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МаФи розбрату: чому 
житомиряни повстали  
проти нових кіосків

скільки ще платитимемо 
сепаратистам?  

наБУ: нардепу Бориславу
 розенблату «світить» 12  років позбавлення волі

Ми Створюємо Комфорт
Київська, 79, офіс 412

098 835 00 01   063 502 44 34

3D панелі та гіпсова
декоративна плитка
Меблі та дизайн інтер’єру

Нардепа звинувачують у хабарництві  
та лобіюванні «бурштинових» питань. 
Розенблат усе заперечує. с. 5
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У четвер, 22 червня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять перше засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Благодійні внески і благо-
дійна допомога у житомирських  освітніх закладах: крайня потреба чи складний 
марафон із порушень?»

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання:
– правові підстави та правове оформлення благодійної допомоги
– наскільки зрозумілою для батьківської громади є "шкільна бухгалтерія"?

– що дала освіті міста децентралізація бухгалтерського обліку в школах Житомира?
До участі у засіданні «Клубу експертів Житомирщини» запрошені голови батьків-

ських комітетів, керівники освітянських установ і громадські активісти.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Благодійні внески і благодійна допомога у 
житомирських освітніх закладах: крайня потреба чи складний марафон із порушень?»

У Головному управ-
лінні Національної 
поліції Житомир-
ської області відкрили 
власний спортивний 
зал і ситуаційний 
центр, а також пере-
дали в райони нові ав-
тівки для підрозділів 
швидкого реагування.

Власний спортивний клуб, 
в якому є тренажерний і тенісний 
зали, зал бойових мистецтв, роз-
ташований на території Головного 
управління та призначений для 
фізичної підготовки поліцейських.

Новостворений ситуаційний 
центр координуватиме роботу 
нарядів, що забезпечують публіч-
ний правопорядок. Працівники 
центру зможуть відстежувати 
оперативну ситуацію в регіоні 
у реальному часі й організовувати 
реагування на відповідні події. 
Такий центр дозволить скоро-

тити час реагування на виклики 
та оперативно висилати наряди 
правоохоронців на місце пригоди 
(та інші екстрені служби).

Також територіальним під-
розділам поліції було передано 
18 новеньких службових автомо-
білів для роботи груп швидко-
го реагування. Позашляховики 
отримані в рамках позабюджет-

ної програми як оплата квоти 
за Кіотським протоколом. По 3 
автомобілі працюватимуть у Бер-
дичівському, Коростенському та 
Новоград-Волинському районах, 
по два – у Коростишівському 
та Житомирському та по одно-
му – у Малинському, Овруцькому, 
Олевському, Радомишльському 
та Чуднівському районах області.

Мита вводяться на 
п’ять років. Ставка ан-
тидемпінгового мита 
становитиме 31,33%.

Україна вводить мито на ро-
сійський шоколад. Із 20 червня 
набули чинності антидемпін-
гові мита на імпорт деяких ви-
дів шоколаду та інших готових 
харчових продуктів з вмістом 
какао походженням з Росії. 
Мита вводяться на п’ять років. 
Ставка антидемпінгового мита 
становитиме 31,33%.

Рішення про введення санк-
цій було прийнято Міжвідом-

чою комісією з міжнародної 
торгівлі та набуло чинності че-
рез 30 днів після опублікування 
в газеті «Урядовий кур’єр». Між-
відомча комісія з міжнародної 
торгівлі виявила, що російські 
виробники завдали істотної 
шкоди національному товарови-
робнику, зокрема, скоротилися 
обсяги виробництва (на 7,63%), 
зменшився продаж на внутріш-
ньому ринку України (на 20,85%), 
відбулося значне погіршення фі-
нансових результатів від про-
дажу товару на внутрішньому 
ринку України (на 63,36%), змен-
шилася рентабельність реаліза-
ції продукції на внутрішньому 
ринку (на 26,42%), скоротилося 

використання виробничих по-
тужностей (на 6,07%), зросли за-
лишки на складах (на 23,77%), 
відбулося скорочення кількості 
працюючих, задіяних у вироб-
ництві товару (на 11,06%), тощо.

«Протягом періоду дослід-
ження (2013–2015 роки) демпін-
говий імпорт в Україну деяких 
видів шоколаду та інших гото-
вих харчових продуктів з вміс-
том какао походженням з Ро-
сійської Федерації здійснювався 
за цінами, які були нижчими 
за ціни національного товаро-
виробника та перешкоджали 
значному зростанню цін на по-
дібний товар», – йдеться в по-
відомленні.

Управління освіти 
і науки облдержад-
міністрації очолила 
Лариса Шевчук.

Про це повідомила прес-
служба облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, 
начальник управління призначе-
на на посаду з 20 червня 2017 року.

«Призначити Шевчук Лари-
су Петрівну за переведенням на 
посаду начальника управління 
освіти і науки Житомирської об-
ласної державної адміністрації 
як переможця конкурсу зі стро-
ком випробування три місяці», – 
йдеться у повідомленні.

Довідково. Шевчук Лариса Пет-
рівна народилась 16 липня 1959 
року. Має вищу освіту – в 1980 році 
закінчила Житомирський дер-

жавний університет ім. І. Франка. 
У 2009 році стала випускником про-
грами стажування «Open World» 
посольства США, а в 2011 році – 
програми стажування посольства 
США «Громадські зв’язки. “Розви-
ток інклюзивної освіти”».

На Житомирщині 
СБУ викрила механізм 
постачання фальсифі-
кату вершкового масла 
до навчальних, ліку-
вальних і санаторних 
установ Житомирщини.

Про це повідомила прес-
група УСБ України у Житомир-
ській області.

Як повідомили в управлінні, 
вміст жирів тваринного походження 
у досліджених зразках «псевдомас-
ла», взятих у 12 різних закладах, не 
перевищував 1%, що може зашкоди-
ти здоров’ю людей, особливо дітей. 
Відповідно до вимог ДСТУ, масло 
має бути виготовлено виключно 

з вершків чи коров’ячого молока.
«Одна з бізнес-структур стала 

переможцем відкритих торгів на по-
ставку вершкового масла в дитсад-
ки і школи двох районних центрів 
області, дитячу клінічну лікарню, 
будинок-інтернат, протитуберку-
льозний диспансер та санаторій. 
Продукція поставлялася через 
фірму-посередника, яка власних 
потужностей для виробництва не 
мала і закуповувала масло сумнівної 
якості в Рівненській і Київській об-
ласті», – пояснили в СБУ.

Зараз відбуваються санкціо-
новані обшуки у приміщеннях 
фігурантів справи в трьох облас-
тях України, вилучається фінан-
сово-господарська документація, 
комп’ютерна техніка та фальсифі-
кована продукція, а також компо-
ненти для її виготовлення.

Поліцейські Житомирщини 
отримали нові службові автівки

Спред замість масла 
постачали у дитсадки  
та лікарні області

в управлінні  
освіти і науки ода – 
новий керівник

в Україні почали діяти 
мита на шоколад із росії
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Дмитро Соколов

До Житомира з робочим 
візитом 13 червня завітав 
лідер «Радикальної пар-
тії» Олег Ляшко. Під час 
зустрічі з медперсоналом 
Обласної клінічної лікар-
ні ім. О. Ф. Гербачевського 
політик обсудив медичну 
реформу та її наслідки для 
українців.

«Минулого тижня у парламенті “кноп-
кодави” “протягнули” так звану медичну 
реформу – 227 депутатських карток прого-
лосували “за“. Реально – як мінімум семеро 
депутатів були відсутні й не голосували, – 
розповідає лідер «Радикальної партії» Олег 
Ляшко. – Ми дуже уважно ознайомились із 
цією реформою і я стверджую: прийнят-
тя цього закону призведе до скорочення 
чисельності людей, які можуть отримати 
медичну допомогу».

У статті 49 Конституції України йдеть-
ся: «Держава створює умови для ефек-
тивного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування. У державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплатно; 

існуюча мережа таких закладів не може 
бути скорочена. Держава сприяє розвиткові 
лікувальних закладів усіх форм власності». 
Олег Ляшко наголошує: прийняття нової 
медичної реформи фактично ліквідує цю 
статтю Конституції.

Як зазначив політик, його фракція не 
підтримала даний законопроект, оскільки 
так звана медична реформа робиться не для 
українців, а з метою отримання чергового 
кредиту Міжнародного валютного фонду, 
умовою якого є оптимізація мережі лікар-
няних закладів.

«Уся ця оптимізація призведе до того, 
що у вас не буде роботи й можливості 
працювати, годувати свої сім’ю, а головне – 
українці не отримуватимуть медичної до-
помоги, – наголошує у розмові з лікарями 
Олег Ляшко. – Тому ми робитимемо все, 
щоб цього не відбулося, щоб захистити 
ваше право на роботу і право українців на 
медичне обслуговування».

Як пояснив очільник «Радикальної пар-
тії», Кабінет Міністрів збирається встано-
вити перелік послуг, які надаватимуться 
безкоштовно.

«А який перелік медичної допомоги 
буде безкоштовним, хто знає? Зеленкою 
помазати безкоштовно, а йодом – вже за 
гроші? Питання: а які ставки оплати бу-
дуть? – обурюється Олег Ляшко. – Це вста-
новлює Кабінет Міністрів. Може, вони нам 
встановлять їх як ціну за газ – 7 тис. грн\
тисячу кубів, тоді як він коштує 2 тисячі? Це 
так само нам медичні послуги буде встанов-
лювати? І ключове: хто за це платитиме?»

Очільник «Радикальної партії» наголо-
шує: медична реформа має ставити за мету 
доступність і якість послуг. А коли реформа 
має на меті скорочення чисельності лікарів, 
скорочення видатків державного бюджету 
на медичну галузь, скорочення мережі лі-
карняних закладів і, як наслідок, обмеження 
доступу українців до медичних послуг – це 
не реформа, а економія коштів державного 
бюджету на здоров’ї та житті українців.

«Німецький канцлер Бісмарк казав: 
той, хто не фінансує освіту (прифразову-
ємо – і медицину), той буде фінансувати 
будівництво тюрем. От я не хочу, щоб ми 
фінансували будівництво тюрем. Якщо ми 
хочемо бути сучасною, конкурентоздатною 
нацією, то треба економити не на освіті й 
не на медицині, а навпаки – збільшувати 
видатки на охорону здоров’я та освітню  
галузь», – підсумував Олег Ляшко.

Олег Ляшко: «Ми будемо захищати право лікарів на 
роботу і право українців на медичне обслуговування»

Анастасія Кузьмич

До Всесвітнього дня донора 
крові 14 червня у Житоми-
рі обговорили перспективи 
розвитку добровільного до-
норства та нагородили найак-
тивніших донорів почесними 
подяками за вагомий внесок 
у цю благородну справу.

Як розповіла під час прес-конференції 
заступник головного лікаря Житомирсько-
го обласного центру крові Алла Островська, 
головним з трьох принципів донорства, про-
голошених Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я, є добровільне донорство.

«Добровільні донори гарантують безпеку 
і якість, котрі є наступними принципами цього 
завдання. Донори – це люди, котрі жертвують 
частинкою себе заради порятунку життя ін-
ших. Добровільні донори, розуміючи питання 
потреби та необхідності в компонентах для 
пацієнтів, маючи гарний стан здоров’я, свідомо 
приходять і стають донорами. Напрямок до-
бровільного донорства має більше перспектив 
для розвитку і є гарантією якості та безпеки 

компонентів, які отримують пацієнти», – за-
значила Алла Островська.

За статистикою в області, у 2016 році 
здійснено 12 140 донацій крові та її компо-
нентів, у закладах охорони здоров’я про-
ведено 16 231 переливання.

Нині на Житомирщині нараховується по-
над 2 тисячі почесних донорів. З нагоди свята 
у Житомирському обласному центрі крові за 
вагомий внесок у справу донорства крові та її 
компонентів вручили подяки людям, котрі 
регулярно приходять до медичного закладу 
і рятують життя іншим.

«Я є дійсним військовослужбовцем 
Збройних Сил України і регулярно пропагую 
донорство серед своїх товаришів по службі. 
Сам я вже є донором 16 років і надалі до-
помагатиму усім, хто цього потребує. Хочу 
в майбутньому передати свою естафету сино-
ві, якому вже зараз розповідаю про користь 
і необхідність цієї справи», – ділиться донор 
Володимир Романець.

Ще один донор сам пройшов етап, коли 
потребував допомоги, і з того часу рятує 
життя іншим.

«Колись здавали для мене кров, мені по-
трібна була допомога. Після того пройшло 
кілька років, і от вже 17 років я регулярно є 
донором крові», – розповів Віктор Авраменко.

Для деяких сімей донорство стає родин-
ною справою. Так, цього дня подяку вручили 
донору Володимиру Веселовському, котрий 

розповів, що свого часу його мати була заслу-
женим донором. Разом з Володимиром подяку 
отримала і його дружина, Вікторія Веселовська.

«Ця справа у нас стала родинною. Спо-
нукали до цього події, котрі відбуваються на 
Сході, а також інформація в засобах масової 
інформації про те, що краплина крові може 
врятувати дитяче життя. Тому коли потріб-
ні еритроцити, тромбоцити – ми завжди 
долучаємося і допомагаємо», – поділилася 

Вікторія Веселовська.
Всесвітня організація охорони здоров’я що-

річно до цього дня приурочує гасло, яким під-
креслює значущість цього свята і цих людей.

«Чим ви можете допомогти? Здайте кров. 
Здавайте її зараз. Здавайте її часто. – цитує 
гасло заступник головного лікаря Алла Ост-
ровська. – Тільки регулярне і добровільне 
донорство може принести користь нашому 
населенню і нашим пацієнтам».

У всесвітній день донора 
крові в Житомирі нагородили 
найактивніших донорів
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МАФіозний Житомир
У Житомирі, як гриби після дощу, 

з’являються МАФи та різні магазин-
чики. У цьому можна розгледіти по-
зитив, адже це нові робочі місця та 
додаткові надходження до бюджету. 
Але в тому, як це відбувається, є ба-
гато негативних для міста наслідків.

Коли у спальному або віддалено-
му районі міста відсутні магазини та 
супермаркети, розміщення МАФу – 
це добре. Адже люди можуть прид-
бати продукти та товари поряд зі 
своєю домівкою. Але коли вже 
розміщено десяток різних кіосків, 
і місця ледь вистачає, щоб людям 
пройти, встановлення нових МАФів 
шляхом заливання у бетон квітників 
і зелених зон – це дуже погано.

Житомир – це, перш за все, квіту-
че та зелене місто. У нас є все, щоб 
бути екологічним містом і розвива-
тися як місто парків, скверів і зеле-
них зон, де люди на вулицях диха-
ють повітрям, а не пилом і вихлоп-
ними газами. Але замість зеленого 
та екологічного Житомир невдовзі 
може перетворитися на МАФіозне 
місто. Навала рекламних конструк-
цій, які розміщені там, де можна 
і не можна, кіоски та магазини, які 
будуються як кому заманеться – усе 
це робить місто непривабливим і 
незручним для життя.

Так стається, що зовсім не пересіч-
ні житомиряни «заставляють» місто 
МАФами. Переважно це міські де-
путати та чиновники або наближені 
до них люди. І ніхто не думає, який 
вигляд матиме місто за декілька ро-
ків, і чи захоче наступне покоління 
житомирян жити у Житомирі.

Не буде майбутнього у міста, 
де молодь тільки й думає про те, 
як виїхати працювати до столиці 
або за кордон. Частина вже зараз 
їде вчитися до Європи і не планує  
повертатися.

Починається усе це з дрібниць: 
зрізати частину лісу в гідропарку, 
щоб збудувати собі будинок, за-
хопити частину берега та річки 
в парку, щоб збудувати собі пірс, 
залити у бетон квітник, щоб збу-
дувати собі кіоск і торгувати там 
спиртним і цигарками.

Не потрібно робити «показухи» 
для житомирян. Потрібно припи-
нити красти при владі та почати 
працювати, думаючи про майбутнє 
міста та його людей.

P.S.: побачив у новинах, що Жи-
томир зайняв третє місце у списку 
найкорумпованіших міст в Україні…

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»

маФи розбрату:  
чому житомиряни повстали 
проти нових кіосків

Житомирські політики через суд намагались 
скасувати 5-гривневі тарифи в маршрутках

Дар’я Гончарова,  
      Анатасія Кузьмич

Центр Житомира 
потроху звільняють 
від кіосків. Натомість 
у спальних районах 
міста їх значно побіль-
шало. Але подібні змі-
ни не завжди до вподо-
би житомирянам.

Справжній скандал учинився 
на останньому засіданні виконко-
му, 15 червня поточного року. Обу-
ренні мешканці кількох будинків 
по вулиці Чуднівській вимагали від 
членів виконкому розібратись, чи 
законно встановили ТС (тимчасову 
споруду, – прим. автора) на зупинці 
навпроти 95-ї бригади на вулиці 
Чуднівській, 129 Б.

– На цьому місці, де сьогодні 
стоїть кіоск, раніше була клумба, – 
з сумом згадує житомирянка Лі-
дія Качеріна. – Тут цвіли троянди, 
бузок. Подивіться, що зробили 
будівельники… Все знищили. Ми 
намагались зупинити їх, але нас 
запевнили, що вони поки що, до 
прояснення ситуації, призупинять 
роботи. Та хазяї кіоску чхати хотіли 
і на мешканців прилеглих будин-
ків, і на місцеву владу. Ніби злодії, 
вночі встановили павільйон. А ще 
зробили віконце, бо, певне, хочуть 
цілодобово продавати горілку.

Окрім зруйнованої клумби, 
людей турбує і відсутність троту-
ару поблизу кіоску, і те, що тимча-
сова споруда значно обмежує огляд 
дороги, що може стати причиною 
аварійної ситуації.

– Ви подивіться, до зупинки 
не підступитися. А як переходити 
це перехрестя? – бідкається жи-
томирянка Людмила. – На цій ді-
лянці раніше траплялося чимало 
ДТП. Не виключено, що їх стане 
ще більше. Адже цей новий кіоск 
перекриває огляд дороги як воді-
ям, так і пішоходам.

Власники кіоску впевнені, що 
всі документи у них в порядку 
і вони лише переносять свій кіоск 
на нове місце.

– Люди кажуть, що ми будемо 
працювати цілодобово і продавати 
горілку, але це неправда, працю-
вати цілодобово ми не збирає-
мось. Ми не встановлюємо новий 
павільйон, а переносимо на інше 
місце старий, – пояснює засновник 
ТД «Лазурний» Віталій Кузьменко.

Після суперечок і жвавого об-
говорення члени виконкому вирі-
шили створити робочу групу, яка 
вивчить питання про скандальну 
тимчасову спорду.

Після завершення виконкому, 
не гаючи часу, робоча група ви-
їхала на місце, аби перевірити 
чи немає порушень при встанов-
ленні кіоску.

Після замірів члени робочої 
групи разом з представниками 
архітектури фіксують перші 
порушення.

– Чомусь по схемі не перед-
бачили тротуар. Ми людей на-
ражаємо на небезпеку. До того ж 
не збережені межі розташування, 
кіоск стоїть ближче до дороги на 
6 сантиметрів, а між кіосками від-
стань менша на 35 сантиметрів, – 
розповідає секретар Житомирської 
міської ради Наталія Чиж.

Результати перевірки занесли 
до протоколу, який мають під-
писати всі члени виїзної комісії. 
Натомість представники архітек-

тури категорично відмовляються 
ставити свій підпис на документі.

– Складається акт, до якого 
має долучитися благоустрій, му-
ніципальна інспекція і архітектура 
От коли буде такий акт обстежен-
ня, тоді і підпишемося, – пояснює 
провідний спеціаліст департамен-
ту містобудування та земельних 
відносин Житомирської міської 
ради Ольга Чукіна.

Але після приїзду інспекторів 
з благоустрою ситуація не зміни-
лась. Інспектори запевняють, що 
не мають повноважень складати 
і підписувати акти.

– Ми здійснюємо контроль за 
власними документами. У контр-
ольній карті зазначено: розміщен-
ня тимчасового павільйону з ви-
конанням благоустрою прилеглої 
території до сьомого місяця. Все, 
більше ми нічого не підписуємо, – 
зазначає інспектор лінійного від-
ділу КП «Інспекція з благоустрою  
м. Житомира» Роман Гультяєв.

Для остаточного вирішення 
проблеми робоча група зібрала-
ся у понеділок, 19 червня. Після 
більш як півгодинної дискусії 
секретар міської ради Наталія 
Чиж винесла на голосування ре-
комендацію скасувати паспорт-
прив’язку на дану тимчасову 
споруду, оскільки документ був 
виданий всупереч нормам законо-
давства. Відповідне рішення має 
прийняти міськвиконком і відда-
ти розпорядження департаменту 
містобудування та архітектури, 
оскільки саме цей орган має право 
скасовувати дію виданих ним до-
кументів. У результаті голосування 
пропозицію підтримали.

Цікаво, чи доведеться місце-
вим підприємцям готуватися до 
«хрестового походу» влади проти 
МАФів, чи все ж це «разова пока-
зово-каральна акція» – побачимо 
згодом. А кіоск таки прибрати тре-
ба, оскільки ситуація там дійсно 
аварійна, та й мешканці проти.

Анастасія Кузьмич

У Корольовському 
районному суді Жито-
мира 16 травня відбувся 
розгляд позову депута-
та міської ради.

Приводом стало скасування 
рішення виконкому про підви-
щення вартості проїзду у міських 

маршрутках до 5 гривень.
Окрім представників політич-

ної сили, яка ініціювала судовий 
позов, під стінами Будинку право-
суддя зібралися небайдужі жито-
миряни та активісти.

Після тривалих судових дебатів 
суд все ж не задовольнив позов депу-
тата міськради Олександра Раковича.

«Суд вбачає, що забезпечення по-
зову шляхом зупинення дії рішення 
виконавчого комітету Житомирської 
міської ради на час розгляду даної 
справи, яка є предметом позову, 
буде фактично вирішенням справи 

по суті до постановлення рішення 
в даній справі. Суд ухвалив у задо-
воленні заяви Раковича О. І. про 
забезпечення позову відмовити», – 
озвучив рішення суддя Корольов-

ського районного суду м. Житомира 
Костянтин Шалота.

Сторона позивача озвучила на-
мір оскаржити ухвалу суду і підго-
тувати апеляційну скаргу.
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дотепна інтерпретація мультфільму  
«Як козаки медицину випробовували»

НАБУ: нардепу Бориславу Розенблату 
«світить» 12 років позбавлення волі

У 2017 славетна 
трійця козаків з  
легендарного мульт-
фільму «Як козаки…» 
Грай, Око та Тур 
зіштовхнулися з ви-
кликом, з яким до 
цього ніколи не мали 
справу, – з україн-
ською медициною. 

Винахідливі козаки випробу-
ють на собі все нове, що запрова-
джується в сучасній українській 
системі охорони здоров’я. Про це 
повідомляє прес-офіс проекту 
«Програма комунікації реформ 
в Україні».

Трійця випробовує на собі 
нововведення в медицині, зокре-
ма, користується безкоштовними 
ліками, лікує членів своїх родин 
та відвідує лікарні в різних регі-
онах України.

