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У четвер, 24 серпня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича відбудеться тридцяте засідання «Клубу експертів Житомирщи-
ни». Тема телевізійного ефіру: «День Незалежності України – символ державності, чи 
звичайний вихідний день для відпочинку?»

У ході засідання експерти та гості студії зможуть висловити своє бачення проведення 
та облаштування заходів з нагоди головного свята України, відповісти на питання гос-

тей студії стосовно тих стереотипів щодо святкування Дня Незалежності України, які 
сформувалися упродовж 26 років, і запропонувати своє бачення проведення головного 
державного свята у майбутньому.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «День Незалежності України –  
символ державності, чи звичайний вихідний день для відпочинку?»

Анастасія Кузьмич

Питання щодо 
встановлення на фа-
садах будівель мемо-
ріальних і пам’ятних 
дощок у житомир-
ському міськвикон-
комі обговорювали 
давно. 16 серпня ви-
рішили, що тепер їх 
встановлюватимуть 
згідно з конкретни-
ми правилами.

Під час засідання виконкому 
16 серпня було прийнято рішен-
ня «Про затвердження ескізу 
меморіальної дошки Бабичу 
Сергію Олексійовичу» та «Про 
надання згоди Житомирській 
обласній організації Українсько-
го товариства охорони пам’яток 
історії та культури на встанов-
лення пам’ятної дошки Україн-
ському Незалежному театру у 
місті Житомирі».

Однак члени виконкому ви-
рішили, що востаннє прийма-
ють рішення і погоджують такі 
дошки «по факту». Зокрема, 
Руслан Годований обурився, 
що таким чином членів ви-

конкому ставлять у незручне 
становище, оскільки вони не 
можуть не надати дозвіл на 
встановлення меморіальної 
дошки. Однак необхідно роз-
робити положення, щоб впо-
рядкувати цей процес.

«Потрібно взяти найкращі 
практики, які існують в Амери-
ці, Європі, де використовують 
QR-коди, інші написи, інше ви-
готовлення. Повірте, вже сьогод-
ні є різні дошки – електронні, з 
QR-кодом, зі змінними панеля-
ми. Тільки сьогодні про це ніх-
то не хоче чути», – обурюється 

Руслан Годований.
З ним погодився міський 

голова Сергій Сухомлин: «По-
трібно розробити стандарт у 
залежності від фасаду – новий 
чи старий фасад, можна чи не 
можна там вішати».

До речі, на даному засіданні 
виконкому погодили встанов-
лення меморіальної дошки Пер-
шому Незалежному українсько-
му театру в Житомирі. Пам’ятку 
розмістили на будинку колиш-
нього Дворянського зібрання 
(нині поліклініка №1 на Великій 
Бердичівській).

Алла Гетьман

Влада Жито-
мира проведе від-
критий конкурс на 
кращу пропозицію 
пам’ятного знаку, 
присвяченого воїнам 
АТО. Триватиме кон-
курс два місяці. Орга-
нізатори запевняють, 
що до складу журі 
увійдуть професійні 
архітектори, худож-
ники, скульптори та 
митці.

Проект рішення «Про органі-
зацію відкритого конкурсу на кра-
щу пропозицію пам’ятного знаку/
композиції, присвяченої воїнам 
АТО, у м. Житомирі» затвердили 
16 серпня, на черговому засіданні 
виконавчого комітету міськради.

«До участі у конкурсі запро-
шують  фахівців або авторські 
колективи фахівців – дипломо-
ваних професійних архітекторів 
та скульпторів, а також студентів 
архітектурних і художніх навчаль-
них закладів. Учасники конкурсу 
мають не лише запропонувати 
кращу концептуальну ідею висо-
комистецького, архітектурно-плас-

тичного вирішення пам’ятного 
знаку/композиції, присвяченої 
воїнам АТО, а й місце, де краще 
розмістити пам’ятник», – зазначив 
директор департаменту містобу-
дування та земельних відносин 
міської ради Ігор Блажиєвський.

Місце розміщення пам’ятного 
знаку наразі не визначено. Очі-
кується, що автори самі оби-
ратиму ть місце,  до  якого 
прив'язуватимуть концепцію 
майбутнього пам’ятника.

Участь у конкурсі іноземних 
архітекторів і скульпторів, сту-
дентів закордонних архітектур-
них і художніх навчальних закла-
дів не забороняється. Кількість 
конкурсних проектів від одного 
автора (авторського колективу) 
не обмежується.

Також варто зазначити, від-
повідно до рішення виконкому 
конкурс стартує з 16 серпня і про-
водитиметься у два тури. Термін 
подачі проектів для участі у І 
турі – до 16 вересня цього року. 
До ІІ туру пройдуть до 10 фахів-
ців або авторських колективів, 
які перемогли у І турі конкурсу. 
Остаточно кількість учасників ІІ 
туру визначатиме журі. Резуль-
тати конкурсу мають оголосити 
до 3 листопада поточного року. 
Преміальний фонд конкурсу 
складає 35 000 грн: перша премія – 
20 000 грн, друга – 10 000 грн, тре-
тя – 5 000 грн. Проект, відзначений 
1-шою премією, отримає право на 
розробку проектно-кошторисної 
документації на пам’ятний знак 
і на його виконання у матеріалі.

У Житомирі розроблять 
нові правила на встановлення 
меморіальних і пам’ятних дощок

У Житомирі влада 
нарешті зайнялася 
пам’ятником героям АТО

 Пам'ятник героям АТО у Кривому Розі
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Незаконні рішення  
виконкому мають бути 
скасовані судом

Виконавчий комітет Житомирської 
міської ради, порушивши Закон і 
регламент, двічі прийняв незаконні 
рішення, які виходять за рамки його 
повноважень.

Мене, як і багатьох житомирян, обу-
рює те, яким чином міською радою та 
виконкомом приймаються рішення: з 
порушенням законів і процедур, без 
оприлюднення проекту рішення.

Звісно, можна багато про це говори-
ти та жалітися, але від цього нічого не 
зміниться. Саме тому я звернувся до 
суду, де доведу, що виконавчий комі-
тет порушив регламент і Закон України. 
Громада міста має право та можливість 
завчасно знати, які рішення плану-
ються прийматися. Чи влада на чолі 
з міським головою забула, що вона 
працює в інтересах усієї громади міста, 
а не конкретних її представників?

Якщо хтось думає, що для нього «за-
кон не писаний», то він помиляється.

Проблема в тому, що всі обурення 
в соціальних мережах ні до чого не 
призводять. Люди не використовують 
своє право звертатися до правоохо-
ронних органів або суду та притягати 
винних до відповідальності. І попри 
недовіру до багатьох інститутів у на-
шій державі, це єдиний дієвий і, най-
головніше, легальний спосіб впливу 
на беззаконня чиновників.

Жодні гнівні дописи у соцмережах 
не змінять ситуації. Люди, які обі-
ймають владні посади, і далі будуть 
використовувати своє становище для 
власних цілей та вигоди.

Саме тому я звернувся до суду з ме-
тою скасувати незаконне рішення, яке 
прийняли всупереч законам України 
та регламенту Житомирської міської 
ради. І не дивним є те, що окремі ЗМІ 
роблять акцент на тому, що це рішення 
стосувалося продажу алкоголю, але 
оминають казати про незаконне його 
прийняття, що і стало приводом до 
позову. Також я планую звернутися і 
щодо рішення, яке виконком прийняв 
18 серпня, адже воно також прийня-
то з порушеннями. Це будуть перші 
рішення, які громада скасує через суд.

Я хочу звернутися до житомирян: не 
будьте байдужими, якщо влада або 
чиновники порушують закон і ви маєте 
докази цього. – невідкладно звертай-
теся до правоохоронних органів. Якщо 
ж Ви самі боїтеся або з тих чи інших 
причин не можете цього зробити – 
повідомте мене, я зроблю звернення 
від свого імені.

Лише разом зможемо домогтися 
справедливості та виконання законів 
міською владою!

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

Духовність 
як шлях до зцілення

Що таке ясновидін-
ня і які загрози несе 
людині психовірус? 
Чи можливо змінити 
долю? Ці питання 
хвилювали людей в 
усі часи. Актуальні 
вони і в наш час, коли 
люди стикаються з 
безліччю проблем, 
які неможливо вирі-
шити на фізичному 
рівні. Й особливо це 
стосується здоров’я.

Людина часто стикається з 
хворобами, причини яких за-
кладені на його тонких, духовних 
планах. Від такої недуги немож-
ливо позбутися за допомогою 
звичайних методів лікування. 
Ліки, процедури та різноманітні 
лікарські маніпуляції не дають 
жодного ефекту. Що ж робити в 
цьому випадку? З цими та інши-
ми запитаннями ми звернулися 
до психоаналітика Інни Вален-
тинівни Смук-Сташевської, яка 
багато років успішно працює в 
сфері зцілення фізичних і енер-
гоінформаційних проблем.

– Інно Валентинівно, доля 
людини визначена вищими 
силами, або у нас є право ви-
бору того чи іншого життє-
вого шляху?

– На мою думку, кожна люди-
на, яка приходить на землю, по-
винна виконати певне завдання, 
дане їй Вищими силами (Богом, 
Космосом, Логосом – як кому зро-
зуміліше). Дитина народжується 
як чистий аркуш, але потрапляє в 
умови, які формують її подальше 
життя, відповідно до поставлено-
го завдання. Але не дивлячись на 
те, яка доля дається людині від 
народження, вона завжди може 
змінити її на краще, якщо звер-
неться до вищих сил і стане на 
шлях самопізнання й духовного 
розвитку. Один із законів Кос-
мосу звучить так: «стукайте – і 
відкриється вам». Усі ми – діти 
Космосу. І якщо людина дійсно 
захоче – вона отримає шанс змі-
нити своє життя.

– Чи можливе існування 
духів, і якщо так, то як вони 
стикаються з нашим світом, 
допомагають або шкодять 
людині?

– Світ безтілесних сутностей 
дійсно існує, і це визнається не 
тільки всіма світовими релігія-
ми, але і сучасною наукою, яка 
останнім часом отримує все біль-

ше й більше доказів існування 
невидимого світу. Світ духів, без-
тілесні істоти, енергоінформацій-
ні сутності – суть одного і того ж 
явища різними словами. Вони 
дійсно живуть поруч з нами, але 
за своїми законами і правилами. 
Людина може вступити в контакт 
з невидимим світом, але повинна 
розуміти, що це дуже ризикова-
но, оскільки його енергії можуть 
бути руйнівними. Потойбічна 
сутність може заволодіти свідо-
містю людини і позбутися її буде 
практично неможливо. Світ духів 
невидимий для нас, як і наш світ 
не видний їм. Такий порядок, і 
краще його не порушувати.

– Як Ви працюєте з духо-
вним світом, енергією та ін-
формацією на тонкому плані?

– Метод моєї роботи з енергія-
ми базується на глибокому знанні 
законів Космосу, непорушному 
дотриманні божественних пра-
вил і щирому бажанні допомог-
ти людині. Завдання, дане мені 
Космосом – допомагати людям. 
Я відчуваю величезну радість, 
коли з моєю допомогою люди 
вирішують свої проблеми, отри-
мують зцілення, знаходять сенс, 
позбавляються страхів.

Випадок з практики: «Кни-
га-вбивця».

– Приходить до мене в сльозах 
молода жінка – за фахом лікар-
терапевт. Вона вже перенесла три 
операції на серці і їй загрожувала 
четверта. Ми почали обговорю-
вати перебіг її хвороби, і раптом 
переді мною відкрилася картина 
вітальні: бачу книжкові засклені 
полички, і мою увагу привернула 
одна з книг, яка випромінювала 
неприродно яскраве світіння. По-

руч знаходився диван з подушка-
ми, все це було схоже на зону для 
відпочинку. Слухаючи розповідь 
жінки про її недугу, я почала ду-
мати: про що ж говорить це ви-
діння, і чому виділилася саме ця 
книга? Я розповіла пацієнтці про 
побачене, щоб переконатися, що 
це дійсно її кімната.

Вона підтвердила і сказала, 
що на цьому дивані часто відпо-
чиває, читає, дивиться телевізор. 
Я попросила, щоб вона дізналася 
назву цієї книги, тому що саме 
книга була джерелом проблем. 
Це книга-вбивця, і всі пережиті 

жінкою операції на серці – че-
рез неї. Назва з’ясувалася швидко: 
«П’ять правил білої магії» Юрія 
Лонго. Коли мені відкрилася 
картина кімнати, я побачила, що 
коли жінка відпочиває, енерге-
тичний промінь від цієї книги 
б’є прямо в серце, пробиває поле 
серцевої чакри. Я порадила не-
гайно позбутися цього предме-
та і призначила курс лікування. 
Після цього здоров’я пацієнтки 
швидко пішло на поправку.

Початок, продовження у 
наступному номері № 33 від 
30 серпня 2017 року
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У Житомирі відкрився 
Ресурсний центр для 
осіб, які доглядають 
людей літнього віку

Ще 1,3 мільйони на 
тротуари: капремонт на 
Театральній завершать 
«житомиряни»

Crocs: за и против
на рынке эта необычная обувь по-

явилась еще в начале 2000-х, но пика 
своей популярности достигла 10 лет 
спустя. Можно с уверенностью ска-
зать, что сегодня кроксы – это главная 
альтернатива «вьетнамкам», шле-
панцам и сандалиям.

Считается, что несмотря на свой при-
чудливый внешний вид, «кроксы» – это 
удобно. Больше того, их уже считают 
эталоном удобства.

Лично я впервые столкнулась с этим 
брендом в 2012 году. Мне они показа-
лись очень смешными и казалось, кто 
такое будет носить? Но на сегодняшний 
день эти шлепанцы очень популярны во 
всем мире. Однозначно: эта обувь не 
оставляет равнодушными никого. И дело 
не только в восторженных оценках. Одни 
обожают, другие не понимают зачем, а 
третьим такая обувь просто не нравится.

Ну а я такую обувь не советую никуда 
надевать… Максимум – во дворе возле 
дома, в противном случае вас не поймут 
или вы будете выглядеть причудливо.

Crocs изначально задумывались как 
обувь для парусного спорта. А значит 
она:

1. Удобная – надел и пошёл.
2. Устойчивая – даже на мокрой и 

скользкой поверхности чувствуешь себя 
устойчиво.

Что хорошего в них? Очень многие 
ошибаются, думая, что Crocs – это рези-
новая обувь. Если бы это было правдой, 
они никогда не стали бы столь люби-
мыми для многих людей, потому что 
оригинальная (не копия, не подделка) 
обувь Crocs шьётся (а скорее отлива-
ется) из патентованного материала 
«Croslite». Это и не пластмасса в при-
вычном смысле, и не резина.

Крослайт – полимер, обладающий 
многими интересными свойствами. 
Поскольку его структура похожа на сеть 
мельчайших клеток, наполненных нату-
ральной смолой, обувь Crocs всегда иде-
ально подстраивается под вашу ногу – 
при воздействии тепла тела материал 
немного изменяет свою форму. А ещё 
этот материал очень лёгкий – при еже-
дневной носке его почти не ощущаешь, и 
ноги устают от ходьбы значительно мень-
ше, чем от тех же кроссовок, например. 
И хотя внешне материал обуви очень 
напоминает резину, по своим качествам 
он разнообразнее, а кроме того, имеет 
гораздо больше полезных свойств.

Crocs подходят для путешествий, про-
гулок, могут служить тапочками для 
бассейна или обувью для дома. Обувь 
очень прочная и термоустойчивая: ей 
не страшны ни камни, ни асфальт, ни 
песок, она выдерживает температуру от 
-20° С до +40° С. Если же вы испачкали 
«кроксы», то с легкостью можете их по-
мыть обычным мылом или постирать в 
стиральной машинке.

Продолжение статьи в № 33 от 30.08.2017

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

КолонКа

Роман Плевако

Грандіозний фес-
тиваль пісні тривав 
чотири дні – з 17 до 
20 серпня.

«Пісенний спас» – це щоріч-
ний міжнародний фестиваль 
мистецтв імені Володимира 
Шинкарука. Цього року захід 
проходив на території парку 
культури та відпочинку імені 
Ю. Гагаріна.

У перший фестивальний день 
відбулися різні мистецько-спор-
тивні заходи, виступ і майстер-
клас з індійського танцю, мистець-
кий марафон, розіграш призів, 
пісочна анімація та ебру (живопис, 
характерний для країн Сходу).

Протягом другого дня трива-

ла конкурсна програма, у рамках 
якої конкурсанти боролися за 
звання кращого співака в різних 
номінаціях. Одразу по завершен-
ні змагання знову відбувся розі-
граш призів.

На третій день фестивалю 
пройшли літературні читання, 
виступ фіналістів «Україна має 
талант» гурту «ЧІП», а також – 
автограф-сесія Ірини Шинкарук, 
Анатолія Матвійчука, Анжеліки 
Рудницької, Михайла Пасічника 
та інших зірок української естра-
ди. На головній сцені фестивалю 
впродовж дня йшла конкурсна 
програма, відкриті майстер-
класи, а під кінець дня відбувся 
концерт, присвячений Дню наро-
дження Володимира Шинкарука.

В останній день фестивалю 
організатори заходу влаштува-
ли на малій сцені мистецький 
марафон, літературні читання 
і традиційний розіграш призів.

Також у рамках фестивалю 
функціонувала локація Літера-
турна алея, де відбувалися ав-
тограф-сесії артистів, які брали 
участь у заході. Насамкінець 
фестивалю на сцені літнього 
амфітеатру «Ракушка» відбувся 

гала-концерт за участі зірок і 
переможців конкурсу, а також 
церемонія нагородження.

Саме на цій приємній ноті і 
завершився щорічний міжнарод-
ний фестиваль імені Володимира 
Шинкарука «Пісенний спас».

Анастасія Кузьмич

У Житомирі 17 
серпня відкрився 
Ресурсний центр для 
осіб, які доглядають 
людей літнього віку з 
обмеженою руховою 
активністю. 

Мета волонтерів – допомогти 
і морально підтримати літніх лю-
дей, а також тих, хто опинився у 
скрутних життєвих обставинах.

Як розповіла керівник Все-
української благодійної ор-
ганізації «Турбота про літніх 
в Україні» в Житомирі Таїса 
Войцехівська, центр створено 
за підтримки Німецького фе-
дерального Фонду «Пам’ять, 
відповідальність за майбутнє». 
Особливістю є те, що волонте-
рами тут працюють літні люди, 
які не байдужі до біди інших.

«Літні люди допомагають літ-
нім людям. Наша ціль – допомо-
га тим, хто опинився в складних 
обставинах, їх рідним. Часом за 
літніми досить важко доглядати, 
тож ми розповідаємо їх опікунам, 
родичам, як поводитися з людь-
ми старечого віку», – пояснює 
Таїса Войцехівська.

Задля інформаційної під-

тримки підопічних центр співп-
рацює з фахівцями різних галу-
зей, тож тут потребуючі можуть 
отримати консультацію у меди-
ків, юристів, адвокатів, соціаль-
них працівників, представників 
пенсійного фонду тощо. Також 
тренінги відвідують волонтери 
Центру – це дає їм змогу допо-
магати та роз’яснювати юридичні 
й економічні тонкощі іншим.

«Нещодавно наші волонтери 
відвідали тренінг з фінансової 
обізнаності, де їм розказали, як 
читати банківський договір, як 
потрібно перевіряти банківські 
картки та багато інших нюан-
сів», – наводить приклад дирек-
тор центру Таїса Войцехівська.

Відділення благодійної ор-
ганізації «Турбота про літніх в 
Україні» у Житомирі працює 
з 2008 року. Організація допо-
магає літнім людям – здійснює 
соціальні візити до одиноких, 
інвалідів, в’язнів нацистських та-
борів, дітей війни, постраждалих 
від політичних репресій, людей 
похилого віку, які потребують 
уваги та спілкування. Під опікою 
центру – 20 людей, яким допома-
гають літні волонтери – приби-
рають, приносять ліки з аптеки, 
оплачують комунальні послуги 
тощо. Тож, крім моральної під-
тримки, підопічні отримують 
ще й допомогу по господарству.

