 
на свої місця без жодних зусиль 
з вашого боку. Довіртеся інтуї-
ції, і вона вас не підведе.

СКОРПІОН. Щоб зробити 
те, що ви плануєте, будуть по-
трібні певні зусилля та впевне-
ність у власних можливостях. 
Зосередьтеся на головному.

СТРІЛЕЦЬ. Початок тижня 
пройде у спокійній обстановці, 
що дозволить завершити бага-
то справ. А потім події почнуть 
розвиватися досить стрімко і ча-
сто несподівано.

КОЗЕРІГ. На вас чекає змі-
на планів і легкі непорозумін-
ня справах. Якщо щось не буде 
виходити, постарайтеся не йти 
напролом, просто відкладіть 
справу на кілька днів.

ВОДОЛІЙ. На початку 
тижня будете змушені зосере-
дитися на робочих справах. І 
відкласти особисте життя на 
потім. На вас може очікувати 
неправда та обман.

РИБИ. Відчуєте, що настав 
час змін, з’явиться більш чітке 
розуміння своїх цілей. Захочете 
мати більше, щось змінити, чо-
гось досягти.

СУДОКУ

ВІДПОВІДЬ ЗА 12.08
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Дивні та смішні  
закони з усього світу

*  *  *
У Німеччині заборонено використовува-

ти смайли в смс.

*  *  *
У Норвегії дівчата молодше 20 років, мають 

право не платити за стрижку в перукарні.

*  *  *
У Данії студенти з відмінними оцін-

ками, мають право плюнути в викладача, 
якщо він відійшов від теми.

*  *  *
У Мексиці дозволено подати до суду на 

людину, яка назвала вас товстим і відсуди-
ти у нього 10 його зарплат.

*  *  *
У Венеції вважається зрадою, якщо ви 

посміхнулися дівчині відкривши рот більш, 
ніж на 2 см.

*  *  *
В Індонезії студент з немитою головою, 

не допускається до занять.

*  *  *
В Ефіопії дозволено відрізати палець будь-ко-

му, хто доторкнувся до вас, без вашої згоди.

*  *  *
В Ірландії студент який не має  

пропусків протягом року, отри- 
мує IPhone 4.

*  *  *
У Греції називати дівчину на ім’я, 

має право тільки ї ї мати.

*  *  *
У Венеції макдональдс працює тіль-

ки для одружених людей.

*  *  *
У Греції заборонено говорити в соц.

мережах людям, що ви їх любите.
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«ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА»
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Історія про чотирьох молодих астро-
навтів, які наважилися на авантюрну 
подорож в паралельний вимір для до-
слідження аномальної хвилі космічної 
енергії. Повернувшись з подорожі, вони 
виявили у себе надздібності, які назавж-
ди змінили їх життя...

«АГЕНТИ U.N.C.L.E»
Жанр: бойовик, комедія, пригоди

Наполеон Соло - агент ЦРУ, на рахунку 
якого величезна кількість успішно прове-
дених операцій. Він вважається одним з 
кращих секретних агентів у всьому світі, і 
з ним може зрівнятися тільки одна люди-
на - наймолодший і найперспективніший 
агент КДБ, Ілля Курякін. Їх протистояння 
переросло у справжню війну, в якій ніхто 
не збирається поступатися. Однак обста-
вини складаються так, що непримиренні 
вороги змушені стати напарниками. Це 
відбувається після того, як спецслужби 
двох країн виявляють міжнародну зло-
чинну організацію, якій вдалося створи-
ти ядерну бомбу ...

«МІСІЯ НЕМОЖЛИВА: 
НАЦІЯ ІЗГОЇВ»
Жанр: бойовик, пригоди, триллер

Коли ОМН розпускають, і Ітан Хант за-
лишається не при справах, його команда 
несподівано стикається з розгалуженою 
міжнародною мережею високопрофе-
сійних спецагентів - Синдикатом. Це 
«плем’я ізгоїв» одержиме ідеєю встанов-
лення нового світового порядку і планує 
серію руйнівних терактів. Ітан і компанія 
об’єднуються з дискредитованим британ-
ським агентом Ілсой Фауст і приступають 
до своєї самої нездійсненним місії, розу-
міючи, що кожен з них може виявитися на 
стороні Синдикату.

«ЯК КОХАТИСЯ 
ПО-АНГЛІЙСЬКИ»
Жанр: комедія

Сюжет фільму обертається навколо 
професора Кембриджського університе-
ту , котрий обрав в якості свого девізу ви-
слів уайльдовского лорда Генрі з « Пор-
трета Доріана Грея »: « Єдиний спосіб 
позбутися спокуси - поступитися йому 
». Одного разу професор вирішує зав’я-
зати з нескінченним потоком романів і 
завести сім’ю з молодої американської 
подружкою - якщо вже вона раптово від 
нього завагітніла . Однак він і не уявляв, 
як складеться їхнє сімейне життя.

«ШАЛЕНЕ РОЗЛУЧЕННЯ»
Жанр: комедія

Вони безбашенні і відв’язні , і люблять 
рознос. Чи змінили їх час і обставини? 
Щоб перевірити це , вони йдуть на крайні 
заходи - оголошують один одному війну. 
А на війні , як відомо, всі засоби хороші.

КИНО
кінотеатр

УКРАЇНА

тел.: 47-27-47

28 августа
Black Pocket band  

в RES&PUB «Фрегат»

Начало в 19:00

ВЕЧЕРИНКИ

Детальніше 
на сайті:
moemisto.ua/zt