Серія інфографік «Як козаки 
медицину випробовували» – час-
тина комунікаційної кампанії 
проекту «Програма комунікації 
реформ в Україні», покликаної 
привернути увагу широкої гро-

мадськості до змін у медицині.
Автори розраховують, що 

образи, знайомі українському 

народу вже 50 років, додадуть 
емоційного забарвлення та дові-
ри до поточних змін у соціальній 

сфері. Медіа-кампанія за участі 
персонажів легендарного мульт-
фільму включатиме створення 

відео-роликів, радіо-роликів та 
дотепних коміксів для друкова-
них ЗМІ та Інтернет-медіа.

Анастасія Кузьмич

У охоронця нардепа 
Борислава Розенблата 
19 червня співробітники 
НАБУ виявили сумку 
з хабарем 200 тис. дола-
рів, які, буцімто, адресу-
валися політику. Право-
охоронці пов’язують 
це з «бурштиновими» 
питаннями та стверджу-
ють, що мають докази 
вини нардепа.

Про деталі справи стало відомо 
20 червня під час спільного брифінгу 
керівника Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури (САП) Назара 
Холодницького та Директора Наці-
онального антикорупційного бюро 
України (НАБУ) Артема Ситника.

Як розповів під час брифінгу ке-
рівник САП Назар Холодницький, 
представник компанії-нерезидента 

висловив зацікавленість у видобутку 
бурштину в Україні:

«Було встановлено, що 2 народні 
депутати з метою отримання непра-
вомірної вигоди від представника 
компанії-нерезидента скористались 
правом законодавчої ініціативи з ме-
тою протягти через Парламент низ-
ку змін до законопроектів, які мають 
покращити умови господарювання 
для підприємства-замовника, а також 
запропонували сприяти прийняттю 
необхідних рішень для реалізації під-
приємницької мети шляхом впливу 
на посадових осіб».

За інформацією САП, для спри-
яння налагодження видобутку бурш-
тину на території України в правовому 
полі, представник фірми-нерезидента 
через посередників звернувся до на-
родного депутата Максима Поляко-
ва («Народний фронт»), який, у свою 
чергу, залучив до справи депутата 
Борислава Розенблата («БПП»), оскіль-
ки той є автором законопроекту, що 
регламентує видобуток та експорт 
бурштину. За 15 тис. дол. Поляков 
і Розенблат внесли відповідні правки 
до законопроектів.

На думку слідства, Борислав Роз-
енблат вирішив взяти участь у видо-
бутку та експорті бурштину, у зв’язку 

з чим сам звернувся до представника 
фірми-нерезидента з пропозицією 
організації спільного бізнес-проекту, 
в якому взяв на себе зобов’язання вирі-
шувати питання з низкою державних 
служб та органів.

«При цьому бурштин, згідно із за-
думом, мав вивозитись з України за за-
ниженими цінами, а частина дійсного 
прибутку мала надходити компанії, 
яка розташована в США. І, за напо-
ляганням Розенблата, співвласником 
якої стала рідна сестра нардепа», – 
розповідає керівник САП. Загальна 
сума хабара по цьому епізоду склада-
ла 2 885 тис. доларів, з яких 85 тис. було 
передано раніше. При передачі решти 
200 тисяч і відбулося затримання.

Зараз затримано 6 осіб: трьох по-
мічників народних депутатів, охорон-
ця парламентаря та двох представ-
ників антикорупційної громадської 
організації.

Окрім затримання, 19 червня від-
булася ще одна подія.

«Вчора була вилучена перша пар-
тія бурштину, яка повинна була йти 
по цій схемі через підприємство, зас-
новником якого була сестра народного 
депутата Розенблата, – ділиться ди-
ректор НАБУ Артем Ситник. – 104 кг 
бурштину – це якраз пробна партія 

для того, щоб запустити цю схему».
Даний злочин підпадає під статтю 

368 Кримінального Кодексу України – 
одержання хабара, санкція передба-
чає до 12 років позбавлення волі. Крім 
цього, нардепів збираються позбавити 
депутатської недоторканності.

«Внаслідок розслідування ми 
спільно з САП підготували для ГПУ 
подання про зняття депутатської 
недоторканності з Розенблата і По-
лякова. Сподіваємося, що Генпроку-
рор оперативно відреагує на ці листи 
і направить подання до парламенту, 
бо у нас є ще небагато часу до кінця 
роботи парламентської сесії», – повідо-
мив Артем Ситник.

Взяти коментар у самого Борис-
лава Розенблата нам не вдалося, тож 
редакція «20 хвилин» звернулася до 
його прес-секретаря Юлії Чепюк:

«Наша позиція не змінилася: Бо-
рислав Соломонович досі не розуміє, 
що відбувається і в чому конкретно 
його звинувачують. Ніяких матеріалів 
слідства він не бачив. Він не отримував 
ніяких коштів за те, що подавав зако-
нопроект чи правки – це була його ро-
бота і він діяв у рамках чинного зако-
нодавства. Що стосується звинувачень 
з приводу впливів на прокуратуру чи 
Держгеонадра – як народний депутат 

він не має жодного впливу на будь-які 
державні установи, прийняття рішень 
щодо видачі чи невидачі спеціальних 
дозволів і тим паче – він не має впли-
ву на прокурорів і суддів. Борислав 
Соломонович вважає цю ситуацію 
звичайною політичною розправою 
за те, що він послідовно виступає за 
легалізацію бурштину. Після бри-
фінгу НАБУ і САП він переконався 
в цьому на 100%».

Також Юлія Чепюк спростувала 
інформацію щодо причетності сестри 
нардепа до справи.

«Це абсолютна маячня. Сестра 
була дуже здивована, коли почула 
це, як і Борислав Соломонович. Під 
час брифінгу не показали ні схем, ні 
документів, ні відео, ні аудіо – жодних 
доказів не надали», – заявила прес-
секретар. Юлія Чепюк повідомила, 
що депутат має намір співпрацювати 
зі слідством, оскільки сам прагне розі-
братися в ситуації.

Чим закінчиться ця історія, чи 
знайдуть НАБУ і САП достатньо до-
казів, щоб запроторити депутатів за 
ґрати чи ж навпаки – ще будуть ви-
бачатися – побачимо, оскільки «по-
літичні вітри» надто мінливі й робити 
прогнози в таких питаннях – справа 
ненадійна і невдячна.
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�� «Будівельник» (Граніт-
не) – «Авангард» (Нов-Вол.) – 1:0

17 червня 2017 р. Гранітне. 
Стадіон «Будівельник».

Арбітр – Д. Ступаков.

�� «МАЛ» (Коростень) – 
«Фортуна» (Андрушівка) – 3:0

17 червня 2017 р. Коростень. 
Стадіон «Спартак».

Арбітр – І. Іванцов.

�� «Іскоростень» – «По-
пільня» – 2:1

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Полісся» (Жи-
томир) – 2:1

�� «Тетерів» (Чуднів) – «Ір-
шанськ» – 3:0

�� «Граніт» (Черняхів) – 
«Бердичів» – 2:1

�� « Явір» (Пот і ївк а) – 
«Еней» (Романів) – 3:0

�� «Фанат» (Пулини) – 
«Аміко» (Андрушівка) – пе-
ренесено

�� «Полісся» (Ставки) – СК 
«Коростень» – 1:0 (пен. 4:3) 
(перший матч – 0:1)

17 червня 2017 р. Ставки. Ста-
діон «Колос».

Арбітр – П. Дубровець.

�� «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – «Полісся» (Горо-
дниця) – 1:1 (перший матч – 3:1)

17 червня 2017 р. Новоград-
Волинський. Стадіон «Авангард».

Арбітр – А. Загоруйко.

Цієї суботи, 17 червня, від-
булися матчі-відповіді Кубку 
Житомирської області «Пам’яті 
Героїв Небесної Сотні». Перший 
фіналіст визначився у серії піс-
ляматчевих пенальті, у яких пе-
ремогу над діючим чемпіоном 
Кубку області сенсаційно здобула 
команда «Полісся» (Ставки) – 1:0 
(пен. 4:3). Другим фіналістом став 

новоград-волинський «Звягель», 
який за сумою двох матчів (4:2) 
переграв городницьке «Полісся».

Таким чином, за звання пе-
реможця Кубку Житомирської 
області «Пам’яті Героїв Небесної 
Сотні», який відбудеться 28 черв-
ня в м. Баранівка, поборються 
«Полісся» (Ставки) зі «Звягелем» 
(Новоград-Волинський).

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 8 тур

кубок Житомирської області. 
1/2 фіналу. матчі-відповіді

кубок Житомирської області

рос-Чемпіонат 
Житомирської області. 7 тур

Турнірна таблиця станом на 17 червня

Футболісти, які пропускають наступний матч

�� «Тетерів» (Чуднів) – 
«Арсенал-ДЛГ» м. Овруч – 3:2

17 червня 2017 р. Чуднів. Ста-
діон «Тетерів».

Арбітр – Ю. Горащук.
�� «Керамік» (Баранівка) – 

«Україна» (Радовель) – 7:0
17 червня 2017 р. Баранівка. 

Стадіон «Україна».
Арбітр – Т. Панасюк.

�� «Технічний ліцей» (Чер-
няхів) – «Авангард-2» (Ново-
град-Волинський) – 6:1 

17 червня 2017 р. Черняхів. 
Стадіон «Колос».

Арбітр – Ю. Марков.

�� «Звягель-2» (Новоград-
Волинський) – «Оріон» (Нова 
Борова) – 3:1

17 червня 2017 р. Новоград-
Волинський. Стадіон «Морське».

Арбітр – П. Петрусь.
�� «Полісся» (Олевськ) – 

«Дангард» (Тетерівка) – 0:0
17 червня 2017 р. Олевськ. Ста-

діон «Колос».
Арбітр – В. Тарасюк.

�� «Зоря-Енергія» (Рома-
нів) – «Зоря» (Врублівка) – 3:1

17 червня 2017 р. Романів. Ста-
діон «Колос».

Арбітр – В. Берестов.

Житомирянин, 
заслужений майстер 
спорту Володимир 
Демчук на прізвись-
ко «Дядя Вова» став 
Володарем Кубку 
світу 2017 року.

Нашому земляку не було 
рівних у ваговій категорії до 

69 кг у розділі кік-лайт на 
Кубку світу з кікбоксингу 
WAKO, який 15–18 червня 2017 
року відбувся в італійському 
місті Ріміні.

Загалом же в активі україн-
ської збірної команди 21 нагоро-
да – вісім золотих, сім срібних та 
шість бронзових медалей. Укра-
їну представляли 34 спортсме-
ни, всього участь у змаганнях 
взяли понад 1200 файтерів з  
40 країн світу.

Першість  
Житомирської області. 7 тур

Житомирянин виграв  
кубок світу 2017  
з кікбоксингу WAKO

Турнірна таблиця станом на 17 червня

№ Команда І В Н П М О
1 «Технічний ліцей» (Черняхів) 5 5 0 0 16-4 15
2 «Тетерів» (Чуднів) 4 4 0 0 15-4 12
3 «Дангард» (Тетерівка) 7 3 2 2 12-10 11
4 «Полісся» (Олевськ) 5 3 1 1 10-5 10
5 «Керамік» (Баранівка) 6 3 0 3 19-9 9
6 «Зоря-Енергія» (Романів) 5 3 0 2 10-7 9
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 7 2 3 2 13-9 9
8 «Оріон» (Нова Борова) 7 2 2 3 5-9 8
9 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 5 2 1 2 7-7 7
10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 7 1 1 5 6-19 4
11 «Україна» (Радовель) 7 1 1 5 9-24 4
12 «Зоря» (Врублівка) 7 1 1 5 7-22 4

Турнірна таблиця станом на 18 червня
№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Нов.-Вол.) 8 7 1 0 19-3 22
2 «Іскоростень» 8 5 1 2 14-7 16
3 «Явір» (Потіївка) 7 4 1 2 12-11 13
4 «Тетерів» (Чуднів) 7 3 1 3 11-8 10
5 «Аміко» (Андрушівка) 6 3 1 2 6-4 10
6 «Полісся» (Житомир) 7 2 4 1 5-4 10
7 «Попільня» 8 2 4 2 4-5 10
8 «Іршанськ» 7 2 3 2 4-8 9
9 «Граніт» (Черняхів) 7 2 2 3 4-6 8
10 «Еней» (Романів) 8 1 3 4 2-7 6
11 «Фанат» (Пулини) 7 0 3 4 0-7 3
12 «Бердичів» 8 0 2 6 5-16 2

№ Команда І В Н П М О
1 «МАЛ» (Коростень) 4 3 1 0 6-1 10
2 СК «Коростень» 3 2 1 0 8-4 7
3 «Будівельник» (Гранітне) 5 2 1 2 5-6 7
4 «Полісся» (Городниця) 2 2 0 0 7-2 6
5 «Полісся» (Ставки) 3 2 0 1 4-1 6
6 ФК «Бердичів» 3 1 1 1 4-6 4
7 «Фортуна» (Андрушівка) 5 1 0 4 4-11 3
8 «Авангард» (Новоград- Вол.) 5 0 2 3 3-6 2
9 «Звягель» (Новоград-Вол.) 2 0 0 2 1-5 0

№ Гравець Команда Дата
1 В. Григорович «Авангард» (Новоград-Вол.) 24.06.2017
2 П. Карнасюк «Авангард» (Новоград-Вол.) 24.06.2017
3 Ю. Рихальський «Будівельник» (Гранітне) 24.06.2017

Пляжный этикет
(Продолжение. Начало в № 22 от 14.06.2017)

– Для того, чтобы переодеться в ку-
пальник или, наоборот, снять мокрое 
белье, используйте специальные ка-
бинки. Это касается переодевания вас 
и ваших деток, чтобы жители другой 
страны не думали о вашей невоспитан-
ности. А также дети с детства привыкнут, 
что правильно переодеваться в специ-
альном месте, а не обернувшись поло-
тенцем. Кстати! Раздевалки тоже нужно 
использовать по назначению: не стоит 
оставлять в них средства личной гиги-
ены. Пощадите психику отдыхающих, 
забирайте всё своё с собой.

– Место, где вы решите располо-
житься, выбирайте, руководствуясь 
определенными правилами: бросать 
подстилку в тени у шезлонга вы можете 
только в том случае, если заручитесь 
разрешением его хозяина – человека, 
заплатившего за это деньги. То же самое 
касается тени, которую отбрасывают 
модные сегодня на пляжах «топчаны». 
А лучше всего взять в аренду зонтик 
для себя и использовать свой шезлонг.

– Если вы ставите свой зонтик, то 
побеспокойтесь о том, чтобы он был хо-
рошо закреплён и не улетал при каждом 
порыве ветра (он может травмировать 
кого-то из окружающих).

– Хотя на пляже и не рекомендуется 
употреблять спиртные напитки, решать 
это, конечно, будете только вы. Но в лю-
бом случае, если вы собираетесь это 
делать, позаботьтесь о специальных 
пакетах для алкоголя.

– Помните: курение на пляже разре-
шено только в специально отведённых 
местах. Там стоят и лавочки, и пепель-
ница, и даже есть тент.

– Мусор, косточки от фруктов, 
стаканчики из-под кофе складывай-
те в пакетик для мусора. Чтобы он не 
улетал, придавите его камнем или 
присыпьте песком. А если хотите по-
слушать музыку на пляже – восполь-
зуйтесь наушниками.

– Отдельная тема – дети на пляже. 
С одной стороны, люди пришли к морю 
или легли у бассейна, чтобы отдохнуть, 
с другой – дети тоже хотят отдохнуть. 
А в их понимании отдохнуть – это 
брызгаться и, конечно, кричать. И это 
нормально. Но если ваше чадо кидает 
камни в воду или бросается в других 
детей песком, то это нужно немедленно 
прекратить. Постарайтесь объяснить 
детям, что ходить мимо раскинувших-
ся на песке людей надо аккуратно, не 
наступая им на руки и не осыпая их 
лежаки галькой или песком.

– Если вы с друзьями – страстные 
поклонники пляжного волейбола –
играйте на здоровье, но только на 
специально отведенных для этого 
площадках или хотя бы на приличном 
расстоянии от отдыхающих, чтобы не 
попасть в кого-то мячом и не потрево-
жить «брызгами» песка.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа
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Скільки ще 
платитимемо сепаратистам?

Тарас Боросовський

Минув рік з часу 
публікації нашого 
розслідування про 
постачання вугілля 
з ДНЛ/ЛНР до шкіль-
них закладів області. 
Після оприлюднення 
документів і фактів 
отримання антраци-
ту з непідконтрольної 
території, керівни-
цтво освіти та право-
охоронні органи мали 
відповідно відреагу-
вати.

Однак за поточний опалюваль-
ний сезон змінився постачальник 
(з НВФ «Енергія» на ТОВ «Паливна 
енергетична компанія»). Основні 
дійові особи, причетні до скан-
дальних закупівель, продовжу-
ють фінансувати закупівлі вугілля 
з ДНР/ЛНР.

У попередньому розслідуванні 
ми детально навели, звідки над-
ходило вугілля до закладів освіти 
області. Нагадаємо, що до Черня-
хівського району «чорне золото» 
надходило за посередництва жи-
томирської фірми від скандаль-
ної ТОВ «Донбас Крим». Для Ан-
друшівського та Народицького 
районів – від ЗФ «Дзержинська». 
До Радомишського, Червоноар-
мійського та Володар-Волинського 
районів відповідно ТОВ «Андер-
сон груп», ТОВ «ГЗК «Східно-Дон-
басська», ТОВ «Фаркон», ТОВ «СЗФ 
«Торезька».

Зокрема, НВФ «Енергія» з до-
нецьким ТОВ «Фаркон» уклала од-
разу чотири угоди. Через різних 
виробників товариство фігурує 
в матеріалах кримінальної справи, 
що стала приводом для накладен-
ня арешту на 2500 тонн вугілля 
через виявлені ознаки участі у фі-
нансуванні тероризму.

Столичне ТОВ «Андерсон 
груп» зареєстровано за неісную-
чою адресою м. Київ, вул. Княжий 
затон, 9-А, офіс. 369. Це ж фіктив-
не місцезнаходженя збігається 
з юридичною реєстрацією партії 
«Ми маємо мету». Очолює партію 
з дати її створення й до сьогодніш-
нього дня один з лідерів так званої 
«ДНР» Денис Пушилін. Саме він 
керував захопленням офіційних 
державних установ у Донецьку та 
особисто запрошував осетинських 
найманців для участі у військових 
діях на Донбасі.

У березні 2017 року рішенням 
РНБО України нарешті введено 
заборону на будь-яку торгівлю 
з окупованими територіями. 
Проте багато закладів освіти та 
культури Житомирської області 
без необхідної реконструкції чи 
повної заміни котельного облад-
нання залишаться залежні від по-
стачання антрациту з ДНР/ЛНР.

Постачальники нові – 
фігуранти старі

– Для музею Рильського в Ро-
манові щороку маємо закупову-
вати вугілля марки АКО, згідно 
технічних вимог котельного об-
ладнання, – пояснює директор 
Житомирського обласного кра-
єзнавчого музею Роман Насонов. – 
Встановили котел близько 25 років 
тому з розрахунком на дешевий 
вітчизняний антрацит. На сьогод-
ні стоїть питання про його заміну 
коштом обласної ради.

І подібна проблема актуальна 
не лише для маленьких містечок і 
сіл Житомирської області. Навіть 
в обласному центрі залишаються 
приміщення закладів освіти, де 
досі опалюють дефіцитним ву-
гіллям. До прикладу, для обігрі-
ву школи № 15 по вул. Вільський 
Шлях, у 2016 році управління осві-
ти закупило 33,3 тони антрациту. 
Ще 22,6 тони придбано управ-
лінням для навчальних корпусів 
Житомирського міського центру 
науково-технічної творчості.

В усіх наведених закупів-
лях постачальником виявилася 
одна і та ж житомирська фірма 
ТОВ «Паливна енергетична компа-
нія». Місцезнаходження фірми по 
вул. Бердичівський повністю спів-
падає з адресою раніше згаданої 
ТОВ НВФ «Енергія». Директором 
і власником, згідно з офіційним 
реєстром, є Олександр Морозов, 
який раніше очолював та якому 
належала ТОВ НВФ «Енергія». 
Остання потрапила до «чорного» 
списку порушників тендерного за-
конодавства. З 20 квітня 2016 року 
Вищий господарський суд підтвер-
див зафіксовану в адміністратив-
ному протоколі Житомирським 
територіальним відділом Анти-
монопольного комітету тендерну 
змову. Таким чином НВФ «Енер-
гія» позбавили права брати участь 
у державних закупівлях.

На заміну їй Олександр Мо-
розов створив ТОВ «Паливна 
енергетична компанія», повністю 
перебравши функції свого «по-
передника» з постачання вугілля 
бюджетним установам області. 
На сайті державних закупівель 
«Prozorro» розміщений перелік 
з 80 укладених упродовж остан-
нього року угод, більшість з яких 
передбачають постачання саме 

антрацитового вугілля.
Цього разу постачальником 

для житомирського посередни-
ка стало ТОВ «ТВК «Вугілля Дон 
Прайм» із Запоріжжя. Директо-
ром та, одночасно, власником є 
донеччанин Євген Лебединський. 
Йому ж належить ТОВ «Донбас 
Крим», у якого раніше закупову-
вало вугілля НВФ «Енергія». Тобто 
за новими фірмами стоять все ті ж 
люди з напрацьованими канала-
ми постачання антрациту з не-
підконтрольній Україні території.

Докази цьому швидко віднай-
шлися серед поданої «Вугілля Дон 
Прайм» тендерної документацій. 
У сертифікатах відповідності ді-
знаємося про походження вугілля. 
Антрацит марки АМ 13–25 над-
ходив від ТОВ «Шахтоуправління 
Донбас». Даний відомий посеред-
ник з’явився з приходом до влади 
Януковича у 2010 році. Від самого 
початку виконувало роль транзит-
ного підприємства, перепродаю-
чи вугілля з однойменного дер-
жавного ПАТ «Шахтоуправління 
Донбас». Фактичних бенефіціарів 
ТОВ «Шахтоуправління Донбас», 
за інформацією видання «Зеркало 
тижня», пов’язують безпосередньо 
з Олександром Януковичем.

Антрацит марки АКО 25–100 
постачався від ПАТ «ГЗК "Чер-
вона зірка"», 76,16% акцій якої до 
цих пір належать скандальному 
ДРФЦ (Донбаський розрахунко-
во-фінансовий центр). За часів 
президентства Януковича дана 
компанія уславилася багатоміль-
йонними підрядами на постачан-
ня вугілля для «Донабассенерго» 
і «Центренерго».

Нічого не бачу та не чую
Наразі порушено цілий ряд 

кримінальних справ стосовно фі-
нансування терористичних угру-
повань через постачання вугілля 
з ДНР/ЛНР. Зокрема слідчий від-
діл УСБУ в Херсонській області 
вийшов на слід однієї з осіб, що 
виконувала обов’язки начальника 
режимно-секретного сектору Мі-
ністерства зв’язку «ДНР» і забез-

печуючи роботу підконтрольного 
«ДНР» оператора зв’язку «Фенікс».

Дана особа, як свідчать матеріа- 
ли судової ухвали, координувала 
взаємодію між власниками комер-
ційних структур і представників 
«ДНР» через підконтрольну се-
паратистам ПАТ «ГЗК «Червона 
зірка». Зокрема погоджувалося 
питання ціни, об’єму та періо-
дичності постачання вугілля з не-
підконтрольної території України 
для згаданого вище ТОВ «Донбас 
Крим». Далі слідчі роблять висно-
вок щодо фактичного надходжен-
ня державних коштів представ-
никам терористичної організації 
«ДНР», які незаконно видобува-
ють кам’яне вугілля на непідкон-
трольній ЗСУ території.