Заклад «Турбота про літніх в 
Україні» знаходиться за адресою: 
вул. Святослава Ріхтера, 31, кв. 6.

Алла Гетьман

«Докладе» троту-
арну плитку на вули-
ці Театральній міс-
цева фірма ТОВ «Уют 
Строй».

«Зобов’язати управління ка-
пітального будівництва міської 
ради укласти договір підряду 
на виконання будівельних робіт 
з ТОВ ”Уют Строй” по об’єкту: 
”Капітальний ремонт тротуарів 
по вул. Театральній у м. Житоми-
рі (від вул. Великої Бердичівської 
до майдану Перемоги) ”, без про-
ведення тендерних торгів», – таке 
рішення 18 серпня було прийня-
то на позачерговому засіданні 

виконавчого комітету міськради.
«Судова тяганина з львів-

ським підрядником, який по-
чинав капремонт тротуарів, 
триває вже близько півроку. На 
даний момент один договір роз-
торгнуто, днями ми розриваємо 
і наступний договір. Тепер ми 
вирішили доручити ремонт тро-
туарів житомирській фірмі, яка 
укладала плитку на Великій Бер-
дичівській», – розповів міський 
голова Сергій Сухомлин.

За словами мера, покласти 
тротуарну плитку на вулиці Теа-
тральній повинні до Дня міста (9-
10 вересня). Вартість робіт складе 
1,3 млн грн, які були виділені 
ще раніше.

Нагадаємо: договір на ремонт 
цієї ділянки вартістю 5 млн грн 
було укладено з львівською ком-
панією ТОВ «Ві.Ай.Пі» ще 2016 
року.

У Житомирі відбувся міжнародний 
фестиваль «Пісенний спас»
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Леонід
ГроМік,

завідувач дру-
гого відділення 
Житомирського 
професійного 
політехнічного 
ліцею

Важливий елемент
Змінюються покоління водіїв, але 

помилки повторюються. У котрий раз 
я спостерігаю, як готується автомобіль 
для поїздки на далеку відстань і бачу 
ставлення до повітряного фільтра – зняв, 
постукав або обробив пилосмоком і 
поставив на місце. Недбалість чи не-
розуміння важливості цього елемента?

Середньостатичний автомобіль за 
стокілометровий відрізок шляху вико-
ристовує від 12 до 15 кубічних метрів 
атмосферного повітря. Якщо повітря не 
очищувати, то пил з повітрям з шляху 
попадає у двигун. Це призведе до по-
гіршення роботи двигуна та до перед-
часного його ремонту. Це знають усі і 
дивує, що автомобілісти не знають інших 
функцій повітряного фільтра. Він вико-
нує роль глушника шуму, який розпо-
всюджується по впускному тракту, а в 
бензинових двигунах ще і регулятора 
температури горючої суміші. По мірі 
забруднення повітряного фільтра його 
опір повітряному потоку зростає, а отже 
зменшується кількість повітря, яке по-
трібне для нормальної роботи двигуна. 
У відповідних режимах це призведе до 
збагаченої суміші, отже до його неповно-
го спалювання. Відповідно знижуються 
показники потужності, збільшуються ви-
трати пального і концентрація токсичних 
елементів у викидах у повітря, газів. Пові-
тряний фільтр разом з паливом всмоктує 
елементи, які діють на циліндропоршневі 
поверхні двигуна і скорочує його мото-
ресурс при поганій фільтрації повітря.

Фільтруючі елементи випускають 
трьох конструктивних типів: цилін-
дричні, панельні і безкаркасні. Відмічу 
деякі особливості, які мають безпо-
середнє відношення до експлуатації. 
Картон – розповсюджений матеріал, 
але в деяких державах його замінюють 
на синтетичний. На спортивні автомобілі 
встановлюють фільтри з п’ятишарової 
марлі, яка просочується «фірмовим» 
маслом і, після відповідної обробки, 
використовується повторно.

Мене запитують: коли замінюва-
ти повітряний фільтр? Ніхто не дасть 
відповідь щодо пробігу, а ось за його 
станом можливо визначитись миттєво. 
Якщо він чистий – продовжуйте їздити 
і надалі без проблем, якщо фільтрую-
чий елемент у пилюці і, що гірше – в 
маслі, це говорить про необхідність 
його заміни. Велике побажання приді-
ляти йому (повітряному) персональну 
увагу, бо кожен фільтр має свій термін 
експлуатації. В сучасних автомобілях є 
фільтри салона, кондиціонера, нульові 
фільтри, фільтри палива, масла тощо. 
Приділяйте увагу кожному, а не дійте за 
принципом – «їде – ось і добре». Важ-
ливо передбачити, як довго буде їхати 
ваш «залізний друг», поважайте його.

КуточоК

ВоДІЯ Хотіли підняти, та не змогли: 
тарифи в житомирському 
електротранспорті поки що 
залишаться 2 гривні

Анастасія Кузьмич

Попри очіку-
вання та моральну 
готовність жито-
мирян до подорож-
чання проїзду в 
електротранспорті, 
міськвиконком таки 
не набрав необхід-
ної кількості голо-
сів для затверджен-
ня рішення.

Питання розглядали у се-
реду, 16 серпня. 

«Управлінням транспорту 
стосовно підняття вартості про-
їзду для комунального підпри-
ємства проведені громадські 
обговорення, на яких заслуха-
ли інформацію економічного 
відділу по розрахункам вар-
тості, заслухали начальника 
департаменту економічного 
розвитку міськради стосовно 
перевірки розрахунків і було 
узгодження питання стосовно 
підняття вартості проїзду до 
3 грн», – розповідає начальник 
управління транспорту і зв’язку 
Житомирської міської ради Ва-
лентин Васянович.

Традиційно обговорення 
тривало довго – на це питання 
у чиновників пішло півгоди-
ни. Цього разу головним опо-
нентом міського голови Сергія 
Сухомлина став Євген Демчик 
(який до приходу Сергія Івано-
вича на посаду мера опікувався 
транспортною мережею Жито-
мира). Тож поки виконком не 
встиг проголосувати за про-
ект рішення за основу, Демчик 
взяв слово:

«Немає доцільності поки 
що переглядати тариф саме 
в комунальному транспорті. 
Сьогодні головною пробле-
мою є приміські маршрутки, 
які дублюють комунальний 
транспорт, і весь "платний" 
пасажир сьогодні, на жаль, іде 
на приміські маршрутки, які 
їздять за неузгодженими схе-
мами», – говорить Євген Дем-
чик. Екс-чиновник нагадав, що 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління має лишатися соціаль-
ною складовою житомирян.

«Я знаю, у вас є проект без-
коштовного проїзду житоми-

рян, але прийняти сьогодні 
рішення і повісити на житоми-
рян тариф – це некомпетент-
ність організаторів управління 
транспорту. Тому що нічого не 
зроблено для того, щоб дати 
можливість ТТУ заробляти, 
дати пасажира, а приміські 
маршрути – це сьогодні осно-
вне зло, яке не дає можливості 
розвиватися житомирському 
транспорту», – переконаний 
Євген Демчик.

У відповідь на це Сергій 
Сухомлин зазначив, що під-
вищення вартості проїзду в 
маршрутках і дало можливість 
ТТУ заробляти.

«Виручка ТТУ виросла, в 
середньому, на 30% тому що 
пільговий пасажир пішов у 
маршрутки, тим самим роз-
вантаживши наш комунальний 
транспорт і дав можливість 
людям економити та корис-
туватися нашим комунальним 
транспортом. Зараз питання 
взагалі про існування ТТУ, 
адже якщо ми не поставимо 
мінімальну заробітну платню 
водію 8 тисяч гривень (а люди 
з класністю мають заробляти і 
10 тисяч) – це якраз вимушене 
рішення, – апелює мер. – Одно-
часно ми приймаємо вартість 
проїзного квитка. Якщо жи-
томирянин купує проїзний, 
то по ньому собівартість од-
нієї поїздки складатиме 2 грн 
50 коп. Стосовно приміських 
маршруток, то ми вже працю-

ємо з головою облдержадміні-
страції і наразі домовились, що 
ми робимо спільну схему руху 
містом, яка буде враховувати 
інтереси приміських жителів».

Також міський голова за-
уважив, що у зв’язку з подо-
рожчанням електроенергії (по-
чинаючи з 2014 року – майже у 
6 разів) на підтримку ТТУ пла-
нувалося виділити 82 млн грн, 
однак внаслідок прийняття рі-
шення щодо приватних пере-
візників, надання підтримки 
комунальному підприємству 
вдалося скоротити на 30 млн. 
Також на підтвердження своїх 
слів про підтримку комуналь-
ного підприємства Сухомлин 
нагадав про низькополі авто-
буси, перша партія яких має 
надійти вже у грудні.

Д л я  о б г р у н т у в а н н я 
3-гривневого тарифу до дис-
кусії долучився директор КП 
«Житомирське трамвайно-тро-
лейбусне управління» Андрій 
Нечуйвітер:

«Тільки електроенергія 
39 млн грн. Ціна на проїзд у 
2 грн була встановлена у 2014 
році, при цьому 1 КВт елек-
троенергії коштував 41,9 коп., 
мінімальна заробітня платня – 
1218 грн. На сьогодні: електро-
енергія 2,50 грн/КВт, мінімал-
ка – 3200 грн, 39 млн грн – це 
тільки електроенергія за рік 
і 62 млн грн – це фонд заро-
бітної плати. Якщо ми зараз 
відмовляємося, як ви кажете, 

і будемо безкоштовно возити 
людей, то те, що ми плануємо 
зібрати – близько 40 млн грн – 
потрібно буде компенсувати з 
міського бюджету. Адже під-
приємство без грошей не змо-
же працювати», – каже дирек-
тор Андрій Нечуйвітер.

Своєю чергою Сергій Су-
хомлин додав:

«Іноді навколо ТТУ дуже 
багато популізму, а насправді 
від цього популізму виграють 
приватні перевізники. Тому рі-
шення прийняте, стратегічно 
депутати підтримують те, що 
ми ставимо у пріоритет роботу 
нашого комунального підпри-
ємства – оновлення транспорту, 
з Європейським банком рекон-
струкції та розвитку ми гово-
рили про кредит на поповне-
ння матеріальної бази, сучасне 
обслуговування тролейбусів і 
автобусів, щоб комунальне 
підприємство займало більшу 
долю ринку й забезпечувало 
безпечні та якісні перевезення».

Однак попри всі доводи й 
аргументи влади, члени викон-
кому не проголосували за під-
вищення вартості проїзду – з 16 
присутніх «за» проголосували 
12, не вистачило одного голосу.

«Перевізники будуть вам 
вдячні», – іронічно підсумував 
міський голова. Однак жито-
мирянам не варто «розслабля-
тися» – як показує досвід, рано 
чи пізно подібні рішення таки 
«протягують».
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розуміння Житомира 
й нелюбов до бюрократії: 
новопризначений головний архітектор 
про свою роботу

Алла Гетьман

Нещодавно, 16 серп-
ня конкурсна комісія 
обрала нового го-
ловного архітектора 
Житомира. Міський 
голова Сергій Сухом-
лин розпорядився 
призначити на цю 
посаду Юрія Безбо-
родова. Про плани та 
перспективи на новій 
посаді журналістам 
газети «20 хвилин» 
в ексклюзивному 
інтерв’ю розповів 
Юрій Безбородов.

�� «20»: Розкажіть, для по-
чатку, трошки про себе – де 
навчались, чим займались у 
студентські роки?

– З 1994 до 1995 року навчався 
у Харківському державному ху-
дожньому училищі за напрямком 
«Художнє оформлення», а у 1995 
році склав іспити до Харківського 
державного технічного універси-
тету будівництва та архітектури 
на факультет «Архітектура жит-
лових та громадських будівель та 
споруд». Під час навчання брав 
активну участь у соціальному сту-
дентському житті. На третьому 
курсі почав працювати лаборан-
том на Кафедрі архітектурного 
проектування, де займався на-
уковою працею з теорії архітекту-
ри. У 2000 році отримав диплом 
бакалавра, а у 2001 – спеціаліста.

�� «20»: Ваш професійний 
досвід?

– Після закінчення універси-
тету відразу працював за фахом 
у архітектурній майстерні «Арх-
тель» міста Харків. У 2002-у році 
погодився на пропозицію пра-
цювати архітектором у Москві, 
де отримав величезний досвід 
з проектування як приватного 
житла, архітектурно-плануваль-
них рішень житлових комплексів, 
так і у девелопменті торгово-роз-
важальних комплексів. У 2007-у 
році повернувся до Києва, де 
працював у англійській архітек-

турній фірмі. З 2008-2009 – голо-
вний архітектор у КП «Київське 
Інвестиційне Агентство». Був 
період, коли працював дев’ять 
місців журналістом, але згодом 
продовжив кар’єру архітектора.

�� «20»: Чому вирішили 
продовжити свою професійну 
діяльність саме у Житомирі?

– У Житомирі працюють мої 
колеги. Мені сказали, що у місті є 
вільна вакансія на посаду головно-
го архітектора. Насправді, спочат-
ку я не зовсім сприйняв цю про-
позицію, адже розумів, що такі 
посади дуже забюрократизовані 
та корумповані. Як для людини, 
яка любить свою професію, весь 
цей «бруд» дуже неприємний. Я 
вмію працювати та звик вирішу-
вати питання швидко, без зайвих 
затягувань, тому дуже скептично 
поставився до цієї пропозиції, 
розуміючи, що Житомир – де-
пресивний регіон. Я подумав, що 
з цього, мабуть, нічого не вийде, 
але коли поспілкувався з мером 
міста і запитав про плани, був 
приємно здивований – його ба-
чення виявилося дуже прогресив-
ним. Коли почув про проекти (по 
сонячній енергетиці, транспорт-
ному сполученню, по залученню 
інвестицій) мені здалося, що з 
цим можна працювати.

�� «20»: Наскільки важ-
лива ця посада для вашого 
кар’єрного зросту?

– Я не кар’єрист, мені посада 
службовця не дуже імпонує, бо в 
цій роботі дуже багато бюрокра-
тичного змісту… А коли ж тоді 
займатися розвитком міста? Бо 
саме для цього я тут.

�� «20»: Але все ж таки ви 
обрали цю посаду?

– Звичайно були роздуми, оці-
нював ризики, бо зрозуміло, що, 
маючи не дуже успішний досвід 
попередників, буде нелегко. Але 
треба працювати й з цим. Мені 
здалося дуже прикрим те, що на 
конкурсі не було жодного архітек-
тора від Житомира. Невже всі по-
їхали до Києва заробляти гроші? 
А де ж патріотизм та любов до 
рідного міста? Немає розуміння 
або віри, чи навпаки – люди ро-
зуміють, що це таке і не хочуть 
сюди йти?

�� «20»: Окрім роботи маєте 
хоббі?

– Так, фотографія, відео, кіно. 
У мене є дрон (така доросла 
іграшка), запускаю його з відео-

камерою, щоб побачити, що ж 
там з висоти пташиного польоту 
коїться. Це насправді інший по-
гляд. Ще цікавлять експеримен-
ти зі світлом та параметричним 
дизайном, їх поєднання. Люблю 
подорожувати, бо архітектор, 
який не подорожує, не бачить 
як люди живуть в інших містах 
та країнах – не зможе вносити 
щось нове.

�� «20»: Як ви можете оці-
нити ситуацію в Житомирі, 
зокрема – з тимчасовими спо-
рудами? Як, на вашу думку, 
можна врегулювати ситуацію?

– Проблема тимчасових спо-
руд – це соціальна проблема. І 
стосується вона не лише Жито-
мира, а й усіх міст. Зубожіння 
населення призвело до того, що 
тимчасові споруди, кіоски стали 
тими місцями, де продається 
найдешевше, поряд зі скупчен-
ням людей, немає необхідності 
орендувати величезні площі, 
але й умови праці в них жахли-
ві. Коли зміниться рівень життя 
населення, то і тимчасові споруди 
зникнуть. А про те, що вони рос-
туть як гриби після дощу, та своїм 
зовнішнім виглядом руйнують 
вулиці міст, історичний центр, 
то тут повинна бути командна 
робота для стримування цього 
хаотичного розміщення. Кожен 
випадок потрібно розглядати 
уважно, перевіряти на відповід-
ність зонуванню і приймати від-
повідні рішення. Громадськість 
у цьому процесі також повинна 
виконувати контролюючу функ-
цію, що десь там щось незаконно 
встановлено. Тому ще раз наголо-
шую: це має бути спільна робота 
і повинен бути зворотній зв’язок. 
Тільки так місто ставатиме кра-
щим, а жити у ньому буде ком-
фортніше.

�� «20»: Які ще проблеми ви 
бачите в місті? Над чим зби-
раєтесь працювати в першу 
чергу?

– Зовнішній вигляд вулиць 
міста, благоустрій зокрема цен-
тральних – це те, що частково 
вийшло зробити на Михайлів-
ській. Втім і вона ще далека від 
ідеалу. Покласти гарне покриття 
з граніту, але ж в цьому нічого 
екстраординарного немає. І якщо 
підняти очі догори, озирнутись 
праворуч та ліворуч – то бачиш, 
що є над чим працювати.

Наприклад, біля гарно оформ-

леної кав’ярні ви можете побачи-
ти секонд-хенд, які не працюють 
одне на одного та на вулицю. Для 
єдиної пішохідної вулиці в місті, 
куди йдуть відпочити містяни та 
туристи, це неприйнятно. Тому 
для цього потрібно створити про-
граму, які заклади можуть роз-
ташовуватись в центрі і як вони 
мають виглядати. Також потрібно 
зробити більше пішохідних зон, 
так, як ми це бачимо в європей-
ских країнах .

У Facebook я створив спілку 
«Архітектори за розвиток Жито-
мира», але туди можуть приєдну-
ватися усі небайдужі творчі люди. 
На житомирському ресурсі було 
опитування «Що ви хочете бачи-
ти на набережній?», більше 80 % 
відповіли «лавочки для сидіння». 
Але вони і так повинні бути. До 
речі, на Київській, окрім зупи-
нок, ви не побачите майже жод-
ної лавочки. І це також проблема. 
Зовнішній вигляд центральної 
вулиці наче в Азії, немає витри-
маного єдиного стилю, вхілні гру-
пи не упорядковані по висоті, по 
габаритам. Кожен вирішує свою 
проблему не дивлячись на сусіда 
ліворуч чи праворуч, на будівлю 
в цілому. Немає комплексного 
бачення. І тут треба значно по-
працювати. 

�� «20»: Чи є у вас якісь кон-
кретні задуми, які хотіли б ре-
алізувати в Житомирі?

– Незабаром буде презенто-
вана концепція розвитку міських 
парків ім. Ю. О. Гагаріна і Гідро-
парку, яку ми виробили разом 
із директором КП «Парк» Світ-
ланою Ольшанською. Ці дві най-
більші паркові зони потребують 
негайної реконструкції. Звичайно, 
це дуже великі проекти як для 
міста, які не вирішуються за рік 
і потребують великих коштів. 
Ці концепції потребують обго-
ворення громадськості, розробки 
проектної документації, пошуку 
коштів, зараз є тільки загальне ба-
чення, якими вони повинні бути. 
Інженерна інфраструктура парків 
знаходиться в аварійному стані, 
немає систем поливу, системи 
дренування. Також немає освіт-
лення, або є частково, фонтани 
не працюють, покриття зруйно-
ване. Над цим потрібно ретельно 
працювати, бо це – серце міста, 
центр відпочинку містян.

Потрібно зробити все можли-
ве, щоб до Житомира повертали-
ся люди. Молодь повинна розви-
вати своє місто, саме у неї свіжий 
погляд, втім вони їдуть туди, де 
є перспективи. А коли місто не 
розвивається, воно приречене 
на вимирання. Діяти потрібно 
вже сьогодні, або ми просто «за-
хлинемось» у депресії, тому моя 
місія тут – разом з командою по-
кращувати місто та життя містян 
вже зараз.
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Андерс Лунд: «Україна має значний 
потенціал енергоефективності і здатна 
пройти цей шлях швидше, ніж деякі 
європейські країни, наприклад, Швеція»

З ростом тарифів на 
комунальні послуги 
все більш актуальною 
стає тема енерго-
ефективності, а також 
інвестицій у сферу 
екології.

Україна – це не перша країна, 
яка зіткнулася з такими викли-
ками. В даному випадку виявив-
ся безцінним досвід країн ЄС, 
а також інвестиції наших євро-
пейських партнерів, наприклад, 
фінансування в рамках фонду 
Східноєвропейського Партнер-
ства у сфері енергоефективності 
та екології (E5P).

E5P –  це багатосторон -
ній донорський фонд на суму 
168 млн. євро, заснований під 
час головування Швеції у Євро-
пейському союзі у 2009 р., задля 
сприяння інвестиціям у проекти 
з енергоефективності та екології 
у регіоні Східноєвропейського 
партнерства. Фонд, який спочат-
ку вів активну роботу в Україні, 
у 2014 році поширив свою діяль-
ність на наступні країни: Вірме-
нія, Грузія та Молдова, а також 
має намір розпочати роботу в 
Азербайджані та Білорусі. Про 
роботу фонду в Україні, ниніш-
ній стан речей та перспективи 
розповів менеджер Е5Р та про-
екту «Теплі міста» Андерс Лунд.

�� – Пане Лунд, чи не мо-
гли б Ви більше розповісти 
про створення та завдання 
фонду Е5Р?

– Головною метою створення 
Фонду було скорочення викидів 
вуглекислого газу (СО2). Деякі з 
цих країн (Вірменія, Грузія та Мол-
дова, Азербайджан та Білорусія) 
здійснюють дуже значні викиди 
СО2, оскільки їх енергетичний 
кошик складається в основному 
з викопного палива.

Україна була першою країною, 
у якій E5P розпочав свою роботу. 
Муніципальний сектор України 
десятиріччями страждав від не-
достатнього обсягу інвестицій. До 
того ж в Україні не було сформо-
ваної структури тарифних ставок, 
яка б покривала реальні витрати 
на енергетичні ресурси, всі витра-
ти на реалізацію, експлуатацію та 
технічне обладнання споживання 
ґрунтувалось на нормах, а не на 
самому обсязі споживання, який 
мав бути установлений за допомо-
гою відповідних лічильників. Усі 

зазначені вище обставини разом із 
непрозорою структурою дотацій 
майже не стимулювали споживача 
заощаджувати тепло та енергію. 

Енергетична реформа не менш 
важлива, ніж інші питання, на-
приклад, реформа законодавства. 
Достатньо згадати той факт, що у 
2014 році близько 11% ВВП України 
було спрямовано в енергетичний 
сектор у вигляді дотацій, при тому, 
що загальний бюджет країни ста-
новив приблизно 500 мільярдів 
гривень. Також попередня система 
сприяла корупції. Зміни, які за-
раз переживає країна, є шляхом 
побудови прозорої, енергетично 
ефективної, а тому й орієнтованої 
на споживача економіки.

�� – Яких результатів вже 
досягнув фонд E5P в Україні?

– Найбільш вагомих результа-
тів було досягнуто у сфері скоро-
чення споживання природного 
газу та зменшення викидів вугле-
кислого газу (CO2). Наразі є 59 
проектів різного масштабу в різ-
них муніципальних секторах, що 
знаходяться на стадії підготовки 
або вже реалізуються. Завдяки 
цим проектам ми зменшимо 
викиди СО2 на 586 тис тонн на 
рік. Розраховуючи  цю цифру, 
ми спиралися на життєвий цикл 
6 мільйонів тон СО2 за всі про-
ектні роки разом. Для того, щоб 
зробити річні результати більш 
демонстративними, наведу на-
ступний приклад: це те саме, 
як прибрати приблизно 270 тис 
легкових автомобілів з вулиць 
Києва протягом одного року. Ще 
один результат – це соціально-
економічний ефект, адже даний 
проект створює нові робочі місця 
у містах, що є надзвичайно важ-
ливим аспектом для українців. 

Прямим фінансовим результа-
том від реалізації 59 проектів очі-
кується заощадження приблизно 
32 млн. євро для місцевої влади та 
комунальних підприємств, що є 
вагомим фактором для знижен-
ня витратної частини місцевих 
бюджетів. 

�� – Який сектор, на Ваш по-
гляд, потребує щонайшвидшої 
модернізації в Україні?

– Діяльність Е5Р зосереджена 
на муніципальному рівні. Згід-
но з правилами Е5Р грант може 
отримати лише муніципалітет 
(місцева влада), а не приватна чи 
державна компанія. До того ж, 
саме на місцевому рівні досить об-
межені інвестиційні можливості, а 
бюджет на поточну експлуатацію 
технічного обладнання протягом 

останніх 25 років завжди був за-
надто обмеженим. 

�� – Фонд Е5Р має бага-
то проектів з модернізації 
системи централізованого 
теплопостачання, а також 
водоканалів та системи во-
довідведення. Чому саме 
проекти щодо модернізації 
теплопостачання є такими 
важливими для Фонду?

– Оскільки основна мета – це 
скоротити викиди СО2, а для цьо-
го необхідно скоротити обсяги 
споживання газу у секторі цен-
тралізованого теплопостачання. 
Тим не менш, у нас є цілий ряд 
проектів, що стосуються водока-
налів та системи водовідведення: 
ми співпрацюємо з «водоканалом» 
одного з великих муніципалітетів 
з метою покращення їх послуг, 
ефективності експлуатації та 
збільшенням рівня потужності, 
залучаючи при цьому відповідні 
інвестиції. 

�� – Які, на Ваш погляд, пер-
спективи розвитку існують для 
міст України?

– Я думаю, що ці перспекти-
ви безумовно є. Для їх реалізації 
вже представлені різні технології 
та «ноу-хау». Окрім того, Фонд та 
міжнародні фінансові установи 
надають фінансову та технічну 
допомогу, отже, містам залиша-
ється лише мати відповідну орга-
нізаційну структуру, бажання та 
здатність отримувати та сприй-
мати допомогу та залучати різні 
фактори та зацікавлені сторони. 

У цьому напрямку для Укра-
їни дуже важливою реформою 
є децентралізація, що зможе на-
ділити мера міста важливими 
обов’язками. А у разі, якщо мер не 
зможе вирішити проблеми міста, 
використовуючи свої повноважен-
ня, то його можуть не обирати на 
цю посаду на наступних виборах. 
Також слід зазначити, що на сьо-
годні міста не мають достатньо-
го рівня компетенції у роботі з 
міжнародними донорами, а також 
достатнього рівня здібностей та 
експертних можливостей у під-
готовці проектів. Для вирішення 
цих питань в межах кожного про-
екту під егідою Е5Р є підрозділ із 
впровадження проекту, технічної 
допомоги та інституційного роз-
витку його складових. Добре те, 
що коли одне місто вже пройшло 
цю процедуру, воно вже має необ-
хідні здібності і наступного разу 
співпраця з міжнародною фінан-
совою установою відбуватиметься 
набагато легше.

�� – Європейський банк ре-
конструкції та розвитку і фонд 
Е5Р фінансували та надавали 
донорську допомогу проекту 
з модернізації системи цен-
трального теплопостачання та 
встановлення індивідуальних 
теплових підстанцій м. Чернів-
ці. Це насправді велика допо-
мога місту, але як ви вбачаєте 
довгострокову перспективу 
розвитку проектів в україн-
ських містах?

– Ресурси Фонду обмеже-
ні, в той час як попит в Україні 
безмежний. Банки, які співпра-
цюють із Е5Р, беруть участь у 
проектах тільки з постачання (на-
приклад, тепло- чи водопостачан-
ня), оскільки вони призводять до 
кращих заощаджень. Саме тому 
Е5Р запропонував у Чернівцях 
встановити індивідуальні тепло-
ві підстанції, адже саме таким 
чином споживачі отримають ре-
альні переваги від використання 
грантових коштів. 

�� – Ви порівнюєте процес 
переходу України до енерго-
ефективного розвитку з тим, 
через що раніше пройшла 
Швеція. Чому?

– Не всі країни ЄС мають цен-
тральне теплопостачання, як, на-
приклад, середземноморські кра-
їни, ви можете самі визначити, чи 
виправдано робити такі інвестиції.

Саме еволюція, а не стрімкий 
розвиток, була шляхом  Швеції. 
В Україні це відбуватиметься на-
багато швидше. Швеція та ре-
шта північних країн більш ніж 
100 років прямували до свого 
сучасного рівня розвитку. Для 

України цей період буде корот-
шим через ноу-хау та технології, 
що вже наявні. 

�� – Що б Ви порадили укра-
їнцям щодо енергоефектив-
ності?

– Я порадив би споживачам, 
брати активну участь у заходах з 
енергоефективності. Також, якщо 
є така можливість, ви маєте самі 
інвестувати кошти, в такому разі 
ви більше не будете залежним 
лише від вашого муніципалітету. 

Цей процес дещо схожий на 
вибір та використання мобільно-
го, а не стаціонарного, телефону: 
ви платите лише за те, чим ви 
користуєтесь. Якщо ви прийме-
те рішення не використовувати 
або менше використовувати опа-
лення, то рахунок за теплопос-
тачання ґрунтуватиметься на 
тому, що ви спожили, а не на 
стандартній нормі.

Одним з найкращих виходів є 
інвестиція у сучасні вікна, термо-
ізоляція та встановлення теплових 
лічильників. Саме тому Е5Р фі-
нансує гранти для власників квар-
тир та будинків для вимірювання 
теплозбереження за допомогою 
програми IQ Energy.  

Водночас, самі українські спо-
живачі мають зменшити спожи-
вання тепла у своїх оселях. Лише 
працюючи разом, ми зможемо 
покращити економічну ситуацію 
у всій країні. IQ Energy – це дуже 
важлива програма для E5P, що 
надає шанс споживачу та ОСББ 
безпосередньо впливати та інвес-
тувати. Кожна окрема ініціатива 
зробить свій внесок до суттєвого 
загального результату!
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Кожен затриманий має 
право на адвоката 
за рахунок держави

З 1 січня 2013 року скориста-
тися послугами адвоката, роботу 
якого оплачує держава, мають 
право всі затримані особи – не-
залежно від того, застосовано до 
них адміністративне затриман-
ня або вони затримані за під-
озрою у вчиненні кримінального 
правопорушення. 

Окрім того, будь-яка особа, яка є 
підозрюваною або обвинуваченою 
у вчиненні кримінального правопо-
рушення, на будь-якій стадії кримі-
нального процесу також може зая-
вити клопотання слідчому, слідчому 
судді, прокурору або суду про залу-
чення захисника за призначенням. 
Із жовтня 2014 року скористатися 
правом на допомогу адвоката від 
держави можуть також засуджені, 
які відбувають покарання у вигляді 
позбавлення або обмеження волі. 
Причому вони мають право на всі 
види послуг, передбачені Законом 
«Про безоплатну правову допомо-
гу» – захист, складання процесуаль-
них документів і представництво 
інтересів у суді.

Особа, яка здійснила затриман-
ня зобов’язана повідомити Регіо-
нальний центр, зателефонувавши 
на гарячу лінію 0-800-213-103, 
яка працює цілодобово. Не піз-
ніше однієї години Регіональний 
центр приймає рішення про надан-
ня БВПД та призначає чергового 
адвоката. Захисник, отримавши 
доручення, протягом години при-
буває на місце затримання особи 
для захисту від обвинувачення. 
Таким чином, не пізніше як через 
дві години до затриманого має 
прибути адвокат. 

Варто пам`ятати при затриманні:
1. нічого не говоріть і не підпи-

суйте без адвоката;
2. не маєте власного адво-

ката – вимагайте адвоката за 
рахунок держави;

3. навіть якщо згодом ви вирі-
шите змінити адвоката, не варто 
відмовлятися від захисника, який 
прибуває відразу після затриман-
ня – від правильності проведення 
процесуальних дій в цей період за-
лежить подальший розвиток справ.

З 1 січня 2017 року Регіональ-
ний центр з надання БВПД у Жито-
мирській області, який знаходиться 
за адресою м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, каб. 101, уже видав 
1 380 доручень адвокатам для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Щодо якості безоплатної вто-
ринної правової допомоги, то за 
період роботи Регіонального центру 
з надання БВПД у Житомирській 
області адвокати мають близько 
сотні успішних справ, із них 26 з 
виправдувальними вироками.

Єдиний телефонний номер 
системи безоплатної правової до-
помоги: 0-800-213-103

За інформацією регіональ-
ного центру з надання БВПд  
у Житомирській області 

КолонКа

У Запоріжжі 18-20 
серпня відбувся етап 
Кубку України та 
Чемпіонат України  
з триатлону (ко-
мандна гонка).

Вихованці житомирської 
ОШВСМ Олександра Кохан, 
Анастасія Черненко, Марта 
Покотило та Юлія Єлістрато-

ва посіли І місце в командній 
гонці серед жінок.

Чоловіча команда у складі 
Сергія Кохана, Віктора Ген-
чікова, Кирила Бойко посіли 
четверте місце в командній 
гонці.

У Кубку України (етап) се-
ред жінок Олександра Кохан 
посіла І місце, Єлістратова 
Юлія – ІІ місце.

Також Покотило Марта на 
цих змаганнях виконала нор-
матив Майстра спорту України.

У Полтаві 17-20 
серпня відбувся ко-
мандний чемпіонат 
України з веслування 
на байдарках і каное. 
29 команд, близько 
300 спортсменів брали 
участь у змаганнях.

Команда Житомирської облас-
ті була представлена 8 спортсме-
нами: Олександр Сенкевич, Сергій 
Сервуля, Юрій Бардашевський, 
Кирило Лемкін (ОШВСМ); Олек-
сандр Ткаченко, Ілля Михайлюк, 
Микола Біденко і Стас Вітковський 
(ФСТ «Спартак»).

Золото на дистанції 200 м у 

байдарці-двійці вибороли спортс-
мени Житомирської обласної шко-
ли вищої спортивної майстернос-
ті Олександр Сенкевич і Сергій 
Сервуля (тренер Василь Ніколаєв).

Інші результати:
Сергій Сервуля – байдарка-

одиночка 200м – 5 місце;
Юрій Бардашевський – бай-

дарка-одиночка 500м – 10 місце;
Байдарка- двійка на дистанції 

500м у складі Біденко М., Вітков-
ський С. – 9 місце;

Байдарка-четвірка на дистанції 
200м у складі Сервуля С., Сенке-
вич О., Лемкін К., Ткаченко О. –  
6 місце;

Байдарка-четвірка на дистанції 
1000м у складі Сервуля С., Михай-
люк І., Вітковський С., Біденко М. – 
10 місце.

Житомирська ди-
тячо-юнацька спор-
тивна школа з футбо-
лу «Полісся» у вересні 
розпочинає новий 
навчальний рік. Осо-
бливих вимог до дітей 
немає, головне, щоб 
було бажання. Про це 
зазначає т.в.о. дирек-
тора ДЮСШ Микола 
Скримінський.

«Кожна дитина, яка бажає за-
йматися футболом, може прийти 
і записатися до нас. Цього року 
ми набираємо дітей з 2012 року 

народження, тобто з 5 років. На-
справді група вже набрана. Але 
якщо батьки хочуть долучити 
своїх дітей, то це не є проблемою».

Залежно від віку, діти трену-
ються від 3 до 5 разів на тиждень. 
Вихованці школи беруть активну 
участь у всеукраїнських змаган-
нях. На думку директора школи, 
додатковий стимул розвиватися 
надасть також відродження жито-
мирського професійного футболу.

«Діти бачать мету, вони розу-
міють, що їхні мрії стати профе-
сійними футболістами стають ще 
ближчими. Ми тісно співпрацює-
мо з ФК "Полісся". Наші вихован-
ці їздять до Коростеня і подають 
м’ячі під час матчів. Футболісти 
клубу приходять на тренування в 
школу і проводять майстер-класи 
по техніці», – каже Скримінський.

Житомиряни взяли 
золото на чемпіонаті 
України з веслування 
на байдарках і каное

З вересня 
в житомирській дЮСШ 
з футболу «Полісся» 
займатимуться діти 
віком від 5 років

Житомирські триатлети 
привезли медалі 
із Запоріжжя

�� «Полісся» (Житомир) – 
«Явір» (Потіївка) – 0:0

��  «Бердичів» – «Іршанськ» – 1:2
�� «Іскоростень» – «Тете-

рів» (Чуднів) – 4:3
�� «Авангард» (Новоград-

Волинський) – «Фанат» (Пу-
лини) – 5:2

�� «Граніт» (Черняхів) – 
«Еней» (Романів) – 2:1

�� «Попільня» – «Аміко» 
(Андрушівка) – 1:0

�� «Тетерів» (Чуд н ів) – 
«Звягель-2» (Новоград-Волин-
ський) – 2:0

�� «Ава н гард-2» (Ново -
град-Волинський) – «Полісся» 
(Олевськ) – 2:4

�� «Керамік» (Баранів -
ка) – «Зоря-Енергія» (Рома-

нів) – 3:1
�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 

«Зоря» (Врублівка) – 1:0
�� «Україна» (Радовель) – 

«Дангард» (Тетерівка) – 1:2
�� «Технічний ліцей» (Чер-

няхів) – «Оріон» (Нова Боро-
ва) – 6:1

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 14 тур

рос-Першість Житомирської 
області. 12-й тур

Турнірна таблиця станом на 21 серпня

Турнірна таблиця станом на 19 серпня

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 14 10 3 1 32-9 33
2 «Іскоростень» 14 9 1 4 24-18 28
3 «Полісся» (Житомир) 14 7 5 2 18-8 26
4 «Тетерів» (Чуднів) 14 7 2 5 28-19 23
5 «Явір» (Потіївка) 14 6 3 5 21-21 21
6 «Граніт» (Черняхів) 14 6 3 5 12-12 21
7 «Аміко» (Андрушівка) 14 4 6 4 10-10 18
8 «Іршанськ» 14 4 5 5 15-20 17
9 «Попільня» 14 4 5 5 7-12 17

10 «Еней» (Романів) 14 2 4 8 6-13 10
11 «Бердичів» 14 2 3 9 15-26 9
12 «Фанат» (Пулини) 14 1 4 9 8-27 7

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 12 11 0 1 38-11 33
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 12 9 1 2 38-13 28
3 «Полісся» (Олевськ) 12 8 1 3 24-17 25
4 «Зоря-Енергія» (Романів) 12 8 0 4 26-22 24
5 «Керамік» (Баранівка) 12 7 0 5 41-20 21
6 «Дангард» (Тетерівка) 12 6 2 4 21-19 20
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 12 4 3 5 21-18 15
8 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 12 3 2 7 14-19 11
9 «Оріон» (Нова-Борова) 12 3 2 7 12-23 11

10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 12 3 1 8 12-38 10
11 «Україна» (Радовель) 12 1 2 9 13-36 5
12 «Зоря» (Врублівка) 12 1 2 9 11-35 5



10 Середа, 23 серпня 2017www.20minut.ua Споживачу

Кожен з батьків стикається 
з проблемою – куди віддати 
дитину, як це буде організо-
вано, які курси можуть бути 
корисні тощо. Зараз це не 
проблема – танці, спортивні 
секції, вивчення мов, розви-
ток мистецьких здібностей і 
багато іншого. 

Вибір досить широкий, залишилось 
лише обрати те, що буде зручним для вас, 
а головне – подобатиметься вашій дитині.

Фахівці ж радять обирати мовні курси. 
Одні допомагають підвищити рівень роз-
мовної англійської, подолати мовний бар’єр. 
Інші спрямовані на надолуження знань або 
серйозне підвищення рівня іноземної мови 
для складання ЗНО чи міжнародних іспитів.

Про переваги вибору саме курсів жур-
налістам «20 хвилин» розповіла викладач 
і керівник курсів My English School Ві-
кторія Чупрова.