Таким чином прямо вказуєть-
ся на причетність у вчиненні дій 
з метою фінансового забезпечення 
терористичної організації за ч. 1 
ст. 258–5 Кримінального кодексу 
України «Фінансування тероризму».

Не зважаючи на судові рі-
шення, незмінною залишається 
позиція колишнього директора 
НВФ «Енергія» та, на сьогодні, ке-
рівника ТОВ «Паливна енергетич-
на компанія» Олександра Морозо-
ва. Роки співпраці з ТОВ «Донбас 
Крим», підтверджене походження 
вугілля від підконтрольного бойо-
викам ПАТ «ГЗК “Червона зірка”», 
сертифікати з ТОВ «Шахтоуправ-
ління Донбас» чомусь не викли-
кають жодних запитань у місцевої 
влади та правоохоронних органів.

– Усе вугілля, яке ми поста-
чаємо, з України. Ніхто його з-за 
кордону не провозить, – пояснює 
Олександр Морозов. – З походжен-
ням також все гаразд. У нас кожен 
вагон перевіряло СБУ. Всі докумен-
ти в порядку.

Зовсім іншою мала б бути 
думка вищих посадовців, які не 
можуть не знати про кримінальні 
справи щодо контрабанди та фі-
нансування терористів з бюджет-
них коштів.

– Тільки місцева влада має ви-
значтися, що закуповується, на 
яких джерелах енергії працюють, 

яка система опалення в навчаль-
них закладах. Це є повністю їх пов- 
новаження і вони це роблять кош-
том місцевих бюджетів. Я можу 
підняти дане питання, поставити 
його перед місцевою владою, бо 
саме до них потрібно звернутися 
з цим питанням, – зазначила Мі-
ністр освіти України Лілія Грине-
вич під час свого нещодавнього 
перебування в Житомирі.

Пані Гриневич не захотіла 
брати на себе відповідальність за 
попередні роки, коли витрати на 
опалення, перекладені на сьогод-
ні на місцеві бюджети, фінансу-
валися виключно з державного 
бюджету.

Ми неодноразово зверталися 
до Житомирської облдержадмі-
ністрації за офіційною позиці-
єю щодо здійснених закупівель 
вугілля. Оскільки область дов-
го залишалася без керівника 
управління освіти, за коментарем 
з приводу піднятого Міністром 
питання звернулися до профіль-
ного гуманітарного заступника 
Житомирської ОДА. Декілька 
разів отримували запевнення 
від Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації, 
що ось-ось визначиться з датою та 
повідомлять про зустріч.

Однак взяти обіцяний ко-
ментар від заступника голови 
Житомирської облдержадміні-
страції Ярослава Лагути нам так 
і не судилося…

Небажання, або ж надзвичай-
на зайнятість не дозволили по-
садовцю розповісти, яким чином 
вирішуватиметься питання заку-
півель «чорного золота». Окремо 
хочеться почути запропоновані 
керівництвом області конкретні 
шляхи позбавлення залежності 
від використання саме антрациту 
для опалення бюджетних закладів.

Інакше восени доведеться оби-
рати між припиненням опален-
ня багатьох бюджетних закладів 
і продовженням фінансування 
темних схем закупівлі антрациту 
за участі ватажків ОРДЛО.

 Фото з судового реєстру по справі № №766/7256/16-к від 1.06.2017
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Найбільший у Жи-
томирі магазин кан-
целярії та іграшок 
«CUBI» 11 червня від-
святкував День наро-
дження, подарувавши 
відвідувачам свято.

Не так давно у ТЦ «Ярма-
рок» відкрився магазин ди-

тячих товарів і  канцелярії 
«CUBI», а нещодавно, 11 черв-
ня він уже відсвяткував свій 
перший День народження. 
Протягом свята з маленькими 
гостями магазину працювали 
аніматори, котрі розважали 
дітей. Також цього дня кожен 
бажаючий міг взяти участь 
у безкоштовному майстер-
класі й виготовити малень-
кий сувенір своїми руками. До 
речі, майстер-класи для дітей 

проходять у «CUBI» протягом 
кожних вихідних (у суботу та 
неділю), а почитати про них 
детальніше й обрати щось для 
свого малюка можна на сайті 
магазину cubi.com.ua.

Крім цього, в рамках свят-
кування відбувся розіграш 
рюкзака. Згідно з умовами 
акції, протягом місяця при по-
купці товарів торгових марок 
«1 вересня» та «Yes» покупцям 
давали лотерейний квиточок, 

який надавав шанс на виграш. 
Цього разу щасливчиком став 
ма леньк ий житомирянин 
Артем. Варто відзначити, що 
днями в «CUBI» стартувала ще 
одна акція, котра триватиме 
аж до 27 серпня і дає можли-
вість виграти один з 5 сучасних 
смартфонів. З умовами акції 
можна ознайомитися на сай-
ті магазину або у продавців- 
консультантів.

Сьогодні магазин «CUBI» 

має  не  лише найбі льший 
асортимент рюкзаків і товарів 
для школи в Житомирі, а й 
величезний вибір товарів для 
творчості та широкий асорти-
мент найрізноманітніших ігра-
шок – починаючи від вітчизня-
них виробників і закінчуючи 
іноземними брендами. Тож 
можна з упевненістю сказати, 
що в магазині «CUBI» кожен 
відвідувач знайде для себе саме 
той товар, який шукає.

Анастасія Кузьмич

На «Майстерні 
міста» у Житомирі 
16 червня презентува-
ли проект концепції 
реконструкції набе-
режної річки Тетерів.

«Коли ми говоримо про візію – 
ми говоримо про мрію», – ділиться 
міський голова Сергій Сухомлин.

За словами мера, проект ще не 
готовий остаточно. «Я не хотів би, 
щоб ви розглядали цей проект з точ-
ки зору реконструкції набережної, 
тому що це лише вирвана з контек-
сту частина проекту. У нас набагато 
серйозніші цілі та завдання. Це кон-
цепція, яка повинна змінити став-
лення людей до міста і дати їм нові 
можливості. Ми можемо залучати 
інвесторів, реєструвати індустріальні 
парки, будувати заводи, люди отри-
муватимуть достойну зарплатню… 

Чи будуть вони щасливі в повному 
обсязі – мабуть, ні. Такі об’єкти – це 
інша точка росту для міста, тому що 
веломаршрут і пішохідний маршрут 
вздовж річки Тетерів – це не просто 
маршрути, а зона, де з’являтимуться 
спортивні об’єкти по різним програ-
мам» – пояснює Сергій Сухомлин.

Як розповів очільник міста, да-
ний проект уже отримав достатньо 
серйозної критики з боку експертів 
по програмі інтегрованого розвитку 
міст, тож даний варіант не є остаточ-
ним і попереду низка змін.

«Ми розглядаємо різні варіан-
ти фінансування цього проекту. 
Необов’язково це буде бюджет міста. 
Можливо, це будуть грантові гроші. 
Але якщо ми не будемо працювати 
і не будемо мріяти – цей проект ніко-
ли не стане дійсністю», – підсумував 
Сергій Сухомлин.

Команда розробників з Києва, 
котра займається проектуванням 
набержної, переконана, що година 
їзди від Києва – велика перевага 
Житомира, оскільки киянам уже 
набридла столиця і вони шукають 
нових місць для відпочинку.

Представник команди розробни-
ків Катерина розповідає:

«Ми пропрацювали основні 
входи до набережної та зони пішо-
хідної доступності з Чуднівського 
проспекту. Протяжність маршруту 
приблизно 5 км – від південного мос-
ту до Гіропарку».

Проект розділився на дві черги, 
і першу пропрацювали більш де-
тально оскільки, на думку розробни-
ків, саме вона є «ядром» для розвитку 
міста та активізації молоді.

«У першій черзі відначається міс-
це саме під пішохідним мостом. Тут 
передбачені лавиці, альтанки, зони 
відпочинку, фотозони. Для нас це 
спортивна зона, де буде скейт-парк, 
фуд-корти, гастрномія. Планується 
створити професійний скейт-парк, 
де можна буде проводити змагання. 
У Києві наразі такий лише один, на 
Поштовій Площі, і то він у не дуже 
гарному стані», – відначає Катерина.

Крім цього, розробники врахува-
ли інклюзивний підхід до створен-
ня проекту. Тож на всю набережну 
передбачений безбар'єрний доступ 
усіх груп населення, з дотриманням 

усіх нормативів.
«Друга зона – “зона острівця”. 

Вона буде більш спокійною. Тут пла-
нується створити спортивні майдан-
чики для дітей різних вікових груп, 
теснісні корти й “спокійні зони”, де 
можна буде, наприклад, посидіти 
з книжкою або відпочити мамам з ді-
тьми», – розповідають проектанти. 
Крім цього, оскільки Тетерів – тиха 
річка, у розробників є ідея просувати 
у Житомирі модельний спорт (ма-
шинки та яхти на пультоуправлінні), 

який нині є дуже популярним.
Загалом проект реконструкції 

передбачає лавиці та альтанки, бо-
лард, велопрокат, дитячі майданчи-
ки, ліфт, мотузковий парк, парковку, 
прокат човнів, пікнік-зону, скеледром, 
спортивну зону, туалет, торговельні 
точки, оглядовий майданчик і міс-
це проведення фестивалів. Однак 
і мер, і розробники наголошують, 
що це – лише концепція, котра в по-
дальшому буде доопрацьовуватися 
та видозмінюватися.

магазин дитячих товарів «CUBI» 
відсвяткував першу річницю

У Житомирі розповіли,  
якою має стати набережна Тетерева
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Громадські ініціативи: 
житомирян навчать викидати 
сміття по-європейськи

Дар’я Бабікова

Фото: Андрій Майковець

Кожен житомиря-
нин за рік «створює» 
і спокійно викидає 
у довкілля аж 500 кі-
лограмів сміття. Для 
порівняння: за рік 
людина споживає 100 
кілограмів хліба і 100 
кілограмів м’ясних 
продуктів, а відходів 
утворює у 3 рази  
більше.

«Проект “Житомир – не сміт-
ник!” – це наша соціальна ініці-
атива, яка має на меті за 3 роки 
скоротити мінімум у 5 разів об-
сяги твердих побутових відходів 
(скла, пластику, металу, паперу), 
які вивозяться на загальноміське 
сміттєзвалище і там лежать та 
розкладаються десятиліттями, 
сторіччями, – відзначає голова 
громадської організації “ХХІ по-
коління” Віталій Сівко. – Відходи 
житомиряни викидають у, зда-
ється на перший погляд, звичайні 
поліетиленові пакети, але вони 
розкладаються в природі більше 
200 років, а металеві банки з кон-
сервів та напоїв отруюють нашу 
землю та воду 500 років.

Нещодавно було оприлюднено 
великий звіт Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я (ВООЗ), згід-
но з яким забруднене навколишнє 

середовище є однією з найголо-
вніших причин високої смертності 
у світі. Так, за даними організації, 
майже чверть населення планети 
помирають саме через погані еко-
логічні умови: екологічні ризики 
зумовлюють виникнення понад 100 
найнебезпечніших хвороб, і щороку 
саме вони вбивають 12,6 мільйонів 
людей, а це – 23% усіх смертей, які 
трапляються у світі.

У доповіді ВООЗ визначено 
цілий ряд екологічних причин, 
а саме: на першому місці – забруд-
нення навколишнього середовища 
побутовими відходами та вплив 
хімічних речовин призводять до 
більш ніж 100 захворювань».

Знайшлися люди, в яких ви-
стачило сміливості зізнатися собі, 
що так більше не можна. Цим 
людям не байдужа доля міста та 

суспільства, саме завдяки ним 
15 червня 2017 року на вулиці 
Михайлівській і майдані Собор-
ному було розміщено сортуваль-
ні баки для сміття. Вони чудово 
«вписалися» в різнобарв’я міста. 
«Житомир – не смітник!» – саме 
такою є назва пілотного проекту 
в рамках проекту «Бюджет учас-
ті» Житомирської міської ради 
2016–2017 років, авторами якого 
є виконавчий директор Агенції 
Регіонального Розвитку «Молодь 
України» Ірина Мороз і голова 
громадської організації «ХХІ по-
коління» Віталій Сівко.

Організаторів даного проекту 
хвилює той факт, що за останні-
ми підрахунками Житомирське 
сміттєзвалище переповнене вже 
на 35%. За площею воно становить 
21 гектар (щоб було зрозуміліше, за 
розмірами можна прирівняти до 
площі 22-х футбольних стадіонів 
«Олімпійський»). Вражає, правда ж?

Згідно з планом проекту, 
влітку в місті буде встановле-
но 192 контейнери на 48 лока-
ціях: Соборна площа, майдан  
ім. С. П. Корольова, вулиця Велика 
Бердичівська, вулиця Київська, 
Новий бульвар, Старий бульвар, 
центральний міський парк, жит-
лові масиви району Польова, ра-
йон Соколівського кар’єру, вулиця 
Чеська Крошня (Крошня).

«Завдяки злагодженій робо-
ті Житомирської міської ради 
та команди Комунального авто-
транспортного підприємство 0628 
вдалося придбати майже на 50 
контейнерів більше від заплано-
ваного, завдяки чому збільшили 
кількість місць розміщення май-
данчиків для роздільного збиран-

ня відходів у Житомирі. Вислов-
люємо особливі слова вдячності 
за підтримку спеціалістам Жито-
мирської міської ради Сергію Га-
ращуку, Миколі Костриці, Борису 
Пахолюку, Ігорю Задорожньому, 
Андрію Кудаку, Сергію Намєсніку, 
Андрію Шелестюку, Альоні Голо-
вко та небайдужим житомирянам.

Ми маємо плани розширен-
ня проекту в 2018 році, зокрема 
передбачаємо придбання 620 
контейнерів і їх розміщення на 
155 локаціях: райони – Богунія, 
Крошня, Корбутівка, Польова, 
Хмільники, Мар’янівка, площа 
Перемоги, на вулицях Вітрука, 
Саєнка, Чуднівська, Шевченка, 
поряд із ОСББ. І розраховуємо 
на підтримку всіх житомирян», – 
розповіла Ірина Мороз.

Комунальне автотранспорт-
не підприємство 0628 організовує 
процес подальшої вторинної пере-
робки роздільних відходів, щоб 
зменшувати обсяги бездумного 
складування на міському сміт-
тєзвалищі мільйонів кілограмів 
пластику, металу, скла і паперу.

Ми крокуємо до чистоти, ми 
створюємо екологічно чисте місто, 
яким повинні пишатися, адже тут 
живемо, народжуємо та виховуємо 
дітей. Привчайте себе та дітей ви-
кидати сміття, сортуючи його. Не 
складно викинути паперову філі-
жанку з-під кави до контейнеру 
з підписом «Папір», а пластикову 
пляшку від напою – до контейнеру 
«Пластик». З таких простих дріб-
ниць і складається наше життя. 
Запам’ятайте: ніхто, окрім усіх нас, 
не винен у наших проблемах, так 
само ніхто, окрім нас, не виправить 
цих страшних помилок.

Як і коли житомирянам 
можна звернутись  
до Європейського суду  
з прав людини

До Європейського Суду можна 
звертатись:

– проти однієї чи декількох дер-
жав, на які поширюється дія Кон-
венції і котра/котрі, своєю дією або 
діями чи бездіяльністю, що стосува-
лись безпосередньо вас, порушили 
Конвенцію з прав людини;

– скарги мають стосуватися дій 
або бездіяльності одного або де-
кількох органів влади держави, якої 
стосується заява (наприклад, судо-
вого або адміністративного органу).

Порушення, на які можна скар-
житись, можуть стосуватися таких 
питань: катування чи нелюдське 
поводження з ув’язненими; за-
конність тримання під вартою; по-
рушення при розгляді цивільних 
чи кримінальних питань; дискри-
мінація у здійсненні прав, викладе-
них у Конвенції; батьківські права; 
право на повагу до приватного та 
сімейного життя, житла і корес-
понденції; свобода вираження 
поглядів, свобода передавати чи 
отримувати інформацію, свобода 
участі у зібраннях та демонстраціях; 
вислання та екстрадиція; конфіска-
ція майна та його вилучення.

Звернутися до Суду можна 
або звичайним листом, в якому 
необхідно чітко викласти скарги, 
або одразу надіслати заповнений 
формуляр заяви.

Для подання заяви до Суду 
у Вас є лише шість місяців після 
ухвалення остаточного рішення 
компетентним судом або органом 
влади. Процедура розгляду Вашої 
справи безкоштовна.

Надзвичайно важливо, щоб пе-
ред зверненням до Суду Ви вико-
ристали усі засоби судового захисту 
в державі, проти якої спрямована 
заява. Це означає, що Вам слід спо-
чатку звернутися до національних 
судів, яким підсудна Ваша справа, 
включаючи відповідну вищу судову 
інстанцію, для захисту своїх прав, 
про порушення яких Ви бажаєте 
надалі заявити перед Судом.

Для роз'яснення процедури 
звернення та заповнення форму-
ляра заяви до Європейського Суду 
звертайтесь до місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги:

Бердичівський місцевий 
центр – м. Бердичів, вул. Чорно-
вола, 9, тел.:(04143) 4-14-42

Житомирський місцевий 
центр – м. Житомир, вул. Гагаріна, 
47, тел.:(0412) 43-15-89

Коростенський місцевий центр – 
м. Коростень, вул. Сосновсько- 
го, 28-г, тел.:(04142) 5-09-45

Новоград-Волинський місцевий 
центр – м. Новоград-Волинський, 
вул. Івана Франка, 31, тел.:(04141) 
2-15-82

За інформацією регіонально-
го центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
у Житомирській області

КолонКа
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4-кімнатна, Вокзал
887 139 грн

dom.ria.com/id/12565927
Руслан

площа: 78/50/8 м²
поверх: 4/9, цегла
МПВ, нова сантехніка, колонка,
нові вхідні двері, балкон, лоджія,
косметичний ремонт.

(067) 424-93-33

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

2-кімнатна, Вокзал
433 071 грн

dom.ria.com/id/12984782
Лілія

площа: 32/16.7/6.7 м²
поверх: цокольний/5, цегла
Звичайний жилий стан, нова
колонка, балкон засклений,
санвузол суміжний.

(067) 834-49-57

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
784 777 грн

dom.ria.com/id/12353501
Лілія

площа: 80/-/9 м²
поверх: 2/2, цегла
Сталінка, камін, авт. опалення,
МПВ, котел.

(067) 834-49-57

перевірена квартира

20 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
826 772 грн

dom.ria.com/id/12277421
Валентина

площа: 55.42/43/5 м²
поверх: 4/4, цегла
Ремонт, нові колонка, труби,
кахель, склопакети, дах.

(097) 397-03-29

перевірена квартира

23 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
734 908 грн

dom.ria.com/id/11779170
Олег

площа: 62/47/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Санвузол роздільний, паркет,
МПВ, балкон, меблі.

(067) 468-87-77

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
443 570 грн

dom.ria.com/id/13074979
Лілія

площа: 43/27/6 м²
поверх: 4/5, панель
Жилий стан, суміжні кімнати,
суміжний санвузол, лоджія. 

(067) 834-49-57

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
469 816 грн

dom.ria.com/id/13383711
Алла

площа: 32/18.6/5.6 м²
поверх: 8/9, цегла
Вікна у двір, ліфт, бойлер, вихід
з кухні на лоджію.

(093) 996-76-99

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

2-кімнатна, Польова
656 168 грн

dom.ria.com/id/13217671
Тетяна

площа: 44/27/10 м²
поверх: 5/5, панель
Ремонт, не кутова, авт. опалення,
МПВ, балкон утеплений,
вбудовані меблі.

(093) 089-11-25

перевірена квартира

30 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
656 168 грн

dom.ria.com/id/13256340
Людмила

площа: 37/17.5/8 м²
поверх: 12/14, цегла
Зроблений ремонт. Реальному
покупцеві хороший торг!

(093) 301-86-35

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
984 252 грн

dom.ria.com/id/12334976
Олександр

площа: 56.17/39.5/6.4 м²
поверх: 2/5, цегла
Авт. опалення, всі лічильники і
документи. На кухні відсутня
сантехніка.

(097) 004-22-97

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

Інспектор RIA особисто фотографує кожну кімнату
і види з вікон. Робить панорамні фото 360, перевіряє 
метраж, ціну, адресу, поверх та стан ремонту.

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

144
перевірені
квартири Житомира
на DOM.RIA.com

«Ми поруч», «Діона»,
«Зебра плюс», «Магистр»,
«Капиталъ»

Агентства нерухомості Житомира,
в яких є перевірені квартири
на DOM.RIA:

В оголошеннях з позначкою                    є унікальна можливість дивитись квартири з панорамними фото 360.360°

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°360°360°
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війна – не просто дата у календарі,  
а символ дивовижної людської долі!

Віктор Герант

Щороку, коли літ-
ній календар добігає 
до 22 червня, у пам’яті 
багатьох житомирян 
виринають згадки 
про 1941-й рік. Сьо-
годні з нами вже мало 
тих, хто бачив війну. 
Ще менше тих, хто 
не раз дивився у вічі 
смерті.

Однак у пам’яті нащадків ві-
йна, яку вже встигли перейме-
нувати із Великої Вітчизняної на 
радянсько-німецьку, свого значен-
ня ще не втратила. На жаль, чи 
на щастя, сьогодні сказати важ-
ко, адже теперішня Україна вже 
звикає до реалій іншої війни, яка 
поки що триває.

Але будь-яка пам’ять, навіть 
про давно минулі події, завжди 
має бути персоніфікованою доля-
ми людей, які жили, працювали 
і воювали в умовах законів своєї 
епохи. Тому й сьогодні, напередодні 
76-ї роковини від часу початку най-
більшої і найкривавішої в історії 
нашого народу війни, ми обрали 
постать житомирянина, який став 
безпосереднім учасником подій 
насправді пекельного для Жито-
мирщини літа 1941 року. Втім, для 
Федора Сидоровича Корха, який 
зустрів Велику Вітчизняну у складі 
щойно сформованої і передисло-
кованої до західного кордону 228-ї 
стрілецької дивізії, що перебувала 
у складі 5-ї армії командувача ге-
нерала Михайла Потапова, всі на-
ступні три літа воєнної пори були 
позначені небезпекою, боротьбою 
з ворогом, пораненнями і повер-
ненням «до лав».

1941-й: від політрука  
5-ї армії – до керівництва 
підпіллям

Влітку 1941-го року мобілізова-
ний до війська завідуючий відді-
лом пропаганди Житомирського 
міського комітету ВКП(б) Федір 
Корх, зустрів війну на території 
Рівненської області. Запеклі бої із 
військами вермахту тривали тут від 
ранку 22 червня 1941 року, а вже за 
п’ять днів у районі міста Дубно від-
булася масштабна танкова битва, де 
із обох сторін взяли участь більше 
3,5 тисяч танків. Радянські танкісти, 
попри майже подвійну перевагу за 
кількістю бойової техніки, так і не 
змогли зупинити танкістів групи 
гітлерівського генерала Клейста. 
Далася взнаки слабка технічна гра-

мотність танкістів Червоної Армії, 
проблеми зі зв’язком і загалом – із 
управлінням військами.

Уже на початку липня 1941 
року 767-й стрілецький полк, у яко-
му служив Корх, займав оборону 
на західних околицях міста Ново-
града-Волинського. Якщо конкрет-
ніше – однополчани Федора Корха 
закріпилися вздовж автомагістралі 
Новоград-Волинський – Коростень 
на десятикілометровому відрізку 
в напрямку села Чижівка. Оборона 
із використанням укріплень «ста-
рого» радянського кордону могла 
бути міцною та ефективною за од-
нієї умови – забезпечення значної 
кількості боєприпасів. Артилерій-
ські склади та військові арсенали 
були зосереджені в основному 
в районі Житомира, але техніки 
для доставки боєприпасів до під-
розділів 5-ї армії не було зовсім.

Оперативні «сводки», які що-
дня готувалися для командуван-
ня Південно-Західного фронту, 
рясніли повідомленнями про 
погане забезпечення війська бо-
єприпасами та «повну відсутність 
транспортних засобів». За таких 
умов політрук Федір Корх разом 
із бійцями, що мали шоферську 
підготовку, проводив мобілізацію 
транспорту прямо на шосе Рівне – 
Житомир. Водіям, які перевозили 
майно евакуйованих громадян, 
часто вручався мобілізаційний 
припис і автомобіль потрапляв 
у розпорядження військових. Та-
ким чином, 5 і 6 липня 1941 року 
колона із десяти автомобілів на 
чолі із Федором Корхом, прибу-
ла до Житомира, завантажила 
боєприпаси і відбула назад на 
лінію «переднього краю», що 
проходив біля передмість Ново-
града-Волинського. Як відомо, во-
рог 8 липня 1941 року, вдерся до 
міста, яке було центром великого 
укріпрайону, але західна околи-
ця Новограда-Волинського і вся 
територія вздовж річки Случ, 
яка перетинає автомагістраль 
у селі Чижівка, знаходилася 
під контролем 228-ї стрілецької 
дивізії, де якраз і воював Федір 
Корх. 9 липня 1941 року війська 
вермахту увійшли до Житомира, 
а ще за три дні перетнули річку 
Ірпінь і вступили до передмість 
Києва. Але у цей же час, нацисти 
не змогли зламати оборону бійців 
5-ї радянської армії на території 
Новоград-Волинського, Ємільчин-
ського та Олевського районів. 228-
а дивізія обороняє села Серби, 
Куліші, Гулянка Ємільчинського 
та Коростенського районів, де бої 
тривали із 12 по 23 липня (!) 1941 
року. Якраз тоді ворог стрімко 
рухався південніше Житоми-
ра, захопивши Бердичів і міста 
півдня Київщини, а наприкінці 
липня 1941 року у кількох місцях 
вийшов до берегів Дніпра.

Тільки на Поліссі частини вер-
махту «забуксували» на величезній 
ділянці від міста Мозир до Воло-
дарськ-Волинська та Радомишля. 
Оборону кожного села і міста, яку 
вели частини 5-ї армії генерала 
М. І. Потапова у липні та серпні 
1941-го року, можна без жодного 
перебільшення назвати доблес-
но- героїчною, оскільки зручний 
рельєф та густий лісовий покрив 
місцевості, непогане залізничне 
сполучення дозволяли частинам 
Михайла Потапова успішно оборо-
нятися. Але головною запорукою 
стійкої оборони все ж таки були 
героїзм та самовідданість багатьох 
бійців. Знову ж таки, штабні доне-
сення рясніли інформацією про 
слабку підготовленість мобілізова-
них напередодні війни воїнів-ново-
бранців, які у червні – липні 1941-
го були забезпечені гвинтівками 
ледь на 60%. Але бійці набували 
досвіду досить швидко, хоча й дуже 
дорогою ціною. 29 липня у боях 
біля Малина був тяжко поране-
ний і Федір Корх. Уже за два дні 
пошматована і поріділа від втрат 
його 228-а дивізія була виведена із 
передової на доукомплектування. 
А Федір Сидорович Корх потрапив 
до шпиталю Південно-Західного 
фронту, який знаходився у місті 
Лохвиці, що на Полтавщині.

Лохвиця для Федора Корха була 
рідним містом, де пройшло його 
дитинство і де до 1941-го року жила 
ледь не вся його рідня. Водночас, 
саме місто Лохвиця восени 1941-го 
стало символом катастрофи Півден-
но-Західного фронту, війська яко-
го потрапили у ворожий «котел». 
У вересні 1941-го Корх після півто-
рамісячного лікування намагався 
прорватися до своїх. На чолі підроз-
ділу із десяти бійців він кілька днів 
шукав виходу із ворожого оточення, 
аби не потрапити у полон. Втім, 
добре знання місцевості, а також 
військовий досвід, здобутий ще 
у боях 1919–20-х років, дозволили 
Федорові Корху одразу мобілізува-
тися на підпільну боротьбу із оку-
пантами. Підпільники зосередили 
свою увагу на бійцях-червоноармій-
цях, які залишилися у Лохвицькому 
шпиталі. Їх лікували і потім пере-
правляли у спеціально створені 
виробничі артілі, які виготовляли 
посуд, а декого – до партизанів. Ось 
так Федір Корх більше року вою-
вав із окупантами на своїй «малій» 
Батьківщині – Полтавщині. І лише 
у 1943-у році, коли підпілля опини-
лося на грані провалу, він вирушив 
за лінію фронту.

Честь і гідність доводилось 
виборювати у штурмовому 
батальйоні

На щастя, спроба прорвати-
ся до своїх виявилася вдалою, 
але тодішні правила та звички 

радянського СМЕРШу призвели 
до того, що Федір Корх опинився 
у Рязані, у спецтаборі НКВС, куди 
відправляли тих, хто вирвався з ні-
мецького полону, або ж перебував 
тривалий час на окупованій воро-
гом території. Звідси колишній 
політрук Червоної армії потрапив 
до складу штурмового батальйону, 
де статус бійця змінювався лише 
у двох випадках: смерті або пора-
нення. Отож, чергове і вже друге 
фронтове поранення Федір Корх 
отримав у 1944-у році під час 
штурму ворожих траншей під 
містом Кривий Ріг.

Після того – знову лікуван-
ня, а потім – фронт. У 1945-у, 
вже в Угорщині, під час боїв на 
озері Балатон, Федір Корх був 
поранений втретє. До речі, там 
же, в Угорщині йому повернули 
вилучений у спецтаборі НКВС 
партійний квиток і, таким чином, 
той період перебування у складі 
штурмового батальйону залишив-
ся начебто лише у спогадах. Але 
вже по війні, коли Федір Сидоро-
вич повернувся до Житомира, на 
роботу у відділ пропаганди місь-
кому партії його не взяли. Ще б 
пак! Спецтабір НКВС, штурм-
бат – таке у радянські часи, якщо 
траплялося, то ніколи і ніким 
не забувалося. Отож, довелося 
фронтовику йти працювати на 
викладацьку роботу у ремісниче 
училище. Втім, далі Федір Корх 

працював на багатьох відповідаль-
них посадах в установах і закладах 
Житомира. Був заступником ди-
ректора обласного музично-дра-
матичного театру, будував і був 
першим директором кінотеатру 
«Україна», працював в УТОСІ, 
звідкіля й пішов на заслужений 
відпочинок.

Війну згадував рідко, бойові 
нагороди носити не любив. Хтоз-
на, чи впізнавали житомиряни 
у ставному чоловікові, який від-
значався легендарною принци-
повістю, щирістю та чесністю 
у стосунках із колегами по роботі, 
бувалого і випробуваного боями 
та штурмами воїна-ветерана. Який 
пізнав ціну воєнного лихоліття 
багатьма випробуваннями, про-
литою кров’ю і втратами друзів. 
Який точно знав справжню ціну 
отриманої над ворогом перемоги. 
Але головне, війна не похитнула 
у ньому жодного життєвого пра-
вила, які ґрунтувалися на поряд-
ності, честі та щирості у стосунках 
із людьми. Таким і запам’ятали 
Федора Корха житомиряни стар-
шого покоління, коли він пішов 
із життя. Сьогодні, напередодні 
трагічної в історії нашого наро-
ду дати-символу початку важкої 
війни, Федір Сидорович Корх 
постає в образі захисника та обо-
ронця рідного краю за найваж-
чих умов. І таких людей ми маємо 
пам’ятати.
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Сходи в приватному 
будинку – це практично 
обов’язковий конструктив-
ний елемент, здатний істотно 
підвищити рівень комфорту 
мешканців такої будови.

І повірте, що немає різниці в тому, чи 
є ви власником розкішного котеджу, роз-

ташованого на великій ділянці з красивим 
ландшафтним дизайном, або ж ви – щас-
ливий володар невеликого будиночка. 
Такий виріб буде корисним в будь-якому 
з випадків. Чому? У першому варіанті – 
аби потрапити на другий поверх будівлі, 
в другому – для підйому на горище.

Роблячи сходи в приватному будинку 
самостійно, життєво важливо бути знайо-
мим з тим чи іншим видом сходів, а також 
їх конструктивними та експлуатаційними 
особливостями. На сьогоднішній день різ-

номанітність видів цієї, здавалося б, простої 
будівельної конструкції, а також матеріалів для 
її виготовлення може спантеличити майстра 
з вибором. Але все не так страшно, як може 
здатися на перший погляд.

У заміському будівництві облаштовують 
три основних види сходів: гвинтові, маршові 
і на больцях. Кожен з цих видів можна по-
будувати як всередині, так і ззовні будинку. 
В якості матеріалів для виготовлення таких 
сходів використовують дерево, метал, бетон, 
залізобетон, натуральний або штучний ка-
мінь, пластик, скло, а також їхні комбінації.

Гвинтові сходи
Цей вид сходів найчастіше використову-

ється в разі необхідності жорсткої економії 
простору і там, де просто неможливо облад-
нати прямі сходи. При використанні подібних 
сходів можна забути про зручність, але це ком-
пенсується економією простору. Найчастіше 

такі сходи обладнують для спуску або підйому 
на горище і цокольний поверх. З точки зору 
естетики гвинтові сходи виглядають дуже вра-
жаюче і, до того ж, вони можуть бути кругли-
ми або виконаними у формі багатокутника чи 
квадрата, що дає дизайнерам можливості для 
їх використання у своїх проектах.

Сьогодні можна побачити гвинтові 
сходи в приватних будинках (металеві зі 
сходинами з скла, пластику або дерева, але 
зазвичай вони повністю з металу, дерева 
або каменю). Втім, хороші кам’яні «круче-
ні» сходи може дозволити собі не кожен. 
І справа тут не тільки у вартості матеріалів, 
але і в складності виконання робіт.

Маршові сходи
Найпоширенішим видом сходів в приват-

них будинках є маршові. Високу популярність 
маршовим сходам забезпечують простота 
конструкції та облаштування, а також те, що 

Сходи: що обрати  
для приватного будинку

сервіс

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ

(0412) 46-86-65
(096) 20-36-222
(093) 30-36-222
(066) 20-36-222

(097) 648-48-97
керівник

ПОТРІБНІ ВХІДНІ ДВЕРІ?
КУПУЙ ВИГІДНО ЗІ СКЛАДУ!

БІЛЬШЕ 100 МОДЕЛЕЙ В НАЯВНОСТІ!

(097) 133-64-64    (0412) 42-82-67
вул. Параджанова (Баранова), 64

тел.: 097-523-91-04,  050-681-62-90

240 000 грн240 000 грн

Стрічковий фундамент зі стяжкою для підлоги
Стіни – підсилені СІП панелі товщиною 170 мм
Дах – підсилені СІП панелі товщиною 170 мм
Внутрішні перегородки – СІП панелі товщиною 120 мм

Підлога – СІП панелі товщиною 70 мм
Комплект металопластикових вікон, дверей
Виготовлення фундаменту і монтаж будинку на Вашій 
ділянці за 2...2,5 місяці

Підприємство

«ГАЯН»
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для досягнення максимальної зручності при 
підйомі та спуску в її конструкції врахована 
механіка руху людини. Основним недоліком 
маршових сходів є потреба у великому віль-
ному просторі, більше 3 м кв. Але заощади-
ти дорогоцінні метри і встановити маршові 
сходи можна. Для цього використовують так 
звані поворотні маршові сходи з проміжними 
майданчиками.

Маршові сходи в приватних будинках ви-
готовляють з металу, дерева, каменю, бетону, 
пластику або скла, використовуючи тільки 
один вид матеріалів або комбінуючи їх. Сьо-
годні для надійності використовують бетон 
у виготовленні маршових сходів. Такий підхід 
цілком виправданий, бо матеріал доступний 
і дешевий, і до того ж прослужить кілька де-
сятків років. А ось дерев’яні маршові сходи 
в приватному будинку як були популярні ра-
ніше, так і продовжують тримати свої позиції.

Сходи на больцях
Назва цих сходів походить від німецько-

го слова Bolzen, що означає «болт». Щаблі 
таких сходів укладаються на конструкцію, 
яка кріпиться до стіни за допомогою шти-
рів або болтів, вмурованих або вкручених 
у стіну. Основними перевагами таких сходів 
є компактність і економність у використанні 
матеріалів. Особливість і недолік цього типу 
сходів полягає в обов’язковій наявності міцної 
кам’яної стіни з одного боку сходів.

У конструкції цих сходів використову-
ються металеві елементи (болти, прути, 
труби) для створення каркаса і поручнів, 
а для сходинок застосовують дерево, ме-
тал, скло, бетон або залізобетон. Больцеві 
сходи, незважаючи на свою показну крих-
кість і легкість, можуть витримувати досить 
великі навантаження.

Корисно

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Вокзальна, 17
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор

АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Насоси, фільтри.

Монтаж та обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

Життя за містом має свій особливий стиль та 
ритм. Близькість до природи та можливість власно-
руч створювати ландшафтні шедеври, вирощувати 
овочі та фрукти приваблює багатьох жителів міст. 
Перетворити садову роботу на найулюбленіше 
хобі дачникам та фермерам у всьому світі допома-
гає надійна техніка STIHL! Косити траву, доглядати 
за газоном чи підстригати кущі — звична справа 
для мотокіс, тримерів, мотоножиць STIHL та газоно-
косарок VIKING.

Великий асортимент та сезонні знижки до 25% 
під час АКЦІЇ, що діятиме в офіційній дилерській 
мережі з 1.05 по 14.07.2017р., — чудовий привід 
оновити свій парк садового мотоінструменту!

Умови акції запитуйте в офіційного дилера:

Магазин "Добрий Господар"
вул. Гагаріна,13/69
тел.: 096 440 93 02
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александр вилкул: как не допустить, чтобы 
Украина превратилась в автомобильную свалку?

День молоді у Житомирі – патріотичні 
флеш-моби, конкурс «Чарівна Полісянка», 
гала-концерт українських виконавців

На своей странице 
в Фейсбук сопредсе-
датель фракции Оп-
позиционного Блока 
в парламенте Алек-
сандр Вилкул написал: 
«В Украине в месяц 
выпускают около 
500–600 автомоби-
лей – это в 70 раз мень-
ше, чем у Volkswagen 
в сутки. Что делать? 
Окончательно уничто-
жить еще один сектор 
промышленности 
или создать в Украине 
новые рабочие места?»

За три последних года объемы 
производства в автомобилестрое-

нии упали больше чем на 90%, за-
нятость – наполовину, заработная 
плата – на четверть, доля автомо-
билей национального производ-
ства на внутреннем рынке упала 
на 25%, а экспорт – почти в 10 раз.

Характерно, что в мае 2017 
в Украине произведено 662 легко-
вых автомобиля (+20% в мае 2016), 
а поставлено на регистрацию более 
4,5 тысяч автомобилей с пробегом, 
что в 20 раз больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. И это 
без учета автомобилей, которые 
ввозятся в страну с зарубежной ре-
гистрацией на иностранные фирмы.

Нардеп отметил, что есть не-
сколько вариантов дальнейшего 
развития отрасли:

«Первый – снизить налоги 
на ввозимые новые авто, чтобы 
люди не ездили на «металлоло-
ме» с иностранной регистрацией, 
а могли купить новую машину 
иностранного производства по 
приемлемой стоимости и заре-
гистрировать в Украине.

Второй – привлечь иностран-
ные концерны для производства 
у нас автомобилей. Так делают все 
развитые страны. Господдержка 
и налоговые льготы могут снизить 
цену отечественных авто. Потому 
что сейчас, как вы видите, ситуа-
ция плачевная.

Третий вариант. Некоторые 
эксперты предлагают принять во-
обще радикальное решение: если 
у нас «пороблено» и не получается 
строить машины с двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС), то 
давайте пойдем в мировом тренде 
и сфокусируемся на производстве 
электромобилей + первый вариант 
с низкими таможенными пошли-
нами на авто с ДВС».

Комментируя возможные ре-
зультаты озвученных сценариев, 
Вилкул сказал: «Первый вариант 
убьет остатки отечественного ав-
топрома. Второй и третий снизит 
цену на автомобили и обеспечит 
работой украинцев. Но их невоз-
можно реализовать без восста-

новления мира, господдержки 
автопроизводства и четких правил 
работы бизнеса. А самое главное – 
надо запустить экономику, чтобы 
у людей были деньги купить нор-

мальные автомобили».
«В любом случае, решение не-

обходимо – подчеркнул нардеп. – 
Иначе Украина превратится в ав-
томобильную свалку».

У неділю 25 та у се-
реду 28 червня з 16 до 
22 години на голов-
ному концертному 
майданчику Житоми-
ра – літньому театрі 
«Ракушка» міського 
парку культури і від-
починку відбудуться 
великі молодіжні фес-
тивалі на відзначення 
Дня молоді та Дня 
Конституції України.

Організатори заходу – управ-
ління культури міської ради, об-
ласне та міське управління сім’ї, 
молоді та спорту за сприяння 
міського культурно-спортивного 
центру та громадської організації 
естрадних діячів.

Професійне концертне спец-
світло та потужний якісний звук 
буде змонтовано 25 червня на сцені 
літнього театру «Ракушка», де відбу-
ватиметься широкомасштабний мо-
лодіжний громадсько-мистецький 
захід «Молодь – надія держави-2017».

На початку заходу відбудеться 
конкурс для молоді «Українське 

графіті ХХІ сторіччя», у якому 
зможе взяти участь кожен бажа-
ючий, який має до цього хист і по-
передньо зареєструвався. Також 
на вході до літнього театру буде 
організовано молодіжний соціаль-
ний ярмарок завдяки обласному 
центру профілактики та боротьби 
зі СНІДом, громадським організа-
ціям та волонтерам, під час якого 
молодь почерпне для себе багато 
важливої інформації стосовно ве-
дення здорового способу життя.

У мистецькій частині заходу 
до Дня молоді візьмуть участь 
молодіжні естрадні виконавці 
та гурти, представники кращих 
команд сучасного танцю та спор-
тивних клубів. Відбудеться обран-
ня Королеви Дня молоді та фінал 
традиційного змагання юних 
леді «Чарівна Полісянка-2017», де 
конкурсанток оцінюватиме про-
фесійне журі. Найвродливіших 
конкурсанток нагородять пред-
ставники ТМ «Peugeot».

Глядачі теж не залишаться 
без уваги – для них безліч інтер-
активних конкурсів, флеш-мобів і 
молодіжних руханок. А для знавців 
української пісні – конкурс хітів 
«Співай українське». А завершить 
дійство традиційний та улюблений 
молодими житомирянами «Євро-
денс-парад OPEN AIR».

У літньому театрі «Ракушка» 
28 червня урочисті заходи про-
довжить гала-концерт щоріч-
ного патріотично-мистецького 
фестивалю «МОЛОДЬ ВРЯТУЄ 
СВІТ-2017», який об’єднає у сво-
їй програмі кращі молодіжні 
творчі колективи. Під час заходу 
буде проводитись соціологічне 
опитування для молоді «Чи зна-
єш ти свої права та обов’язки?» 
і відбудеться виставка українських 
поробок місцевих майстрів.

Напередодні проведення про-

екту в центрі міста, на вул. Михай-
лівській, волонтери роздаватимуть 
житомирянам запрошення з пер-
сональними номерами. Тож кожен 
з присутніх на заході матиме уні-
кальний шанс виграти головний 
приз Дня молоді за власним но-
мером, вказаним у запрошенні. Не 
пропустіть цієї можливості!

Отже, 25 та 28 червня з 16.00 
до 22.00 запрошуємо всіх жито-
мирян відзначити День молоді та 
День Конституції України у літ-
ній театр «Ракушка» міського 

парку культури.
Генеральний медіа-партнер 

фестивалю – телерадіокомпанія 
«ЕФІР» та радіо «ХІТ FM», «РЕТРО 
FM», «"Русское" радіо Україна», «Ра-
діо Рокс», «Ера FM», ексклюзивний 
медіа-партнер – газета «20 хвилин». 
Інформаційні партнери – інтер-
нет-сайти: zhitomir.info, Рупор Жи-
томира, 0412.ua, Житомир Today, 
Афіша Житомира, moemisto.ua, 
Житомир Експрес, Житомир LIFE, 
Замкова гора, газети «Імперія-TV» 
«Пульс-норма», «Житомирщина».
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Іра Петрова

У молодого, але перспек-
тивного футбольного клубу 
«Танкіст» – новий президент.

Ним став 24-річний Богдан Шишов, 
якого обрали 23 травня поточного року 
на загальних зборах ГО ФК «Танкіст» 
(смт. Новогуйвінськ). Журналісти газети 
«20 хвилин» поцікавились у новообраного 
керівника про плани на майбутнє, та його 
бачення подальшого розвитку команди.

ФК «Танкіст» – достатньо потужна ко-
манда з великим потенціалом. І хоча клубу 
виповнилося лише сім років, його гравці 
виходили переможцями у футбольному 
чемпіонаті Житомирського району чотири 
рази. Проте, «спочивати на лаврах» вони 
не збираються, попереду багато роботи 
для яскравих матчів і перемог.

Молодий та амбітний новий президент 
ФК «Танкіст» Богдан Шишов спроможний 
вивести команду на новий спортивний 
рівень. Це і є відповіддю на питання: чому 
саме йому довірили таку важливу справу 
як президентство футбольного клубу.

«Я підготував свій стратегічний план: 
яким бачу розвиток футбольного клубу, 
що конкретно буду для цього робити, – 

розповідає Богдан Шишов. – Акціонери 
клубу схвалили мою стратегію, повірили 
у мене, так само, як і футболісти коман-
ди. Адже з багатьма з них я знайомий 
особисто і бачу в них потенціал для по-
дальшого росту».

Працювати з перспективною коман-
дою – великий виклик і велика відпові-
дальність вважає Богдан Шишов.

– Це один із найкращих футбольних 
клубів у Житомирському районі, – продо-
вжує президент ФК «Танкіст». – Команда 
щороку займає найвищі сходинки у тур-
нірних таблицях футбольних змагань. 
Наші спортсмени демонструють дуже ви-
сокий рівень гри. Серед пріоритетів – чем-
піонство та Кубок Житомирського району 
з футболу. Будемо працювати над собою, 
посилено тренуватися, щоб досягти бажа-
ного результату. У планах на наступний 
рік – вивести команду на обласний рівень.

Пошук спонсорів і покращення інфра-
структури – наступні пункти плану розви-
тку команди від Богдана Шишова.