Чому варто обрати курси:
– спілкування у групі, а не лише з ви-

кладачем. Спілкування в групі англійською 
мовою урізноманітнить комунікативні навич-

ки дитини, і вже при спілкуванні з носіями 
мови вона не буде підбирати слова, а зможе 
використати готові мовленнєві конструкції 
для будь якої ситуації;

– робоча обстановка. У випадку з репе-
титорами, дитина зазвичай знаходиться вдо-
ма, де є речі, які відволікають від навчання. У 
спеціально облаштованих кімнатах на курсах 
є все для успішного засвоєння матеріалу в 
сприятливому середовищі;

– не нав’язати, а зацікавити. Основне 
завдання викладачів курсів це показати, 
що вивчення іноземної мови це цікаво, ко-
рисно і «безболісно». Діти і дорослі не ма-
ють страждати від непосильної домашньої 
роботи, писанини і завантаженості. Наші 
техніки викладання засновані на іграх, відео, 
живому спілкуванні, обговоренні ідей і 
практичних завдань. Після уроку студенти 
зазвичай почуваються весело і набувають 
впевненості в своїх силах;

– високоякісні матеріали для вивчення 
мови. Курси відслідковують сучасні методики 
освіти і викладання, поновлюють ресурси для 
вивчення мови, викладачі постійно підвищу-
ють свою кваліфікацію.

І головне, що слід відзначити – канікулярні 
курси гармонійно поєднують вивчення англій-
ської з іграми, творчістю, танцями, спортом, 
театром. Діти з радістю граються, спілкуються 
та відпочивають, одночасно поглиблюючи свої 
знання англійської.

вільний час поза школою: 
щоб цікаво і корисно

Курси іноземних мов
для дітей та дорослих

Тестування і пробне заняття безкоштовні!

м. Житомир, Майдан Згоди, 3/75, оф. 4,
(093)255-61-24, (096)094-777-3  kursy-anglijskogo.com
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«Червоний» виходить 
на екрани України. 
Із ним варто зустрітись!

Микола Корзун

У Житомирі чи то 
забули, чи то у «круго-
вороті» побутового 
життя просто про-
ігнорували колись 
популярний вислів 
радянського «вождя» 
про те, що із усіх мис-
тецтв для нас найваж-
ливішим є мистецтво 
кіно. Проте, у тому, 
що кіномистецтво 
досі не втратило свого 
могутнього впливу 
на свідомість і світо-
гляд громад і народів, 
можна не сумнівати-
ся. Для цього достат-
ньо було прийти на 
допрем’єрний показ 
фільму «Червоний», 
який відбувся у жито-
мирському кінотеатрі 
ім. Івана Франка  
15 серпня.

«Родзинкою» заходу був не 
лише перегляд новоствореної кі-
нострічки, але й зустріч із творчою 
групою авторів фільму. Зокрема, 
до Житомира приїхав письменник 
Андрій Кокотюха – автор роману 
«Червоний» і автор сценарію одно-
йменного фільму. Виступ Андрія 
Кокотюхи був найбільш інформа-
ційним, бо саме він повідомив гля-
дачам про те, що в основу сюжету 
стрічки «Червоний» лягли події 
третьої частини (у романі «третьо-
го зошита») твору «Червоний». Ви-
бір випав саме на «третій зошит», 
оскільки читачі та поціновувачі 
творчості письменника начебто 
найбільш вподобали саме цю 
частину нещодавно написаного 
роману. Втім, фільм «Червоний» 
було створено куди швидше, аніж 
написаний роман. За словами ре-
жисера фільму Зази Буадзе, для 
зйомок знадобилося лише три мі-
сяці роботи на єдиному знімаль-
ному майданчику, який перед 

зйомками чотири місяці будували 
поблизу Кривого Рогу. Тут, на за-
лишках колишнього рудника, було 
облаштовано «кіношні» бараки та 
приміщення одного із ГУЛАГів-
ських таборів. Тут же, у руднику, 
знімалися сцени каторжної роботи 
в’язнів сталінського режиму.

В основі сюжету фільму «Черво-
ний» – табірно-ГУЛАГівське життя 
за участі ув’язнених воїнів УПА. 
Один із командирів УПА Данило 
Червоний прибуває «по етапу» до 
табірної «зони» і поступово опи-
няється на вістрі гострих проти-
стоянь, які відбуваються між «кри-
мінальниками» та «політичними» 
в’язнями. Водночас, бандерівець 
Червоний силою свого морального 
авторитету примушує табірне на-
чальство зважати хоча б на залиш-
ки людських прав в’язнів. Логіка 
спротиву, на чолі якого опиняєть-
ся Данило Червоний, неодмінно 
призводить до вибуху повстання 
у таборі. Власне, повстання й ста-
ло апогеєм і кульмінацією фільму 
«Червоний», а ті 15 чи 18 хвилин, 
упродовж яких на екрані прохо-
дять картинки збройного опору, 
і визначили жанр фільму як вес-
терн-бойовик. Хтозна, можливо 
якраз через бойовики та вестерни 
сучасна українська молодь і гля-
дач, який уже встиг надивитися 
і «проковтнути» сотні кіногодин 
жахів, трилерів і комедій, зможе 
пізнавати історію свого народу. Іс-
торію, яка дивним чином поєднує 
жахи, фарси та трагедії.

Сьогодні презентації та 
допрем’єрні покази художнього 
фільму «Червоний» пройшли що-
найменше у півтора десятках міст 
України. Приємно, що Житомир 
потрапив до їх числа. Можливо, 
півтори сотні житомирян, які при-
йшли проглянути фільм і зустрі-
тися із його авторами – це малу-
вато як для масштабів обласного 
центру, у якому живе 270 тисяч 
мешканців. Але не будемо все мі-
ряти лише чисельністю аудиторії. 
Власне кажучи, вже сам факт по-
яви фільму «Червоний», у якому 
акцентована увага на раніше не-
відомих сторінках української іс-
торії – це великий позитив.

Звісно, автори та продюсери 
фільму змушені були виходити 
із того, щоб створити кінострічку, 
«приречену» і достойну комер-
ційного успіху. Тому задіяні були 
чималі кошти, аби створити до-
стовірні декорації, а оператори 
фільму задіяли найсучасніші 

технології зйомки, що також по-
значається на сприйнятті глядача. 
Проте, аби глядач пішов на «Чер-
воного», потрібні не лише зусилля 
авторського колективу, який змо-
же упродовж місяця-двох влашто-
вувати цікаві презентації та автор-
ські покази свого нового дітища. 
Завдання у «кіношників» трохи 
інше – працювати над новими сце-
наріями і картинами. І зокрема, й 
Андрій Кокотюха, і режисер Заза 
Буадзе просто зобов’язані сьогодні 
доробити і розширити розповідь 
про повстанця УПА Данила Чер-
воного, залучивши до майбутніх 
серій (чи нового фільму) перші 
дві частини (два «зошити») рома-
ну «Червоний». Саме там, у пер-
ших «зошитах», набагато більше, 
аніж у ГУЛАГівському таборі, по-
казаний командир УПА Данило 
Червоний («Остап»). Зрештою, у 
перших двох (ще не екранізова-
них) частинах роману достатньо 
вдало і правдиво показана Україна 
у перші післявоєнні роки, коли 
вирувала війна між УПА та радян-
сько-сталінським режимом, який 
вживався у західноукраїнське село 
криваво-хижацькими методами.

Зрештою «Червоний» від-
знятий таким, яким змогли його 
відзняти автори фільму. Очевид-
но процес творення фільму був 

непростим. Адже досі широко 
невідомо, чому на перших порах 
у режисерах фільму «Червоний» 
значився не Заза Буадзе, а Ахтем 
Сеїтаблаєв, відомий раніше від-
знятим фільмом «Хайтарма». У 
ході кількох презентацій автори 
фільму «Червоний» не загострю-
вали увагу на кількох фактах, які 
напряму стосуються історії ство-
рення та зйомок фільму. Звісно 
ж, найперше питання – наскіль-
ки бюджет фільму дозволяв вті-
лити задуми автора сценарію та 
режисера? Особливу цікавість ви-
кликають обставини залучення 
та проби кіноакторів, зайнятих у 
фільмі «Червоний». Поки що рано 
говорити про остаточні враження 
від фільму, який щойно виходить 
на всеукраїнський рівень показу. 
Але вже сьогодні можна говорити 
про кілька акторських відкрит-
тів фільму «Червоний». Зокрема, 
про відкриття для широкого гля-
дацького загалу актора Миколи 
Берези, який втілював головного 
персонажа фільму. Цікавинкою, 
яка не може бути обділена увагою 
глядацької аудиторії, може стати 
співпраця українських кінемато-
графістів із італійським компози-
тором Франко Еко, який написав 
музику до фільму «Червоний». У 
ході підготовки фільму зазначало-

ся, що на Волині знімальна група 
«Червоного» працює над сценами 
боїв між УПА та нацистами, а по-
тім – між УПА та загонами МДБ. 
Проте у остаточному варіанті 
фільму таких сцен немає. Можна 
і, мабуть, потрібно зауважити, що 
українці в умовах ГУЛАГу пока-
зані дещо схематично і прямо-
лінійно. Лише декілька діалогів, 
декілька хрестоматійних реплік 
з боку табірного начальства про 
«зрадників-хохлів» і «жорстоких 
бандерівців». Кримінальні зло-
чинці, начальник табору та його 
підручні у «Червоному» вийшли 
більш талановито і, як кажуть, на-
турально. Втім, загальна характе-
ристика, на яку безумовно заслуго-
вує колектив фільму «Червоний», 
може засвідчити лише приємну 
тенденцію – український кінемато-
граф росте, розвивається і, звісно, 
переживає усі можливі «хвороби» 
розвитку. Глядач, який прийде 
подивитися фільм «Червоний» у 
ході запланованого по всій Україні 
прем’єрного показу (24 серпня) 
безумовно отримає гарну порцію 
історичного матеріалу, який заслу-
говує на осмислення та обговорен-
ня. Оцінки фільму ще будуть, але 
головне те, що «Червоний» став 
явищем українського мистецького 
життя. Поки що це – головне.
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Сучасний світ розвивається 
надшвидко, тому тема ремон-
ту значно видозмінилась по-
рівняно, наприклад, з тим, що 
було 10 років тому. Говорячи 
про підлогове покриття, ко-
тре так само удосконалюєть-
ся, хотілось би розвіяти деякі 
негативні міфи про ламінат і 
підкреслити значні переваги 
сучасного ламінату. 

Обираємо ламінат
«Усі ми пам’ятаємо історії про те, як 

ламінат псується після потрапляння на 
нього вологи, має низьку зносостійкість, 

його неекологічність і завищену вартість. 
Як людина, котра займається підлоговим 
покриттям вже більше 10 років, можу за-
певнити, що міфи далекі від реальності, за 
умови, що Ви відповідально підходите до 
вибору ламінату. Коли на ринку з’являється 
новий різновид ламінату або новий ви-
робник, наша команда проводить свої 
тестування, для того, щоб пропонувати 
нашим покупцям тільки найкращий ви-
сокоякісний продукт. Ми заливаємо ла-
мінат водою, піддаємо його механічним 
пошкодженням, навіть підпалюємо. Я 
вважаю, що це правильний підхід, щоб 
перевірити описані позитивні якості в ре-
альному житті, і впевнено говорити про 
них покупцеві», – розповів директор ТОВ 
«Двері Полісся» Сергій Шапран.

На сьогоднішній день існує декілька 
характерних ознак, на які слід звернути 
увагу.

По-перше, це приміщення, котре буде 
покрите ламінатом. Адже навантаження, 
наприклад, у офісі та домі відрізняються. 
Тому існує 2 типи ламінату: комерційний і 
побутовий. Спираючись на дослідження та 
тестування продукту, його зносостійкість 
до навантажень визначається класом. Існує 
6 класів ламінату: 21, 22, 23 (побутовий 
ламінат) і 31, 32, 33 (комерційний). Чим 
вища цифра класу ламінату – тим більше 
він здатен витримувати навантаження та 
механічні пошкодження. Якщо розбирати 
на конкретних прикладах у загальноприй-
нятих стандартах, то 21 клас розрахований 
на приміщення, де майже ніхто не ходить 
(спальні та комірні кімнати), 22 клас – ві-
тальня, 23 клас – кухня та коридор. Та як 
показала практика і особистий досвід, така 
схема розподілу класів має значні недоліки. 
Покриття цих класів швидко втрачає свої 
властивості. Тому Європа та вітчизняні 
виробники вже давно перейшли на ко-
мерційний ламінат. Різниця у вартості  – 
незначна, а різниця у якості – величезна.

Чим відрізняються між собою 31, 32 
та 33 класи ламінату? Загалом критеріїв є 
дуже багато. Директор ТОВ «Двері Полісся» 

Сергій Шапран розповідає про основні – 
плита і верхнє ламіноване покриття.

«Найголовніше – плита, фундамент, 
який забезпечує ламінату вологостійкість, 
міцність самої плити та замка. Адже верх-
ній шар може залишатись у ідеальному 
стані, в той час, коли плита вже піддається 
руйнуванню. Особисто я, як експерт, раджу 
обирати ламінат 32 та 33 класів, оскільки 
вони оснащені якісними плитами та замка-
ми, а те, що верхнє покриття з часом може 
стертись, я піддаю величезним сумнівам. 
Виходячи з цієї класифікації, найкраще 
буде обрати ламінат 31 класу для спальні, 
32 – для інших приміщень та навіть офісу. 
Але якщо ви хочете отримати захист та 
гарантію до 50 років, тоді слід купувати 
ламінат 33 класу. Повертаючись до питання 
вологостійкості, запевняю, що ламінат 31, 
32 та 33 класів стійкий до потрапляння 
вологи, навіть якщо він був у контакті з 
водою протягом декількох годин», – зазна-
чив Сергій Шапран.

Окрім класів, ламінат відрізняється 
товщиною, яка може складати 6, 7, 8, 10 та 
12 міліметрів. Чим більша товщина – тим 
вищі його ударна міцність і звукоізоляція. 

Як правильно обрати покриття 
для підлоги: поради фахівців
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Товщину правильно підбирати виходячи 
з площі приміщення. Чим більша пло-
ща – тим товщим повинен бути ламінат. 
Чому так? Тому що, якщо обрати ламінат 
6-7 мм для приміщення 100 м кв, то під 
час ходіння по ньому буде виникати звук, 
схожий на цокання або скрипіння. Тобто, 
чим товща дошка, тим вона безшумніша. 
Взагалі, краще обирати ламінат 8-12 мм, він 
не «звучить» і при укладанні не виникає 
проблем. Правильно обраний та укладений 
ламінат видавати звуки не буде.

А головне, звертайте увагу на термін 
гарантії, котрий дає виробник на свою 
продукцію. Загалом, гарантія складає 2-6 
років, але деякі висококласні виробники 
дають гарантію 10, 20 та навіть 50 років. 

«Підсумовуючи усе вищесказане, хочу 
наголосити, що боятись купувати ламі-
нат – не варто, варто правильно та уважно 
підійти до його вибору, отримати якісну 
консультацію та придбати саме той товар, 
котрий прослужить Вам довгі роки», – 
наголосив керівник ТОВ «Двері Полісся» 
Сергій Шапран.

Як оформити бетонну підлогу: 
поради фахівців

З виникненням моди на інтер’єри 
у стилі «лофт» у вітальнях з’явилася 
бетонна підлога. Вона замінює паркет, 
ламінат, керамічну плитку на кухні та 
у ванній кімнаті. Якісно виконана і за-
хищена підлога з бетону утворює гла-
деньку, монолітну поверхню з високою 
міцністю та стійкістю до забруднень.

«Бетон задає помешканню сучасний 
тон, проте, завдяки своїй природі, також 
чудово прилаштовується до інших еле-

ментів декору. Це матеріал, котрий дає 
великі дизайнерські можливості. З його 
допомогою можемо створювати холодні 
інтер’єри, сірі площини, які чудово по-
єднуються зі скляними та металевими 
аксесуарами», – розповів керівник фір-
мового салону «Sniezka» Іван Сус.

Завдяки спеціальним фарбам і смо-
лам підлогу можна зробити кольоровою. 
Смоли надають бетонним поверхням 
додаткового блиску. Таку підлогу легко 
тримати в чистоті, вона надзвичайно 
міцна і має естетичний вигляд.

Кожна бетонна підлога потребує за-
хисту, оскільки у необробленому стані 
вона має високу поглинаючу здатність, 
легко пошкоджується та піддається сти-
ранню, викликаючи запиленість примі-
щення. Ідеальним засобом для захисту 
бетонної підлоги є акрилова фарба для 
бетонних основ Śnieżka.

«Ця фарба призначена для декора-
тивно-захисного фарбування підлоги 
і бетонних конструкцій. Являє собою 
суспензію пігментів і наповнювачів у 
водній дисперсії акрилової смоли з під-
вищеною стійкістю до стирання. Завдяки 
її застосуванню бетонна підлога, котра 
піддається інтенсивній експлуатації, 
стає винятково міцною. Бетонні основи, 
підготовлені для обробки, повинні бути 
сухими, очищеними від пилу та інших 
забруднень, знежиреними. Нову або 
відремонтовану свіжими цементними 
розчинами підлогу можна покривати 
захисним шаром не раніше ніж через 4 
тижні», – зазначив Іван Сус.

Для першого фарбування бетон-
ної основи потрібно використовувати 
фарбу, розбавлену водою у кількості 

20%. Фарбування повинне відбувати-
ся при температурі навколишнього 
середовища від +10° C до +30° C. Засіб 
наноситься на поверхню пензлем, ва-
ликом або методом розпилення, при 
цьому перший шар рекомендується 
виконати пензлем, ретельно втираючи 
засіб у поверхню бетону. 

Основу покриваємо двічі з інтервалом 
у декілька годин. Там, де рух особливо 
інтенсивний, а підлога піддається сти-

ранню, рекомендується навіть триразо-
вий захист поверхні. 

Фахівці наголошують, що бетонна 
підлога – це надзвичайно практичне 
рішення. Холод бетону, який досі відля-
кував від застосування його у житлових 
приміщеннях, сьогодні усувається шля-
хом підігріву підлоги. Значна перевага 
цього матеріалу над його недоліками 
сприяє тому, що ми використовуємо 
його дедалі частіше.
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вилкул: Установленный правительством 
прожиточный минимум ($2,2/день) 
в два раза ниже порога абсолютной 
бедности для стран европы ($4,3/день)

Консультує Міністр юстиції

По данным ООН, 
уже более 60% на-
селения Украины 
проживает за чертой 
бедности

Сопредседатель фракции 
«Оппозиционного Блока» в пар-
ламенте Александр Вилкул на 
своей странице в Facebook напи-
сал: «Бедность будет преодолена 
только когда заработает экономи-
ка. Для этого надо восстановить 
мир и поддержать промышлен-
ность. Мы готовы голосовать за 
законопроекты в рамках Минских 
соглашений, а для развития эко-
номики подали в Раду законопро-
екты в рамках Стратегии «Новая 
Индустриализация».

И пока «коалиция войны» про-
должает прикрываться войной и 
делать очередные пустые заявле-
ния, Агентство Bloomberg опубли-
ковало Misery Index 2017, согласно 
которому Украина уже второй год 

подряд находится в топ-10 «бед-
ных и несчастных стран».

Вилкул подчеркнул, что обе-
щания власти мизерно повысить 
прожиточный минимум на 1 
цент в день (с 1624 грн/мес до 
1700 грн/мес) не решит проблемы 
бедности. Социальные выплаты, 
которые зависят от прожиточ-
ного уровня, также увеличатся 
на ничтожные суммы. Напри-
мер, увеличение максимального 
размера помощи одиноким ма-
терям составит 66-83 грн./мес., 
что соответствует 2-3 баночкам 
детского пюре.

Данные социологического 
исследования группы «Рейтинг» 
свидетельствуют: более 60% укра-
инцев обеднели в прошлом году, 
60% людей не могут оплатить 
коммуналку, 97% – обеспокое-
ны повышением цен на товары 
и услуги. Причиной такого эко-
номического положения более 
половины опрошенных считают 
непрофессионализм и корруп-
цию действующей власти, а также 

войну на Донбассе.
Оппозиционер отметил: 

«Даже большинство работающего 
населения в Украине относится 
к категории бедных. В нашей 
стране из 7,4 млн работающих 
зарплату в размере минимальной 
и ниже получает 10,3%. 3 200 грн/
мес – это $119 или $4/день. Это 
также ниже уровня бедности в 
Центральной и Восточной Европе 
($4,3/день).

В целом по стране зарплату 
до 6 тыс грн получает большин-
ство работающих (64%), что также 
существенно ниже показателей 
даже только ближайших соседей. 
А уровень пенсий в Украине – во-
обще трагедия».

«Растет безработица, зарпла-
ты и пенсии – мизерные, а рост 
цен колоссальный. В первом 
полугодии 2017 рост цен выше 
уровня всех стран Европы и 
СНГ – 15,6%. Инфляция – 8,1%, 
а в большинстве стран Евро-
пы – 1,8%. Это значит, что у нас 
инфляция просто «съедает» не-

значительное повышение соц-
стандартов и зарплат», – сказал 
оппозиционер.

В поддержку законопроектов, 
которые Вилкул вместе с колле-
гами из «ОППОЗИЦИОННО-
ГО БЛОКА» подал в Верховную 
Раду, уже поставили свои под-

писи более 700 тысяч человек по 
всей Украине. Законопроекты 
о «Новой Индустриализации» 
включают, в том числе, господ-
держку промышленности, науки 
и образования, создание новых 
рабочих мест, улучшение инве-
стиционного климата и т.д.

Перед тим як підписувати до-
говір оренди, Ви маєте переко-
натися, чи є у Вас документи, які 
підтверджують право власності 
на земельну ділянку. Без таких до-
кументів Ви не зможете передати 
землю в оренду.

Які документи посвідчують 
право власності на землю?

Документи, які посвідчують 
право власності на земельні ділян-
ки, можна розділити на 2 групи.

Перша. Видані власникам до 
1 січня 2013 р.: державний акт на 
право приватної власності на зем-
лю; державний акт на право влас-
ності на землю або ж державний 
акт на право власності на земельну 
ділянку.

Друга. Ділянки, які оформ-
лювалися після 1 січня 2013 р.: 
свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно чи витяг з Дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію 
права власності.

При зміні власника право влас-
ності на земельну ділянку без змі-
ни її меж та цільового призначен-
ня також посвідчується договором 
купівлі-продажу або свідоцтвом 
про право на спадщину.

Право постійного користу-
вання земельною ділянкою по-

свідчується державним актом на 
право постійного користування 
земельною ділянкою.

Хто може орендувати Вашу 
ділянку?

Другим важливим питан-
ням договірних відносин є ви-
бір орендаря.

Відповідно до чинного зако-
нодавства орендарями земельних 
ділянок можуть бути:

– районні, обласні, Київська і 
Севастопольська міські держав-
ні адміністрації, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим та 
Кабінет Міністрів України в межах 
повноважень, визначених законом;

– сільські, селищні, міські, 
районні та обласні ради, Верхо-
вна Рада Автономної Республіки 
Крим у межах повноважень, ви-
значених законом;

– громадяни та юридичні осо-
би України, іноземці та особи без 
громадянства, іноземні юридич-
ні особи, міжнародні об’єднання 
та організації, а також іноземні 
держави.

Між власником та орендарем 
має бути укладений письмовий 
договір оренди землі сільськогос-
подарського призначення. Цей 
документ обов’язково підлягає 
державній реєстрації.

Куди звертатися, щоб отри-
мати детальну консультацію 
щодо передачі землі у оренду?

Управління державної реє-
страції Головного територіаль-
ного управління юстиції у Жито-

мирській області, що знаходиться 
за адресою: майдан Соборний, 1, 
м. Житомир, тел.: (0412) 42-21-01, 
22-52-84.

Міністр юстиції 
Павло Петренко

Читачі газети «20 хвилин» можуть 
задати свої питання Міністру юстиції 
Павлу Петренку. Ви можете надсилати 
ваші запитання на електронну адресу: 

da.kirdoda@gmail.com або поштою: місто 
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,

газета «20 хвилин», 10014

Чи можете Ви 
роз’яснити, які докумен-
ти мають бути в мене 
як у власника земель-
ного паю сільськогоспо-
дарського призначення, 
і кому я маю право 
передавати свою землю 
в оренду? Заздалегідь 
дуже дякую за відповідь.

Микола Стеценко
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Який найпопулярніший ре-
сурс у сучасному суспільстві? 
Ні, зовсім не нафта і навіть не 
чиста вода. Найбільш затребу-
ваний ресурс – час. Сучасній 
людині конче потрібно встиг-
нути все і відразу, тут і зараз.

Набридло відчувати, що буквально за-
дихаєтесь під натиском повсякденних справ 
і нічого не встигаєте? Все можна виправити. 
Почніть з того, що зверніть увагу на прості 
поради нижче. Може, вам не вистачало не 
додаткових годин у добі, а організованості?

Порада №1: ні телефону в спальні
Повноцінний сон потрібен не тільки 

нашому тілу, а й мозку, щоб ретельно роз-
класти всю накопичену за день інформацію 
по внутрішнім «поличкам». Як показують 
дослідження, більшість сучасних людей 
починають день з перевірки пошти, соці-
альних мереж або новинної стрічки відразу 

після пробудження, не встаючи з ліжка. 
Це змушує наш мозок відчувати сильний 
стрес, провокує дратівливість, а ще забирає 
мінімум 10-15 хвилин часу. Хочете провести 
день в гарному настрої і не запізнитися на 
роботу? Купіть собі звичайний будильник, 
а смартфон залишайте на ніч за дверима.

Порада №2: починайте робочий 
день з найважливішого (або найваж-
чого) завдання

Виявляється, наші розумові процеси 
перебувають у найкращій «формі» за 2-3 го-
дини після пробудження. Не нехтуйте цим 
золотим часом. Краще відразу візьміться за 
найважливіше або трудомістке завдання. Ви 
впораєтеся з ним в рази швидше і ефектив-
ніше, не залишивши прокрастинації жод-
ного шансу. А ейфорія від виконаної задачі 
допоможе з легкістю і хорошим настроєм 
протриматися до кінця робочого дня.

Порада №3: відповідайте на листи 
і повідомлення швидко, але не мо-
ментально

Якщо ви, звичайно, не менеджер служби 
підтримки. Тоді можете сміливо пропуска-

ти цей пункт. Усім іншим експерти в пи-
таннях тайм-менеджменту радять виділяти 
спеціальний час, щоб вдумливо розібратися 
з кореспонденцією. Спроби моментально 
відповісти на всі повідомлення робочого або 
особистого характеру будуть постійно від-
волікати вас від роботи. А щоб повноцінно 
повернутися до попереднього завданням 
після «перемикання», людині потрібно в 
середньому близько 15 хвилин.

Порада №4: списки, плани, календар
Знаєте золотий секрет тайм-менеджмен-

ту? Призначення дати події збільшує ймовір-
ність самої події. Так уже влаштований наш 
мозок, що буквально «заводиться» від термінів. 
Те ж саме відноситься до списку справ. Хочете 
стати більш організованим і встигати більше? 
Заведіть собі блокнот і додаток на смарфтон з 
календарем і нагадуваннями. Записуйте туди 
навіть дрібні справи. І не забувайте викреслю-
вати їх після виконання.

Порада №5: маленькими кроками – 
до великої мети

Цілі – це добре. Але часом нездатність 
їх досягти змушує «опустити руки». Не 

треба так. Досягти можна всього. Головне – 
скласти план, подумати і розбити його на 
багато маленьких кроків. Не забувайте пи-
тати себе: що я можу зробити сьогодні, 
щоб наблизитися до мети? І обов’язково 
включіть цей пункт в список завдань на 
сьогодні. Можливо, ви й самі не помітите, 
як поступово, маленькими «порціями»», 
досягнете поставленої мети.

ВСТИГНУТИ ВСЕ: 
5 секретів тайм-менеджменту, 
які заощадять час, гроші і нерви
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•	Арматурщик для	выполнения	работ	по	
производству	железобетонных	изделий	
с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРА-
ИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	
труда,	достойную	стабильную	оплату.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
067)6415300Наталия,429054

АТП (вАхТА По УкрАине): крАновщики 
(ДЭк), АвТокрАновщики (крАЗ/кАмАЗ), 
слесАри По крАнАм, воДиТели ПогрУЗ-
чикА (ТелескоП) и IVECO (Длинномер, 
кАТ.е), мАшинисТы кАТкА (LutOng) и 
ЭкскАвАТорА (Борекс,JCB). ЗП 7500-
12000грн./вАхТА (15-20Дн)+Жилье 
0672182601

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, Ав-
ТокрАн., слюсАрі крАнів, воДії, мА-
шинісТи. ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20Дн)+ЖиТло 0672182601

•	Банщик срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	Без	в/п.	О/р	необязателен,	
обучаем.	Г/р	7/7	суток.	З/п	достойная,	
при	собеседовании.	096)5061963

•	Бармены требуется	 в	 ресторан.	
Дружеский	колектив,	хорошие	усло-
вия	работы.	Высокая	и	стабильная	
заработная	плата.	Все	детали	по	тел	
067)4100300

•	Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-ки,	
звар-ки,	автослюсарі,	водії,	бигад-ри	
на	загот.	переробку	лісу,	Житом.	обл.,	
висока	з/п.	0968919614

•	Бесплатный набор	и	без	знания	ан-
глийского	языка!	в	Кувейт	приглашаем	
медсестер,	дерматологов,	косметологов,	
пластических	хирургов.	Проживание,	
рабочая	виза	2	года,	авиаперелет	за	
счет	работодателя.	Лиц.	МСПУ	АВ	№	
585042	0966035770

•	Будівельники (різноробочі)	терміново	
потрібні	у	Київську	область	с.	Завалля.	
Робота	посуточна,	з/п	5000-6000грн,	ви-
плати	без	затримок.	Досвід	роботи	обов	
язковий	067)2380639Сергій

БУДівельній комПАнії ПоТріБні: фАсАД-
ники, ПлиТочники, мАляри-шТУкАТУ-
ри, монТАЖники г/к сисТем. вАхТовий 
меТоД роБоТи, оПлАТА ПроЖивАння, 
офіційне ПрАцевлАшТУвАння! ДмиТро 
0675781840, 0733114301

•	В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	
виробів	потрібні	ч/ж	від	18	років,	з/п	
8900	грн,	щоденні	виплати,	харчування,	
вахта.	Іногороднім	гуртожиток.	З	посе-
редниками	не	працюємо	0992477781,	
0985686758

•	В місто	Київ	терміново	потрібні	буді-
вельники	різних	спеціальностей,	охо-
ронці,	різноробочі.	Вахта+проживання	
забезпечуєм	0671888494

•	В місто	Київ	терміново	потрібні	буді-
вельники	різних	спеціальностей,	різно-
робочі,	та	охоронці.	Заробітня	плата	
8000-15000	проживанням	забезпечуємо	
0671888494

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

•	Верстатник (2	людини)	потрібні	на	де-
ревообробне	підприємство	в	Малинський	
р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	Забезпечуємо	
житлом	і	харчуванням.	067)4914363Вікт
орІванович,(096)4559164На

•	Відкриття візи+надання	роботи	в	
Польщі,	Чехії,	Німеччині,	Литві,	Ес-
тонії,	Данії,	Голландії,	Ізраїлі,	Канаді	
0674550664,0996348031

•	Водители кат.	 "С",	 "Е"	 требуют-
ся	на	бетонный	завод	"ProfiБетон".	
З/п:	10000-15000	грн.	Место	работы:	
пгт.	Калиновка,	Броварской	р-н,	Ки-
евская	обл.	Жилье	предоставляем.	
067)4431999,(067)5673050

•	Водители категории	В.	Автомобили	
бусы	Фольксваген,	Мерседес.	Грузо-
перевозки	по	Украине.	З/п	от	8000	грн.	
+	премии	+	командировочные.	Своев-
ременная	выплата.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	310	
(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	
двора	093)2401847,(067)5884282,552086

•	Водитель ассенизатор	на	грузовой	
автомобиль.	Наличие	прав	кат	С	на	по-
стоянное	место	работы	в	г.Житомир.	
З/п	5000грн	098)7099697,(063)2264190

•	Водитель кат	Е	(	на	прицеп).	Рабо-
та	по	Украине	(командировки).	За-
работная	плата	-	сдельная,	достой-
на.	Желательно	с	опытом	работы.	
067)4101352,335029,(093)6045843

•	Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	
Работа	по	Европе.	О/р	от	1	года	на	фуре	
20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	95	код.	
Оформление	документов	бесплатно.	З/п	
от	43	000грн.	Офиц.	трудоустройство.	
Помощь	в	получении	тахографа.	Лиц.	
АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выда	09
5)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

•	Водії з	власним	вантажним	авто	для	до-
ставки	кондитерських	виробiв	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитерських	
виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	
16000грн.	Виплати	вчасно	097)7380810

•	Водії кат.	 Е	 для	 здійснення	 між-
народних	перевезень	вантажів	 за-
прошуються	на	постійну	роботу	в	ДП	
АТП	 Транском.	 Оплата	 договірна.	
045)9729604,(067)4669624

воДії, кАТегорія е, ПеревАгА нАДАєТься 
воДіям іЗ Д/р, офіційне ПрАцевлАшТУ-
вАння, З/П віД 25 Тис.грн. 0674338911

•	Водій кат	Е	в	автотранспортную	компа-
нію.	Д/р	від	1	року	на	іномарках.	Робота	
в	м.	Житомир	412626,(050)4630977

воДій міксерА (БеТоноЗмішУвАчА). 
роБоТА По києвУ ТА київській оБл. 
воДійське Посв. З віДкриТими кА-
Тегоріями в, с. нАвчАємо роБоТі нА 
міксерАх (БеТоноЗмішУвАчАх). іного-
роДнім нАДАєТься ЖиТло. ЗП віДряДнА, 
ЗА оБсягАми роБіТ (високий рівень) 
0677247777

•	Вязальщица (-ик)	носков.	З/п	до-
говорная	 Детали	 по	 телефонам	
098)2259000,(093)9045050

•	Гипсокартонщики срочно	требуются	
на	работу	в	г.Киев.	Жилье	предоставля-
ем	и	трехразовое	питание	050)4505596

•	Горничная в	гостиницу	и	кафе-рес-
торан	приглашается	в	 гостинично-
ресторанный	комплекс.	О/р	обязателен.	
Место	работы:	Ирпень,	улица	Мира,	16.	
Иногородним	возможно	предоставление	
жилья.	Звоните!	067)5085541

•	Грузчик срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы	в	магазин	Сильпо	
в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	093)743
9137,(097)7638729,(099)9439760

•	Грузчик-комплектовщик на	склад	
требуется	мебельному	производству	в	
г.КИЕВ.	З/п:	6900	грн.	Своевременная	
выплата	з/п,	без	задержек.	Рабочая	
форма.	Стабильная	работа.	Есть	воз-
можность	проживания.	063)0316995

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

•	Домработница. Уборка	2-х	этаж.	
дома+беседка.	Без	приготовления	пищи.	
Работа	два	раза	в	нед.	З/п	300-400	грн	в	
день.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	
2,	3-й	этаж,	офис	310	(ул.	Щорса,	5а,	м-н	
Вольт,	вход	со	двора)	552086,(067)5884
282,(093)2401847

•	Експедитор (повна	зайнятість)	терміно-
во	потрібен	для	доставки	кондитерських	
виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	ви-
плати	вчасно	097)7380810

•	Експедитор (продукти	харчування,	на-
пої).	З/п	від	5000	грн.	Г/р	-	5	днів.	Робота	
по	м.	Житомир	та	області	096)3997239

•	Електрик потрібнен	 на	 роботу	 в	
компанію-	виробник	обладнання	ТМ	
GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Ва-
сильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	
грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Нада-
ється	житло	(квартира).	044)3312815Ан
на,(067)4692877Інна

•	Електрогазозварник Запрошуємо	
на	завод	залізобетонних	виробів	в	м.	
Українку,	Київської	обл.	Премії.	Нада-
ється	гуртожиток.	Можливий	вахто-
вий	метод	роботи.	З/п8000-10000грн	
067)4837544,(068)2830073

•	Електрогазозварник потрiбен	на	Жи-
томирське	ПП	Буд-Маш.	З/п	стабiльна,	
своєчасна.	Адреса:	вул.	Покровська,	
48	420756

•	Електрозварювальник ручного	зварю-
вання	ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	
в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	
GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Ва-
сильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	
грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Нада-
ється	житло	(квартира).	044)3312815Ан
на,(067)4692877Інна

•	Електромонтажники (вміння	чита-
ти	креслення,	принципові	електросхе-
ми).	Провідний	європейський	виробник	
ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіційне	працев-
лаштування.	Холостякам	–	сприяння	в	
поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Со-
борно	0444063626,	0503868659

1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	"G4S"	потрібні	охоронники	на	вахти	
по	Україні.	Графік:	15/15,	30/15,	зміни	
по	12	Год.,	їжа,	житло,	форма	(095)(097)
(093)2261010

•	Абсолютно все	строительные	специ-
альности	требуются	строительной	ком-
пании	в	г.Киев,	з/п	высокая,	выплаты	
еженедельно	без	задержек,	жилье	пред-
оставляем	0992468960,	0976527866

•	Автомеханик с	опытом	работы	срочно	
требуется	на	производство.	З/п	высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	Автомойщики (-цы)	 Можно	 без	
о/р.	Полная	или	частичная	занятость	
Работа	в	г.	Киеве.	Иногородним	по-
мощ	с	жильем.	З/п	от	7000-20000грн.	
095)1640404,(063)8954850

•	автослесари	и	автоэлектрики	по	ре-
монтУ	ГрУзовых	авто!	работа	в	киеве	
на	сто.	жильем	обеспечиваем!	опыт	
работы	обязательно	0673444243

•	Автослесари требуются	на	бетонный	
завод	"ProfiБетон".	З/п:	10000-15000	грн.	
Место	работы:	пгт.	Калиновка,	Бровар-
ской	р-н,	Киевская	обл.	Жилье	пред-
оставляем.	067)4431999,(067)5673050

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

•	Автослесарь срочно	требуется	на	
СТО	(ул.	Чудновская,	104)	З/п	достой-
ная	067)4104588

•	А г е н т ы  в 	 о ф и с 	 Тр е б у ю т с я	
ответственные	люди.	Ведение	деловых	
переговоров,	заключение	договоров.	
Гибкий	график.	Дополнительная	инфор-
мация	по	т.	063)9960761

•	Агенты по	продажам	требуются	в	
оптовую	компанию.Презентабельный	
внешний	вид.Знание	ПК	на	уровне	поль-
зователя.Достойный	доход.Карьерный	
рост	068)4990659

•	аГрофірма	в	кеГічівськомУ	районі	хар-
ківської	області	запрошУє	робітників	на	
збір	овочів	та	фрУктів,	інші	сільГоспро-
боти.	харчУвання	та	проживання	забес-
печУємо.	подробиці	за	тел.:	0503009445

•	Администратор в	магазин	срочно	в	
городе	Житомире.	Опыт	работы	обья-
зателен.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании.	067)4115782
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•	Електромонтер з	ремонту	та	об-
слуговування	електроустаткування	
на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	картонний	комбінат.	Д/р	
на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064

•	Збиральник підонів	(4	людини)	по-
трібні	на	деревообробне	підприємство	
в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	
Забезпечуємо	житлом	і	харчуванням.	
067)4914363ВікторІванович,(096)4559
164На

•	Инженер по	охране	труда	с	опытом	
работы	срочно	требуется	на	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая	
067)4125548,(066)1666972

•	Инженер с	 опытом	 работы	 на	
металлообрабатывающее	предприя-
тие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	ищем	женскоГо	и	мУжскоГо	мастера	
в	парикмахерскУю	красУня,	оренда.	
0633970879ольГа

•	Інженер-конструктор (механіка)	по-
трібен	на	роботу	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	
Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	
ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(кварти-
ра).	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

•	Інженер-конструктор на	виробництво	
ТОВ	Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	
Звертатись	за	адресою:	вул.Баранова,93	
050)4634156,428088