– Хочу збільшити бюджет нашого 
футбольного клубу, – ділиться він своїм 
баченням перспектив. – Необхідно залу-
чити спонсорів, які сьогодні, на жаль, від-
сутні. Окрім того, планую співпрацювати 
з місцевою владою. Серед тих, хто дієво 
підтримує розвиток спорту – депутат Жи-
томирської районної ради Тетяна Пар-
фентієва. Необхідно також співпрацювати 

з Житомирським бронетанковим заводом 
(ФК «Танкіст» функціонує при даному під-
приємстві. – прим. автора). Це дозволить 
збільшити кошторис футбольного клубу, 
придбати додатковий спортивний інвентар 
для наших гравців і розвивати інфраструк-
туру стадіону.

Футбольне поле ФК «Танкіст» (смт. Но-
вогуйвінськ) – одне з найкращих у районі, 
проте й воно потребує вдосконалення.

– Планую побудувати майданчик зі 
штучним покриттям, манеж, де цілий 
рік можна буде тренуватися і проводити 
змагання, – ділиться Богдан Шишов. – По-
трібно замінити навіс і сидіння для наших 
вболівальників, щоб їм було комфортно 
переглядати матчі. Роботи дуже багато, 
та я не боюсь труднощів, вони лише за-
гартовують.

Стадіон – це не лише «поле битви» фут-
больних команд, він має стати своєрідним 
тренажерним залом під відкритим небом 
для всіх мешканців селища.

– Завдяки підтримці Тетяни Парфенті-
євої незабаром на нашому стадіоні будуть 
встановлені вуличні тренажери, на яких 
зможуть займатися всі охочі, – говорить 
Богдан Шишов. – Подібні соціальні ініці-
ативи дуже важливі. Адже дають можли-
вість місцевим мешканцям частіше прихо-
дити на стадіон, займатись спортом і дбати 
про своє здоров’я.

Президент ФК «Танкіст» впевнений, що 

в районі є справжня, єдина команда, здат-
на вирішувати багато проблемних питань.

– Я вдячний усім, хто допоміг ство-
рити «ФК Танкіст»: Миколі Сажину, 
Володимиру Макшаєву, Володимиру 
Решотці, – підкреслює Богдан Шишов. – 
Вони створили потужний футбольний 
клуб. Та я впевнений, що завдяки нашій 
спільній роботі, попереду ще багато пе-
реконливих перемог.

власне бачення: амбітні плани новообраного 
президента Фк «Танкіст» Богдана Шишова
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•	Агенти з	продажу	поліграфії	в	компанію	Про-
мЕкспос.	Гарантована	ставка	6000	грн	+%	(1000-
3000грн)	+	компенсаційний	пакет	:063)4941876,	
(067)5908554

•	АГЕНЦІЯ	ПРАЦІ	J.M.WORK	в	ПольщІ	ПРоПоНує	РЯд	
вАкАНсІй:	НА	будІвНиЦтвІ;	сАНтЕхНІк;	ПЕкАРІ	длЯ	
виПІчки	хлІбо-булочНих	виРобІв.	Житло	НАдАєтьсЯ.	
+48579321798	(vibeR)	м.ГвАРдЕйськЕ,	дНІПРоПЕтРов-
ськА	обл.	0639508737

•	АГРофІРмА	в	кЕГІчІвському	РАйоНІ	хАРкІвської	
облАстІ	зАПРошує	РобІтНикІв	НА	сбІР	ЯГІд,	овочІв	
тА	фРуктІв,	ІНшІ	сІльГосПРоботи.	хАРчувАННЯ	тА	
ПРоЖивАННЯ	зАбЕсПЕчуємо.	0959172243,0503009445

•	Администратор в	магазин	срочно	в	городе	
Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании.	
067)4115782

•	Администратор в	массажный	салон	Хотмассаж.	
Центр	Киева.	Гр.работы	гибкий.Опыт	работы	не	
обязателен.Контроль	работы	персонала,встреча	
клиентов.З/п	от	10	тыс.грн	и	више.желательно	
разговорный	английский	066)1089944

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, АвТокрАн., слю-
сАрі крАнів, водії, мАшинісТи. ЗП 7500-12000грн./
вАхТА (15-20дн)+ЖиТло. 0672182601

•	Бармен в	кафе.	Срочно!	ул.	Домбровского,50.	
Хорошие	условия,	своевременная	зароботная	
плата	050)2405511

•	Бармен срочно	требуется	в	кафе	У	Ольги.	О/р	
приветствуется.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
достойная	097)5793441	Ольга

•	Бармены срочно	требуются	в	Жигуль	паб.	Г/р	
нед./нед.	Коммуникабельные.	Работа	не	для	
скучных	людей!)	Официальное	оформление.	З/п	
200грн/день	+	5%	096)0554624

•	Бензопильники, трактористи,	пилорамники,	
зварювальники,	автослюсарі,	водії,	бригадири	
запрошуються	на	заготівлю,	переробку	лісу,	Жи-
томирська	обл.,	висока	з/п	0968919614

•	Бетоняр запрошується	в	ПАТ	Завод	Спецбетон.	
Надаємо	житло.	З/п	від	6000грн	тел.:097)3445026	
(044)4076909,	(044)4033981

•	Бригада будівельників	для	будівництва	храму	в	
м.	Києві,	метро	Славутич.	Обов’язки:	кладка	піно/
газо-блока,	штукатурка,	кладка	плитки	та	інші	
будівельні	роботи.	067)6894412Леонід

•	Будівельники Заробітня	плата	відрядна.	Робота	
в	м.	Житомир	067)7685216

•	Бухгалтер на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підпри-
ємстві.	З/п	за	домовленістю	472064,(095)2806719

•	Бухгалтер на	 производство	 пинопласта.	
З/п	от	5000	грн.	Работа	в	г.	Житомир	480103,	
(096)9382242

•	Бухгалтер. З/п	від	5000грн,	повна	зайнятість.	
Вимоги:	повна	в/о	(бухгалтерська,	економічна),	д/р	
від	2	рокiв,	знання	1С:8,	Звіт	(Медок),	MS	Office.	
Офіційне	працевлаштування,	повний	соц.пакет,	
дружній	колектив	063)2822741,	(067)4108343

•	В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	виро-
бів	потрібні	ч/ж	від	18	років,	з/п	8900	грн,	що-
денні	виплати,	харчування,	вахта.	Іногороднім	
гуртожиток.	З	посередниками	не	працюємо.	
0992477781,0985686758

•	В м.Київ	на	роботу	в	теплиці	потрібні	відповідаль-
ні	ж/ч	віком	від	18	р.,	вахта	15/15,	30/15.	З/п	460	
грн	щоденно,	гарні	умови	для	іногородніх,	житло,	
харчування.	(063)6098491,	0687337439,0660018569

•	В місто	Київ	на	роботу	запрошуємо	будівель-
ників,	мулярів,	штукатурів,	тощо.	З/П	-	дохідна.	
Проживання	надається.	0679684357

•	В місто	Київ	на	роботу	терміново	потрібно:	буді-
вельників	різних	професій,	різноробочих,	та	охо-
ронців.	Проживання	надаємо.	З/П	8000	-	15000	
тис.	0671888494

•	Вантажник р	на	підприємство.	З/п	гідна,	графік	
нормований.	Можливість	професійного,	кар'єрного	
і	особистого	зростання,	стабільну	і	своєчасну	за-
робітну	плату.	Звертатися	за	адресою:	м.	Житомир,	
вул.	І.Гонти,68	096)7972405

•	Вантажник. Заробітна	плата	своєчасна	від	4000	
грн.	Можливий	підвіз	автобусом	тел.:067)4117632	
067)4117631,	336952

•	Вантажники (робітники	на	оптовий	склад	про-
дуктів	харчування).	Г/р	з	пн-пт	з	9-00	до	17-00.	З/п	
від	5000	грн.	Робота	в	м.	Житомир	067)4103375,	
(099)1646371

•	Вантажники З/п	350	грн/день.	Вимоги:	енергій-
ність	і	комунікабельність.	073)2094452,(098)0496048

•	Вантажники на	виробництво.	З/п	950	в	тиж-
день,	житло	надається,	соцпакет,	оплата	проїзду	
098)0496048

•	Верстатник з	досвідом	роботи	на	підприємство	в	
м.	Житомир.	Прямий	роботодавець!	З/п	залежить	
від	виробітку	(висока,	своєчасна).	Г/р	нормований	
(з	9-00	до	18-00).	Офіційне	працевлаштування	
згідно	законодавства	(обговорюється)	098)5996978

•	Відкриття візи+надання	роботи	в	Польщі,	Ні-
меччині,	Естонії,	Канаді,	Ізраїлі	(5	років),Чехії	(від	
3міс).	0674550664,0996348031

•	Водители кат.	"D"	на	городские	маршруты	требу-
ются.	Оф.	трудоустройство.	Жилье	предоставляем.	
098)9212781

•	Водители кат.	D	на	маршруты	г.	Киева	срочно	
требуются.	Жилье	предоставляется	098)8243731,	
(099)1736333

•	Водители на	фронтальный	погрузчик	на	по-
стоянное	место	работы	в	блочный	карьер.	Город	
Коростышев,	Житомирская	обл.	Доставка	в	и	с	
Житомира	за	счет	предприятия.	Зароботная	плата	
от	выработки	067)2690841Владимир

•	Водители с	о/р	на	автобетоносмесителе	Ка-
мАЗ	(7-9	куб.	м)	требуются	для	работы	в	г.Киев.	
Вахтовый	метод.	Жильём	обеспечиваем.	З/п	до-
говорная	067)4097009

•	Водители-профессионалы и	маш.	экскаватора,	
погрузчика,	бульдозера,	крановщик	(башенного	
крана/автокрана)	в	г.	Харьков.	З/П	650-700грн/
день.	Форма,	жилье,	питание.	Авто	оснащены	
навигацией.	0680428248

•	Водитель кат	В,	опыт	работы	не	меньше	5-ти	
лет,	без	вредных	превычок.	Оплата	высокая	без	
задержок.	Детали	по	тел.:097)2787373Ольга

•	Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Работа	
в	Европе.	О/р	от	1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.
пакет,	страховка,	95	код.	Оформление	документов	
бесплатно.З/п	от	40	000грн.	Офиц.	трудоустрой-
ство.	Помощь	в	получении	тахографа.	Лиц.	АВ	
№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	097)0803322,	
(044)5597088

•	Водитель кат	Е	требуется	на	постояную	рабо-
ту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	
Хорошие	условия	работы.	067)4126136

•	Водитель кат.С	срочно	требуется	в	связи	с	
открытием	новой	компании	(алкогольная	груп-
па	товара).	Официальное	трудоустройство.	
З/п	от	6000грн	тел.:050)4633428	067)4008192,	
(067)4008190

•	водитЕль	кАтЕГоРии	в,	с.	ПолтАвскАЯ	обл.	
0675545342

•	Водитель с	личным	авто	(на	газу)	срочно	тре-
буется	на	работу.	Г/р	и	з/п	при	собеседовании.	
098)0467272

•	Водитель с	личным	авто	(на	газу)	срочно	тре-
буется	на	работу.	Г/р	и	з/п	при	собеседовании.	
096)3156385

•	Водії із	власним	авто	для	доставки	товару	по	
Житомиру	і	обл.	Заробітна	плата	від	5000	грн.	+	
Амортизація	+	паливо.	050)7702896,(098)0364445

•	Водії кат.	"D".	Для	роботи	на	міських	маршрутах.	
Оф.	працевлаштування.	Надаємо	гуртожиток.	
063)5035676

•	Водії кат.	D	на	автобусні	маршрути	потрібні	в	
м.	Бориспіль.	З/п:	від	8000	грн.	Житло	надаємо	
067)9159031,	(068)4438422

•	Водії категорії	С,Е	у	транспортну	компанію	
"Фундамент-Авто"на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,конкурентний	рівень	заробітної	
плати	067)3748393

•	Водій в	торгову	компанію.	Заробітна	плата	висо-
ка.	Графік	роботи	договірний.	063)5007987

•	Водій власним	авто	на	підприємство.	З/п	гідна,	
графік	нормований.	Можливість	професійного,	
кар'єрного	і	особистого	зростання,	стабільну	і	сво-
єчасну	заробітну	плату.	Звертатися	за	адресою:	
м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

•	Водій зі	своїм	авто,	вантажопідйомність	1.5	т.	
Терміново	потрібен	в	стабільну	дистриб'юторську	
компанію.	067)5382415

•	Водій кат	В,	С	запрошується	в	торгову	компанію.	
Всі	умови	по		067)5382415

•	Водій навантажувача	запрошується	в	ПАТ	За-
вод	Спецбетон.	Надаємо	житло.	З/п	від	6000грн	
тел.:097)3445026	044)4076909,	(044)4033981

•	Водій навантажувача	на	постійну	роботу	на	
підприємство.	Без	шкідливих	звичок!	Робо-
та	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються.	
050)4631256,511425

•	Водій навантажувача	та	автотранспортних	за-
собів	кат	”В”,	“С”,”Е”	,	(д/р	від	1	року)	на	підпри-
ємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	
Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Нада-
ємо	місце	для	проживання	045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09

•	Горничная в	гостиницу.	Срочно!	Г/р	оговари-
вается	между	персоналом	(15	рабочих	дней	за	
месяц),	с	9-00	до	18-00.	З/п	3000	грн.	Требуется	
активный	работник.	Работа	в	р-н	Леси	Украинки.	
Возможен	подвоз	на	работу	093)9840838

•	Горничная требуется	на	сезонную	работу	(в	
период	с	10	мая	по	30	сентября)	в	гостиничный	
комплекс	пгт	Затока	(Одесская	область).	Заро-
ботная	плата	5000	грн/месяц.	Жилье	и	питание	
предоставляется.	067)7100474

•	Грузчик (дневные	смены)	на	постоянную	работу	
в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	условия	
работы.	067)5382415

•	Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	магазинов	
в	городе	Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	собесе-
довании	067)4115782

•	Грузчик на	склад	срочно	требуется	в	связи	с	
открытием	новой	компании	(алкогольная	группа	
товара).	Официальное	трудоустройство.	З/п	от	
4000грн	067)4008190,(067)4008192,(050)4633428

•	Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	
График	работы	и	зароботная	плата	договорные	
тел.:093)7439137	097)7638729,	(099)9439760

•	Грузчик срочно	требуются	на	ООО	Грайф	Флек-
сиблс	Украина.	Обучение	на	производстве.	Подвоз	
работников.	Полный	соцпакет.	Гарантированная	
з/п.	Хорошие	условия	работы	067)0410707,445210

•	Грузчики (разгрузка,	комплектация	строймате-
риалов)	в	г.	Харьков.	Ставка	450	грн/день,	дневные	
смены	по	12	ч.	Склад	класса	"А".	От	нас	-прожива-
ние,	питание,	форма,	оплата	проезда.	0661285932

•	Грузчики опыт	работы	необязателен.	Обучение	
в	процессе	работы.	Г/р	с	8.00	до	17.00,	сб,	вс	-	
выходные.	З/п	при	собеседовании.	096)8081250,	
447919

•	Дворник требуются	в	клининговую	компанию	
МОЙАВТО.	Официальная	з/п	-	3200	грн.	Уборка	
офисов	и	производственных	помещений.	Обуче-
ние!	Спецодежда!	Трехсменный	график.	Подвоз.	
Соцпакет.	063)4834000ЮрийМихайлович

•	Домработница Г/р	5-ти	дневка,	с	9-00	до	18-00.	
З/п	при	собеседовании	067)4101502

•	Експедитор на	підприємство.	З/п	гідна,	графік	
нормований.	Можливість	професійного,	кар'єрного	
і	особистого	зростання,	стабільну	і	своєчасну	за-
робітну	плату.	Звертатися	за	адресою:	м.	Житомир,	
вул.	І.Гонти,68	096)7972405

•	Експедитор потрібен	на	постійну	місце	роботи	
по	м.	Житомиру.	Терміново!	Можливо	без	досвіду	
роботи.	Гарантована	ставка,	соцпакет	098)0496048

•	Експедитор у	зв’язку	з	розширенням	компанії.	
Ставка	4000	грн	+	погодинна	оплата	від	50	до	150	
грн.	Досвід	роботи	не	обов’язковий	098)0496048,	
(073)2094452

1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	Автогрейдерист, крановщик,	бульдозерист,	
экскаваторщик,	маш.	мини-погрузчика	на	работу	
в	г.	Харьков.	Оплата	13	000	грн	(20/10).	Импортная	
техника,	ремонт	наш.	Жильё,	питание,	спецодежда.	
0682531865

•	Автозварник у	 транспортну	 компанію	
"Фундамент-Авто"на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,конкурентний	рівень	заробітної	
плати	067)3748393

•	Автомийник у	 транспортну	 компанію	
"Фундамент-Авто"на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,конкурентний	рівень	заробітної	
плати.	т.	067)3748393

•	Автомойщицы (-ки)	срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы.	С	о/р.	Без	вредных	привычек.	
Официальное	трудоустройство	068)9599371,	
(066)1771811

•	Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	
постоянное	место	работы.	Хорошие	условие	труда.	
Опыт	работы	не	обьязателен.	Полная	или	частич-
ная	занятость.	Иногородним	предоставляем	жилье.	
З/п	от	4000-15000грн.	095)1640404,(063)8954850

•	Автослесарь желательно	с	опытом	работы.	Г/р	и	
З/п	при	собеседовании.	Хорошие	условия	работы	
067)4126136

•	Автослесарь срочно	требуется	на	СТО.	О/р	об-
язателен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевре-
менная.	067)4175262

•	Автослесарь требуется	на	СТО	в	г.Борисполь.	
З/п	 от	 5000грн	 Предоставляем	 общежитие	
050)3328704	Иван

•	Автослюсар у	 транспортну	 компанію	
"Фундамент-Авто"на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,конкурентний	рівень	заробітної	
плати.	т.	067)3748393

•	Автоэлектрик срочно	требуется	на	СТО.	О/р	
обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	сво-
евременная	067)4175262

•	Агенти з	продажу	(працівник	на	склад).	З/п-	4800	
грн.	Проводим	набір	персоналу	у	зв’язку	із	роз-
ширенням.	098)0496048,(073)2094452
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•	Електрозварювальник в	м.	Київ	на	монолітне	
житлове	висотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	
житло	050)3754090,(044)5642263

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	
електроустаткування	(д/р	від	1р.)	на	підприємство,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	
обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	
з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	
для	проживання.	093)5421719,(067)8426544,(045
)7250532від

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	
електроустаткування	на	виробниче	підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	
підприємстві.	З/п	за	домовленістю	095)2806719,	
472064

•	Заготовщик верха	обуви	на	постоянное	мес-
то	работы.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Возможно	без	опыта	работы,	обучаем.	
Дружеский	коллектив	066)7240610

•	Зварювальник-слюсар металевих	конструкцій.	
Базова	з/п	від	5000	грн+премії	(залежить	від	квалі-
фікації	та	вмінням).	Можливий	розгляд	кандидатів	
без	досвіду	роботи.	Г/р	нормований.	На	підприєм.	
провод.	перевірки	алкотестером.	Деталі	обгов.	при	
співбесіді	067)3738037

•	ищЕм	ЖЕНскоГо	мАстЕРА	в	ПАРикмАхЕРскую	
кРАсуНЯ,	оРЕНдА.	0633970879ольГА

•	Каменщики срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компанию.	
Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жилье	
067)5081459

•	Каменщики требуются	на	строительный	объект	
в	г.Киеве.	Своевременная	заработная	плата.	Жи-
лье	предоставляется.	Аванс.	Выплаты	два	раза	в	
месяц.	Все	вопросы	по	063)4354785

кАменярі Терміново нА робоТУ в київ. З/П від 600 
грн. ЗА кУб. сПецодяг, ПроЖивАння, соцПАкеТ 
нАдАємо. вАхТА 15/15. 0635831415,0442878713

•	Карщик срочно	на	постоянное	место	работы	на	
производство.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	067)4113013

•	Кассир срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	
График	работы	и	зароботная	плата	договорные	
093)7439137,(097)7638729,(099)9439760

•	Кассиры в	ресторан	(расположен	при	АЗС	
"ОККО").	Срочно!	Все	подробности	оговарива-
ются	067)2839648

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	 тан-
цори,	 офіціанти.	 Контр.	 від	 3міс.	 Л.МСПУ-
АВ№585291 -20 .11 .12 . 	 ken job@ma i l . r u	
0972201876;0936439307

•	Кладовщик -	комплектовщик	требуется	в	тор-
говую	компанию.	Возможно	без	опыта	работы.	
График:	5-ти	дневка	с	7:00-19:00.	Заработная	
плата	при	собеседовании.	Гарантируем	качество	
и	стабильность!	Все	детали	по	

•	Кладовщик на	склад,	Заработная	плата	высокая	
и	своевременная.	Хорошие	условия	работы.	Де-
тали	по	тел.:097)2787373Ольга

•	Кладовщик-грузчик требуется	для	работы	в	
г.Житомире.	З/п	от	4500грн.	Официальное	тру-
доустройство	067)4701992

•	Кладовщик-сортировщик. Функциональные	
обязанности:	сортировка	товара,	контроль	учёта	
товара	на	складе.	Условия	работы:	с	9,00	до	18,00	
(есть	развозка	для	сотрудников)	067)5908554,	
(073)2094452

•	Кладовщики (грузчики)	срочно	требуются	на	
склад.	Прод.	группа	товара.	Г/р	посменный.	З/п	
от	4400грн	067)3942475,(098)7021033

•	Кольщик блоков	на	постоянное	место	работы	в	
блочный	карьер.	Город	Коростышев,	Житомирская	
обл.	Доставка	в	и	с	Житомира	за	счет	предпри-
ятия.	Зароботная	плата	от	выработки	067)2690841	
Владимир

•	Комендант в	сеть	хостелов	в	связи	с	набором	
новых	сотрудников	в	г.	Киеве.	Бесплатное	про-
живание.	Без	вредных	привычек,	знание	ПК	на	
начальном	уровне.	З/п	от	3000грн	до	5000грн	
067)3242270

комПАнії "G4S" ПоТрібні охоронники нА вАхТи По 
УкрАїні. грАфік: 15/15, Зміни По 12 год. беЗкошТ.
ЖиТло, формА. (097)(093)(095)2261010

•	Комплектовщик (ночные	смены)	на	постоянную	
работу	в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	
условия	работы	067)5382415

•	Кондитер срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	
График	работы	и	зароботная	плата	договорные	
тел.:099)9439760	097)7638729,	(093)7439137

•	Кондитери терміново	потрібені	в	кафе	Ненажер-
ка.	Хороші	умови	праці	.	Графік	работи	і	зарабітна	
плата	при	співбесіді	093)3529704Віктор

•	Консультант в	мережу	магазину	в	ТЦ	Глобал.	
Ставка	450	грн	в	день.	098)0496048

•	Консультант по	роботі	з	клієнтами	в	ТД	Трейдс.	
Досвід	роботи	не	обов’язковий.	Постійна	зайня-
тість.	Офіційне	працевлаштування	098)0496048,	
(073)2094452

•	Консультант Увага!!!	Є	робота.	Висока	з/п	+со-
цпакет	098)0496048

•	Контролер адміністративний	(контроль	роботи	
працівників).	Досвід	роботи	не	обов’язковий.	По-
стійна	зайнятість.	Офіційне	працевлаштування	
073)2094452,	(067)5908554

•	Кранівник (автокран	на	пневмоходу)	на	постійну	
роботу	на	підприємство.	Без	шкідливих	звичок!	
Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	
511425,	(050)4631256

•	Кур'єр Офіційне	працевлаштування.	З/п	гаран-
тована	від	5000	грн.	098)0496048,(073)2094452

•	Кухар в	кафе	(м.	Житомир).	Терміново!	Заро-
бітня	плата	своєчасна.	Деталі	обговорюються.	
067)4101502

•	Кухар в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	язковий.	
Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	співбесіді.	
Робота	в	центрі	міста.	Можна	без	досвiду	роботи,	
навчаємо	093)5220700	Ірина	Миколаївна

•	Кухар-унiверсал термiново	потрiбен	в	готельно-
ресторанний	заміський	комплекс	Гостинний	маєток	
(20км	від	Киева).	Житло	надаємо	безкоштовно!	
З/п	6500грн	за	дві	тижні	068)2159495

•	Лаборант на	производство	срочно	требуются	
на	ООО	Грайф	Флексиблс	Украина.	Обучение	
на	производстве.	Подвоз	работников.	Полный	
соцпакет.	Гарантированная	з/п.	Хорошие	условия	
работы	445210,	(067)4107071

•	Майстер цеху	на	термопластавтомати	терміново	
потрібні	на	постійну	роботу.	Д/р	обов	язковий.	Г/р	
нормований.	Офіційне	працевлаштування.	З/п	від	
виробітку,	гідна.	067)4101126ОлександрЛьвович

•	Маляр в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	висо-
тне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	
050)3754090,(044)5642263
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•	Маляр срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоянное	
место	работы.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Предоставляем	жилье	097)5047905

•	Мастер маникюра-педикюра	срочно	требуется	
на	условиях	аренды	в	салон.	Клиенсткая	база	
приветствуется.	Выгодные	условия	работы.	Ждем	
ваших	предложений!	097)5526403

•	Мастер по	ремонту	холодильного	оборудования	
на	предприятие.	О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	
З/п	ставка+%	066)5025144	Андрей

•	Мастер-парикмахер универсал	срочно	требуется	
в	парикмахерскую	Мариэль.	О/р	обязателен.	Г/р	
с	9.00-19.00.	Хорошие	условия	работы.	Дружный	
колектив.	З/п	%	от	выработки.	063)4378899

•	Мастера-парикмахеры срочно	требуются	на	
постоянную	работу	в	Эконом	Парикмахерскую	(ул.
Клосовского,	6).	О/р	приветствуется.	Г/р	и	З/п	при	
собеседовании.	067)7473108Людмила

•	Машинисты экскаваторов	срочно	требуются	на	
работу	ООО	Березовский	карьер.	О/р	приветству-
ется.	Г/р	нормирован.	Работа	в	Житомирская	обл,	
с.	Березовка	.	Вся	дополнительная	информация	
по	т	097)3489800ЛарисаАлексеевна

•	Машиніст бульдозера	терміново	на	ТДВ	Бере-
зівський	кар’єр(Комплекс	будівельних	споруд	№	
1).Висока	заробітна	плата.Робота	в	Житомирській	
обл	с.	Березівка	.	Графік	роботи	та	додаткова	
інформація	за	тел	:	097)3489800ЛарисаОлексіївна

•	Машиніст котельної	на	виробниче	підприєм-
ство	ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	
Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю	472064,	
(095)2806719

•	Машиніст крана	Терміново	на	ТДВ	Березівський	
кар’єр(Комплекс	будівельних	споруд	№	1).Висока	
заробітна	плата.	Робота	в	Житомирській	обл	с.	
Березівка	.	Графік	роботи	та	додаткова	інформація	
за	тел	097)3489800ЛарисаОлексіївна

•	Менеджер по	продажам	непродовольствен-
ной	группы	товаров	на	предприятие.	О/р	обяза-
телен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	от	продаж	
066)5025144	Андрей

менедЖер По робоТі З клієнТАми в реклАмне 
АгенсТво ПП "медіА ресУрс" - клієнТськУ бАЗУ 
нАдАємо - г/р З 9:00 до 18:00, сб, нд - вихідні ЗА-
робіТня ПлАТА - сТАвкА + % від ПродАЖів. дрУЖ-
ній колекТив. офіс в ценТрі місТА 0674128981

•	М ех а н і к и  у 	 т р а н с п о р т н у 	 ко м п а н і ю	
"Фундамент-Авто"на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,конкурентний	рівень	заробітної	
плати.	т.	067)3748393

•	Мойщики посуды-уборщики	с	о/р	в	пивную	рес-
торацию.	Срочно!	Г/р	2/2.	З/п	договорная.	Есть	
подвоз,	питание.	Возможно	официальное	трудо-
устройство.	067)9175593

•	Монолитчики срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компанию.	
Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жилье	
067)5081459	Ирина

•	Монолитчики требуются	на	строительный	объект	
в	г.Киеве	Своевременная	заработная	плата.	Жи-
лье	предоставляется.	Аванс.	Выплаты	два	раза	в	
месяц.	Все	вопросы	по	063)4354785

•	Монтажники в	строительную	компанию	в	г.Киев	
(деревянные	и	бетонные	евро	заборы).	Жилье	
предоставляется.	Оплата	сдельная,	от	выработки.	
тел.:067)4576795	Борис,	(067)2477001	Николай,	
(063)7866076	Вадим	(066)6220951	Олег

•	Монтажники вентилируемых	фасадов	срочно	
требуются	на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собеседовании	
098)8785816Сергей

•	Монтажники кондиционеров	на	предприятие.	
О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	
066)5025144	Андрей

•	Муляри в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	ви-
сотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	
044)5642263,(050)3754090

•	Муляри запрошуються	на	ТОВ	БудАгроІндустрія	
м.	Київ.	Досвід	роботи	на	будівництві	багатоповер-
хівок.	Терамоблоки	2mf	(подвійна	цегла).	Куб	400	
грн,	квадрат	70	грн.	З/п-	1	раз	в	місяць,	аванси	
щотижня.	Гуртожиток	за	рахунок	підприємства	
096)7315804	Юрій

•	Мулярі, монолітники,	житло	безкоштовно,	Київ-
ська	обл.	0671454799,0666413684

нА деревообробний ЗАвод євроПейського клАсУ 
ПоТрібні водії кАТ. "е". - мАшини Iveco Trakker, 
MaN. З/П від 24000грн. для ЗАПисУ нА сПівбесідУ 
ЗверТАТись ЗА номерАми: 0993732342,0986402986

•	НА	дЕРЕвоПЕРЕРобНЕ	виРобНиЦтво	в	м.ЖитомиР	
тЕРмІНово	ПотРІбНІ	ПилоРАмНики	тА	РІзНоРобочІ.	
Житло	НАдАєтьсЯ.	ГНучкий	ГРАфІк	Роботи.	зА-
РобІтНА	ПлАтА	вІд	6000	ГРН.,	АвАНси	0987415070,	
0970300577

•	НА	РАботу	в	Г.киЕв	тРЕбуютсЯ	убоРщики	и	
убоРщиЦы.	удобНый	ГРАфик	РАботи,	сПЕЦо-
дЕЖдА.	ЖильЕм	обЕсПЕчивАЕм,	оПлАчивАЕм	
ПРоЕзд	до	Г.киЕвА.	зАРПлАтА	4500-8000	ГРН.	ПРи-
ГлАшАЕм	людЕй	из	любоГо	РЕГиоНА	укРАиНы.	
0689838536,0992189656

•	На роботу	в	Київській	обл.	запрошується	водій	
35	+	Кат.	В,	С.	Досвід:	ЗІЛ	130	самоскид,	м/бус	
до	3,5	т.	Алкозалежних	не	турбувати.	5	тис.	грн.	
+премія.	0967877394

•	На роботу	в	Київській	обл.	запрошуються	зрізчиці	
грибів	печериць.	Два	тижні	через	два.	з\п	3000-
4000.	Житло	надається.	0967877394Олександр

•	Наладчик срочно	требуются	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.	Обучение	на	производстве.	
Подвоз	работников.	Полный	соцпакет.	Гарантиро-
ванная	з/п.	Хорошие	условия	работы	067)4107071,	
445210

оПерАТор в call-ценТр для робоТи З клієнТАми 
(бАЗУ нАдАємо). ЗрУчний г/р З 9:00 до 18:00, сб, 
нд - вихідні. офіс в ценТрі місТА. 0674128981

•	Оператор на	производство	ООО	Грайф	Флек-
сиблс	Украина.	Обучение	на	производстве	Г/р:	
2-сменный	режим	работы,	7.00-15.00,	15.00	
-	23.00	Подвоз	работников	Полный	соцпакет	
Гарантированная	з/п	Хорошие	условия	работы	
445210,(067)4107071

•	Отделочники (универсалы)	срочно	требуются	на	
постоянное	место	работы	в	строительную	фирму	
(23	года	на	рынке)	г.	Киев.	З/п	от	выработки.	По	
договоренности	предоставляем	жилье.	066)4186
334,(067)6201440,(063)2472062

•	Официант (-ка)	на	постоянное	место	работы	
в	ресторан	Фавор	(Гидропарк).	Без	вредных	
привычек.	Совершеннолетние.	Г/р	и	з/п	при	со-
беседовании	552418,(098)1210141

•	Официант срочно	требуется	в	кафе	У	Ольги.	
О/р	приветствуется.	Хорошие	условия	работы.	
З/п	достойная	097)5793441	Ольга

•	Официант срочно	требуется	в	ресторан	за	горо-
дом.	Опыт	работы	обязателен.	Полная	занятость,	
з/п-	5000грн.	После	работы	подвоз	за	счет	ресто-
рана	093)0506477,(096)7967493

•	Официант срочно	требуется	на	постоянную	ра-
боту	в	кафе.	О/р	приветствуется.	Г/р	договорной.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собеседовании	
098)4474475

•	Официантки (-ты)	в	кафе.	Срочно!	ул.	Домб-
ровского,50.	Хорошие	условия,	своевременная	
зароботная	плата	050)2405511

•	Официанты в	ресторан	"Дивный	сад"	.О/р	-	же-
латально.	Г/р	-	по	договоренности	и	З/п	-	высокая	
и	своевременная	097)4823119

•	Официанты в	ресторан	(расположен	при	АЗС	
"ОККО").	Срочно!	Все	подробности	оговариваются	
067)2839648

•	Официанты срочно	требуются	для	работы	в	
г.Трускавец	и	г.Бердянск.	Жильё	и	питание	предо-
ставляем.	З/п	от	3500грн	067)5613223,(099)7886542

•	Офіціанти (-ки)	в	кафе	(м.	Житомир).	Терміново!	
Заробітня	плата	своєчасна.	Деталі	обговорюються	
067)4101502

•	Офіціанти (-ки)	термiново	потрiбен	в	готельно-
ресторанний	заміський	комплекс	Гостинний	маєток	
(20км	від	Киева).	Житло	надаємо	безкоштовно!	
З/п	6500грн	за	два	тижні!	068)2159495

•	Охоронна компанія,	для	охорони	об’єктів	в	м.Київ	
та	області,	запрошує	чоловіків	та	жінок.	Досвід	
роботи	бажаний.	Умови:	15	діб	через	15,	20/10,	
30/15,	45/15.	Заробітна	платня	6000-8100грн./міс.	
Житло	безкоштовно.	0969344940,0931016525

•	Охоронник -	6400	грн/міс.	Вахтовий	метод	ро-
боти.	Проїзд,	проживання	безкоштовні.	М.Умань,	
вул.	Незалежності,	83.	0678457965

•	Охоронники запрошуються	на	роботу	в	м.Київ.	
Вахтовий	метод.	Житлом	та	харчуванням	забезпе-
чуємо.	Г/р:	30/15,	20/10	067)4206449,	(095)2858119

•	Охоронники запрошуються	на	роботу.	Вахтовий	
метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	
фірми.	З/п	6400грн/місяць.	м.Умань	вул.Незалеж-
ності,	83	095)3411902

•	Охоронники терміново	на	вахтовий	метод	роботи	
в	місто	Київ.	Заробітня	плата	висока,стабільна.	
Виплати	своєчасні.	тел.:044)4810018,	(067)2962162	
063)4967039,	(050)3893385

•	Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	
проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	
форму	097)6172727,(093)5446440,(067)9439760

•	Охоронці-вахтовики. Графік:	20/10,	15/15,	30/10.	
З/п	від	4000	грн/вахту.	Житло,	харчування	б/к.	
0661246237,0630329232

•	охРАНА	 вАхтА.	 ПРоЖивАНиЕ	 в	 общЕЖитии,	
комПлЕксНыЕ	обЕды	в	столовой.	офиЦиАльНоЕ	
тРудоустРойство,	ПЕРсПЕктивА	кАРьЕРНоГо	РостА.	
зП	7000	ГРН.	0673271454

•	Охрана объектов	от	застройщика	(гостиницы,	
коттеджи,	склады).	Вахта	в	г.	Харькове.	Можно	без	
ОР.	Питание,	проживание,	проезд	туда-обратно	-	за	
счет	компании.	ЗП	от	6500	грн.	и	выше.	0666184988

•	Охранник срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	
Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании	
067)4119466,	(067)4115782

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	ме-
тод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Фи-
зически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)2421
772,(067)4345494,(050)3355358

•	Охранники срочно	требуются	в	г.Киев,	Киев-
скую	обл.	Г/р	разные:	дневные	и	суточные	посты,	
вахтовый	метод.	Зароботная	плата	достойная	
068)5566872	Владимир	Васильеви

•	Парикмахер срочно	требуется	на	условиях	
аренды	в	салон.	Клиенсткая	база	приветству-
ется.	Выгодные	условия	работы.	Ждем	ваших	
предложений!	097)5526403

•	Пекар в	кафе	(м.	Житомир).	Терміново!	Заро-
бітня	плата	своєчасна.	Деталі	обговорюються.	
067)4101502

•	Пекар запрошується	на	роботу	у	с.	Жердова	
(30	км	від	Києва).	Д/р	необов	язковий.	З/п:	від	
6000	до	10000	грн.	Надаємо	безкоштовне	житло	
063)8640537

•	Пекар по	приготуванню	піцци	терміново	потрібен	
на	постійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	в	місті	
Житомирі.	Графік	роботи	та	заробітня	плата	до-
говірні	099)9439760,(097)7638729,(093)7439137

•	Пекар терміново	потрібен	в	пекарню	.	З/п	
4000-4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	
бажаний(	навчаємо)	Робота	в	кінці	р-ну	Богунії	
067)7058841	Анна	Василівна

•	Пекар терміново	потрібені	в	кафе	Ненажерка.	
Хороші	умови	праці	.	Графік	работи	і	зарабітна	
плата	при	співбесіді	093)3529704Віктор

•	Пекар- формувальник	(тістоміс)	терміново	в	
пекарню	в	м.Київ.	Для	іногородніх	надаємо	житло.	
Хороші	умови	праці.	Додаткова	інформація	по	тел.	
тел.:067)2571580	(099)2160806	Олена

•	Пилорамщики в	деревообрабатывающий	цех	в	
г.	Житомир.	Все	детали	по	068)1702621

•	Пилорамщики срочно	требуется	на	постоянную	
работу	на	ленточную	пилораму.	О/р	обязателен.	
Г/р	посменный.	Работа	15км	от	города,	проезд	
оплачивается.	З/п	от	7000грн	067)4127600

•	Пилорамщики срочно	требуется	на	произ-
водство	в	городе	Житомире.	Зароботная	плата	
высокая,	выплаты	своевременные!	Предоставляем	
жилье	для	иногородних	098)6176434,	(097)0300577

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Житл. буд. заг. площею 68.80 м.кв. та земельна ділянка пл. 0.0886 га кадастро-
вий №1822510100:01:008:0024,  за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. 
Червоних партизан,53. Дата торгів: 13.07.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №221346;

2. Приміщення спортивно-оздоровчого та розважального комплексу з кафе та 
приміщеннями побутового призначення, заг. пл. 7690,5 кв.м., за адресою: м. Жито-
мир, вул. Кибальчича, 9. Дата торгів: 17.07.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №221472.
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•	Підприємство запрошує	працівників	для	роботи	
на	полях,	збір	полуниці,	ожини.	Вимоги:	від	18	років,	
без	шкідливих	звичок.	Оплата:	відрядна,	висока,	
без	затримки.	Безкоштовне	проживання	та	харчу-
вання.	100	км	від	Києва.	0936110780,0687926963

•	Підсобні робочі	потрібні	на	комплекс	з	переробки	
курчат-бройлерів.	Д/р	не	обов	язковий.	З/п	від	
4400,00	до	6500,00	грн/місяць.	Виплати-	2	рази	в	
місяць.	Забезпечуємо	працівників	місцем	у	гурто-
житку,	харчуванням	та	спецодягом	097)3226055,	
(066)1052566

•	Плиточники срочно	требуется	в	г.Киев	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	заро-
ботная	плата	договорные.	Предоставляем	жилье	
097)5047905

•	Повар в	кафе.	Срочно!	ул.	Домбровского,50.	
Хорошие	условия,	своевременная	зароботная	
плата	050)2405511

•	Повар в	ресторан	"Дивный	сад"	.О/р	-	жела-
тально.	Г/р	-	по	договоренности	и	З/п	-	высокая	и	
своевременная	097)4823119

•	Повар срочно	на	постоянное	место	работы	в	рес-
торан	Фавор	(Гидропарк).	Без	вредных	привычек.	
Г/р	и	з/п	при	собеседовании	098)1210141,	552418

•	Повар срочно	требуется	в	кафе	Каир.	Можно	
без	о/р,	обучаем.	Г/р	нед./нед.	с	9.00-21.00.	З/п	
3200грн	067)2948342

•	Повар срочно	требуется	в	кафе	У	Ольги.	О/р	
приветствуется.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
достойная	097)5793441	Ольга

•	Повар-универсал требуется	на	постоянную	ра-
боту.	О/р	от	1	года.	Наличие	сан.	книжки.	Аккурат-
ность,	порядочность,	пунктуальность,	без	в/п.	Г/р	
с	8.00-18.00,	посменно.	Предоставляем	питание	и	
форму.	З/п	3200грн	098)2025409

•	Повара в	ресторан	 (расположен	при	АЗС	
"ОККО").	Срочно!	Все	подробности	оговарива-
ются	067)2839648

•	Повара срочно	 требуются	 для	 работы	 в	
г.Трускавец	и	г.Бердянск.	Жильё	и	питание	пред-
оставляем.	З/п	от	4500грн	за	15-ть	рабочих	дней	
099)7886542,(067)5613223

•	Подработка абитуриентам	 и	 студентам.	
Стабильный	растущий	доход.	Гибкий	график	
096)3858827,	(063)4844371

•	Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	тре-
буются	в	цех	по	деревообработке.	На	постоянную	
работу	в	Житомирской	обл.	Народический	р-н.	
Хорошие	условия	работы.	Жилье	предоставляем.	
З/п	высокая.	096)7206032Николай

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предостав-
ляем	жилье	067)5081459

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	про-
изводство	в	городе	Житомире.	Зароботная	плата	
высокая,	выплаты	своевременные!	Предоставляем	
жилье	для	иногородних.	098)6176434,(097)0300577

•	Поклейщик объявлений.	 З/п	 100/день	
073)2094452,	(067)5908554

•	Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	
Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	09
9)0441824,(093)3815025,(067)2738128

•	Польща, Чехія-заробіток	1300!	Повний	супровід:	
оформлення+вакансія!	Іногороднім-знижка!	До-
кументи	від	1	дня!	0688318110;0954725280

•	Помощник руководителя	без	вредных	привычек.	
Опыт	не	важен.	Оплатадо	6000грн	+	премии.	
096)3858827,(063)4844371

•	Посудомийниця (-ик)	 терміново	потрібна	
на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчання.	
Допомога	з	житлом.	тел.:067)2738128	093)3815025,	
(099)0441824

•	Посудомойщица (-ик)	в	ресторан	за	городом.	
График	работы	1/2,	зароботная	плата	2700грн.	
Подвоз	после	работы	096)7967493,(093)0506477

•	Посудомойщица (-ик)	срочно	требуется	в	кафе	
У	Ольги.	О/р	приветствуется.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	достойная	097)5793441	Ольга

ПотРІбНІ	будІвЕльНики	0985997256

•	Працівники в	службу	постачання	на	постійну	
роботу.	З/п	400	грн/день.	Потрібні	відповідальні	
юнаки	та	дівчата.	Можливо	без	досвіду	роботи.	
067)5908554

•	Працівники для	прибирання	готельних	номерів	
(покоївка).	Терміново!	Робота	в	м.	Житомир.	Мож-
ливий	підвіз	з	міста	до	роботи.	Заробітня	плата	
своєчасна.	Деталі	обговорюються	067)4101502

•	Працівники для	прибирання	квартир.	Робота	в	
районі	пл.	Перемоги.	Бажано	проживання	в	центрі	
міста.	Деталі	обговорюються	097)1295329

•	Преподаватель эстрадного	 вокала	 в	
музыкальную	студию.	С	соответствующим	обра-
зованием	и	знанием	фортепиано.	График	роботы	
-	гибкий.	093)8635696,(096)4378167

•	Прибиральники (чол./жін.)	терміново	потріб-
ні	на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчання.	
Допомога	з	житлом.	тел.:099)0441824	093)3815025,	
(067)2738128

•	Прибиральники службових	приміщень	на	під-
приємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	
Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	
місце	для	проживання.	093)5421719,(067)842654
4,(045)7250532від

•	Прибиральниця (-ник)	-	посудомийниця/ик	
термiново	потiбна	у	ТК	Буковель.	Заробiтня	пла-
та	6000грн.	Житло	та	харчування	безкоштовне.	
Хорошi	умови	працi	067)3446672

•	Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Г/р	-	3/2	дні.	
З/п	від	2400	грн	095)4566856

•	Прибиральниця (-ник)	на	постійну	роботу	в	
м.Киiв.	Прибирання	5-ти	поверхового	адміністра-
тивного	корпусу.	Вахтовий	метод	роботи	15/15.	
З/п	4500	грн,	проживання,	харчування	надається.	
тел.:096)1718468	Неля	Василівна	(096)9653386	
відділ	кадрів

•	Провизор срочно	требуется	в	КП	Фармация	на	
постоянную	работу.	Официальное	трудоустрой-
ство.	Оплата	достойная	068)9086523Анна

•	Продавец (ночные	смены)	на	постоянную	работу	
срочно	требуется	в	продуктовый	магазин.	Г/р	до-
говорной.	З/п	при	собеседовании.	098)4474475

•	Продавец (продовольственная	группа	товара)	
на	постоянное	место	работы	в	ресторан	Фавор	
(Гидропарк).	Без	вредных	привычек.	Г/р	и	з/п	при	
собеседовании.	552418,	(098)1210141

•	Продавец на	канцтовары	р-н	Богунии.	Неполная	
занятость.	З/п	при	собеседовании	097)4732914

•	Продавец продовольственных	товаров	срочно	
требуется	в	продуктовый	магазин.	Опрятность,	
пунктуальность,	без	в/п.	Желательно	с	о/р	от	года.	
Официальное	трудоустройство.	Г/р	нед./нед.,	
посменный.	З/п	при	собеседовании	067)9161848	
Виталий

•	Продавец срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	
График	работы	и	зароботная	плата	договорные	
099)9439760,(097)7638729,(093)7439137

•	Продавец требуется	в	магазин	Канцтовары	(р-к	
Хмельники)	на	постоянную	работу.	Знание	ПК	в	
совершенстве.	Копировальный	центр.	Полный	соц.	
пакет.	З/п	от	5000грн	.	097)4732914