•	Інженер-конструктор на	підпри-
ємство	ТОВ	 Житомирський	карто-
нний	комбінат.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	Каменщики срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	строительную	
компанию.	О/р	от	2-х	лет.	З/п	сдельная:	
350,00	грн/куб.м,	95,00	грн/кв.м	Боль-
шие	объемы.	Предоставляеться	жилье	
067)2197867Роман

•	Каменщики срочно	требуются	на	ра-
боту	в	г.Киев.	Жилье	предоставляем	и	
трехразовое	питание	050)4505596

•	каменярі,	монолітники,	фасадни-
ки,	стропальники	(можливо	бриГа-
ди)	на	роботУ	У	м.	київ.	досвід	робо-
ти	обов'язково.	житло	надається.	
0444847189,	0444635465	0503342645,	
0503562983

•	Кассир срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы	в	магазин	Сильпо	
в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	093)743
9137,(097)7638729,(099)9439760

•	Кассир срочно	требуются	на	посто-
янное	место	работы	в	городе	Житоми-
ре.	График	работы	4	дневных	смены/2	
выходных/4	ночных	смены.	Заробот-
ная	плата	3500+чаевые+%	от	кассы	
098)1712993Алена

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	
танцори,	офіціанти.	Контр.	від	3міс.	
Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	kenjob@
mail.ru	0972201876;	0936439307

•	Кладовщик (физическая	нагрузки).	
З/п-	договорная.	Официальное	трудоу-
стройство	067)4126136

•	Кладовщик Прием	заказов,	работа	
с	партнерами	в	офисе,	можна	без	о/р	
063)4264023

комПАнія Тов "Тоі-Тоі сисТеми сАніТАр-
ні" в Зв'яЗкУ З роЗширенням, нАБирАє 
воДіїв і ріЗнороБочих. всі ДеТАлі По 
ТелефонУ: 0965777577, 0505777577

•	Комплектовщики требуются	на	про-
изводство	строительных	материалов.	
З/п	от	7000грн	050)4237887

•	Комплектувальники проводів	запро-
шуються	на	роботу	в	компанiю	Кром-
берг	енд	Шуберт.	Офіційне	працев-
лаштування,	гідний	рівень	заробітної	
плати,	8-годинний	робочий	день,	довіз	
на	роботу	і	додому,	компенсацiя	обiдiв	
098)2396981,(050)4354585,576274

•	Кондитер срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы	в	магазин	Сильпо	
в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	099)943
9760,(097)7638729,(093)7439137

•	Конструктор с	опытом	работы	на	
металлообрабатывающее	предприя-
тие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Консультанти в	рекламний	відділ.	Но-
вий	проект,	набираємо	команду	-	стань	її	
частиною.	Можливість	кар`єрного	росту.
Заробітна	плата	-	ставка	2500грн	+	%.	
%0674120150

•	Контролер ОТК	 Запрошуємо	 на	
завод	залізобетонних	виробів	в	м.	
Українку,	Київської	обл.	Премії.	Нада-
ється	гуртожиток.	Можливий	вахто-
вий	метод	роботи.	З/п8000-10000грн	
067)4837544,(068)2830073

•	Контролер ОТК	с	о/р	на	завод	ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	
хорошие	условия	труда.	З/п	от	6000грн.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	
срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту.	О/р	не	обязателен.	Г/р	1/3	сутки.	З/п	
280грн/сутки.	098)2596718

•	Крановщик на	автокран	Срочно!	Г/р	и	
з/п	договорные.	Подробности	оговари-
ваются	при	встречи	097)7912897

•	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)5220700ІринаМиколаївна

•	Лаборант с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕР-
БЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хо-
рошие	условия	труда.	З/п	от	6000грн.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
067)6415300Наталия,429054

•	Ливарники пластмас	потрібні.	Про-
відний	європейський	виробник	ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-
преміальна.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	
Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	
0444063626,	0503868659

•	Маляр срочно	требуется	в	г.Киев	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные.	Пред-
оставляем	жилье.	097)5047905

•	Маляры срочно	требуются	на	постоян-
ное	место	работы	в	город	Киев.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Жилье	предоставляется.	068)8472405(гл.
сантехник),(067)3272716(п

•	Мангальщик в	кафе	на	постоянную	
работу.	Порядочность.	Опыт	работы.	
Г/р	 посменный.	 З/п	 договорная	
096)3607603ТатьянаВикторовна

•	Мастер участка	с	о/р	на	завод	ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда,	достой-
ную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	
Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	Машиніст екскаватора	Терміново!	Гра-
фік	роботи,	заробітна	плата	та	всі	деталі	
обговорюються	при	зустрічі	097)7912897

•	Менеджер в	офіс	(з	досвідом	робо-
ти	и	без)	терміново	потрібен	в	обласне	
спеціалізоване	ремонтно-будівельне	
підприємство	протипожежних	робіт.	Всі	
деталі	за	адресою	Героїв	Пожежних	67-А	
241877

•	Менеджер в	офіс.	Новий	проект.	
Базу	данних	надаємо.	З/п	-	ставка+%.	
0674120150

•	Менеджер по	продажам	срочно	тре-
буется	на	постоянную	работу	(осна-
щение	лабараторий,	реактивы	и	т.п.).	
Готовы	взять	студента,	обучаем.	Же-
лательно	знание	1С.	Г/р	с	9.00-18.00,	
5-ти	дневка.	З/п	при	собеседовании.	
413523,(067)7256095

•	Менеджер.Ставка+%. 0674120150

м е н е Д Ж е р ы  П о  П р о Д А Ж А м .
комфорТный офис, ценТр гороДА,г/р 
5-Ти ДневкА.ЖДем ТеБя!!!З/П сТАвкА+%. 
0674120150

•	Механик с	опытом	работы	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	
З/п	высокая	066)1666972,(067)4125548

нА АвТомойкУ в г.киев ТреБУюТся со-
ТрУДники. ЗП 8700 - 16400 грн в мес., 
иногороДним Жильё БесПлАТно. 
ПреДПочТение молоДым и АкТивным 
0991710391

на	роботУ	потрібний	автокранівник	
0977912897	леонід

•	Начальник охраны	Вахта	по	Винницкой	
области.	Жильё,	форму,	проезд,	пита-
ние.	З/п	7500грн	Расчёт	после	вахты	06
8)8764775,(093)8086283,(066)4004086

•	Няня в	детский	центр.	Порядочность,	
аккуратность,	любовь	к	деткам.	Уход	
за	детьми	дошкольного	возраста	(до	10	
человек).	Г/р	с	9.00	до	18.00.	З/п	3500	
грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	
2,	3-й	этаж,	офис	310	(ул.	Щорса,	5а,	
магазин	Вольт,	вход	со	двора)	552086,(
067)5884282,(093)2401847

•	Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	
Провідний	європейський	виробник	ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-
преміальна.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	
Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	
(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

оПерАТори сАLL-ценТрА. БАЗУ ДАнних 
нАДАємо. Почни свою кАр`єрУ З нАми! 
0674120150

•	Ортодонт запрошується	 на	 по-
стійну	роботу	у	зв	язку	з	розширен-
ням	приватної	стоматології.	Д/р	обов	
язковий.	Гідна	зарплата,	кар	єрний	
ріст.	Г/р	обговорюється	на	співбесіді.	
063)5727987,(097)2260181

•	Ортопед запрошується	на	постій-
ну	роботу	у	зв	язку	з	розширенням	
приватної	стоматології.	Д/р	обов	яз-
ковий.	 Гідна	 зарплата,	 кар	 єрний	
ріст.	Г/р	обговорюється	на	співбесіді	
097)2260181,(063)5727987

офиснАя рАБоТА. новАя комАнДА! 
сТАнь ее чАсТью. 0674120150

•	Офисные сотрудники	 по	 разным	
направлениям	 Доход	 до	 5000	 грн	
068)4990659,(063)4264023

•	Официантки (-ты)	срочно	требуются	на	
сезонную	работу	до	15	сентября	в	Одес-
скую	область,	курорт	Затока	(ресторан	
Дионис	при	отеле	Афродита).	Предостав-
ляем	жилье	и	питание	093)2728899Егор

•	Официанты в	кафе	на	постоянную	
работу.	Порядочность.	Опыт	работы.	
Г/р	 посменный.	 З/п	 договорная	
096)3607603ТатьянаВикторовна

•	Официанты требуются	в	ресторан.	
Дружеский	колектив,	хорошие	условия	
работы.	Высокая	и	стабильная	заработ-
ная	плата.	067)4100300

•	Официанты требуются	на	постоянную	
работу.	Все	детали	при	собеседовании	
050)3826521,(098)0702654

•	Охоронники потрібні	для	роботи	вах-
товим	методом	в	компанію	ТОВ	Гладі-
ус	Сервіс.	Г/р	20/10днів.	З/п	від	4000-
6000грн.	Надається	житло	на	території	
об	єкту.	068)3915779
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•	Охоронники Работа	вахтовым	мето-
дом	(15/15,	20/10,	месяц	и	болие).	З/п	
от	180	до	350	грн/смена.	Проживание	
бесплатно.	Обьекты	в	г.	Киев	и	Киевской	
области,	также	есть	и	в	Житомирской	
обл	063)3040420,(063)2332814,(097)6
914333

•	Охоронники терміново!	Робота	для	
чоловіків	та	жінок	по	Західній	Україні	та	
Києві	вахтовим	методом	(14/14	днів	та	
30/30днів).	З/п	2600	-	7500грн	,	вчасно.	
Проживання	безкоштовно.	067)4411418

•	Охоронці (чол/жін)	в	охоронну	фір-
му	в	зв	язку	з	відкриттям	нових	об	
єктів.	Вахтовий	метод	роботи.	З/п	від	
3700грн	і	вище.	Місто	Житомир,	вул.
Київська	81,	4	поверх,	кабінет	409	
066)0649362,(099)2951527,360537

•	Охоронці на	 підприємство	 ТОВ	
Житомирський	 картонний	 ком-
б і н а т . 	 З / п 	 з а 	 д о м о в л е н і с т ю	
095)2831112,472064,(095)2806719

•	Охоронці Потрібні	молоді	люди	для	
роботи	в	м.	Київ.	Хороші	умови	пра-
ці.	Вахтовий	метод	1/2	тиж.	Надаємо	
харчування	та	житло.	З/п	договірна.	
067)7869928

•	Охоронці-вахтовики. Графік:	20/10,	
15/15,	30/10.	З/п	від	4000	грн/вахту.	
Житло,	харчування	б/к.	0674697939	
0661246237,	0630329232

•	охрана	промышленных	объектов	в	
Г.киеве	вахтой	-	15/15,	20/10,	30/15.	про-
живание	и	питание	за	счет	фирмы,	пер-

спектива	карьерноГо	роста,	обеспече-
ние	формой.	зп	от	7500	Грн.	0950906191

•	охранник	на	склад(вахта),	Г.винница.	
зп	от	5000	Грн.	0936473534

•	Охранники в	 охранную	 фирму.	
Вахтовый	метод	работы	(оговаривается).	
Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	
Без	судимости.	З/п	высокая.	Обеспече-
ние	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	
067)2421772,(067)4345494,(050)3355358

•	Охранники Мужчины,	женщины.	Вахта	
по	Винницкой	области.	Жильё,	форму,	
проезд,	питание.	З/п	5000грн	Расчёт	
после	вахты	066)4004086,(093)808628
3,(068)8764775

•	Охранники Охранная	 компания	
проводит	 набор	 ответственных	 и	
исполнительных	сотрудников.	Вахтовый	
метод	10/10	дней.	З/п	до	300	грн/сут-
ки.	Оплата	повахтово.	Дорога	опла-
чивается.	Проживание	на	обьекте.	
067)4107417,(093)1345516

•	Охранники срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	Бердичевский	
р-н,Житомирская	область.	Вахтовый	ме-
тод	работы.	Зароботная	плата	от	200грн/
сутки.	Своевременные	выплаты	заробот-
ной	платы.	Официальное	трудоустрой-
ство,	полный	соц.пакет	067)4302467

•	Охранники срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	на	охрану	полей.	
Вахтовый	метод	работы.	Зароботная	
плата	от	350грн/сутки.	Своевременные	
выплаты	зароботной	платы.	Официаль-
ное	трудоустройство,	полный	соц.пакет	
067)4302467

•	Пекар по	приготуванню	піцци	терміно-
во	потрібен	на	постійне	місце	роботи	в	
магазин	Сільпо	в	місті	Житомирі.	Графік	
роботи	та	заробітня	плата	договірні	09
9)9439760,(097)7638729,(093)7439137

•	Переводчики английского	языка	тре-
буются	для	работы	в	офисе.	Требование:	
знание	англ.	языка	на	уровне	не	ниже	
intermediate	(письменный),	ответствен-
ность,	добросовестность,	коммуника-
бельность,	усидчивость.	Г/р	с	Пн.-Пт.	
с	9.00-18.00.	Возможен	неполный	день		
067)4118177

•	Плавильники металу	 та	 сплавів	
потрIбнi	на	постiйну	роботу	в	ПП	Буд-
Маш.	З/п	стабiльна.	Адреса:	вул.Покров-
ська,48	420756

•	Плиточники срочно	требуется	в	г.Киев	
на	постоянное	место	работы.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Предоставляем	жилье.	097)5047905

•	Плиточники срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	город	Киев.	
График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	
067)5090782(прораб),(067)3272177(гл.
энер

•	Плиточники срочно	требуются	на	ра-
боту	в	г.Киев.	Жилье	предоставляем	и	
трехразовое	питание	050)4505596

•	Плотник срочно	требуется	на	работу	
в	г.Киев.	Жилье	предоставляем	и	трех-
разовое	питание	050)4505596

•	Повар требуется	в	ресторан.	Дружес-
кий	колектив,	хорошие	условия	работы.	
Высокая	и	стабильная	заработная	плата.	
Все	детали	по	тел	067)4100300

•	Повара на	постоянную	работу	в	ресто-
ран.	Г/р	4/2,	смены	по	12	часов	(дневные,	
ночные).	З/п	от	8500	до	10000	грн.	
Иногородним	предоставляется	жилье!	
093)5292123Наталья,(063)5680890Вадим

•	Подсобные рабочие	(разнорабочие)	
срочно	требуются	в	цех	по	деревообра-
ботке.	На	постоянную	работу	в	Житомир-
ской	обл.	Народический	р-н.	Хорошие	
условия	работы.	Жилье	предоставляем.	
З/п	высокая.	096)7206032Николай

•	Подсобные рабочие	приглашаются	на	
постоянную	работу.	Хорошие	условия	
работы.	Высокая	и	стабильная	заробот-
ная	плата.	По	сменный	график	работы	
097)8005457Иван

•	Подсобные рабочие	 срочно	 тре-
буются	на	постоянное	место	работы	
в	город	Киев.	График	работы	и	за-
роботная	плата	договорные.	Жилье	
предоставляется.	 068)8472405(гл.
сантехник),(067)3272716(п

•	Поклейщик кромки	(ученик)	требуют-
ся	мебельному	производству	в	г.КИЕВ.	
З/п:	7000	грн.	Своевременная	выплата	
з/п,	без	задержек.	Рабочая	форма.	Ста-
бильная	работа.	Есть	возможность	про-
живания.	063)0316995

•	Покоївка терміново	потрібна	на	робо-
ту	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
8000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	
навчання.	Допомога	з	житлом.графіки	
5/2,	7/7,	14/14,	21/7	099)0441824,(093)3
815025,(067)2738128

•	Полировщик в	цех	по	обработке	
гранита	на	постоянное	место	работы	
в	г.Коростышев.	Зароботная	плата	
от	7000грн.	Хорошие	условия	труда	
050)5549133

•	Полировщик камня.	Зароботная	пла-
та	от	7000грн	(ставка	+	тариф	45	грн/
кв.м).	Цех	-	с.Сингуры,	Житомирский	
р-н	(15	мин.	маршруткой	от	остановки	
Музыкалка)	067)9560831

•	Полировщик срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	усло-
вия	труда.	Высокая	и	своевременная	
выплата	з/п.	Инагородним	предостав-
ляем	жилье.	Подвоз	к	месту	работы	за	
счет	работодателя.	097)4701101

•	Порезчик требуется	мебельному	
производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	7750	грн.	
Своевременная	выплата	з/п,	без	за-
держек.	Рабочая	форма.	Стабильная	
работа.	Есть	возможность	проживания.	
063)0316995

•	Посудомийниця (-ик)	Ми	гарантуємо:	
-	офіційна	заробітна	плата	-	3200грн;	-	
безкоштовне	харчування;	-	комфортні	
умови	праці;	-	розвіз	після	зміни	за	раху-
нок	компанії	067)4686098,(063)4964343

•	Посудомойщица (-ик)	)	в	ресторан	
(центр	города).	Детали	на	собеседовании	
067)5884070

•	Потрібні ізолювальники,	зварюваль-
ники	3р,	монтажники-вентиляційники	з	
досвідом.	Вахта	по	Україні	3тиж./1тиж.	
ЗП	10000грн.	Харч.,	проїзд,	житло,	ін-
струмент,	спецодяг	-	від	підприємства	
0504822822

•	Працівники (чоловіки	та	жінки)	в	цех	
по	виготовленню	морозива.	Терміново!	
З/п	7500грн.	Місце	роботи:	Києво-Свято-
шинський	р-н.	Іногородніх	забезпечуємо	
житлом.	095)6789109,(095)4545169

•	Працівники для	виготовлення	бетонних	
виробів	та	заборів,	тротуарної	плитки.	
З/п:	4500-7000	грн	Робота	в	м.	Житомир,	
вул.	Параджанова.	Деталі	обговорюють-
ся	067)4727718

•	Працівники на	склад	(продукти	хар-
чування,	напої).	З/п	від	4000	грн.	Г/р	-	5	
днів	096)3997239

•	Працівники різних	спеціальностей	на	
підприємство	в	м.	Обухів,	Київська	обл.	
Можлива	робота	вахтовим	методом.	Ви-
плата	з/п	без	затримки	2	рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання	093)542
1719,(067)8426544,(045)7250532

•	Прессовщик Физически	здоровий.	
Заработная	плата	500	грн/день.	Гра-
фик	работы	каждый	день	с	8:00-17:00	
068)6911234

•	Прибиральники для	роботи	в	торгі-
вельний	цент	поблизу	Житнього	ринку.	
Заробітня	плата	стабільна.	Спец.	одяг	
надаємо	097)6192859

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

1. 3-кімнатна квартира, заг. пл. 62.27 м.кв., жил. пл. 44.8 м.кв., за адресою: м. 
Житомир, вул. Гагаріна,42, кв.7.Дата торгів: 13.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №234173 (уцінено лот № 224838);

2. 3-кімнатна квартира заг. пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м.Бердичів вул. Європейська, 110, кв.13 (1).Дата торгів: 13.09.2017 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №234171 (уцінено лот № 225229);

3. Будівля їдальні, заг. пл. 953.2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., с.Вереси, 
вул.Леніна, 16 Г.Дата торгів: 13.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№234169 (уцінено лот № 225255);

4. 3-кімнатна квартира заг.пл. 56.6 м.кв. за адресою: м. Житомир вул. Київська,28 
кв.57.Дата торгів: 13.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234167 
(уцінено лот № 224990);

5. Нежитлове приміщення комплекс, приміщення насінневого складу літ. Б, 
склад-ангар літ. Е, гараж літ. Г, частина нежитлового приміщення літ. А, склад літ. Д, 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Степанюка, 20.Дата торгів: 13.09.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234176 (уцінено лот № 224863);

6. 2-кімнатна квартира заг. пл. 66,3 м. кв., за адресою: м.Житомир, пр-т Миру, 3д, 
кв.40.Дата торгів: 14.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234371;

7. Нежитлова будівля, соковий цех, заг. пл. 496,5 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна,1.Дата торгів: 14.09.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №234299.