•	Продавец-кассир срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	
8.00-22.00.	Хорошие	условия	работы.	З/п	-	3500	
грн	093)5157364ОльгаНиколаевна

•	Продавец-консультант в	магазины	косметики	
в	ТРЦ	г.	Киева.	Хорошие	условия	труда,	гибкий	
график	работы.	Возможность	карьерного	рос-
та.	З/п:	8000-10000	грн.	Предоставляем	жилье	
096)7789458,	(073)1316066

•	Продавець в	магазин	продтоварів.	Є	можливість	
навчання.	Гідна	заробітня	плата.	Г/р	1/1	неділя	з	
8-00	до	22-00.	097)4980004

•	Продавець в	продовольчий	магазин	на	постійну	
роботу.	З/п	гідна.	Вимоги:	д/р,	порядність,	бажання	
працювати.	Вигідні	умови	роботи	067)4102339,	
(067)4105711

•	Продавець-консультант потрібен	на	роботу	
в	торгову	компанію.	Графік	роботи-нормований.	
Заробітна	плата	від	3500	грн	+	премії.	Хороший	
колектив.	Можлива	робота	для	студентів	на	літній	
період.	063)5007987,(050)7702896

•	Продавцы Работа	в	комфортных	условиях	
без	материальной	ответственности.	Возможно	
еженедельные	выплаты	до	1500грн.	Гибкий	график	
096)3858827,	(063)4844371

•	Продавцы срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	
Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании	
067)4115782,(067)4119466

•	Продавцы-консультанты в	магазин	обуви.	
Опыт	работы	необязателен,	официальное	трудо-
устройство.	Заработная	плата	при	собеседовании	
068)6374688

•	Промоутер Терміново	потрібні	4	людини	в	ком-
панію	ТД	Трейдс.Потрібні	працівники	у	зв’язку	з	
початком	сезону.	Можливо	без	досвіду.	З/п	450	
день	(ставка	+	бонуси	+	колектив	+	кар’єрний	ріст).	
067)5908554,(063)4941876

•	Работа .Хотите	быть	уверенными	в	своем	за-
втра-приходите	к	нам.Интересная	работа	со	ста-
бильно	высокой	з/п.Обучение	професиональному	
массажу-бесплатно.Без	интима.Гибкий	график	и	
помощь	с	жильем.	066)1089944

•	Работа /	Подработка.	Доход	до	5000	грн.	+	пре-
мии	067)3487264,	(063)4830251

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	строи-
тельство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	
проживание,	страховка	оплачиваются	работодате-
лем,	авиа	в	кредит.	ПП	Пасифик	Юниверсал	Груп	
Украина.	Киев,	ул.Константиновская,24,	ЛМСПУ	
АВ547342	от	21.11.10р.;	04	0636779150,0954192926

•	Работа за	рубежом	-	Бурильщики	О/р	на	УРБ	2А2	
З/п:	25%	от	пробуренного	метража	Вахта.	Есть	об-
щежитие	Резюме	на	е-mail:	naim@mskbas.ru	Св-во	
№5107746065312	от	28.12.2010	г.	+7(925)8478565

•	Работа за	 рубежом	 Работа	 в	 Польше	 на	
строительных	объектах.	Зарплата	от	17000	грн	
в	месяц.	Жилье	бесплатно.	Лицензия	по	трудоу-
стройству	МСПУ	решение	№	349	от	06.04.2016	г.	
067)5338180,(067)4854824,(057)7172762

•	Работа Запрошуються	на	роботу	СТУДЕНТИ	
на	літній	період.	Потрібні	активні,	комунікабельні,	
бажаючі	працювати	люди.	Дружній	колектив,	гра-
фік	роботи	договірний,	висока	оплата,	щоденний	
розрахунок.	063)5007987,(098)0364445

•	Работа Операторы	на	канатную	машину	на	по-
стоянное	место	работы	в	блочный	карьер.	Город	
Коростышев,	Житомирская	обл.	Доставка	в	и	с	
Житомира	за	счет	предприятия.	Зароботная	плата	
от	выработки.	067)2690841Владимир

•	Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Приглашаем	на	
работу!	Мы	предлагаем:	высокую	и	своевременную	
зароботную	плату,	официальное	трудоустрой-
ство	с	первого	дня.	Звонить	с	пн-	пт	з	9.00-18.00.	
098)2193346

•	Работа Работники	на	птицефабрику	срочно	тре-
буются	в	г.	Днепродзержинск(Днепропетровская	
область),	г.Канев	(Черкасская	обл).	Зароботная	
плата	от	5000	грн/мес.	Предоставляем	жилье.	
096)5820808,(066)2320808

•	Работа Робота	офіційно-оформлення	згідно	за-
конодавства	України.	Стабільно-своєчасний	дохід	
до	5000	грн.+	премії.	Зручно-різноманітні	графіки.	
Подробиці	на	співбесіді	063)9170134,(096)8234438

•	Работа Требуется	помощник	девушки	руководи-
телю.	Опыт	работы	не	обязателен	(обучу	сама).	
Оплата	до	7000	грн	+	премии.	Возможны	поездки	
за	границу	096)5731880,(063)5124875

•	Работники склада	(экспедитор	права	кат.В)	
срочно	приглашаются	на	постоянную	работу.	
Г/р	5-ти	дневка,	нормированный.	Хорошие	усло-
вия	работы.	Официальное	трудоустройство.	З/п	
4000грн	050)3122977СергейМихайлович

•	Работники склада	срочно	требуются	на	посто-
янную	работу.	Г/р	посменный	(7.30-16.00,	16.00-
21.00).	З/п	от	4000-5000грн	067)1968484

•	Работница (-ик)	в	тепличный	комплекс	в	г.	Киев	
для	на	сбора,	сортировки,	фасовки	продукции.	
Требования:	физ.	здоровые	,аккуратные.	Пред-
оставляется	бесплатное	общежитие,	график	
работы	5-дневка,	смена	8ч.,	З/П	4000	грн	+	пре-
мии	093)6657434	Надежда

•	РАбочий	НА	ГЕофизичНых	РАботАх.	ПолтАвскАЯ	
обл.	0675545342

•	Раздельщик рыбы	(красной	и	белой)	с	опытом	и	
без	опыта	работы	(мужчин	и	женщин)	приглашает	
новое	рыбное	производство.	З/п	7500-9000грн.	
Киевск.обл.,	Бориспол.	р-н.,	с.Счастливое.	Пред-
остав.:	развозка,	вкусные	обеды,	жилье	ино-
городним,	спецодежда.	тел.:067	(066)5964073,	
0638036907

•	Разнорабочие на	кондитерскую	фабрику.	Физи-
чески	выносливые,	активные,	наличие	санитарной	
книжки.	Посменный	график	работы,	обеспечиваем	
рабочей	одеждой.	Иногородним	предоставляем	
жилье.	Работа	в	г.	Киев.	044)4084318,(044)4084300

•	Разнорабочие на	производство	пинопласта.	З/п	
от	5000	грн.	Работа	в	г.	Житомир	096)9382242,	
480103

•	Разнорабочие приглашаются	на	постоянную	
работу.	Работа	в	3-и	смены.	З/п	сдельная	(от	куба	
готовой	продукции)	от	8000грн	066)7520982,(068)
1517054,(063)5826719

•	Разнорабочий в	цеха	.	Г/р	5/2	или	2/2	приглаша-
ет	новое	рыбное	производство.	З/п	7500-9000	грн.	
Киевская	обл.,	Бориспольский	р-н.,	с.	Счастливое.	
Предоставляются:	развозка,	вкусные	обеды,	жи-
лье	иногородним,	спецодежда.	тел.:063)8036907	
066)5964073,	(067)5747418

•	Раскройщик на	швейное	производство	на	по-
стоянное	место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	
8.00-17.00	050)3838801,(093)9048748,(096)5548178

•	Распиловщик на	продольную	пилу	требуются	
на	производство	в	городе	Житомире.	Заробот-
ная	плата	высокая,	выплаты	своевременные!	
Предоставляем	 жилье	 для	 иногородних.	
097)0300577,(098)6176434

•	Реалізатори запрошуються	в	торгову	компанію,	
робота	на	складі	фасованого	товару.	Навчаємо.	
Графік	роботи	і	заробітна	плата	договірні.	По-
трібні	активні,	амбіціозні,	бажаючі	працювати	на	
результат.	Можлива	робота	для	студентів	на	літній	
період.	050)7702896,(098)0364445

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	
parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	
ж/ч	запахів.	0990140026;0989489508

•	Різноробочі (підготовка	деревини,	переванта-
ження,	фасування	деревного	вугілля,	інші	роботи	
на	вугіллевипалювальній	ділянці)	потрібні	вироб-
ництву	в	Рівненській	області.	Вахтовий	метод	-	21-
30	календарних	днів.	Харчування	та	проживання	
забезпечує	підприємст	068)7167177,(050)4414946
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•	Слесарь срочно	требуется	на	Житомирский	
механический	завод.	З/п	от	4800грн	Адрес:	г.	Жи-
томир,	ул.	Чехова,	1	067)4108343,	(063)2822741

•	Слюсар з	контрольно-вимірювальних	приладів	
на	виробниче	підприємство	ТОВ	Житомирський	
картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	
домовленістю.	095)2806719,472064

•	Слюсар з	ремонту	мостових	кранів	запрошу-
ється	в	ПАТ	Завод	Спецбетон.	Надаємо	житло.	
З/п	від	6000грн	тел.:097)3445026	044)4076909,	
(044)4033981

•	Слюсар з	ремонту	обладнання	запрошується	
в	ПАТ	Завод	Спецбетон.	Надаємо	житло.	З/п	від	
6000грн	044)4076909,(097)3445026,(044)4033981

•	Сортувальник полімерів.	Графік	роботи	-	5	денка,	
субота-неділя	-	вихідні.	Заробітна	плата	від	2500	
грн.	067)4956527

•	Сортувальник та	пресувальники	вторсиро-
вини	на	підприємство,	що	розвиваеться.	Робо-
та	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	робота	
вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	
2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	проживання.	
045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

•	Сотрудник на	производство	в	пгт.	Бородянка	
Киевской	обл.	Иногородним	предоставляем	жилье	
096)5862545

•	Сотрудники в	офис.	Для	работы	с	клиентами	и	
документацией	в	компанию	ООО	Альфа.	Высокий	
доход	+	соцпакет.	Дружный	колектив,	лояльное	
руководство	063)4941876,	(098)0496048

сПільнА Польсько-УкрАїнськА Агенція доПо-
мАгАє У відкриТТі віЗ до Польщі, чехії, робоТА в 
Польщі, німеччині, чехії. оформлення сТАрхівок, 
АнкеТ. шУкАємо регіонАльних ПредсТАвників. 
м. ів.-фр. вУл. мАЗеПи 6 офіс 2. ліц Ав 547294 від 
27.08.2010 0987167372,0953015234

•	Станочник 4-х	стороннего	станка	на	предпри-
ятие.	Работа	в	г.	Боярка	(Киевская	обл).	Иногород-
ним	предоставляем	жилье.	0674402321Александр	
Викторович

•	Столяр-верстатник на	деревообробку	(ви-
готовлення	вікон	та	дверей)	на	постійну	робо-
ту	на	підприємство.	Без	шкідливих	звичок!	Ро-
бота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються.	
511425,(050)4631256

•	Столяр-станочник. Зароботная	плата	сдельная	
067)7685216

•	Строители на	вахту	в	г.	Харьков.	Одиночки	или	
бригады	до	3-х	чел.	10-ти	час	раб.	день,	ЗП	от	9	
500грн.	Бытовая	зона	для	рабочих,	хорошие	усло-
вия	проживания.	Выдаем	спецовку,	инструмент.	
0679083730

•	Строительные рабочие	для	докомплектации	
строительных	бригад.	Без	вредных	привычек	
098)1512382

•	Стропальник в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	
висотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	
050)3754090,(044)5642263

•	Стропальник запрошується	 в	ПАТ	Завод	
Спецбетон.	Надаємо	житло.	З/п	від	6000грн	
тел.:044)4033981	044)4076909,	(097)3445026

•	Стропальщики срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компанию.	
Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жилье.	
067)5081459

•	Студентам. Роздача	 листівок.	 Терміново	
098)0496048

•	Стяжечники бригади	на	полусухую	стяжку	или	
отдельно	латочник.	З/п	-	24	грн/кв.м,	Опыт	от	1	
года.	Оплата	каждые	1000	кв.м.	Предоставление	
жилья,	спецодежды	050)3101956

•	Тесляри в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	ви-
сотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	
044)5642263

•	Ткачи (-хи)	срочно	требуются	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.	Обучение	на	производ-
стве.	Подвоз	работников.	Полный	соцпакет.	
Гарантированная	з/п.	Хорошие	условия	работы	
445210,(067)4107071

•	Токари на	станки	с	ЧПУ	приглашаются	на	ЧАО	
Маръяновский	стеклозавод.	О/р	обязателен.	С	
города	есть	подвоз	до	места	работы.	З/п	сдельная,	
от	6000грн.	067)4100469,	(041)4473337

•	Токари приглашаются	на	ЧАО	Маръяновский	
стеклозавод.	О/р	обязателен.	С	города	есть	по-
двоз	до	места	работы.	З/п	сдельная,	от	6000грн	
041)4473337,(067)4100469

•	Токарь срочно	требуется	на	Житомирский	меха-
нический	завод.	З/п	от	6500грн	Адрес:	г.	Житомир,	
ул.Чехова,	1	063)2822741,	(067)4108343

•	Токарь срочно	требуется	на	СТО.	О/р	обязате-
лен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	
067)4175262

•	Токарь-фрезеровщик срочно	требуется	на	СТО.	
О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	
своевременная	067)4175262

•	Торговий представник	в	компанію	ТД	Трейдс.	
Терміново!	З/п	від	7000	грн.	Офіційне	працевла-
штування.	Повний	соцпакет.	Можливо	без	досвіду	
роботи.	098)0496048ГригорійВасильович

•	Торговий представник.	Терміново!	Гарантована	
з/п	-	7000	грн.	Без	власного	авто	098)0496048

•	Торговые представители	с	личным	авто	сроч-
но	требуются	для	работы	по	Житомирской	об-
ласти.	Прод.	 группа	товара.	З/п	от	8000грн	
098)7021033АлександрНиколаевич

•	Торговый агент	с	личным	авто	срочно	требуется	
на	постоянную	работу	по	области.	Пром.	группа	
товара.	З/п	от	7000-10000грн.	067)1968484

•	Торговый представитель	с	личным	авто	срочно	
требуется	в	связи	с	открытием	новой	компании	
(алкогольная	группа	товара).	Официальное	тру-
доустройство.	З/п	от	8000грн	050)4633428,(067)4
008192,(067)4008190

•	Торговый представитель	с	личным	авто	сроч-
но	требуется	для	работы	по	области.	Рыбные	
снэки.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	8000грн	
+	%	096)0554624

•	Торговый представитель	с	личным	авто	срочно	
требуется	на	постоянную	работу	по	городу	и	об-
ласти.	Г/р	5-ти	дневка,	нормированный.	Хорошие	
условия	работы.	Официальное	трудоустройство.	
З/п	7300грн	050)3122977СергейМихайлович

•	Тракторист (фронтальні	навантажувачі)	на	під-
приємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	
Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	
місце	для	проживання.	тел.:045)7250532	відділ	
кадрів	067)8426544,	(093)5421719

•	Трактористы срочно	требуются	на	сельскохо-
зяйственную	фирму.	Беляевский	район.	Жильём	
и	питанием	обеспечиваем.	067)5585879

•	Уборщица (-ик)	требуются	в	клининговую	ком-
панию	МОЙАВТО.	Официальная	з/п	-	3200	грн.	
Уборка	офисов	и	производственных	помещений.	
Обучение!	Спецодежда!	Трехсменный	график.	
Подвоз.	Соцпакет	063)4834000	Юрий	Михайлович

•	Упаковщик срочно	требуются	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.	Обучение	на	производ-
стве.	Подвоз	работников.	Полный	соцпакет.	
Гарантированная	з/п.	Хорошие	условия	работы	
067)4107071,445210

•	Фармацевт срочно	требуется	в	КП	Фармация	на	
постоянную	работу.	Официальное	трудоустрой-
ство.	Оплата	достойная.	068)9086523	Анна

•	Фасадчики (утепление	минеральной	ватой)	сроч-
но	требуются	в	строительную	компанию.	Г/р	с	
8.00-19.00.	З/п	сдельная	от	14000-30000грн	Работа	
в	г.Киев	и	г.Бровары.	097)2538810,(099)5211100

•	Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	
Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю	тел.:095)2806719	
472064,	(095)2831112

•	Різноробочі на	деревообробне	підприємство.	
Бажано	д/р.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	висока.	
Г/р	нормований	067)4035686

•	Робітники в	цех	(розборка	кабелів)	Г/р	з	8-00	до	
17-00	З/п	від	4000	грн.	098)4782197

•	Робота для	молоді!	Фасувальник.	Терміново!	
Оплата	щоденна	098)0496048

•	Робота за	кордоном.	Безкоштовне	працевла-
штування	в	Польщі.	Заробітна	плата	від	14	000	
грн	без	досвіду	роботи.	Безкоштовне	проживання.	
Оформлення	робочої	візи.	Знайдемо	роботу	кожно-
му.	Сайт:	www.	immigrantlife.com.ua.	097)9220110,	
(073)9220110

•	Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	різні	
великі	об`єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	Житло	
від	1300/міс.	0969620681,0991226342

•	Робота, Польща:	зварювальники,	електрики,	
будівельники,	різнороби,	швачки,	покоївки.	З/П	
від	12000	грн.,	rabota-europa.com.ua.	0968475954

•	Сантехнік у	будівельну	компанію	в	м.	Києві.	Вмін-
ня	читати	креслення	та	працюваети	із	різними	мате-
ріалами.	Заробітня	плата	від	12000	грн.	Інагороднім	
надається	житло.	097)9803381,(095)5744549Мак-
симОлександро

•	Сварщик (грузовых	авто)требуется	на	постояную	
работу.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседова-
нию.	Хорошие	условия	работы	067)4126136

•	Сварщики срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компа-
нию.	Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	
жилье.	067)5081459

•	Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	
від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,
(067)4117631,(067)4117632

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ
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•	Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	робота	в	м.	
Київ,	ч/ж	від	18	років,з/п	від	4700	грн	за	тиждень,	
вахта	15/15,	20/10,робочий	день	з	8.00	до	17	год,	
житлом	забезпечуємо.	0992530892,0989399439

•	Формувальники тіста	терміново	потрібен	в	пе-
карню	.	З/п	4000-4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	
Досвід	роботи	бажаний(	навчаємо).	Робота	в	кінці	
р-ну	Богунії	067)7058841	Анна	Василівна

•	Фрезеровщик срочно	требуется	в	цех	по	
нарезке	плитки	на	станки	полуавтомат.	Ра-
бота	 в	 с.Стрижевка	 (20км	 от	 Житомира).	
Официальное	 оформление.	 Достойная	 з/п.	
068)3545009,(050)5226357

•	Хостесс срочно	требуется	в	ресторан	за	городом.	
Опыт	работы	обязателен.	Полная	занятость,	з/п-	
2500грн.	График	работы-	3/3дня.	После	работы	по-
двоз	за	счет	ресторана	096)7967493,(093)0506477

•	Швеи (обучение	за	счет	компании)	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.Полный	соцпакет	.Обучение	на	
производстве	.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	
работников	445210,(067)4107071

•	Швеи (ученик)	на	ООО	Грайф	Флексиблс	Укра-
ина.Полный	соцпакет.	Обучение	на	производстве	
.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работников	
067)4107071,	445210

•	Швеи на	постояную	работу.	Официальное	трудо-
устройство.	З/п	своевременная.	Хорошие	условия	
работы.	Дружеский	коллектив	097)3463737

•	Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	
место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	
тел.:050)3838801	093)9048748,	(096)5548178

•	Швея требуется	на	работу	в	салон.	О/р	желате-
лен.	Пошив	и	продажа.	Желание	работать	и	креа-
тивность	приветствуется.	Г/р-	сб	и	вс	обязательно	
рабочии,	на	буднях	2	выходных.	З/п	-	договорная.	
Хорошие	условия	работы.	Дружеский	коллектив	
067)1743000

•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	
Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	1/1	
неделю.	Зароботная	плата	и	дополнительная	ин-
формация	по	067)5881527,	(093)8201256

•	Шліфувальники деревяних	виробів.	Заробітня	
плата	відрядна	067)7685216

•	Штукатур по	фасаду	в	м.	Київ	на	монолітне	жит-
лове	висотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	
житло	044)5642263,	(050)3754090

•	Штукатуры бригады	на	машиную	штукатурку.	
З/п-	40	грн/кв.м.	Опыт	от	1	года.	Объекты-	частные	
дома.	Постояный	обьем	работы.	Предоставляем	
жилье	050)3101956

•	Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	заро-
ботная	плата	договорные.	Предоставляем	жилье	
097)5047905

•	Штукатуры-маляры срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	строительную	фирму	
(23	года	на	рынке)	г.	Киев.	З/п	от	выработки.	По	
договоренности	предоставляем	жилье.	063)2472
062,(067)6201440,(066)4186334

•	Электрогазосварщик на	предприятие.	О/р	
обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%.	
066)5025144Андрей

•	Электрослесари срочно	требуются	на	работу	
ООО	Березовский	карьер.	О/р	приветствуется.	
Г/р	нормирован.	Работа	в	Житомирская	обл,	с.	
Березовка	.	Вся	дополнительная	информация	по		
097)3489800

2. НеРухомість 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	ПРодАм	2-х	ком.кв.,	1/7	этАЖЕй,	65м/0м/12м,	
Г.ЖитомиР,	ЦЕНтР,	стАРый	бульвАР.	ЦЕНА	1	286	
089	ГРН.	0676889795

•	ПРодАм	2-х.	ком.кв.,	6/8	этАЖЕй,	64,4м/29,9м/27,1м,	
Г.виННиЦА,	Р-Н	блиЖНЕЕ	зАмостьЕ,	ул.50-лЕтиЯ	
ПобЕды.	ЦЕНА	616	798	ГРН.	0975555755

2.7. Продам будинки в місті 

•	ПРодАм	1-Но	этАЖНый	дом,	Г.ЖитомиР,	Р-Н	
мАРьЯНовкА,	ул.буГАйчЕНко.	ЦЕНА	1	020	942	ГРН.	
0681414611

2.8. Продам будинки в передмісті 

ПРодАєтьсЯ	будиНок	в	с.РАйки,	бЕРдичІвськоГо	
Р-Ну,	ЖитомиРської	обл.	зАГАльНА	ПлощА	-	82	
кв.м,	ЖитловА	-	40	кв.м.	+	лІтНЯ	кухНЯ,	ГАРАЖ,	
сАРАй,	2	ПоГРЕбА.	ЦІНА	доГовІРНА	0963003157

•	ПРодАм	1-Но	этАЖНый	дом,	виННиЦкАЯ	обл.,	то-
мАшПольский	Р-Н,	с.вАПНЯРкА,	ул.мАЯковськоГо.	
ЦЕНА	498	688	ГРН.	0504483289

•	ПРодАм	1-Но	этАЖНый	дом,	ЖитомиРскАЯ	обл.,	
коРостЕНский	Р-Н,	с.тычиНы.	ЦЕНА	431	937	ГРН.	
0635660514