8. Комплекс, майстерня, майстерня, будинок тракториста, вбиральня, будинок 
арт. скважини, колодязь, башня Рожоновського, заг.пл. 950.0 кв.м, за адресою: Жи-
томирська обл., Чуднівський р-н, с. Турчинівка, вул. Житомирська, 44а.Дата торгів: 
14.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234211;

9. Магазин непродовольчих товарів заг. пл. 802.6 кв.м та земельна ділянка 
заг. пл. 0.0933га, кад. №1810136600:05:027:0013, за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 
17а.Дата торгів: 15.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234553;

10. Нежитлова будівля міні-магазин, заг.пл. 43.6 кв.м., за адресою: Бердичівський 
р-н, с.Гардишівка, вул.Гагаріна, 23-а.Дата торгів: 18.09.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №234865 (уцінено лот № 225232);

11. 3-кімнатна квартира, заг. пл. 60.6 м.кв., жил. пл. 43.2 м.кв., за адресою: Жи-
томирська обл., м. Бердичів, вул. Садова, б. 51/30 кв.28.Дата торгів: 18.09.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №234863 (уцінено лот № 225757);

12. 1-кімнатна квартира заг. пл. 33.4 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Не-
бесної Сотні (Московська) б.31/28, кв.17.Дата торгів: 18.09.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №234874.
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продавец	в	кондитерскУю.	посменный	
График	4/4.	время	работы	с	8:30	до	
21:00.	з/п	от	3500	Грн.	0673775913

•	Продавец срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы	в	магазин	Сильпо	
в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	099)943
9760,(097)7638729,(093)7439137

•	Продавец-кассир срочно	требуется	на	
постоянную	работу	в	продуктовый	мага-
зин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хорошие	усло-
вия	работы.	З/п	3500	грн	096)5661281На-
талияИвановна

•	Продавець в	продуктовий	магазин.	
Терміново!	Заробітня	плата	та	графік	
роботи	-	за	домовленістю	097)3533747

•	Продавцы в	киоски	на	остановках.	Г/р	
2/2	недели.	Зарплата	230	-300	грн/день.	
Иногородним	предоставляем	жилье.	Ра-
бота	в	г.Киев	067)8963182

•	Продавцы в	продуктовый	магазин.	Г/р	
2/2	недели.	Зарплата	320	-350	грн/день.	
Иногородним	предоставляем	жилье.	Ра-
бота	в	г.	Киев	067)8963182

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	
от	50000грн.,	проживание,	страховка	
оплачиваются	работодателем,	авиа	в	
кредит.	ПП	Пасифик	Юниверсал	Груп	
Украина,Киев,	ул.Константиновская,	
24.	ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10	тел.		
0636779150,0954192926

•	Работа Монтер	залізничних	колій	тер-
міново	потрібно	(2	чол.)	на	роботу	в	м	
Бердичів.	Бажано	з	вод.	правами	кат.В.	
Д/р	необов'язковий.	Підвіз	до	місця	ро-
боти	за	рахунок	роботодавця.	Навчання	
надаємо.	Хороші	умови	роботи.	Дохід	
високий	067)4510129

•	Работа Оператор	токарних	станків	з	
ЧПУ	ІV-	V	розряду	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	
Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	
ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(кварти-
ра).	044)3312815Анна,,(067)4692877Інна

•	Работа Оператор	установки	воздушно-	
плазменной	резки	с	о/р	на	завод	ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	
хорошие	условия	труда.	З/п	от	6000грн.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	Работа Требуется	сотрудник	в	офис,	
прием	дзвонков,	первичная	докумен-
тация.	Доход	до	5000	грн	063)4264023

•	Работа Требуются	сотрудники	для	
сбора	ягод.	Работа	в	Днепропетров-
ской	 области.	 Питанием	 и	 прожи-
ванием	обезпечиваем.	Заработная	
плата-	сдельная	от	5000	до	10000	грн	
067)2492930,(099)0557623

•	Работники (-цы)	требуются	на	предпри-
ятие	для	текущих	ремонтов	помещения	и	
оборудования.	Работа	постоянная.	Соц.
пакет.	З/п	5000грн	097)3219064

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

•	Работница (-ик)	в	частное	домашнее	
хозяйство.	Приготовление	пищи,	уборка,	
уход	за	домашними	животными,	ого-
родом.	Все	детали	при	собеседовании	
067)9114222

•	Рабочие на	производство	тротуарной	
плитки	в	Киевскую	обл.,	г.Макаров.	Ра-
бота	вахтовым	методом.	З/п	до	6	000	
грн.	066)1163841Игорь

•	Рабочий (фасады	и	накладки	МДФ)	
срочно	требуется	на	мебельное	произ-
водство.	Г/р	5-ти	дневка.	Вся	детальная	
информация	по	телефонам	427600,(09
3)9983166,(067)4123950

•	Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Фи-
зическая	работа.	Хорошие	условия	
работы.	Умеющие	и	желающие	работать!	
097)9560608Алексей

•	Разнорабочие срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	усло-
вия	труда.	Высокая	и	своевременная	
выплата	з/п.	Инагородним	предостав-
ляем	жилье.	Подвоз	к	месту	работы	за	
счет	работодателя.	097)4701101

•	Разнорабочие срочно	требуются	на	
постоянную	работу	на	предприятие.	З/п	
300грн/день	098)8785816

•	Разнорабочие требуются	мебельно-
му	производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	6900	
грн.	Своевременная	выплата	з/п,	без	
задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	
работа.	Есть	возможность	проживания.	
063)0316995

•	Рамник (4	людини)	потрібні	на	дерево-
обробне	підприємство	в	Малинський	р-н.	
З/п	стабільна,	аванси.	Забезпечуємо	
житлом	і	харчуванням.	096)4559164На
талья,(067)4914363ВікторІва

•	Рамщик требуется	 г. 	 Киев	 на	
ленточные	 и	 дисковые	 пилорамы.	
Вахтовый	метод	работы.	з/п	от	10000грн	
068)2644927Олег

•	Регіонал. дистриб'ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів	
0990140026;	0989489508

•	Різноробочі (підготовка	деревини,	пе-
ревантаження,	фасування	деревного	
вугілля,	інші	роботи	на	вугіллевипалю-
вальній	ділянці)	потрібні	виробництву	
в	Рівненській	області.	Вахтовий	метод	
-	21-30	календарних	днів.	Харчування	
та	проживання	забезпечує	підприємст	
050)4414946,(068)7167177

•	Різноробочі на	виробництво	стікло-
пакетів	в	м.	Київ.	Можливо	без	д/р.	З/п	
10000грн.	Надається	хостел	066)63626
55,(044)5946763,(093)4975808

•	Різноробочі  на	 п ідприємство	
ТОВ	 Житомирський	 картонний	
комбінат. 	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	Різноробочі на	склад	будівельних	ма-
теріалів	в	Києво-Святошинський	р-н,	
с.Білогородка.	З/п	договірна.	Житло	
надаємо	096)9257900

•	Робітники виробничих	професій.	Про-
відний	європейський	виробник	ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-
преміальна.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	
Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	
(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

•	Робота за	кордоном	Хочеш	гідну	
зарплату?	Вихід	є	-	РОБОТА	В	ПОЛЬ-
ЩІ!	від	Міжнародної	кадрової	агенції	
WorkinPL	(Ліц.Мінсоцпол.	Укр.	№637	
від	09.06.2016р.)	Візова	підтримка,	ва-
кансії,	кредитуємо	Ваш	виїзд!	м.	Жи-
томир,	вул.	Пушкінська,	44,	оф.	202	
096)6747726,(063)7234320,555008

роБоТА ПольщА, лиТвА(віД Прямих 
роБоТоДАвців). великий виБір БеЗ-
кошТовних вАкАнсій Для чоловіків ТА 
Жінок. віЗовА ПіДТримкА. фАсАДчики, 
мУляри, монТАЖники вікон. ліц. №66 
віД 19.01.2017 р 0501871207

•	Робота у	Києві	від	прямого	робото-
давця!	Потрібні	прибиральники	на	різні	
об'єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000	грн.	в	міс!	
Житло	від	1300	грн/мес,	вираховуємо	із	
ЗП.	0969620681	0633066238,	0991226342

•	Робота, Польща:	зварювальники,	елек-
трики,	будівельники,	різнороби,	швеї,	по-
коївки.	З/П	від	12000	грн.,rabota-europa.
com.ua	0689595705

•	Сантехники срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	город	Киев.	
График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	
067)5090782(прораб),(067)3272177(гл.
энер

•	Сборщик корпусной	мебели.	Ответ-
ственность,	аккуратность.	Сборка	кор-
пусной	мебели.	Г/р	с	8.00	до	17.00.	З/п	
10000-15000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	310	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	«Вольт»,	вход	со	дво-
ра)	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	Сверловщик требуются	мебельному	
производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	
Своевременная	выплата	з/п,	без	за-
держек.	Рабочая	форма.	Стабильная	
работа.	Есть	возможность	проживания.	
063)0316995

•	Складальник виробів	Заробітна	плата	
своєчасна,	від	4000	грн	Можливий	під-
віз	автобусом	336952,(067)4117631,(06
7)4117632

•	Слесарь срочно	требуется	на	про-
изводство.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-ремонтник срочно	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	
З/п	высокая	066)1666972,(067)4125548

•	Слесарь-сборщик срочно	требуется	
на	предприятие.	Г/р	нормированный.	
З/п	высокая	066)1666972,(067)4125548

•	Слюсар -	складальник	(середня/техніч-
на	освіта).	Провідний	європейський	ви-
робник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	
З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Холостякам	–	сприяння	
в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	
Соборності,	36	0444063626,	0503868659

•	Слюсар -складальник	на	виробництво	
ТОВ	Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	
Звертатись	за	адресою:	вул.Баранова,93	
428088,(050)4634156

•	Слюсар з	мехоноскладальних	робіт	по-
трібнен	на	роботу	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	
Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	
ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(кварти-
ра).	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

•	Слюсар механоскладальних	робіт.	З/п	
своєчасна,	стабiльна.	Адреса:	вул.По-
кровська,	48	420756

•	Слюсар-ремонтник на	підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	
З/п	за	домовленістю.	472064,(095)2831
112,(095)2806719

соТрУДники в офис в свяЗи с 
оТкрыТием нового ПроекТА. грАфик 
рАБоТы - нормировАнный, сБ, вс - 
выхоДные.ЗАроБоТнАя ПлАТА высокАя 
- сТАвкА + %. 0674120150

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: 
- слюсарів КВПіА,  - покрівельників,  - бетонярів,  - мулярів, 
- штукатурів,  - електрогазозварників,  - слюсарів.

У випадку закриття вказаних вакансій можливий запис 
до кадрового резерву підприємства.

За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою.
вул. Київська, 48, відділ кадрів. тел. 47-19-30
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•	Торговий представник	терміново	потрі-
бен	для	доставки	кондитерських	виробів	
у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	16000грн.	
Виплати	вчасно	097)7380810

•	Торговый представитель	с	личным	
авто	срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	Оптовая	торговля	кондитерскими	
изделиями.	Порядочность,	коммуника-
бельность,	умение	работать	в	команде.	
З/п	при	собеседовании	063)6889438Оле-
гЛеонидович

ТреБУюТся охрАнники, Для рАБоТы 
вАхТовым 7/7; 15/15 меТоДом рАБоТы. 
официАльное оформление, ПиТАние, 
ПроЖивАния нА оБъекТе, ЗП оТ 4000 
До 9000. Т. 044 5013021; 0675514380 
0674045368 влАДимир николАевич

•	Требуются строительной	компании	в	
Киеве:	фасадчики,	сварщики,	кровель-
щики,	плиточники,	маляры,	специалисты	
по	бетонированию	полов,	прорабы	с	
опытом	работы	0960853757

•	требУются	Уборщики	в	Г.киев!	работа	
посменная,	смены	дневные	и	ночные	
(на	выбор),	помощь	с	жильем.	пред-
оставляется	спецодежда.	оплата	про-
езда	до	киева.	з/п	5000-8000	Грн./ме-
сяц.	очень	мноГо	объектов!	звоните!	
0675268435

•	Уборщица (-ик)-посудомойщица	(-ик)	
требуется	в	ресторан.	Дружеский	колек-
тив,	хорошие	условия	работы.	Высокая	
и	стабильная	заработная	плата.	Все	де-
тали	по	тел	067)4100300

•	Упаковщик требуется	мебельному	
производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	
Своевременная	выплата	з/п,	без	за-
держек.	Рабочая	форма.	Стабильная	
работа.	Есть	возможность	проживания.	
063)0316995

•	Ученики фрезеровщика	требуются	
мебельному	производству	в	г.КИЕВ.	
З/п:	7000	грн.	Своевременная	выплата	
з/п,	без	задержек.	Рабочая	форма.	Ста-
бильная	работа.	Есть	возможность	про-
живания.	063)0316995

•	Фасадчики по	утеплению	фасада,	
150	грн/кв.	м.	Обьем	2000	кв.	м.	г.	Киев.	
095)4450429,(067)4276171

•	Фасовщики-сборщики продукции.	
Без	возрастных	ограничений.	Фасовка	
овощей	(буряк,	морковка,	капуста)	в	
сетки.	З/п	6000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	310	
(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	
двора)	093)2401847,(067)5884282,552086

•	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,(098)9399439

•	Формовщик для	выполнения	работ	по	
производству	железобетонных	изделий	
с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРА-
ИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	
труда,	достойную	стабильную	оплату.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	Формувальник залізобетонних	виробів	
Запрошуємо	на	завод	залізобетонних	ви-
робів	в	м.	Українку,	Київської	обл.	Премії.	
Надається	гуртожиток.	Можливий	вах-
товий	метод	роботи.	З/п8000-10000грн	
067)4837544,(068)2830073

•	Фрезеровщик камня.	З/п	8000	грн	
(ставка	+	выработка).	Цех	находится	
в	с.Сингуры	(15	мин	от	Музыкалки)	
Обучаем.	Требования:	дисциплаина,	
исполнительность	067)3408656Юрий-
Станиславович

•	Фрезеровщик срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	усло-
вия	труда.	Высокая	и	своевременная	
выплата	з/п.	Инагородним	предостав-
ляем	жилье.	Подвоз	к	месту	работы	
за	счет	работодателя.	т.	(097)4701101	
097)4701101

•	Фрезерувальники в	цех	по	оброб-
ці	граніту	на	постійне	місце	роботи	
в	м.Коростишів.	Заробітня	плата	від	
7000грн.	Хороші	умови	праці	050)5549133

•	Фрезерувальники ІІІ-	V	розряду	по-
трібні	на	роботу	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	
Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	
ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	
кваліфікації).	Надається	житло	(кварти-
ра)	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

•	Фрезерувальники на	 підприєм-
ство	 ТОВ	 Житомирський	 карто-
нний	комбінат.	З/п	за	домовленістю	
095)2831112,472064,(095)2806719

•	Швачки на	підприємство.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	повний	соц.пакет.	Р-н	
Мальованка.	Іногороднім	надається	гур-
тожиток.	З/п	висока	418693,(067)4122598

•	Швеи на	постоянную	работу	пригла-
шает	ООО	Круг.	Г/р	08.00-16.30.	Хо-
рошие	условия	работы.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	при	собеседовании.	
067)2571270

•	Шиномонтажник срочно	 требу-
ется	на	постоянное	место	работы	в	
г.Житомире(р-н	Малеванки).	Опыт	
работы	обьязателен.	График	работы	
1/1	неделю.	Зароботная	плата	и	допо-
лнительная	информация	по	

•	Штукатур на	 машинную	 штука-
турку.	 Объем:	 300	 кв.	 м.	 г.	 Киев.	
095)4450429,(067)4276171

•	Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	
на	постоянное	место	работы.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Предоставляем	жилье	097)5047905

•	Штукатуры срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	город	Киев.	
График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	
067)5090782(прораб),,(067)3272177
(гл.эне

•	Электрики срочно	требуются	на	посто-
янное	место	работы	в	город	Киев.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Жилье	предоставляется.	068)8472405(гл.
сантехник),(067)3272716(п

•	Электрогазосварщик в	автотран-
спортную	компанию.	Умение	варить	
аргонной	сваркой.	Робота	в	м.	Житомир	
050)4630977,412626

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	продам	 1-но	 ком.кв.,	 3/9	 этажей,	
18м/0м/0м,	Г.житомир,	р-н	мУзыкальная	
фабрика.	цена	245	524	Грн.	0986861283

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	 3-х	 ком.кв.,	 2/3	 этажей,	
67м/0м/9м, 	 житомирская	 обл. ,	
с.новоГУйвинское.	цена	526	992	Грн.	
0638746098

•	продам	 3-х	 ком.кв.,	 4/5	 этажей,	
65м/40м/8,5м,	киевская	обл.,	борисполь-
ский	р-н,	с.пролески,	Ул.щасливая.	цена	
887	728	Грн.	0981583692

•	продам	 3-х	 ком.кв.,	 9/10	 этажей,	
69,8м/45м/9м,	Г.житомир,	р-н	вокза-
ла,	Ул.ГоГолевская.	цена	770	000	Грн.	
0631814819

2.8. Продам будинки в передмісті 

•	В Малині,в.Мирутенка	продам	цегл.	газ.	
дім	89м2	з	мебл,	технікою,	будматеріа-
лами.	4кімн,	кухня,	коридор,	кладовка,	
погріб.	Тверд/пал.	котел,	плита,	духовка.	
Сарай,	криниця.	Сад.	Бетонна	декорат.	
огорожа.	Ціна	договірна	0633723621

ПроДАЖА ДомА, вТоричное Жилье, 
3 комнАТы, 1 ЭТАЖ, оБщАя ПлощАДь 
80м2, кУхня 10м2, УчАсТок 10 соТок, 
кирПичные сТены, гоД ПосТройки 
1980-1989, ДовБыш. Дом 1987г. 80кв.м, 
сАрАй, колоДец, гАЗ, огороЖен. хоЗя-
ин. ценА 270.000 0977085708,0631116792

•	продам	 1-но	 этажный	 дом,	 жи-
томирская	 обл.,	 андрУшевка,	 Ул.	
б.хмельникькоГо,	73.	цена	245	524	Грн.	
0673400029

•	продам	1-но	этажный	дом,	закарпат-
ская	обл.,	Г.свалява,	Ул.быстрянская,	
142,	общая	197,7	м,	жилая	115	м,	комнат	
3,	кирпич.	цена	1	424	871	Грн.	0992910755

срочно! ПроДАм БУД. 3/4, ПлощА 69,43 
кв.м, 3 кімнАТи, кУхня, верАнДА, ко-
морА, ПогріБ, гАЗо-Пічне оПАлення, 
3 соТ Землі. ТериТорія ПривАТиЗов. 
моЖливий оБмін нА квАрТирУ в Жи-
Томирі АБо коросТишеві. 0672757172

2.9. Продам Частина будинку 

•	Ул. Тютюника,	1/4	часть	частного	дома,	
1	комната	13кв.м.,	кухня	5.1кв.м.,	ко-
ридор,	ванна,	туалет	в	доме,	1,5	соток	
земли,	сарай	деревянный.	0680234708

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!

сПільнА Польсько-Укр. Агенція До-
ПомАгАє У віДкр. віЗи До Польщі ТА 
чехії. роБоТА Для БУДівельн. У лиТві, 
ДАнії, есТонії. роБоТА Для воДіїв кАТ в 
У нім. віДкриТТя віЗи ТА роБоТА в Ан-
гліїі, сшА,кАнАДи. Дешеві воєвУДські 
віЗи ліц. мПсПУ Ав №547294 віД 27.08. 
0996348031, 0632154039

•	Стоматолог -терапевт	потрібен	в	при-
ватну	стоматологічну	клініку.	З	бажанням	
вчитись.	Робота	в	команді.	Всі	деталі	
при	співбесіді.	Резюме	на	e-mail:	clinic@
clinic-dental.com.ua	098)1501475

•	Строительные рабочие	ля	доукомплек-
тации	строительных	бригад.	Без	вредных	
привычек	098)1512382

•	Стропальщик с	о/р	на	завод	ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	
хорошие	условия	труда,	достойную	ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	
Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	067)6415300Ната-
лия,429054

•	Терапевт запрошується	на	постій-
ну	роботу	у	зв	язку	з	розширенням	
приватної	стоматології.	Д/р	обов	яз-
ковий.	 Гідна	 зарплата,	 кар	 єрний	
ріст.	Г/р	обговорюється	на	співбесіді.	
063)5727987,(097)2260181

•	Технолог с	опытом	работы	требуется	
на	металлообрабатывающее	предпри-
ятие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	Токар ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	
в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	
GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Ва-
сильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	
грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Нада-
ється	житло	(квартира).	044)3312815Ан
на,(067)4692877Інна

•	Токар на	виробництво	ТОВ	Партнер-
ВС.	 Хороші	 умови	 праці.	 Зверта-
тись	за	адресою:	вул.Баранова,93.	
050)4634156,428088
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2.11. Продам Ділянки в місті 

•	продам	или	сдам	в	арендУ	земельный	
Участок	2	Га,	чернозем,	окраина	жито-
мира	(р-н	химволокно).	0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

ПроДАЖА УчАсТкА ПоД ЖилУю ЗА-
сТройкУ. Пл.13 соТок, Ул. ДАчнАя, 
ряДом лес , мАгАЗин, осТАновкА. оТ 
соБсТвенникА. ценА 1.215.000 грн. 
0977085708,0631116792

ПроДАЖА УчАсТкА ПоД ЖилУю Пло-
щАДь оТ 13.5 соТок, Ул. выговского 
75, р-н крошня ЗА ПерееЗДом. 
ценА 324.000. УчАсТок ровный, 
ПрямоУгольный, ПривАТиЗировАный, 
в нАличии все ДокУменТы. вТоричное 
Жилье. 0977085708,0631116792

•	продам	землю	сельскохозяйствен-
ноГо	назначения,	хмельницкая	обл.,	
р-н	славУта,	с.ивановка.	цена	110	000	
Грн.	0974413000

•	продам	Участок	под	жилУю	застрой-
кУ,	житомирский	р-н,	с.солнечное.	цена	
181	347	Грн.	0674127949

2.16. Здам в оренду 

•	здам	або	обміняю	на	квартирУ	в	місті,	
або	продам	бУдинок	в	с.левків.	порУч	
центр,	ліс,	річка.42	сот.	землі.	ціна	до-
Говірна.	0673911769

•	здам	в	орендУ	або	обміняю	на	квар-
тирУ	в	місті,	або	продам	бУдинок	в	
с.клітчин.	літня	кУхня,	баня,	євроремонт,	
33	сот.	землі.	всі	Умови	проживання.	
ціна	доГовірна.	0673911769

•	здаю	 подобово	 1-кім.кв.	 Гаряча	
вода,	кабельне	тб.	р-н	автовокзалУ.	
0977228822,0665711000

•	подобово	2-х	кім.	кв.	VIP-класУ,	євроре-
монт,	в	центрі	міста,	250Грн/доба.	випи-
сУю	докУменти.	0665711000,0977228822

3. авто 

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП АвТомоБілів БУДь-яких мА-
рок, в БУДь-якомУ сТАні, Після ДТП, 
не роЗмиТнені, ПроБлемні. Дорого. 
0976484669,0635852350

кУПим вАш АвТомоБиль нА выгоДных 
Для вАс Условиях, в короТкие сро-
ки. воЗмоЖнА ПокУПкА креДиТных, 
ПроБлемных, После ДТП АвТомоБилей. 
0962494994ярослАв

кУПлю АвТо в БУДь-якомУ сТАні: ціле, 
Після ДТП, ПоТреБУюче ремонТУ, 
ПроБлемне, креДиТне, АресТовАне, 
БУДь-якої мАрки. евАкУАТор. швиДко. 
0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного АБо ЗАрУ-
БіЖного вироБницТвА. моЖливо Після 
ДТП. швиДко ТА Дорого. 0677459877,06
32439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	комбайни	картоплезбиральні	"анна",	
прес-підбирачі	різних	марок,	тракто-

ри	т-25,	т-82,	плУГи	оборотні,	інша	с/Г	
техніка,	польща	0974742211,	0974742272

•	Косарки, грабарки,	прес-підбирачі,	
трактори	МТЗ,	комбайни	зерно-	та	карто-
плезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	тех-
ніка,	доставка.	0506905983	0966809590,	
0969302249

•	Косарки, картоплекопачки,	сівалки,	
грунтофрези,	борони,	мінітрактори,	мо-
тоблоки.	Запчастини.	Зернодробарки,	
траворізки.	Доставка	по	Україні/	Сайт:	
agrokram.com	0980465090,	0990465090

•	ориГінальні	запчастини	для	китай-
ських	міні-тракторів	та	двиГУнів	"DonG	
FenG",	"Foton",	"XInGtaI",	дтз	та	інші.	www.
GoaGro.com.ua,	0982234884,0993734884

•	прес-підбирачі,	комбайни	зернозби-
ральні,	бУрякозбиральні,	картоплез-
биральні	та	ін.,	можлива	доставка,	
часткове	кредитУвання.(050)9242613;	
www.ruSteXno.com.ua,	ruSteXno@maIl.
ru	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

•	Трактор "Джон	Дір-6910",	140к.с.,	
2000р,	комбайн	"Джон	Дір-1032",	жат-
ка	2,8м;	плуги	оборотні	3-5-корпусні;	
жатки	кукурудзяні,	4-8	рядні;	комбайн	
картоплезбиральний,	1-рядний	"Салето",	
2000р,	обприскувач,	900л	0973850784,	
0975847243

3.7. автозапчастини. Продам 

•	аГрозапчастини	до	зернозбиральних	
комбайнів,	обприскУвачів,	косарок,	
прес-підбирачів,	картоплезбиральних	
комбайнів,	картоплесаджалок,	копа-
чок,	шини,	камери.	www.aGrokom.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

ДвигАТель в сБоре sw 266 andOrIa 
1984 г., 4 цилинДрА, ПривеЗен иЗ 
Польщи 04.02.2016г, ценА 594.000 
0977085708,0631116792

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

евАкУАТор По місТУ ЖиТомирУ, оБ-
лАсТі ТА УкрАїні . До 4-х Тон, ДовЖинА 
-5 м. БУДь якА формА ЗАвАнТАЖення 
0731617000,0976646575

УслУги ЭкскАвАТорА KOmatsu рс 180. 
ковш 1м.кУБ, сТрелА 9м. коПАем сТАв-
ки, коПАнки. рАЗвАливАние ЗДАний, 
ПогрУЗкА сыПУчих мАТериАлов, сТрой-
мУсорА, нАл.\ БеЗнАл. рАсчеТ. ценА 750 
грн ЗА чАс, БеЗ ТоПливА, + 10 л ТоПли-
во. ДосТАвкА нА ТрАлле 30 грн ЗА 1 км. 
0977085708,0631116792

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

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

ПроДАм Песок мыТый, оврАЖный, ще-
Бень всех фрАкций, БеТон всех мАрок, 
грУнТ, ПоДсыПкА. ПеревоЗки оТ 5 До 
40 Тонн. 0977085708,0631116792

•	продам	песок,	бУт,	щебень,	отсев,	дро-
ва,	землю,	ГлинУ,	переГной,	подшивка.	
доставка	стройматериалов,	вывоз	мУ-
сора.	0938436692,0976949302серГей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	строительство	деревянных	домов,	бе-
седки,	садовая	мебель.	всё	для	обработ-
ки	дерева.	офис-маГазин	"деревянный	
двор",	Ул.	космонавтов,	11	www.Domoy.
In.ua	0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	ленточные	пилы	–	продажа	новых,	
ремонт	старых	(сварка,	заточка,	раз-
водка).	Гарантия	качества.	Ул.	баранова,	
60.	0962461677

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	кУпУємо	пиломатеріали	обрізні	та	нео-
брізні,	хвойних	і	різнолистних	порід.	
0673911769

•	продается	доска	пола	сУхая	строГа-
ная	в	шпУнт,	блокхаУс,	фальш-брУс,	
ваГонка;	доска	обрезная,	не	обрезная	
строительная;	стропила;	балки,	шта-
хетник,	монтажная	рейка	и	дровяные	
отходы	с	пилорамы.	доставка	на	дом.	
0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонТАн: БУріння, ремонТ, ТАмПонАЖ 
сверДловин нА воДУ, монТАЖ нАсосно-
го оБлАДнАння. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	Електрорадіатори Sun	Wind	від	ви-
робника.	Затрати	електроенергії	-	20	вт/
м2.	Служать	15	років.	Гарантія	2	роки.	6	
секцій-0,8кВт	на	10м2,	8	секцій-1кВт	на	
15м2,	10	секцій-1,3кВт	до	20	м2,	http://
sun-wind.in.ua	0667105867,	0970890975

6. ПослуГи 

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	Будь які	 вантажні	 перевезення	
від	100	кг	та	понад	3	т	на	північ,	пів-
день,	 захід,	 схід	 та	центр	України.	
0686833657,0994033048

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холоДильників, ЗАмінА комП-
лекТУючих, ЗАПрАвкА. якісТь, гАрАнТія. 
виїЗД По оБлАсТі. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	антени	сУпУтникові.	більше	100	ка-
налів.	підключення	по	житомирУ	та	
області.	Гарантія,	обслУГовУвання,	
прошивка	 та	 ремонт.	 м.житомир,	
вУл.вітрУка	 17б.	 сц	 полісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

•	Допомога з	простроченням	авто,	штра-
фом,	перезаїзд	на	наступний	рік,	вивіз	
автомобіля	за	межі	України,	тимчасовий	
ввіз	та	режим	транзиту,	також	можливий	
пригін	авто	з	Європи	у	короткі	терміни	
0966996566

ЗАвЖДи гоТовА вАм ДоПомогТи в БУДь-
яких ЖиТТєвих сиТУАціях. рішення 
сімейних неУряДиць. ДоПомогА ЗА 
ДАТою нАроДЖення. Прийом моЖли-
вий нА віДсТАні 0988152470, 0970116952

інформАція щоДо роБоТи в росії ТА 
ПіДмосков'ї (ПоТріБні няні, сімейні 
ПАри, Помічниці По госПоДАрсТвУ, 
ДомроБіТниці), гАрАнТовАно, БеЗ 
ПереДоПлАТи, www.dEBOn.COm.ua 
+79164007000, +79262210651

8. РіЗНе 

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо віДхоДи Плівки ПолієТи-
ленової, ПлАсТмАси ТА мАкУлАТУрУ. 
0505580047,447919

•	кУпУємо	холодильники,	пральні	ма-
шини,	плити,	телевізори,	компютери,	
монітори	та	іншУ	побУтовУ	та	компю-
тернУ	технікУ.	старУ	або	не	працюючУ.	
самовивіз.	0634792504,0677035457,449131

8.17. Контакти. Повiдомлення, прохання 

•	внимание!!!	в	районе	автовокзала	были	
Утеряны	права	и	тех.	паспорт	на	имя	
шатківськоГо	микити	іГоровича.	просим	
вернУть	за	вознаГраждение	0963252363

8.20. стіл знахідок. Загубив 

вТрАчено військовий квиТок ТП 377379, 
виДАний нА ім'я мАлиновський вАДим 
АнАТолійович, нА ЗБерігАнні ввАЖАТи 
неДійсним

8.23. інше. Продам 

кАТАліЗАТори всіх виДів, вЖивАні АБо 
віДПрАцьовАні, цілі і нА вАгУ, ріЗних 
мАрок. фАховА оцінкА ЗА хвилинУ 
чАсУ. кУПУємо Дорого 0672659482, 
0500719557

8.24. інше. Куплю 

•	Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.
бусы,	камни)	жовте,	випущене	до	1991р.,	
бивні,	зуби	кашалота,	моржа,	нагород,	
ікони,	самовари,	зброю,	техніку,	картини,	
статуетки,	срібло,	вази,	фотоап.,	книги	до	
1917р.,	годинники.	mobistyle12072017@
gmail.com	0953961168,	0681337332	Viber

•	Викуп промислового	обладнання.	Кра-
ни	козлові,	мостові,	башенні.	Редуктори,	
Дизельні	електростанції	30-250	квт.	Тель-
фера	б/в,	компресора,	лебідки	промисл.,	
складскі	нелікв.	0977317937,	0630281128
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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.

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 097-440-16-93

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

ТОВ «Аріадна-Полісся» потрібні:

Тел.: 097 528 45 45

покрівельники, штукатури, 
муляри,  оздоблювальники. 
Робота по м. Житомиру та 
області.

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

•	Куплю відходи	соняшника	та	льону	
(прілий,	битий,	вологий),	фузу-осад	олії.	
Продам	макуху	соняшника,	піллети	па-
ливні	0503233274,	Андрій

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	
тельфери,	насоси,	лічильники	бензину	
0972771728

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	
также	другую	филателистическую	про-
дукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	день-
ги.	0637610940,0506389475

•	кУплю	натУральні	янтарні	бУси	від	500	
до	1500	Грн.	за	1	Грам,	коралові	бУси.	а	
також	старовинні	ікони,	картини	до	1990	
р.,	книГи	до	1917	р.	та	інші	предмети	ста-
ровини,	для	власної	колекції	0503466068

•	Куплю пром.будівлі	під	розборку	(ан-
гари,	склади,	елеватори,	комплекси,	
фабрики).	Будматеріали,	метал	бв,	опт	
0977317937,	0630281128

•	Куплю старовиннi	мотоцикли	та	за-
пчастини	до	них:	М	72,	М	61,	М	62,	
К	750,	Дніпро	12,	16,	БМВ,	Харлей,	
ДКВ,	ТІЗ,	АВО,	усi	моделi	з	ведучими	
колясками.	Самовивiз	0678874018,	
0669663546

•	кУплю	холодильне	та	технолоГічне	
обладнання	0966552655

•	кУплю	холодильне	та	технолоГічне	
обладнання	0966552655,	0672658658
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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

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
Сприятливий час 

для випробування те-
орії практикою. Мож-

ливі помилки та прорахунки, 
тож будьте уважні й добре ви-
сипайтесь.

ТЕЛЕЦЬ
Час позитивних 

змін в особистому 
житті. Матеріальне становище 
починає стабілізуватися, але не 
витрачайте одразу всі гроші.

БЛИЗНЮКИ
Буде шанс зроби-

ти великий прорив у 
кар’єрі, але спочатку визначтеся, 
що для вас головне. Не беріть на 
себе вирішення усіх проблем.

РАК
П о с т а р а й т е с ь 

об’єктивно оцінити 
власні здібності та можливості. 
Нічого нового не починайте, ні 
з ким не сваріться. «Вирвіться» 
у вихідні на природу.

ЛЕВ
Непростий період. 

Декому доведеться 
звернутися за допомогою до 
друзів. Намагайтеся не спере-
чатися з оточуючими.

ДІВА
Постарайтесь часті-

ше «виходити в люди», 
навіть якщо вважаєте, 

що не зовсім в ідеальній формі.
ТЕРЕЗИ
Швидше за все, до-

ведеться балансува-
ти між численними 

проблемами, завданнями і 
об’єктивними подіями. У ви-
хідні постарайтеся добре від-
почити.

СКОРПІОН
Зараз найважливі-

ше – вміти налагоджу-
вати контакти та взаємини з 
людьми. Можливі пропозиції 
щодо додаткового заробітку – 
не відмовляйтесь.

СТРІЛЕЦЬ
Ви будете занадто 

емоційні та нестрима-
ні цього тижня. Постарайтеся 
стримати свої амбіції.

КОЗЕРІГ
Сприятливий пе-

ріод. Особливих про-
блем не передбачається. Але 
можливі й помилкові рішення, 
спокуси та ілюзії.

ВОДОЛІЙ
Керівництво поста-

виться до вас прихиль-
но, варто скористатися 

цим. А от в родині ймовірні 
дрібні неприємності. 

РИБИ
Настав час завер-

шувати справи й ви-
конувати обіцянки, 

а їх нагромадилося чимало, 
постарайтесь не забути й про 
давні борги.

Маріанська запади-
на – одне з наймалодос-
лідженіших місць на 
планеті. 

●● Тиск у Маріанській западині 
у 1100 разів більший, ніж на рівні 
моря. 

●● Максимальна глибина Марі-
анської западини 10 994 метрів ± 40 
метрів. Для порівняння –Еверест 
висотою 8 848 метрів може повніс-
тю був би покритим водою у Ма-
ріанській западині.

●● Свою назву глибоководна за-
падина отримала від Маріанських 
островів, що знаходяться від неї 

приблизно у 200 км на захід.
●● Вода в западині відносно те-

пла – від 1 до 4° С. Причина такої 
високої температури води – гідро-
термальні джерела, вода навколо 
яких нагрівається до 450° С.

●● У западині мешкають вели-
чезні отруйні ксенофіофори. Одно-
клітинні досягають 10 сантиметрів 
у діаметрі.

●● Гідротермальне джерело 
Шампань у западині виробляє 
рідкий діоксид вуглецю.

●● Дно западини вкрите в’язким 
слизом. Це подрібнені раковини і 
залишки планктону, перетворені 
на липкий бруд неймовірним тис-
ком води.

●● На глибині близько 414 ме-
трів у Маріанській западині зна-
ходиться діючий вулкан Дайкоку. 
Виверження вулкана сформували 
озеро рідкої сірки, температура 
якого досягає 187° С.

●● У 2011 році в западині були ви-
явлені 4 кам’яних «мости», довжина 
кожного з яких становить 69 кіломе-
трів. Вчені припускають, що вони 
утворилися на стику Тихоокеанських 
і Філіппінських тектонічних плит.

●● Це аж ніяк не суто вертикаль-
не заглиблення в морському дні. 
Формою западина нагадує півмі-
сяць завдовжки близько 2550 кіло-
метрів і завширшки в середньому 
69 кілометрів.

цікаві факти про маріанську западину

Р



реальна білка 2
Жанр: мультфільм, комедія
Нові пригоди білки Злюка, щурика Бадді 

та їх друзів. Знову Октон, любителі горіхів 
не можуть прожити і дня без цих ласощів. Їх 
дім, справжній рай "Nuts Shop", знищує ве-
личезна пожежа. Тепер вони повинні знайти 
нове житло. Таким стає Парк Свободи, де 
всі тваринки почувають себе як вдома. Але 
корумпований і жадібний мер хоче на місці 
цього раю серед будинків побудувати парк 
розваг, який принесе йому набагато більше 
грошей. Злюк і його друзі ні за що не хочуть 
віддавати. Звірятка захистять свій парк і по-
кажуть усім, який мер насправді.

емоджі муві
Жанр: мультфільм, комедія
Кожен мобільний телефон має в собі 

приховане місто, де живуть усі емоджіки – 
СМСковіль. "Дай п'ять", "Закоханий котик" 
або "Ну відвали" – вони всі дуже круто 
можуть передавати будь-які наші емоції! 
Ця анімаційна комедія розповість глядачам 
історію Геніка – унікального емоджіка, який 
зобов'язаний виконувати свою місію у різних 
додатках смартфону. І коли через Геніка при-
йде величезна неприємність, чи зможе він 
врятувати СМСковіль, а також усіх жителів 
міста від знищення? Якщо він не стане геро-
єм, то всі емоджіки зникнуть назавжди.

Темна вежа
Жанр: пригоди, фантастика
Наш світ не єдиний. Існує портал – 

Темна Вежа. Вона ж охороняє світи від 
навали темних сил. Роланд Діскейн – 
останній Стрілець – давній орден, метою 
якого є захист людей від зла. Роланд 
повинен знайти Темну Вежу і не дати 
своєму злому ворогові Уолтеру О'Діму 
(також відомому як Людина в чорному) 
зруйнувати її. Якщо ж О'Дім досягне успіху, 
всі світи поринуть у хаос і страх. Не дати 
злу правити світами може тільки останній 
Стрілець. Він зобов'язаний зупинити 
Людини в чорному.

валеріан та місто  
тисячі планет

Жанр: пригоди, фантастика
На дворі 28 століття. Валеріан і Лоре-

лін – команда відмінних агентів. Їх шлях 
лежить на Альфу – Місто тисячі планет, яке 
постійно розширюється, і де різні цивіліза-
ції протягом багатьох років обмінювалися 
знаннями, досвідом і культурою. У центрі 
Альфи починають відбуватися дивні події, у 
чому провиною темні сили. Існування Міста 
тисячі планет знаходиться під загрозою, 
а значить і Всесвіт у небезпеці. Валеріан і 
Лорелін повинні знайти загрозу і знищити її. 

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