•	ПРодАм	 2-х	 этАЖНый	 дом,	 ЖитомиРскАЯ	
обл.,	Г.НовоГРАд-волыНский.	ЦЕНА	1	443	570	ГРН.	
0935664050

2.14. Продам Комерційна 

•	Здам/продам кіоск,	24	кв.м,	на	хмельницькому	
реч.	ринку	(весільний	ряд),	ринок	"Привоз",	прохід.	
місце.	0677290213,0972254881

•	ПРодАм	ПРоизводствЕННыЕ	ПомЕщЕНиЯ,	1/1	
этАЖЕй,	320м/0м/0м,	виННиЦкАЯ	обл.,	Г.кАзАтиН,	
ул.довЖЕНко,	103/22.	ЦЕНА	1	574	803	ГРН.	0974880765

2.16. Здам в оренду 

•	здАю	Подобово	1-кІм.кв.	ГАРЯчА	водА,	кАбЕльНЕ	
тб.	Р-Н	АвтовокзАлу.	0977228822,0665711000

•	Подобово	2-х	кІм.	кв.	viP-клАсу,	євРоРЕмоНт,	в	
ЦЕНтРІ	мІстА,	250ГРН/добА.	виПисую	докумЕНти.	
0665711000,0977228822

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

ПРодАм	вАз-21063,	1988	Г.в.,	ЦвЕт	бЕЖЕвый,	20	
тыс.	ПРобЕГА,	ПослЕ	кАПРЕмоНтА.	ЦЕНА	доГовоР-
НАЯ.	звоНить	ПослЕ	18.00	0634547469	коНстАНтиН

•	сЕдАН	вАз	2107,	2005	Г.в.,	зЕлЕНый,	1.5	л,	130	
тыс.км,	Г.ЖитомиР.	ЦЕНА	46	813	ГРН.	тоРГ.	обмЕН.	
0976218491

•	уНивЕРсАл	vOlKsWagen	Passat	b7,	2014	Г.в.,	
коРичНЕвый,	2	л,	161	тыс.км.;	Г.ЖитомиР,	ЦЕНА	
574	746	ГРН.	тоРГ.	обмЕН	0967009075

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП АвТомобілів бУдь-яких мАрок, в бУдь-
якомУ сТАні, Після дТП, не роЗмиТнені, Про-
блемні. дорого. 0976484669,0635852350

кУПлю АвТо в бУдь-якомУ сТАні: ціле, Після дТП, 
ПоТребУюче ремонТУ, Проблемне, кредиТне, 
АресТовАне, бУдь-якої мАрки. евАкУАТор. швид-
ко. 0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного Або ЗАрУбіЖного 
виробницТвА. моЖливо Після дТП. швидко ТА 
дорого. 0677459877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	Запчастини до	китайських	міні-тракторів	"Фо-
тон",	"Донг	Фенг",	"Сінтай",	"Джинма",	ДТЗ,	"Бу-
лат"	та	інші.	www.agrozone.com.ua.	0501811180,	
0971811011,0930881880

•	Комбайн "Джон-Дір-1032",	жатка	2,8;	преси	
для	соломи	"Велгер	АП	41-42",	"Мойсей";	плуги	
оборотні	"Лемкен",	3-5	корпусні;	фрези,	карто-
плесаджалки	"Хасія",	4-рядні;	картоплезбираль-
ний	комбайн	"Сампо",	1-рядний,	сівалка	3м.	
0973850784,0975847243

•	комбАйНи	зЕРНозбиРАльНІ,	ПРЕс-ПІдбиРАчІ,	
комбАйНи	 кАРтоПлЕзбиРАльНІ	 ІНозЕмНо-
Го	в-вА,	тРАктоРи	мтз-80,	-82,	т-25,	достАвкА.	
0508462159,0986306600

•	комбАйНи	зЕРНозбиРАльНІ:	"вольво",	"клААс",	
"дЖоН	дІР",	"мАссЕй-фЕРГюсоН",	буРЯкозбиРАльНІ,	
кАРтоПлЕзбиРАльНІ,	ПРЕс-ПІдбиРАчІ,	НА	зАмовлЕННЯ	
Із-зА	коРдоНу,	моЖливА	достАвкА	0501849978,	
0987421737

•	комбАйНи	кАРтоПлЕзбиРАльНІ	"АННА",	ПРЕс-
ПІдбиРАчІ	РІзНих	мАРок,	тРАктоРи	т-25,	т-82,	ПлуГи	
обоРотНІ,	ІНшА	с/Г	тЕхНІкА,	ПольщА	0974742211,	
0974742272

•	Косарки, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкопо-
дрібнювачі,	міні-трактори,	мотоблоки,	зерно-
дробарки,	траворізки,	доставка	по	Україні,	за-
пчастини.	сайт	agrokram.com;	агрокрам.укр	
0980465090,0990465090

•	оРиГІНАльНІ	зАПчАстиНи	длЯ	китАйських	мІ-
НІ-тРАктоРІв	тА	двиГуНІв	"DOng	Feng",	"FOtOn",	
"Xingtai",	 дтз	 тА	 ІНшІ.	 WWW.gOagRO.cOM.ua,	
0982234884,0993734884

•	ПРЕс-ПІдбиРАчІ,	комбАйНи	зЕРНозбиРАльНІ,	бу-
РЯкозбиРАльНІ,	кАРтоПлЕзбиРАльНІ	тА	ІН.,	моЖ-
ливА	достАвкА,	чАстковЕ	кРЕдитувАННЯ.	WWW.
RusteXnO.cOM.ua,	RusteXnO@Mail.Ru.	(050)9242613,	
0505158585,0679040066

•	Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	Культив.
КРН-5.6.	Диск.борона	АГ.	Оприскув.ОП.	Жатка	
кукур.	КМС-6(8).	0677801439,0990556745

3.7. автозапчастини. Продам 

•	АГРозАПчАстиНи	до	зЕРНозбиРАльНих	комбАйНІв,	
обПРискувАчІв,	косАРок,	ПРЕс-ПІдбиРАчІв,	кАР-
тоПлЕзбиРАльНих	комбАйНІв,	кАРтоПлЕсАдЖА-
лок,	коПАчок,	шиНи,	кАмЕРи.	WWW.agROKOM.in.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

•	Поршнева група	МД	Кострома,	КМЗ,	гільза,	
поршень,	кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші.	
Ориг.з/ч	КАМАЗ,	МТЗ.	0675702202,0507190074

•	Причепи автомоб."Лев".	 Розміри:1,1х1,3-
3,6х1,6м.	Потовщ.метал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	
1,5р.Завод-виготівник.	0689554802,0503098085

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

евАкУАТор По місТУ ТА облАсТі . до 4-х 
Тон,довЖинА -5 м. бУдь якА формА ЗАвАнТА-
Ження 0731617000,0976646575

•	ПолНАЯ	и	чАстичНАЯ	ПокРАскА	Авто,	ПолНАЯ	По-
лиРовкА	кузовА,	ПолиРовкА	фАР,	РихтовкА,	свАРкА,	
химчисткА	сАлоНА	Авто,	ПотолкА,	сидЕНий,	тоР-
ПЕдо,	бАГАЖНикА	и	НАПольНоГо	ПокРытиЯ.	ПРЕд-
ПРодАЖНАЯ	ПодГотовкА	Авто.	АвтомойкА	-	комП-
лЕксНАЯ,	воск,	мойкА	двиГАтЕлЯ.	0734141999ПАвЕл

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 067-410-81-37

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та 
дорого.
     Тел. : 067-745-98-77,

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

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,	дРовА,	зЕмлю,	
ГлиНу,	ПЕРЕГНой,	ПодшивкА.	достАвкА	стРоймА-
тЕРиАлов,	вывоз	мусоРА.	0938436692,0976949302	
сЕРГЕй

•	РубЕРойд	Ркк-180,	-350;	РкП-180,	-350,	РНк,	РНП	вІд	
виРобНикА	в	хАРковІ.	товАР	сЕРтифІковАНий.	ЯкІсть	
-	17-РІчНий	досвІд	виРобНиЦтвА	тА	РЕАлІзАЦІї	По	
всІй	укРАїНІ.	фоРмА	оПлАти	будь-ЯкА.	0675582811

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	бРиГАдА	дІвчАт	викоН.мАлЯРНІ	Роботи	РІзНої	
склАд.,дЕкоР.штукАтуРкА,	утЕПл.буд,	коРоїд,	бАй-
РАмІкс.	0633571633,0982599951зоЯ.

•	стРоитЕльство	дЕРЕвЯННых	домов,	бЕсЕдки,	
сАдовАЯ	мЕбЕль.	всё	длЯ	обРАботки	дЕРЕвА.	офис-
мАГАзиН	"дЕРЕвЯННый	двоР",	ул.	космоНАвтов,	11	
WWW.DOMOy.in.ua	0678318425,0667373030

4.18. металопрокат. Куплю 
•	Куплю Баббіт	Б-16,-83;	припой	ПОС-30,-40,-61;	
олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді,	кількості.	
Офіс	у	м.Кривий	Ріг.	0963409983

4.19. металоконструкції. 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

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	
прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.
com.ua,	0961059178,0473631062

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

ПривАТний ЗАйм. ПоЗики від 10.000 до 
3.000.000 грн. череЗ ноТАріАльне оформлен-
ня Під 35% річних. вигідно, ПросТо, реАльно. 
0956910963,0988068438

6.11. туризм. оздоровчий відпочинок. 
•	Відпочиньте у	"АВРОРІ"	на	Азов.морі!	Номери	
зі	зручностями,	WI-FI.	Cвій	пляж,	паркова	терит.	
А/стоянка,	д/майд,	їдальня.	0967131105

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холодильників, ЗАмінА комПлекТУючих, 
ЗАПрАвкА. якісТь, гАрАнТія. виїЗд По облАсТі. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	АНтЕНи	суПутНиковІ.	бІльшЕ	100	кАНАлІв.	ПІд-
ключЕННЯ	 По	 ЖитомиРу	 тА	 облАстІ.	 ГАРАН-
тІЯ,	 обслуГовувАННЯ,	 ПРошивкА	 тА	 РЕмоНт.	
м.ЖитомиР,	вул.вІтРукА	17б.	сЦ	ПолІссЯ	net.	
0963607722,0933129393,449131

•	Наркологічна клініка	"Доктор	Благо	Плюс"	в	
Одесі	проводить	лікування	метадонової,	героїно-
вої	залежності	і	алкоголізму.	Імплантація	нарко-	і	
алкоблокаторів,	робота	з	психологом.	Ліц.	АВ	№	
567544	від	28.10.2010р.,	МОЗУ.	www.centerblago.
com.ua	0487023424

ПовернУ УсПіх і УдАчУ в ЖиТТі. консУльТАції ТА 
доПомогА У всіх ПроблемАх ЖиТТя, в біЗнесі 
ТА кАр`єрі, особисТомУ ЖиТТі, людських ЗА-
ЗдрощАх, сАмоТносТі, від сУПерників, ПовернУ 
кохАнУ людинУ, ЗбереЖУ сімейне вогнище. 
0683706105,0732232983людмилА

8. РіЗНе 

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
вир-ва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	
полублоків,	трансп.обладнання,	т.п.	0675669709

Продам в розстрочку
ЗАЗ Сенс

за 2 364 грн на мiсяць

Телефонуйте: 067-924-79-82

Установка ГБО
4-го покоління.
Ціна 6300 грн.

Тел.: 097-375-37-01

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи Плівки ПолієТиленової, ПлАсТ-
мАси ТА мАкУлАТУрУ. 0505580047,447919

•	куПуємо	холодильНики,	ПРАльНІ	мАшиНи,	Плити,	
тЕлЕвІзоРи,	комПютЕРи,	моНІтоРи	тА	ІНшу	Побуто-
ву	тА	комПютЕРНу	тЕхНІку.	стАРу	Або	НЕ	ПРАЦюючу.	
сАмовивІз.	0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втРАчЕНо	ПосвІдчЕННЯ	дитиНи	з	бАГАтодІтНої	
сІм`ї	НА	Ім`Я	ковАльовА	вІктоРІЯ	вАлЕНтиНІвНА	
ввАЖАти	НЕдІйсНим

втРАчЕНо	студЕНтський	квиток	НА	Ім`Я	вЕНГлов-
ський	ЯРослАв	лЕоНІдович,	видАНий	будІвЕль-
Ним	колЕдЖЕм	ЖНАЕу,	2016Року,	№195/16,	тм	
11408722	ввАЖАти	НЕдІйсНим

8.23. інше. Продам 

•	зАдлЯ	усПІху	вАшоГо	зАклАду!	ЯскРАвІ,	ЯкІсНІ,	
вишукАНІ,	виГІдНІ!	ПАПЕРовІ	тА	ПлАстиковІ	стАкАНи,	
кРишки,	тРубочки,	мІшАлки.	кАвА,	тА	всЕ	до	НЕї:	
сиРоПи,	тоПІНГи,	зЕфІР.	PetROvKa-hOReca.cOM.ua	
0674697103вІктоР.

8.24. інше. Куплю 

•	Викуп будівель	під	розборку	(ангари,	склади,	
елеватори,	комплекси,	фабрики).	Куплю	будмате-
ріали	та	метал	б/в.	0977317937,0630281128

•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	Еко-
номія	до	70%	на	опаленні!	Економні	ел/радіатори,	
керам.	панелі.	Вир.	Україна.	0675236614

•	Ємності, резервуари,	цистерни,	ресивера,	бочки	
металеві	б/в	2-75м3	б-якого	призначення.	Прод/
куп.	по	Україні.	0660955717,0680894654

•	Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	Радіолампи	
ГУ,	ГИ,	6н,	6ж,	6п,	в	т.ч.	індикаторні.	Контактри.	
Реле.	Вакуум.конденсатори.	0979902807

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	насоси,	тель-
фера,	холодильне	обладнання,	силові	трансформа-
тори,	пускачі,	автомати,	компресора,	генератори,	
підшипники.	0671885230

кУПлю ліс крУгляк (соснА) У великих обсягАх 
ПосТійно. конТ. 0675702390

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	дру-
гую	филателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	
и	бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

•	куПлю	НАтуРАльНІ	ЯНтАРНІ	буси	вІд	500	до	1500	
ГРН.	зА	1	ГРАм,	коРАловІ	буси.	А	тАкоЖ	стАРовиН-
НІ	ІкоНи,	кАРтиНи	до	1990	Р.,	кНиГи	до	1917	Р.	тА	
ІНшІ	ПРЕдмЕти	стАРовиНи,	длЯ	влАсНої	колЕкЦІї.	
0503466068

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

•	Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	хромові,	
бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	зуби	кашалоту,	
бівень,	сервізи,	картини.	0683345254

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твердих	
та	м`яких	порід	деревини.	0981554242

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-
Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	
0981554242

•	Срібло ювелірне	і	технічне	в	будь-якому	вигляді,	
кількості,	дорого.	Радіодеталі,	олово,	припої,	інше.	
0660955717,0680894654

Срочно продам лечебную
кровать

Тел.: 0674103972, 0965659566

"CERAGEM" CGM-M3500. 
Цена договорная.
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кафе
«Alyssum»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Ресторан
«Замковий»

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

с. Станишівка,
вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

Кафе
«Таймир»

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00 

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

ОВЕН
Вдалий час для реа-

лізації важливих планів 
і задумів. На роботі – 

гаряча пора, зараз ви незамінна 
людина.

ТЕЛЕЦЬ
Перед вами від-

криваються блискучі 
перспективи. Головне – їх по-
мітити. Cлухайте свій внутріш-
ній голос.

БЛИЗНЮКИ
Вам буде подоба-

тися те, чим зараз за-
ймаєтесь. Вдасться заверши-
ти складні завдання, причому 
результати перевершать ваші 
очікування.

РАК
Досить складний 

період, ситуації ви-
магатимуть емоційної рівно-
ваги. Можуть виникнути якісь 
перешкоди.

ЛЕВ
Цього тижня ви 

трохи ризикуєте. Про 
всяк випадок грандіозні пла-
ни приведіть у відповідність 
до ваших сил та можливостей.

ДІВА
Просто аналізуйте 

свої помилки і йдіть 
вперед. У вихідні важливо 
приділити увагу своїй сім’ї, 
батькам та дітям.

ТЕРЕЗИ
Роботи буде багато, 

але рук не опускайте. 
Відкиньте зайве, відкладіть 
нетермінове, доручіть іншим 
щось просте.

СКОРПІОН
Не варто боятися 

нових проектів – вони 
додадуть вам впевненості у сво-
їх можливостях і стабілізують 
фінансове становище.

СТРІЛЕЦЬ
Час діяти, втілю-

вати у життя свої ідеї, 
терміново завершувати недо-
роблену роботу. Зірки обіцяють: 
ваше життя зміниться на краще.

КОЗЕРІГ
Бажане зменшити 

навантаження і скоро-
тити обсяг роботи. Не обра-
жайтеся на інших людей, якщо 
вам не допомагають.

ВОДОЛІЙ
Не накопичуйте 

невирішених завдань – 
відкладати далі вже ні-

куди. Не беріть дрібні невдачі 
надто близько до серця.

РИБИ
Чергуйте відпо -

чинок з роботою. Не-
гативні думки можуть 

відволікти вас від більш важ-
ливих справ. Уникайте зайвих 
контактів, відповідальні зустрічі 
намагайтесь перенести.

 ● Хто б міг подумати, що 
адміністрація ресторану може 
оштрафувати відвідувача, якщо 
він не доїсть замовлену страву? 
Однак саме так відбувається в 
ресторанах Бразилії. Цікаво, як 
би там відреагували на спробу 
наших туристів забрати залишки 
їжі з собою?

 ● Незабутнє враження справ-
ляють специфічні стандарти 
німецького ресторану Bollesje. 
Він знаходиться в Рюдесхайм, в 
будівлі колишньої в’язниці. Для 
більшого занурення гостей в 
атмосферу місць позбавлення 
волі при вході їх знайомлять з 

нормами поведінки і знімають 
відбитки пальців. Але і це ще не 
все. Далі відвідувачі повинні одя-
гатися в тюремні роби і випити 
по склянці так званого «злодій-
ського» коктейлю.

 ● Бродвейский ресторан 
Ellen’s Stardust, немов машина 
часу, переносить в атмосферу 50 
років. Його дизайн, обстановка і 
асортимент страв повністю копі-
юють старі придорожні ресторан-
чики. Як персонал тут працюють 
професійні артисти, які зміню-
ють один одного на естраді.

 ● Хочете з’їсти шматок м’яса, 
який важить 2 кг, безкоштовно? 

Тоді ваш шлях лежить в Big Texan 
Steak Ranch Amarillo. Але цей 
американський ресторан ставить 
одну невелику умову: якщо не 
впораєтесь з стейком за 1 годину, 
будете зобов’язані сплатити за 
рахунком.

 ● Цікавий й ресторан O'Noir 
Montreal. Там панує абсолютна 
темрява, а в інтер’єрі присутні 
тільки темні кольори. Офіціанти 
забезпечені приладами нічного 
бачення для супроводу гостей. 
Будь-які пристосування і при-
строї, які можуть порушити су-
цільний морок, використовувати 
заборонено.

цікаві факти про ресторани

Р



ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«Вій»
28 червня

Початок о 19.00

«Веселі пригоди на 
лісовій галявині»

25 червня
Початок об 12.00 та 14.00

«Принцеса-стрибунка»
24 червня

Початок об 11.00 та 13.00

Міністерство освіти і науки України
Новочорторийський державний аграрний технікум

На заочну форму навчання з освітою на базі 11 класів:
1) АГРОНОМІЯ; 
2) ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
   - термін навчання 2 роки 10 місяців.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2017-2018 навчальний рік

Адреса: 13120, Житомирська область, Любарський район, с. Нова Чортория
тел./факс: 04147-9-63-60,  9-62-23, тел. приймальної комісії: 067-41-04-392  
сайт технікуму: nchat.edu.ua                         електронна адреса: nchat@meta.ua

на денну форму навчання

з освітою на  базі 9 класів з освітою на  базі 11 класів
АГРОНОМІЯ

термін навчання
3 роки 10 місяців; 

АГРОНОМІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ   ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ   ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

термін навчання 2
роки 10 місяців;

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ на контрактній основі
термін навчання
2 роки 10 місяців

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ на контрактній основі
термін навчання
1 рік 10 місяців

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Вступники подають на базі 11 кл сертифікати Українського 
центру оцінювання якості освіти з предметів: 
- укр. мова і л-ра (1й), матем. або історія України (другий на вибір) -  
облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування;
- укр. мова і л-ра (1й), біологія або історія України (другий на вибір) 
на решту спеціальностей.

Вступні випробування на базі 9 класів починаються з 15 по 22 липня
вступні випробування на базі 11 класів починаються з 2 по 7 серпня
- на базі 9 кл. - з укр. мови (диктант), матем. (усно)  -  облік та оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування;
- на базі 11 кл. - з укр. мови (диктант), біології (усно) або матем. (усно) на вибір – вет. медицина; агрономія; тех в-тва та переробки продукції 
тваринництва.
Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016-2017 році.

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

за спеціальністю "Музичне мистецтво".

- фортепіано
- оркестрові струнні 
інструменти
- оркестрові духові та 
ударні інструменти
- народні інструменти
- спів
- хорове диригування
- теорія музики

Житомирське
музичне училище
ім. В. С. Косенка

050-673-19-63,  093-811-25-99

e-mail:     zhmukos@meta.ua
Адреса: 10014, м. Житомир,
                  вул. Пушкінська, 28

0412-22-84-35, 0412-22-85-30
0412-22-96-11

Акредитовані освітні програми
спеціалізацій:

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
Приймаються особи, які мають 
базову (9 кл.) або повну (11кл.) 
загальну середню освіту.
Вступники з повною загальною 
середньою освітою надають 
сертифікат незалежного оцінювання 
з української мови та літератури 
базового рівня.
Всі вступники зараховуються за 
результатами творчих конкурсів.

 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Тачки 3
Жанр: мультфільм, комедія
Блискавка Маккуінн – найкращий гонщик у 

світі! Був... З'явилося нове покоління неймовірно 
швидких машин, і Блискавці стає все важче й 
важче складати їм конкуренцію. Його спроби 
боротися на межі призводять до того, що він по-
трапляє в страшну аварію, яка викидає гонщика 
зі спорту. Щоб повернутися у велику гру, Мак-
куінн повинен заручитися підтримкою молодої 
гоночної інженерші Круз Рамірез. Щоб переві-
рити, чи зможе він боротися з новим поколінням, 
Блискавка відправляється на легендарний Кубок 
Поршня. Коли по швидкості важко перемогти, 
потрібно працювати мізками.

Орбіта 9
Жанр:  драма, фантастика
Елена все своє життя провела в дуже не-

звичайній подорожі – з самого народження 
вона летить на далеку планету Селеста на 
космічному кораблі. Ось уже 7409 днів вона 
в дорозі... І ніколи не бачила людини. Але на 
кораблі сталася невелика поломка в системі 
життєзабезпечення, тому до неї вирішили 
відіслати інженера Алекса. Яка ж довірлива 
людина... Хто знає, може Елена летить не на 
Селесту або зовсім нікуди не летить. Алекс 
зобов'язаний допомогти дівчині досягти тієї 
мети, для якої вона призначена, нехай навіть 
всі світи будуть проти них.


